چهارشنبه  3آذر 1400

خبر
ويژه

راهاندازی
سامانه
امداد هوشمند
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مجید الهی راد مدیرکل
کمیته امداد خراسان
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سامانه امداد هوشمند
ارائه خدمات به
مددجویان خبر داد.
مددجویان با مراجعهبه
سامانه e.emdad.ir
با استفاده از کد ملی
خود ،درخواستشان
را ثبت میکنند
تا مددکاران در
کوتاهترین زمان ممکن
به درخواستشان
رسیدگی کنند.

عاملیت بانک صنعت و معدن به طــرح نیروگاه سیکل
ترکیبی برق راشد این شهرستان تخصیص یافته و تکمیل
فاز نخست آن نیازمند ۵۰میلیون یوروی دیگر است .او افزود:
عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربتحیدریه
در سال  ۱۳۹۷با هدف تأمین برق مطمئن و پایدار و ایجاد

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربتحیدریه
گفت :تکمیل فاز نخست نیروگاه برق راشد تربتحیدریه
نیازمند ۵۰میلیون یورو است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،احسان کریمی افزود:
تاکنون  ۵۰میلیون یــورو از طریق صندوق توسعه ملی با

هاشم رسائیفر همزمان
با گرامیداشت هفته بسیج
فیلم سینمایی مــنــصــور با
حضور اعضای کانون بسیج
رســانــه خ ــراس ــان رضـ ــوی در
تـ ــاالر اجــتــمــاعــات مؤسسه
فرهنگی قدس اکران شد .این فیلم که به روایت
بخشی از زندگی شهید منصور ستاری فرمانده
اسبق نیروی هوایی ارتــش جمهوری اسالمی
ایران پرداخته است ،نمایش آن مورد استقبال
اصحاب رسانه قرار گرفت.

زمینه صــدور برق به کشورهای همسایه آغــاز شد .واحد
نخست گازی این نیروگاه در صورت تأمین اعتبار وارد مدار
شده و تابستان سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
کریمی بیان کرد :این طرح در سه فاز تعریف شده و تکمیل
کامل آن نیازمند  ۱۹۵میلیون یورو است که باید از طریق

زهرا آهنگرزاده در گفت وگو با ایرنا افزود :بیشتر
مناطق خراسان رضوی تحت تأثیر سامانه
ناپایدار جوی همراه با رعد و برق ،بارشهای
پراکنده و رگباری باران هستند که این بارشها تا
صبح چهارشنبه (امروز) ادامه دارد.

بارشهای رگباری باران در خراسان رضوی
کارشناس مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی
خراسان رضوی گفت :بارشهای رگباری و
پراکنده باران در مناطق مختلف استان به طور
متناوب تا پایان هفته جاری ادامه خواهد یافت.

آ
ب وهوا

وی بیان کرد :در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
هفته جاری آسمانی صاف بر خراسان رضوی
حاکم خواهد بود و از پنجشنبه شب همراه با
افزایش ابرناکی و وزش باد در نوار شرقی ،احتمال
بارش باران نیز در استان پیشبینی میشود.

◾

◾به روز بودن سوژه فیلم
وی ادامه میدهد :سیاوش سرمدی پیش از این
چند مستند مهم را کارگردانی کرده است که قرار
بود فیلم سینمایی منصور نیز در قالب مستند
در مــورد زندگی مهندس ثنایی ساخته شود،
امــا بنا به دالیلی که عمدتا ًکمبود منابع بود،
سوژه به فیلمی داستانی که چالشی بزرگ بود،
تبدیل شد که به نظر من از آن سربلند درآمد.
نکته دیگر اینکه بخشی از زندگی شهید ستاری
در این فیلم به نمایش درآمده است که نزدیک به
زندگی امروز ماست .مثال آقای سرمدی با نمایش
تقابل شهید ستاری و آقــای لقمانی ،شرایط
مدیرانی را که در دل نظام هستند و به خودباوری
نرسید هاند و توانمندی داخلی را باورندارند،
درتقابل با عــزم و اراده آنهایی که خودباوری
دارند ،بسیار خوب نمایان کرده است .همچنین
آنجا که بخشی از زندگی شهید در گرداب برخی
از بروکراسیهاست و جایی که درگیر مشکالت
فنی و چالشهای آن میشود ،فیلم را بهروزتر
کرده است که اگر این اتفاق نمیافتاد ،شاید فیلم
منصور فیلمی موفق نمی شد.

اکران و نقد فیلم «منصور» با حضور همرزم شهید در روزنام ه قدس

«ستاری» بسیجی بود

◾

◾شهید ستاری خودش یک بسیجی بود
در حاشیه اک ــران فیلم سینمایی منصورو پس
از اتمام فیلم امیرسرتیپ عباس پورعلی یکی
از همرزمان شهید ستاری در سخنانی به ایــراد
خــاطــراتــی از اب ـعــاد زنــدگــی و ک ــاری ای ــن شهید
پرداخت.
سرتیپ پورعلی با اشاره به همکاری چندین ساله
اش با شهید ستاری گفت :حــدود  18سال من
با شهید ستاری همکاری نزدیکی داشتم و از
نزدیک در جریان فعالیت این شهید بزرگوار بودم،
به همین جهت قطعا ًنمی شود در این مدت کم
به تمامی ابعاد شخصیتی این شهید پرداخت.
وی ادامـ ــه داد :شهید ســتــاری خ ــودش یک
بسیجی بود و روحیه ای جهادی داشت .زمانی
که من در ســال  1362به عنوان مشاورنظامی
بــه دفــتــر رهــبــر معظم انــقــاب (ک ــه آن موقع
رئیسجمهور بودند) منتقل شدم آنجا بود که
بیشتر با شهید ستاری مرتبط شــدم .شهید
ستاری یکی از پرسنل رادار و پدافندی بود که بنا
به درخواستی که شده بود در اکثر جلساتی که
رهبری بودند ،حضور داشت و از نظرات وی در
آن جلسات استفاده میشد.
امیرسرتیپ عباس پورعلی بیان کــرد :یــادم
میآید چند وقتی بــود که عراقی ها حمالت
هوایی زیادی به شهرها و اماکن حساس کشور
ما داشتند که شهید ستاری برای خنثی سازی
و دف ــع ای ــن حــمــات دس ــت بــه ابــتــکــار خوبی
زد و بــا انتقال و ایــجــاد تحرک بــرای برخی از
موشکهای زمین به هوایی که تا قبل از آن
ثابت بودند و مخصوص اماکن خاص بودند،
سبب شد تا پس از آن کمتر هواپیمایی بتواند
از تیررس ما خارج شود.

آموزش
یکهزارو67
سرباز در طرح
«سرباز مهارت»
خراسان جنوبی
یکهزارو 67سرباز در
قالب طرح ملی «سرباز
مهارت» در آبان امسال در
خراسان جنوبی آموزش
دیدند.
به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،معاون
آموزشی جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی گفت :در
قالب طرح سرباز مهارت،
در خراسان جنوبی
هزارو 67سرباز نیروهای
مسلح استان (ارتش و
نیروی انتظامی) دورههای
مهارتهای عمومی
کارآفرینی  ،اشتغال و
مهارتهای زندگی را به
همتجهاددانشگاهی
استان در آبان فرا گرفتند.
مجتبی ابراهیمی افزود:
مرحله سوم این طرح از
اردیبهشت ۱۴۰۰در حال
انجام است.
از ابتدای شروع این طرح
در سال  ۱۴۰۰تاکنون
بیش از۶هزار سرباز از
دورههای طرح سرباز
مهارت بهرهمند شدهاند
واین طرح تا پایان سال
اجرا می شود.
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گزيده

◾

حجت االس ــام یــوســف زاده بــیــان ک ــرد :نکته
دیگری که میشود در مورد این فیلم به آن اشاره
کرد ،این است که از سینمای سلبریتی زده دور
شده است  .امیدوارم این وضعیت ادامه یابد و
سینمای ما از سلبریتی زدگی رهایی پیدا کند.
تنها انتقادی که من از فیلم منصور دارم حذف
سکانس مربوط به مرحوم هاشمی رفسنجانی
است که در نسخه جشنواره ای آن وجود داشت
که سکانس مهم و الزمــی بــود که میبایست
وجود میداشت.
وی اظــهــارکــرد:در مجموع فیلم منصور در
قــیــاس بــا فیلم هــایــی کــه در جــشــنــواره جایزه
گرفتند ،یکی از قابل دفــاع ترین فیلم ها بود
و معتقدم اگر از فیلم هایی که جایزه گرفتند
بهتر نــبــود ،حــداقــل همتراز آنهــا بــود و بــرای
معرفی یک قهرمان ملی به مخاطبانش زحمت
زیــاد کشیده شــده ،ما قهرمانان زیــادی داریم
کــه سینما مـیتــوانــد آ نهــا را بــه مخاطبانش
بشناساند .فیلم سینمایی منصوریادآوری
م ـیکــنــد ســیــنــمــا مــتــأســفــانــه ب ــه ای ــن دســت
قهرمانان بی اعتنایی کرده است.

◾

◾سینمایی که فراموش کرده بایدقهرمان داشت

◾روحیه جهادی شهید ستاری

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت:
بازدید رئیس جمهوری از معادن زغالسنگ پروده
طبس ،دو مصوبه اصالح دستمزدهای کارگران و
4درصدحقبیمهمشاغلسختوزیانآورداشت
که با پیگیریهای انجام شده دستمزدهای واقعی
کارگران در لیستهای ارسالی به تأمین اجتماعی
محاسبه و لحاظ شد و تفاوت سنوات قبل نیز در
حال دریافت است.
علیرضا محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود :حقوق
کارگران شرکت الماس مته زیر مجموعه معادن
پروده طبس ،معادل آنچه دریافت میکردند در
لیستبیمهتأمیناجتماعیدرجنمیشدکهمقرر
شد پیمانکار ،حقوق و دستمزد واقعی کارگران را
لحاظ کند و این مهم نیز محقق شد و لیستها
اصالح و حقوق جدید جایگزین شد.
وی تعداد کارگران مشمول اصالح بیمه تأمین
اجتماعی این شرکت را  ۶۷۰نفر اعــام کرد و
گفت :کارفرمایان استان باید دستمزد واقعی

کارگران زیرمجموعه را در بیمه تأمین اجتماعی
لحاظ کنند ،در غیر این صورت بدهی زیادی به
این سازمان خواهند داشت که آنها را دچار
مشکل میکند.
محمدی با اشــاره به پیشنهاد مشاغل سخت
و زیــانآور بــرای معدنکاران این مجموعه گفت:
نامهای در این زمینه به دست ما رسیده است و
منتظر هستیم نسخه سیستم اصــاح شــود تا
ماهیانه بتوانیم4درصد را لحاظ کنیم.
غالمرضااشرفیمدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعی

دستمزد
معدنکاران طبس
اصالح شد
◾

حجت االسالم یوسف زاده  :سینمای ما متأسفانه یادش رفته که باید قهرمان
داشته باشد که این زنگ خطری برای مدیران فرهنگی ماست که سینما به
جایی رسیده است که قهرمان ندارد.قهرمانی که دارای آرمان باشد و برای
هدفی بجنگد.

همرزم شهید ستاری گفت:با اینکه معمول
بــود بــرای نــیــروی هــوایــی یــک خلبان بــه عنوان
فرمانده انتخاب شــود ،امــا شهید ســتــاری به
عــنــوان نخستین فرماندهی کــه خلبان نبود
برای نیروی هوایی انتخاب شد و با اینکه انتظار
میرفت چندان مورد اقبال خلبانان قرار نگیرد،
اما با درایتی که داشت خیلی زود مهرش به دل
خلبانان نشست و همگی دوستش داشتند.
وی اظهار کــرد :در فیلم منصور مختصری از
کــارهــای جهادی شهید ستاری به نمایش در
آمده است؛ او عالوه بر راه انــدازی مجموعه ای
ب ــرای تعمیر و ســاخــت و مهندسی معکوس
هواپیما ،راه اندازی خط تولید توپ  23میلیمتری
را هم اجرایی کرد .شهید ستاری کارهای زیادی
انجام داد که بیشتر آنها با روحیه بسیجی ای
که داشــت به ثمر نشست .او یکی از بهترین
فرماندهانی بود که ایران به خودش دیده است.

تحقق وعده رئیس جمهور

 .1همزمان با سلسله خوارزمشاهیان
اتفاق افتاد  .2چوپان – حــرف همراهی
– اش ــاره به شخصی در دوردس ــت دارد
 .3باستان  -از حواس پنجگانه – شایعه
خــودمــانــی  .4آرواره – پــارهسـنــگ تــرازو
– ن ـیــروهــا  -تــربــت  .5مــرکــب ت ـنــدرو –
در یــا  -آزرده  .6سبزی غ ــدهای – نوعی
سوت خوشصدا – در این نوع تلویزیون
مشترکین تصاویر را از طریق فیبرنوری
دریافت میکنند  .7سودای ناله – بخش
و حصه – از ســران لشکر افراسیاب در
شاهنامه  -مساوی  .8تهیهشده  -دستور
 .9چیزی که به زور و بدون رضایت مالکش
تصاحب شدهباشد – محول شده  -مغز
ســر  .10راهرف ـتــن بــدون تـعــادل – فرشته
موکل بر دوستی در ایران باستان  -شبح
 .11کاغذ پوستی – قــوم ایــران باستان -
درخشنده  .12گرمای شدید – بهکاربردنی
کـشـتـیگـیــر – م ــاه ســر یــانــی – دشمن
سرسخت  .13یار بیزبان  -ابزار صعود به

◾

◾منصور قابل دفاع ترین فیلم

در ادامه حجت االسالم یوسف زاده از منتقدان
سینما به نقد و بررسی فیلم سینمایی منصور
پرداخت .وی با بیان اینکه جای فیلم هایی مثل
منصور در سینمای ایران خالی است ،گفت :ما
در جشنواره گذشته چهار فیلم داشتیم که با
خودکشی تمام میشد.
سینمای مــا متأسفانه ی ــادش رفــتــه کــه باید
قهرمان داشته باشد که این زنگ خطری برای
مــدیــران فرهنگی ماست که سینما به جایی
رسیده اســت که قهرمان ندارد.قهرمانی که
دارای آرمان باشد و برای هدفی بجنگد .البته
استثناهایی هم وجود دارند ،اما جریان غالب
همان گونه است که بیان شد.
فیلم منصور با تمام قوت و ضعفی که دارد از
ایــن حیث فیلم بسیار مهمی اســت کــه یک
قهرمان ملموس را بــرای مخاطبش روی پرده
سینما میبرد.

پیگیری

◾افقی

 24نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9679

خــراســان جنوبی هم گفت :طــرح مابهالتفاوت
طبقهبندی مشاغل مصوب و اجرایی شده که به
موجبآنپیمانکاربایدازشرکتمادرتبعیتکند
واین موضوعاجرایی و مغایرتهابررسی و منجربه
اصالحیه برخی از احکام کارگران شد.
اشرفی گفت :بهسازی ،مرمت و تعمیر برخی
از واحدهای مجموعه معادن زغالسنگ پروده
طبس بــه لـحــاظ مسائل رفــا هــی و بهداشتی
کــارگــران نیز از دیگر مصوبات بــوده که انجام
شده است.

جدول 8242
پشتبام  .14رنگ فلزی خودرو – مخفف
کاه و کوه – کتاب انگلیسی  .15پاک – برادر
هلو  -لیست

◾

◾عمودی

 .1بازگشایی – نام مادر گرامی امام رضا(ع)
 .2غوزه پنبه – آتشدان – محافظ شمشیر
– من+شما  .3یکچهارم – دشنام دادن
– چندین فصل – روشی برای طبخ برنج
 .4اهرمی در موتورهای پیستونی  -فلز
سنگین – جانور مــردارخــوار  .5پرنور –
چهارپایان – مزمار  .6از ظروف پختوپز
– در ی ــا  -ز یـ ــاده  .7صفحه اینترنت –
دوستدار – برجسته – بز کوهی  .8بیزبان
– تقویت امــواج رادیــویــی – اتــاق جلوباز
 .9سفید ترکی – نوعی خمیر ه ــزارال -
بانوی صدراعظم آلمان  .10نوعی ماهی با
رنگی تیره – خراسان قدیم – فدراسیون
جهانی شطرنج  .11کتابی از استادشهید
مرتضی مطهری  -ناپدری  .12خوردنی
متعجب – خ ـبــرگــزاری رسـمــی لیبی –

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

همسر ک ــاووس در شاهنامه  .13خاک
کــوزهگــری – نیکو – سـتــون دیــن اســام
 روشنایی  .14نام کوچک «چاپلین» 1وهــم – شخص و فــرد  .15از فــراوردههــای
2
مورداستفاده در ساخت کفش – چروک
3
پیشانی – طایفه آسیایی
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صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن
کشور تأمین شود.
او تصریح کرد :ظرفیت این نیروگاه  ۵۴۶مگاوات است و در
صورت نبود نیاز داخلی با نظارت وزارت نیرو امکان صدور
برق آن به کشورهای همسایه وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به کاهش
محسوس دمای هوای مناطق مختلف استان در
روز جمعه ،گفت :برای روز جمعه هفته جاری
بیشینه دمای مشهد به میزان  ۷تا  ۸درجه کاهش
خواهد داشت.

مردانآسمانی

محمدحسینزارعحسینی
فرزند :حسن
متولد 1345/7/4 :
شهادت1365/9/3 :
محل تولد  :گناباد
محل شهادت  :آبادان
سرورهادیان :شهید «محمد حسین زارع
حسینی» در ســال  1345در خــانــوادهای متدین،
مذهبی و کشاورز در شهرستان گناباد به دنیا آمد.
خانواده شهید به مبانی اسالمی پایبند و از طرفداران
انقالب اسالمی بودند .وی تحصیالت ابتدایی خود
را در یکی از مدارس شهر به پایان رسانید و برای ادامه
تحصیل وارد مدرسه راهنمایی شد .وضع درسی
شهید خوب بود و همیشه در درسهایش موفق
بود .بعد ازاتمام دوره راهنمایی وارد دبیرستان شد .او
اوقاتفراغترا در کمک به پدرش در امور کشاورزی
سپری میکرد .شهید بیشتر در زمینههای دینی و
مذهبی مطالعه میکرد .نوجوانی پر جنب و جوش
بود و در کارهای خیرخواهانه و عامالمنفعه مثل
کمک به ساختن مسجد به طــور رایـگــانشرکت
میکرد .به نماز جماعت و مجالس مذهبی میرفت
و به افراد متدین ومذهبی عالقه داشت و به آنها
اح ـتــرام مــی گــذاشــت .در بــرخــورد بــا خواهرانش
همیشه سفارش میکرد که حجابتان را حفظ کنید.
پیروحضرتزهرا(س)باشید.هدفشرضایخداوند
و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی بود.
شهید زارع خدمت ســربــازی در نظام جمهوری
اسالمی راعبادت میدانست؛ بنابراین داوطلبانه
برای طی دوره آموزشی روان ه شد و پس از اتمام دوره
آموزش به جبهه رفت .در مرخصیهایش به دید
و بازدید از اعضای فامیل می پرداخت .این شهید
بزرگوار سرانجام در مقابله با لشکریان کفر در تاریخ
 1365/09/03در عملیات گردان ساحلی خسرو
آباد آبادان در کناره اروند رود در خون خود غلتید و
به لقاءهللا پیوست  .روحش شاد

پیکر جانباز شهید سبزواری
تشییع شد

پیکر جانباز دوران دفاع مقدس شهید «سلیمان
رضایی یگانه» با حضور مسئوالن ،روحانیون،
نیروهای نظامی و انتظامی ،خانواده معظم شاهد و
ایثارگران در سبزوار تشییع شد.
به گزارش قدس آنالین ،رئیس بنیاد شهید و امور
ایـثــارگـران سـبــزوار در ایــن بــاره گفت :ایــن جانباز
۷۰درصــدی سبزواری پس از  ۳۹سال تحمل درد
و رنــج مجروحیت ناشی از جنگ به مقام رفیع
شهادت نائل و به خیل یاران شهیدش پیوست.
مهدی محتشم افزود :جانباز شهید رضایی یگانه،
سوم خرداد سال  ۱۳۶۱در عملیات بیت المقدس
بر اثر اصابت تیر و ترکش ،بینایی دو چشم خود
را از دست داده بود .وی تصریح کرد :پیکر مطهر
این جانباز سرافراز پس از تشییع از مقابل مسجد
جامع سـبــزوار ،در جــوار یــاران شهیدش در گلزار
شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

خبر
شهردار مشهد:

پروژههای شهری
ب معلوالن باشند
باید مناس 

ش ـهــردار مشهد گفت :از معاونت برنامهریزی
میخواهم کد بودجه هیچ پروژه شهری را باز نکنند،
مگر اینکه پیوست مناسبسازی آن برای معلوالن
دیــده شــده باشد .به گــزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،سید عبدهللا ارجائی در جلسه
شورایمعاونینشهرداریعنوانکرد:شهربایدبرای
حضور و فعالیت معلوالن مناسبسازی و آماده
شود و برای تحقق این هدف نگاهها به حوزه معلوالن
باید تغییر کند ،زیرا اگر نگاهها به این حوزه عوض
شود و همه خود را مسئول بدانند ،بخش زیادی
از مشکالت حل میشود .اگر قرار است بوستان و
فضای سبز و یا پروژه عمرانی اجرا و یا اتوبوسی برای
ناوگان اتوبوسرانی خــریــداری شــود باید پیوست
مناسبسازی داشته و نیازهای معلوالن عزیز در
آنها مورد توجه قرار گرفته باشد در غیر اینصورت
کد بودجهای آن باز نخواهد شد.

