
رمان »شهربانو« به بدنه مردمی دفاع مقدس می پردازداطاعت از رهبری حالل همه مشکالت است
همراه با تجربه های یک نویسنده در »عصرانه داستان نویسان رضوی«آیت  اهلل علم الهدی در مراسم پایانی مسابقات قرآن کریم ارتش:

امام جمعه مشــهد گفت: اگر همه پشــت ســر 
مقام معظم رهبری قرار گیرند و به رهنمودهای 
ایشان عمل کنند همه مشکالت حل می شود و 
مشکل الینحلی در کشور وجود نخواهد داشت. 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی روز گذشــته در 
مراسم پایانی سی و نهمین دوره مسابقات قرآن 
کریم کارکنان پایور و وظیفه و هجدهمین دوره 

مسابقات سراسری ...

هشتاد و ششمین نشست »عصرانه داستان نویسان 
رضوی« با تجربه های یک نویسنده همراه بود. مریم 
قربان زاده نویسنده کتاب های »شهربانو«، »دیالمه«، 
»گیرنده پدرم«، »دریا دل« و... در جمع نویسندگان 
جوان این نشســت حضــور پیدا کــرد و از ادبیات 
دفاع مقدس گفت.  سلسله نشســت های »عصرانه 
داستان نویسان رضوی« با دبیری سعید تشکری در 

فروشگاه مرکزی کتاب ... .......صفحه 4 .......صفحه 2 
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باند سوم فرودگاه مشهد در مسیر فاز مطالعاتی
قدس از سردرگمی بیماران دیابتی 

برای دریافت انسولین گزارش می دهد

قصه تلخ داروی 
بیماران قندی

.......صفحه 2 
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با حضور حجت االسالم والمسلمین قرائتی

پنجمین اجالس 
 استانی نماز 

در بجنورد
برگزار شد

این بار مدیر کل جدید فرودگاه ها وعده داد

.......صفحه 2 

زلزله شاید در یک قدمی ما باشد
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندســی زلزله با توجه به 
ضرورت آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد 
نام گــذاری پنجم دی ماه به عنوان »روز ملی ایمنی در برابر زلزله« 
فرصتی را فراهم کرد تا هر ســاله با برگزاری برنامه ها و فعالیت های 
آموزشــی و ترویجی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 40هزار نفر از 
قربانیان این فاجعه تلخ، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص های 

ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.

در ماه های اخیر بنا بر وظیفه رســانه ای خود چندین بار موضوع 
کمبود انسولین و سهمیه بندی شدن این دارو را در شهر مشهد و 
استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار دادیم. در حالی که مکرر 
از سوی متولیان حوزه سالمت شنیدیم که مشکالت این امر حل 
شــده و به زودی شرایط دسترسی به انسولین عادی خواهد شد. 
حال آنکه مشاهدات خبرنگار ما از شهر مشهد چنین مسئله ای را 

تأیید نمی کند؛ چنانکه در روزهای گذشته ...

.......صفحه 2 

 سرپرست مخابرات خراسان رضوی 
در گفت و گو با قدس: 

صحبتی در ارتباط با قطع ترافیک 
اینترنت بین المللی مطرح نشده است

قدس آنالین - رضاطلبی: سرپرســت مخابرات 
اســتان خراســان رضوی گفت: تاکنون موضوعی 
مبنی بر محدودیت در دسترسی اینترنت در حوزه 
بین الملل خطــوط تلفن های همراه در خراســان 

رضوی مطرح نشده است. 
حســن اروجی در گفت و گو با قدس آنالین تصریح 
کرد: از قطع ترافیــک بین الملل خطوط تلفن های 
همراه در سایر استان ها نیز موضوعی اعالم نشده و 

در جریان آن قرار ندارم.
سرپرست مخابرات خراسان رضوی افزود: هرگونه 
اتفــاق در مورد اختالل در اینترنت و یا محدودیت 
در ارائه خدمات از طریق منابع موثق و شــفاف به 

اطالع مردم خواهد رسید. 
گفتنی اســت یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات خبر از محدودیت به دسترســی 
اینترنــت بین الملــل خطوط تلفن هــای همراه با 

دستور مراجع امنیتی داده است. 

اعتراض تعدادی از کارکنان مدیریت 
پسماند مشهد رسیدگی شد

ایرنا: اعتراض تعدادی از کارکنان مدیریت پسماند 
شهرداری مشــهد به وضعیت شــغلی خود مورد 

رسیدگی قرار گرفت. 
حــدود 40 نفر از بانوان دارای قرارداد شــرکتی با 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری مشهد دیروز 
برای رســیدگی به وضعیت شغلی  خود به شورای 

اسالمی این شهر مراجعه کردند.
مدیر روابط عمومی ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مشــهد در این باره گفت: این افراد 
در ســال های گذشته براساس قرارداد شرکتی 
با این ســازمان در مدارس کار آموزشی انجام 

می دادند.
فرخنده حسینی افزود: براساس مصوبه کمیسیون 
خدمات شــهری شــورای شهر مشــهد مقرر شد 
ســازمان پســماند برای فعالیت های آموزشــی از 
ظرفیت گروه های مردم نهاد حامی محیط  زیســت 

استفاده کند.
وی ادامه داد: همچنین در این مصوبه قید شــده 
بود از نیروهای یاد شــده دارای قرارداد شرکتی 
در ســایر فعالیت های فرهنگی شهرداری استفاده 

شود.
وی گفت: اعتراض نیروهای یاد شده مورد رسیدگی 
قرار گرفت و مقرر شــد وضعیت آن ها در جلســه 
آینده کمیســیون خدمات شهری شورای اسالمی 

مشهد بررسی شود.
به گفته معترضان، آنان تاکنون در هیچ بخشی به 

کار گرفته نشده اند.

 افزایش 15 درصدی تولید پنبه 
در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگارقدس: رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۶ هزار 
و 700 تن پنبه از ســطح 7 هــزار و 200 هکتار 
پنبه زارهای خراســان شــمالی در ســال جاری 
برداشــت شــد که این میزان در مقایسه با سال 

گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد.
 دکتر عبداهلل یوســفی افزود: پارســال در ســطح 
۶ هزار و ۳00 هکتار زمین های کشــاورزی استان 

پنبه کشت شده بود.
وی افزود: براساس بررسی کارشناسان کشاورزی، 
پنبه تولیدی کشتزارهای خراسان شمالی به لحاظ 
رنگ و طول الیاف از کیفیت بسیار خوبی برخوردار 

است.
وی گفت: با توجه به کشــت ارقام زودرس، حدود 
۸0 درصد از مزارع زیر کشــت این ارقام از قبیل 
خرداد، ســاجدی، کاشمر، ارمغان، لیدر و گلستان 
اســت و حدود 20 درصد مابقی رقم ورامین را در 

کشت شامل می شود.
وی هدف از کشــت ارقام زودرس را صرفه جویی 
در مصرف آب زراعی، کاهش هزینه های داشــت 
در بعضی مناطــق، جلوگیری از خطر ســرمای 
پاییزه، کمک به ارتقای ســطح مالی کشــاورزان 
و همچنین آماده ســازی زمین برای کشــت دوم 

عنوان کرد.
وی با بیان اینکه پنبه دیررس ۱۵0 روز زمان برای 
برداشــت نیاز دارد، افزود: اما در پنبه زودرس این 

زمان بین ۱00 تا ۱۱0 روز است.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی خراسان شمالی 
در ادامــه گفــت: هم اکنون هشــت کارخانه پنبه 
پاک کنی در این اســتان وجود دارد که ۵0 درصد 

آن غیرفعال است.

فرماندار خبر داد
 فعالیت 15 معین اقتصادی 

در نیشابور
قدس: در راستای طرح مثلث اقتصادی، ۱۵ معین 

اقتصادی در شهرستان نیشابور فعالیت دارند.
فرماندار نیشــابور در نشســت خبــری با اصحاب 
رســانه این شهرستان با اشاره به اینکه در راستای 
طرح مثلث اقتصادی در یک ماه گذشــته بیش از 
۵میلیارد تومان تفاهم نامه در این شهرستان امضا 
شده، گفت: پیگیری های دیگری نیز در حال انجام 
اســت که اگر به نتیجه برسد، گام های مؤثری در 
این شهرستان برداشته می شود و همه سعی ما این 

است که این موارد عملیاتی شود.
علیرضــا قامتــی با اشــاره به اینکــه در مجموع 
۱۵معین اقتصادی در شهرســتان نیشــابور فعال 
هســتند، ادامــه داد: حوزه فعالیــت این معین ها 

بیشتر خدماتی، کشاورزی و صنعتی است.

خبرخبر

فــارس: معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری خراســان رضوی خدمات پزشکی و 
توریســت درمانی، ایجاد پاالیشگاه های کوچک 
نفت و گاز، فراوری معادن، فراوری و بسته بندی 
محصوالت کشــاورزی را از جمله ظرفیت هایی 
دانســت که در مــرز دوغارون وجــود دارد، اما 

مغفول مانده است. 
علی رســولیان در نشســت خبــری »فرصت های 
سرمایه گذاری ایران و افغانســتان در منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون« که در هتل پردیســان مشهد 
برگزار شد، اظهار کرد: این استان با وجود مرزهای 
مشــترک طوالنی با افغانستان و کشورهای آسیای 
میانــه، محور ترانزیت منطقه بــوده و وجود بارگاه 
امــام رضا)ع( یکی از مهم ترین مؤلفه های اســتان 
محســوب می شــود. جذب ســاالنه افزون بر ۳2 
میلیون زائر و گردشگر نیز از دیگر ظرفیت های این 

استان است.
وی بــر تقویــت نگاه بــه درون کشــور همچنین 
توجه به کشورهای همســایه و حوزه شرق تأکید 

و خاطرنشــان کرد: اشتراکات فرهنگی جدی میان 
ایران، افغانستان و کشــورهای آسیای میانه وجود 
دارد که ســبب می شود نگاه جدی تر و مهم تری به 

این حوزه ها داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی بــه همکاری های مثبــت بخش خصوصی 
در ســال های گذشته اشــاره کرد و افزود: یکی از 
بهترین مســیرهای سرمایه گذاری، دو منطقه ویژه 

سرمایه گذاری »دوغارون« و »سرخس« است.
وی اضافــه کــرد: در منطقه ویژه ســرمایه گذاری 
دوغارون ظرفیت فراوانی برای توسعه سرمایه گذاری 
به ویژه به صورت مشــترک با تجار، سرمایه گذاران 
و فعالین اقتصادی کشــور افغانســتان وجود دارد، 
همچنین امکان بسته بندی به صورت جدی در این 
منطقه فراهــم و متقاضیان زیادی برای آن در این 

منطقه وجود دارد.
وی ضمن بیــان اینکه تاکنون یــک هزار و ۱2۵ 
تفاهم نامه ســرمایه گذاری در خراسان رضوی امضا 
شــده است، ابراز کرد: همچنین 200 طرح اولویت 
دار در ستاد تســهیل با حضور شخص استاندار در 

حال بررسی است.
رســولیان به موانع ســرمایه گذاری اشاره و عنوان 
کرد: به طور مثال در شــهر مشهد مشکالت زیادی 
در خصــوص پروژه های عمرانی بــه ویژه در حوزه 
منطقه ثامن وجود داشته است که با پیگیری هایی 
که صورت گرفته، بخش عمده موانع سرمایه گذاری 

مرتفع شده است.

معاون استاندار عنوان کرد

غفلت از ساخت پاالیشگاه  کوچک نفت و گاز در دوغارون

شورای عالی انقالب فرهنگی بازهم دهه کرامت را در فهرست مناسبت های رسمی کشور قرار نداد 

تقویم بی کرامت
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قدس: چند ســال اســت فاصلــه زمانی 
یکــم تــا یازدهــم ذی القعــده ســالروز 
 والدت حضــرت معصومــه)س( و میالد 
امام رضــا)ع( به نام دهه کرامت نام گذاری 
شده و جشن های باشــکوهی در این ایام 
در کشــور و به خصوص شهرهای مشهد 
و قم برگزار می شــود، اما علی رغم اینکه 
مقام معظم رهبری در چندین ســخنرانی 
همچــون در اجتماع بــزرگ مردم قم که 
یازدهم ذی القعده ۱4۳۱ مصادف با بیست 
و هفتم مهرماه سال ۸9 برگزار شد، اشاره به 
دهه کرامت نمودند، اما همچنان این برهه 
از تاریخ اســالمی که موجب تقویت بنیه 
مذهب شیعه در ایران شد در تقویم کشور 

به ثبت نرسیده است.
شــورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
سه شنبه گذشته به ریاست رئیس جمهور 
۱0 مناســبت جدید را در تقویم رســمی 
کشــور اضافه کرد، اما از ثبت دهه کرامت 

خبری نبود. 
این درحالی اســت که در جلســه شورای 
فرهنگ عمومی اســتان خراسان رضوی 
 که هفته اول تیرماه ســال جاری با حضور 
آیت اهلل علم الهدی برگزار شد، موضوع ثبت 

دهه کرامت در تقویم رسمی کشور مطرح و 
به تصویب رسید.

در همین خصوص چندی پیش مروارید، 
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خراسان 
رضــوی در گفت وگو با قدس گفته بود که 
این مصوبه طی مکاتبه ای از طرف شورای 
فرهنگ عمومی استان به شورای فرهنگ 
عمومی کشــور نیز مطرح شده و از این رو 
در حال حاضر تصمیم گیــری در این باره 
با شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای 

عالی انقالب فرهنگی است.
اما پس از تصویب این مصوبه در شــورای 
فرهنگ عمومی استان، خبرنگار ما تیرماه 
سال جاری از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در خصوص پیگیری وی برای ثبت این دهه 
در تقویم رسمی کشور پرسید و سیدعباس 
صالحی اظهار کرد: پس از تصویب شــدن 
این دهه در شورای فرهنگ عمومی استان، 
ما نیز در شورای فرهنگ عمومی کشور این 
موضوع را مطــرح کردیم و مقدمات آن را 

مورد بحث و گفت وگو قرار دادیم. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی خاطرنشان 
کرد: چــون این موضوع قبــالً یک بار در 
شورای عالی انقالب فرهنگی کشور مطرح 

شده و به دلیل آنکه مستندات کافی از نظر 
این شورا برای آن مورد توجه قرار نگرفت، 
قرار شد مســئله را با مستندات قوی تری 
پیگیری و به نتیجه برســانیم و از طریق 
شــورای فرهنگ عمومی به شورای عالی 

انقالب فرهنگی منتقل کنیم.
صالحی تأکید کرده بود: وزارت ارشاد در این 
مسیر حامی این طرح است و قول می دهیم 
در این راه کمک کنیم تا این مناســبت در 

تقویم رسمی کشور ثبت شود.

 وزیر ارشاد باید پاسخگو باشد
در همین حال روز گذشته عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در واکنش 
به عدم ثبت دهه کرامت در تقویم رسمی 
کشور با وجود افزودن ۱0مناسبت جدید به 
تقویم، به خبرنگار قدس آنالین گفت: وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد عدم ثبت 
دهه کرامت در تقویم رسمی کشور با وجود 
افزودن چندین مناسبت جدید به تقویم در 
جلسه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی 

باید پاسخگو باشد. 
سیداحســان قاضی زاده هاشــمی با بیان 
اینکه ۱0مناســبت جدید توسط شورای 

عالــی انقالب فرهنگی به تقویم رســمی 
کشور افزوده شد، ولی اسمی از دهه کرامت 
در بین آن ها نیســت، تصریح کرد: اگرچه 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی موافقت خود 
را با ثبت این مناســبت در تقویم رسمی 
کشــور اعالم کرده بود، اما صرف موافقت 
تنها کافی نیست و باید به صورت واقعی از 
این موضوع حمایت عملی کند.عضو مجمع 
نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
دهه کرامت تأثیر ارزشمندی در رویکرد به 
والیت و والیتمداری دارد، افزود: از آنجا که 
وزیر ارشاد مسئول شورای فرهنگ عمومی 
کشور اســت باید برای گرفتن مصوبه این 
موضوع تالش کند تــا ایام میالد حضرت 
معصومه)س( و امام رضا)ع( به عنوان یک 
مناسبت خاص در تقویم رسمی کشور ثبت 
شود.نماینده سرخس و فریمان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه برجسته کردن 
دهه کرامت می تواند گردهمایی عموم مردم 
جامعه و گره گشــایی مشــکالت را در پی 
داشته باشــد، تصریح کرد: در حال حاضر 
دهه کرامت در کشور به خوبی نهادینه شده 
و برجســته کردن این دهه موجب خواهد 
شد برنامه های خوبی به لحاظ کمی و کیفی 
در نقاط مختلف کشور و همچنین در دنیا 
در این ایام برگزار شود. وی با اشاره به اینکه 
از ظرفیت معنــوی و معرفتی دهه کرامت 
می تــوان برای بالندگــی فرهنگ عمومی 
بهره های فراوانی بــرد، افزود: به طور قطع 

نمایندگان خراســان رضــوی و همچنین 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی درباره این موضوع از وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سؤال و پیگیری های الزم را 

انجام خواهند داد. 
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، رئیس مجمع 
نمایندگان اســتان خراســان رضوی هم 
با اشــاره به عدم ثبت این دهه در تقویم، 
اظهار کرد: چندی پیش طی نامه ای موضوع 
ثبت دهه کرامت در تقویم رسمی کشور را 
خطاب بــه رئیس جمهور به عنوان رئیس 
شــورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین 
به وزیر فرهنگ و ارشاد و شورای فرهنگ 
عمومی کشــور اعالم کــرده ام و با جدیت 
نیز آن را دنبال می کنم تا شورای فرهنگ 
عمومی ثبت دهه کرامت را به عنوان یک 
جریان فرهنگ ساز در تقویم رسمی کشور 

مورد تصویب قرار دهد.

روزنامه قدس نیز با توجه به رســالت خود 
در ترویج فرهنــگ رضوی تاکنون با تهیه 
 ده هــا گــزارش و گفت و گو با مســئوالن 
ذی ربــط بی تفاوتی در ثبــت این دهه در 
تقویم رسمی کشور را مورد انتقاد قرار داده، 
اما باوجود وعده های داده شــده برای ثبت 
دهه کرامت در تقویم کشور، آنچه از شواهد 
به نظر می رسد کوتاهی هایی در این مورد 
انجام می شود که البته این رسانه همچنان 

این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: در حوزه علوم، حد و 
مرز مشخصی وجود ندارد و علوم اگرچه در اختیار 
شــرق و غرب باشــد، باید آن را کســب و ترویج 
کرد.حجت االســالم والمســلمین محسن قرائتی 
روز گذشــته در پنجمین اجالس استانی نماز که 
با حضور روحانیان، فرهنگیــان، مربیان، مدیران 
و دانش آموزان خراسان شــمالی در سالن گلشن 
بجنورد برگزار شــد، اظهار کرد: معلمی تنها شغل 
انبیا نیســت، بلکه مطابق با آیات قرآنی شغل خدا 
و جبرئیل نیز هســت یعنی خدا هم معلم اســت. 
وی افزود: برخالف مشــاغل مهندســی که روی 
جماد یا به تعبیری آجر و ســیمان تمرکز دارند، 
ارزش معلمــی در تمرکز کار بــر افکار و باورهای 

نسل نوین ...
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قصه تلخ داروی بیماران قندی
محبوبهعلیپور  در ماه هــای اخیر بنا بر 
وظیفه رســانه ای خود چندین بــار موضوع 
کمبود انسولین و سهمیه بندی شدن این دارو 
را در شهر مشهد و استان خراسان رضوی مورد 
بررسی قرار دادیم. در حالی که مکرر از سوی 
متولیان حوزه سالمت شنیدیم که مشکالت 
این امر حل شده و به زودی شرایط دسترسی به 
انسولین عادی خواهد شد. حال آنکه مشاهدات 
خبرنگار ما از شهر مشهد چنین مسئله ای را 
تأیید نمی کند؛ چنانکه در روزهای گذشــته 
خبرنگار ما با مراجعه به بسیاری از داروخانه ها، 
همه اظهار کردند که انســولین نوومیکس و 
سایر انسولین های قلمی را ندارند. همچنین در 
تماس های تلفنی که با چند داروخانه منتخب 
عرضه انسولین داشتیم نیز همین پاسخ منفی 
را شنیدیم. گویا سهمیه بندی این دارو نیز در 

مدیریت آن نقشی نداشته است.

 چشم انتظار افزایش سهمیه
سال هاســت که داروخانه هالل احمر مشهد 
به عنوان داروخانه مرجع شــناخته می شود و 
بســیاری از بیماران خراسانی می دانند وقتی 
دارویی پیدا نمی شــود باید بــه این داروخانه 
مراجعه کنند. این در حالی است که متولیان 
این داروخانه نیز از شرایط گالیه مند هستند. 
چنانکه از سوی مســئوالن این مرکز درمانی 
گفته می شــود: در ســال گذشــته داروخانه 
یاد شــده در هر نوبت 2هزار عدد انسولین از 
شرکت های دارویی تهیه می کرد که این میزان 
در حال حاضر به 2۰۰ عدد کاهش یافته است.

دکتر مصطفی ذاکر، معاون بهداشت، درمان و 
توانبخشی هالل احمر خراسان رضوی نیز در 
گفت وگو با گزارشگر ما اظهار می کند: با توجه 
به میزان مراجعات با کمبود انســولین مواجه 
هستیم و از سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد تقاضا کردیم که میزان داروهای 
یاد شــده را افزایش دهند که هنوز نتیجه ای 

حاصل نشده است.

 بازگشت به مصرف انسولین تزریقی
مدیر درمان و آموزش بنیاد دیابت ایرانیان هم 
در گفت وگو با خبرنگار ما با تأیید مشــکالت 
عرضه انســولین می گوید: براساس اظهارات 
بیمارانــی که به ما مراجعــه کرده اند، تأمین 
انســولین همچنان معضلی برای مبتالیان به 

دیابت محسوب می شود. 
دکتر فرهاد رجب پــور ادامه می دهد: در حال 
حاضر نیز با این سهمیه بندی برخی بیماران 
ناگزیرند بخشــی از داروی خــود را آزاد تهیه 

کنند. به این ترتیب هر قلم 
پیشتر 3۰هزار  انسولین که 
تومان بوده را حدود 5۰هزار 
می کنند  خریــداری  تومان 
برای  موضــوع  ایــن  کــه 
کافی  توان  که  خانواده هایی 

مالی ندارند دشوار است. 
وی در ادامــه می افزاید: به 
توزیع  محدودیــت  دنبال 
انســولین ها  از  برخــی 
نیز  بیماران  که  شــاهدیم 
این دارو  از ترس کمبــود 
میــزان دوز مورد نیاز خود 

را کاهــش می دهند. چنانکــه بیماری که 
نیازمنــد افزایش دوز دارو بوده اما همچنان 
با دوز کمتــر مصرف می کند؛ چرا که بیمار 
معتقد است: اگر انســولین تمام شود دیگر 

نمی توانم بخرم.
مدیــر درمان و آموزش بنیــاد دیابت ایرانیان 
تصریــح می کند: نکته دیگــر اینکه برخی از 
داروخانه ها رغبتی بــه عرضه این دارو ندارند؛ 
چرا که به دلیل تأخیر در پرداخت ها از سوی 
بیمه، ســود اقتصادی برای آن ها ندارد. به هر 
روی براســاس واکنش هایــی که از شــرایط 
امروزی می بینیم ممکن است برخی از بیماران 
دیابتی به مصرف ویال های قدیمی انسولین و 

تزریق با سرنگ برگردند. 

  مدیریت بحران با 
سهمیه بندی انسولین

اما بنــا بر آمــار موجود در 
حــال حاضر حــدود 4هزار 
و 1۰۰ داروخانه در کشــور 
تعیین  انسولین  توزیع  برای 
شــده اند که ســهم استان 
خراسان رضوی در این زمینه 
حدود 653 داروخانه اســت. 
آیا با توزیع محدود انسولین 
این داروخانه ها مشکل تهیه 

انسولین رفع شده است؟
دکتر ابراهیم دین محمدی کــه بیش از 25 
ســال اســت که در حوزه دارو فعال است در 
ایــن باره اظهار می کند: به دلیل مشــکالتی 
کــه بــرای آزادســازی دارو از گمرک وجود 
داشت در مقطعی با کمبود ظاهری انسولین 
مواجه شدیم؛ چرا که اغلب داروخانه ها به طور 
معمول برای دو ماه داروهایی را ذخیره داشته 
و قادرند پاســخگوی بیماران باشند. البته در 
این زمان نیز با مدیریت صورت گرفته از سوی 
معاونت دارو و درمان کمبودها رفع شده است. 
وی اضافه می کند: همچنین به دنبال تشکیل 
مجدد پرونده برای بیماران دیابتی که سراسری 
صورت گرفتــه، بیماران هــر 15 روز یک بار 
انســولین دریافت می کنند و چنانچه نیاز به 
افزایش میزان داروی مصرفی داشته باشند نیز با 

تأیید پزشک این مقوله در سازمان بیمه گر و در 
پرونده شان ثبت می شود. به این ترتیب در دوره 

بعد از سهمیه بیشتری برخوردار خواهند شد.

  یک شائبه
گرچه تدبیر کردن در برهه های خاص نشــانه 
عقالنیت اســت اما گاه تصور می شود برخی 
تدابیر بدون چشمداشت و حفظ منافع طیفی 
خــاص صورت نمی گیرد. از ایــن رو با اجرای 
سیاســت هایی نظیر ســهمیه بندی انسولین 
شاهد رواج شایعه و شائبه هایی هستیم. چنانکه 
بیمــاران معتقدند مدیران حوزه ســالمت به 
منظور حمایت از سازمان های بیمه گر و کاهش 
مطالبات آن ها بحث ســهمیه بندی و تعیین 
داروخانه های منتخــب را مطرح کرده اند. زیرا 
اگر کمبــود وجود دارد چرا به طور آزاد امکان 

دریافت انسولین دیده می شود؟
همچنین شنیده می شود بسیاری از داروخانه ها 
انسولین به میزان کافی دارند، اما چون باید در 
سیستم بیمه تأیید شود و این قضیه زمانبر بوده 
و به دلیل تأخیر در پرداخت های بیمه ها سودی 
ندارد از همین رو ترجیح می دهند با یک پاسخ 
منفی برای خود مشکلی نتراشند. به هر روی 
دلیل مشکالت عرضه انسولین هر چه باشد جا 
دارد که متولیان ســالمت جامعه با شفافیت 
بیشتری به فکر حل مشکل انسولین بیماران 

دیابتی باشند.

زلزلهشایددریکقدمیماباشد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به 
ضرورت آگاه ســازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با 
پیشــنهاد نام گذاری پنجم دی ماه به عنوان »روز ملی ایمنی 
در برابــر زلزله« فرصتی را فراهم کرد تا هر ســاله با برگزاری 
برنامه ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره هزاران نفر از قربانیان این فاجعه تلخ، زمینه ارتقای 
آگاهی عمومی و شــاخص های ایمنی در برابر زمین لرزه در 

کشور فراهم شود.
ما نیز از این فرصت اســتفاده کــرده و با نگاهی به وضعیت 
خراســان رضوی و مشــهد مقــدس، نکاتی را بــه مردم و 
مسئوالن دستگاه های مرتبط با حوزه ایمنی و مدیریت بحران 
یادآور می شــویم؛ با این امید که تلنگری برای پیشگیری از 
خسارت های زلزله های احتمالی پیش رو باشد؛ کما اینکه گفته 
می شــود 65درصد مساحت این استان با حدود 6میلیون نفر 
جمعیت، در خطر نسبی باال و 35درصد در محدوده متوسط 
خطر زلزله قرار دارند و به عبارتی دیگر خراســان رضوی روی 

مدار زلزله می چرخد.
با نگاهی به حوادث یک دهه گذشته در این خطه درمی یابیم 
که در این مدت 127 زلزله باالی 3/5 ریشتر خراسان رضوی 
را لرزانده و بســیاری را به کام مرگ کشانده، به طوری که 6 
مورد از این زلزله ها باالی 5 ریشــتر بوده و در شهرستان های 
خواف)سال 1391(، نیشابور)139۰( و تربت حیدریه در سال 
1389 خساراتی به بار آورده و این در حالی است که خراسان 
رضوی دارای حدود 5۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده است که در 
سال های اخیر به نوسازی این بافت ها کمتر توجه شده و روند 

بهسازی آن به کندی انجام می شود.
با توجه به اینکه بیشتر زلزله ها در کنار و اطراف گسل ها اتفاق 
مي افتد، دومین کالنشهر کشور هم در این بین موقعیت خوبی 
ندارد؛ به گفته کارشناســان، دشت مشهد را دو گسل بزرگ 
محاصره کرده که یکي در محدوده کشف رود در بخش شمالي 
دشت و گسل دیگر که به گسل سنگ بست، شاندیز معروف 
است، در دامنه شــمالي بینالود و بخش جنوبي این شهر در 
دامنه کوه های آب و برق در سمت چپ بولوار پیروزي قرار دارد.

گسل هاي اطراف دشت مشهد نیز عبارتند از گسل باغان گرماب 
که در شمال غربي دشت مشــهد قرار دارد و شهرستان هاي 
چناران و قوچان را تهدید مي کند و گســل دیگري در شرق 
مشهد به نام خیرآباد که ادامه جنوب شرقي گسل کشف رود 

فرض مي شود.
برخی نیز از احتمال وجود گســل هاي پنهان در عمق دشت 
مشهد خبر داده و معتقدند که در عمق دشت مشهد ممکن 
است گسل هایي وجود داشته باشد که به سطح زمین نرسیده  و 
ممکن است بدون نشانه هایي از فعالیت گسل، زلزله روي دهد.

کشــورهایي که به زلزله اهمیت مي دهند، وقتي گســل در 
محدوده شهر واقع مي شود، حریم گسل را به فضاي سبز تبدیل 
مي کنند. این مهم در کشور ما و مشهد نه تنها اتفاق نیفتاده که 
عمده کوه خواری و تخریب منابع طبیعی برای انبوه سازی در 
جنوب شهر و در محدوده گسل سنگ بست، شاندیز بوده است؛ 
بی آنکه صدای هیچ یک از مســئوالن دستگاه های مدیریت 

بحران بلند شود.
البته با علم به اینکه 8۰درصد ســاختمان های مشهد ناایمن 
هســتند و به باور کارشناســان با این حجم از سازه و بناهای 
ناایمن، بیش از 4۰درصد ســاکنان در صــورت وقوع بالیای 
طبیعی در معرض خطر قرار دارند؛ شاید انبوه سازی در دامنه 
ارتفاعات جنوبی تفاوت چندانی در سرانجام کار نداشته باشد 
به خصوص آنکه می دانیم خطر زلزله برای حاشیه نشــینان و 
کســانی که در بافت فرسوده به سر می برند، جدی و بزرگ تر 
است اما دست کم در دو دهه گذشته برای رفع مشکل بافت 
فرسوده استان و مقاوم سازی ساختمان های غیرمقاوم حاشیه 
شهر مشهد که جمعیت میلیونی را در خود جای داده است، 
هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و حتی در این سال ها به طور 
چشمگیری به وسعت حاشیه نشینی پیرامون دومین کالنشهر 

کشور اضافه شده است.
مشــکل دیگری که دغدغه این روزهای خیلی از کارشناسان 
و پژوهشــگران بالیای طبیعی و زلزله شــده؛ ضعف عملکرد 
در حوزه فرهنگ ســازی و آموزش امدادرسانی و خودامدادی، 
کمرنگ بودن طرح های پیشگیرانه نظیر بهسازی و مقاوم سازی  
ساختمان های مســکونی و عمومی دولتی و خصوصی، نبود 
اعتبارات الزم برای ساخت و تجهیز پایگاه های امداد  و  نجات و 
ساخت اردوگاه های اقماری در مبادی ورودی شهر است که باید 

در اولویت اقدامات مدیران استان و مشهد قرار بگیرد.

سرمایهگذاراندرمهوالتازپرداخت
مالیاتمعافهستند

مه  والت  فرمانــدار  ایرنا:
گفت: زمینه بــرای ورود 
در  سـرمـایـه گـــذاران 
مختلــف  بخش هــای 
شهرستان  این  اقتصادی 
فراهم شــده و در صورت 
ســرمایه گذاری در ناحیه 

صنعتی از پرداخت مالیات معاف هســتند. مسعود رنجبر افزود: 
تمام امکانات الزم در زمینه خدمات آب، برق، گاز و تلفن در ناحیه 
صنعتی مه والت مهیاست و سرمایه گذاران در این ارتباط نیازی به 

گرفتن استعالم از دستگاه های اجرایی ذی ربط ندارند.
وی ادامه داد: در گذشته برای خرید زمین در ناحیه صنعتی این 
شهرستان متقاضی باید 2۰درصد بهای زمین را نقد و بقیه را در 
اقساط 36 ماهه پرداخت می کرد اما اکنون متقاضیان می توانند 
5درصد قیمت زمین را به قیمت هر مترمربع 17۰ هزار ریال به 

صورت نقد و بقیه را در اقساط 48 ماهه پرداخت کنند.

آیتاهللعلمالهدی
درمراسمپایانیمسابقاتقرآنکریمارتش:

اطاعتازرهبری
حاللهمهمشکالتاست

قدس:امام جمعه مشهد 
گفت: اگر همه پشت سر 
مقام معظــم رهبری قرار 
گیرنــد و به رهنمودهای 
ایشــان عمل کنند همه 
و  مشکالت حل می شود 
مشکل الینحلی در کشور 
وجود نخواهد داشت. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی روز گذشته در 
مراسم پایانی سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان 
پایور و وظیفه و هجدهمین دوره مسابقات سراسری دانشجویان 
ارتش در مشهد افزود: منشأ همه مشکالت این است که توصیه ها، 
رهنمودها و راهبردهای ســازنده والیی به وسیله برخی مدیران 

ناآگاه مورد اقتدا قرار نگرفته است.
وی ادامــه داد: در زمان دفاع مقدس، گلوله، توپ و امکانات اولیه 
دفاعی نداشتیم اما امروز موشک های دوربرد و نقطه زن ما آمریکا را 
وحشت زده کرده است و همه این ها به خاطر مدیریت و فرماندهی 
والیــی در این عرصه بوده که ما را از وضعیت کمبود امکانات در 

دوران دفاع مقدس به پیشرفت های نظامی امروز رسانده است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: اگر از این مدیریت 
در عرصه های اقتصاد و دیگر عرصه ها هم پیروی می شــد با این 

مشکالت در اقتصاد روبه رو نبودیم.
وی افــزود: تمســک به عتــرت پیامبر)ص( تنها یک عشــق 
احساسی نسبت به عترت نیست بلکه عمل به تدابیر، رهنمودها 
 و راهبردســازی های والیــت اســت کــه در فرماندهی حجت 
امام عصر)عج( به عنوان تنها عنصری که آن حضرت امت را به او 
سپرده و امروز در رأس همه تدابیر و فرماندهی نیروهای مسلح 

قرار دارد نمود می یابد.
وی اضافــه کرد: امروز بیش از 3۰ ســال اســت که دشــمن و 
ناوگان هایش، کشور ما را محاصره کرده اند و در اطراف ما پارس 
می کنند اما جرئت نزدیک شــدن به ما را ندارند و همه این ها به 
خاطر هیمنه، اقتدار و عظمت نیروهای مسلح و ارتش ماست که 
اقتدار باطنی، ایمان و معنویت نیروی مسلح کشور موجب ترس 

دشمن شده است. 
در این مراسم امیر دریادار حبیب اهلل سیاری نیز در سخنانی ضمن 
یادآوری این نکته که امسال سی و نهمین دوره مسابقات قرآن در 
ارتش را پشت سر می گذاریم به سابقه 4۰ ساله انقالب اسالمی 
اشاره کرد و گفت: بالفاصله پس از پیروزی انقالب، ارتش شکل و 
انسجام خود را بازیافت و شروع به بنیان گذاری یک ارتش مکتبی 
در خود کرد و هم اکنون به جایی رسیده ایم که می توانیم بگوییم 

ارتشی مکتبی را بنیان نهاده و پرورش داده ایم.
سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان پایور 
و وظیفه و هجدهمین دوره مســابقات دانشجویان ارتش از یکم 
دی ماه در مشــهد آغاز شد و با معرفی نفرات برتر در پنج رشته 
حفظ، مفاهیم، قرائت، ترتیل و اذان در تاالر قدس کتابخانه آستان 

قدس در حرم امام رضا)ع( به کار خود پایان داد.

جانبازانقالباسالمیشهردرود
آسمانیشد

درود-خبرنگارقدس:
نخســتین جانباز انقالب 
اسالمی شهر درود در سن 

7۰ سالگی آسمانی شد. 
پس  درودی نیا  اســداهلل 
از تحمل چندین ســال 
بیماری و بستری شدن در 

منزل دار فانی را وداع گفت و به یاران شهیدش پیوست. 
پیکر این جانباز ســرافراز پس از تشییع در گلزار شهدای درود 

خاکسپاری شد. 
اسداهلل درودی نیا که در جریان پیروزی انقالب اسالمی در سال 
57 در تظاهرات های مردمی علیه رژیم طاغوت حضور داشــت، 
هنگام شرکت در یک راهپیمایی در شهر درود در 12 آبان سال 
57 پس از اصابت گلوله به بدن شهید دانش آموز سیداسماعیل 

حسینی با مأموران رژیم درگیر و از ناحیه پا مجروح شد. 

کسبعناویناولودومخراسانرضوی
درمسابقاتفرهنگیوهنریکشور

حســینپورحسین:
معاون پرورشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش خراسان 
رضــوی گفــت: هیــچ 
دانش آموز قرآنی در بین 
آسیب دیده  دانش آموزان 
از آســیب های اجتماعی 
وجود ندارد. مالک اشرفی که در آیین تجلیل از برگزیدگان سی 
و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز و مسابقات فرهنگی 
و هنری دختران و پسران آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد با 
حضور یک هزار و 3۰۰ نفر از برگزیدگان حوزه قرآنی، فرهنگی 
و هنری سخن می گفت، افزود: درگیری در آسیب های اجتماعی 

در میان رتبه آوران در مسابقات تربیتی آمار بسیار پایینی دارد.
وی با اشاره به برخی منویات مقام معظم رهبری تصریح کرد: باید 
تالش کنیم تا با فعالیت های پربرکت قرآنی ســالمت روان را به 

فرزندانمان در مدارس هدیه کنیم.
سیدرضا خاتم  پور، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد 
هم با اشاره به اینکه دانش آموزان نخبه می توانند ستارگان آسمان 
ایران اسالمی باشند، گفت: برای همه دانش آموزان این حوزه به 
عنــوان یاور مربیان جوان ابالغ خواهیم زد تــا در مدارس برای 

پیشبرد اهداف و اولویت های تربیتی به مربیان کمک کنند.
رئیس اداره فرهنگی هنری و اردوها و فضاهای فرهنگی آموزش و 
پرورش خراسان رضوی نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه 
در مرحله مقدماتی 1۰هزار نفر در مســابقات فرهنگی و هنری 
مشارکت داشــتند به قدس گفت: از این تعداد 16۰نفر دختر و 
پسر منتخب به مسابقات کشوری اعزام شدند و در 9۰ رشته به 
رقابت پرداختند که آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد بیشترین 

شرکت کننده در این مسابقات را داشته است. 
محمد مسلمی پور افزود: خراسان رضوی در مسابقات فرهنگی و 
هنری کشور در بخش پسران مقام اول و دختران مقام دوم را به 

خود اختصاص داده است.

کشاورزیحمل و نقل

هاشمرسائیفر:ساخت باند سوم فرودگاه 
مشــهد سوژه امروز و دیروز نیست که بشود 
با یک مطلب و گزارش ســر و تهش را هم 
آورد. این داستان حداقل چند سالی می شود 
که شروع شده و تقریباً با اوج گیری روزهای 
آلوده در فصول ســرد سال قصه ساخت باند 
سوم فرودگاه مشــهد یا ساخت فرودگاهی 
جدید نیز باال می گیرد. ســوژه باند سوم در 
طول این ســال ها حداقل در روزنامه قدس 
بارها و بارها به آن پرداخته شــده که گرچه 
مدیر ســابق فرودگاه های خراســان رضوی 
همیشه از پاسخگویی و مواجهه با خبرنگاران 
شــانه خالی می کرد اما اظهارنظرهایی که 
جسته و گریخته از ســوی سایر مسئوالن 
مرتبط شــنیده بودیم که جلساتی در مورد 
ساخت باند سوم مرتبط با بودجه و یا زمینی 
که قرار اســت باند در آن احداث شود و در 
نهایت اینکه مطالعات در خصوص باند سوم 
در حال تکمیل شدن است، منتشر کردیم.  
با این حال همچنان وقت در حال گذر بود و 
در طول شبانه روز آسمان کالنشهر مشهد از 

وجود آلودگی صوتی و هوایی عبور هواپیماها 
بهره مند؛ موضوعی که هنوز هم معلوم نیست 
تا چه زمانی ادامه دار باشد. گرچه اظهارنظر 
مدیرکل جدید فرودگاه های خراسان رضوی 
مبنی بر قرار گرفتن احداث باند سوم در فاز 
مطالعاتی و مبحث جانمایی آن اظهارنظری 
جدید به نظر نمی رســد و نمونه آن را پیش 
از این از زبان ســایر مسئوالن شنیده بودیم 
اما موضوع انتخاب پیمانکار بالفاصله پس از 
پایان فاز مطالعاتی به آن اضافه شــده است 
که این شاید یک گام به جلو باشد نسبت به 
سروسامان دادن به موضوع احداث باند سوم 

یا فرودگاهی جدید برای شهر مشهد.

معاون  قــدس: خبرنگار بجنورد-
زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خراسان شــمالی گفت: نبود بارش های 
مؤثر پاییزه موجب کاهش کشت غالت 
در این استان به میزان 54 هزار هکتار 

شده است.
مهندس نقی کاظمیان گفت: براســاس 
سهمیه تعیین شده کشت پاییزه گندم 
باید در ســطح 47 هزار و 274 هکتار 
اراضی آبی و 99 هزار هکتار اراضی دیم 
کشت می شــد که این رقم تاکنون در 
سطح 43 هزار هکتار اراضی آبی و 69 
هزار هکتار اراضی دیم انجام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه طبق برنامه 
باید در سطح 43 هزار هکتار از اراضی 
اســتان جو دیم و آبی کشــت می شد، 
افزود: تاکنون در سطح  19 هزار هکتار 
جو آبی و 13 هزار و 4۰5 هکتار هم جو 

دیم کشت شده است.
وی بــا بیان اینکه در میــزان بارش های 
پاییزه در مقایســه با سال گذشته عقب 

هستیم افزود: به همین علت، کشت ها به 
موقع انجام نشده است اما هنوز کشت در 

اراضی مانه و سملقان ادامه دارد.
کاظمیان افزود: هم اکنون کشت غالت 
در اراضی دیم با ریســک بــاال مواجه 
اســت و به همین علت به کشــاورزان 
توصیه می شــود که حبوبــات و علوفه 
را جایگزین کننــد و اراضی دیم را رها 
نکنند زیرا ســبب فرسایش بادی و آبی 

خواهد شد.  
وی گفت: کشــت غالت در اراضی دیم 
هم اکنون صرفه اقتصادی زیادی ندارد 

اما برای حبوبات و علوفه خوب است.

با این سهمیه بندی 
برخی بیماران ناگزیرند 

بخشی از داروی خود 
را آزاد تهیه کنند. 

به این ترتیب هر قلم 
انسولین که پیشتر 

30هزار تومان بوده را 
حدود 50هزار تومان 

خریداری می کنند
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معاون سیاسی استاندار:
تماممعوقاتکارگری

خراسانشمالیپرداختمیشود

بجنورد-خبرنگارقدس: معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار خراسان شمالی از پرداخت تمام 
معوقات کارگری تا دهه فجر امســال خبر داد و گفت: 
میانگین این معوقات ســه ماه است و تاکنون نیز یک 

میلیارد تومان آن پرداخت شده است. 
دکتر ولی اهلل حیاتی در کمیسیون کار و کارگری استان 
با اشاره به نارضایتی های معیشتی در کشور اظهار کرد: 
به تمام دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تکلیف 
شــده تا بحث معوقات کارگری را تا دهه فجر تعیین 
تکلیف کرده و گزارش آن را به دبیرخانه کمیسیون کار 

و کارگری ارسال کنند.

رئیس کمیته امداد شهرستان:
۴0نوعروسسرخسیدرانتظار

دریافتجهیزیههستند

قدس: رئیس کمیته امداد ســرخس گفت: از ابتدای 
امســال تاکنون 69 نوعروس راهی خانه بخت شدند و 
4۰ نوعروس دیگر در انتظار دریافت کمک هزینه ازدواج 

هستند تا زندگی مشترک خود را شروع کنند.
علیرضا دادمحمــدی با عنوان اینکه در مراســمی با 
مشارکت دوجانبه قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و این 
اداره در شهرســتان 31 ســری جهیزیه به نوعروسان 
نیازمند ســرخس اهدا و آن ها راهی خانه بخت شدند، 
افزود: سه سری از این جهیزیه ها اهدایی از سوی دفتر 
مقام معظم رهبری و 28 سری دیگر با مشارکت قرارگاه 

محرومیت زدایی و این اداره فراهم شده است.

رئیس کمیته امداد خبر داد 
توزیعیکهزارو500سبد

موادغذاییبینمددجویانتربتجام

قدس:رئیس کمیته امداد تربت جام از توزیع یک هزار و 
5۰۰ سبد کاال شامل میوه و آجیل بین مددجویان تحت 

حمایت با مشارکت خیران خبر داد.
شیرمحمد شــاکر برآبادی درباره توزیع سبدهای کاال 
گفت: ارزش هر سبد 65 هزار تومان و ارزش کلی آن 97 

میلیون و 5۰۰ هزار تومان برآورد می شود.
وی از فعالیت هفت مرکز نیکوکاری در شهرســتان 
تربت جام بــا محوریت مســجد و مردمی بودن آن 
گفــت و اعالم کرد: اعتبار هزینه شــده برای توزیع 
این ســبدها با مشــارکت مراکز نیکوکاری و خیران 

انجام شد.

اینبارمدیرکلجدیدفرودگاههاوعدهداد
باند سوم فرودگاه مشهد در مسیر فاز مطالعاتی

بهعلتنبودبارشهایمؤثرپاییزهاتفاقافتاد
کاهش کشت غالت در خراسان شمالی



روی خط حادهث

روی خط خبر
 راه اندازی مرکز مانیتورینگ هوشمند 

پایش تخلفات ساختمانی
قدس: معــاون معماری 
و شهرســازی شهرداری 
مشهد از راه اندازی مرکز 
هوشــمند  مانیتورینگ 
پایش تخلفات ساختمانی 

خبر داد.
حســین نژاد  محمدرضا 

گفت: وســعت بیش از ۱۲۰ هزار هکتاری محدوده و حریم 
شهر مشهد و حجم عظیم تخلفات ساختمانی در آن، نیازمند 
بهره گیــری از تکنولوژی های کارآمــد و به روز در چارچوب 

مدیریت یکپارچه شهری است.
وی ادامه داد: دراین راستا با هدف هماهنگی های بین بخشی 
به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی، سرعت عمل، دقت 
و کیفیت در اعمال به موقع قانون، تلفیق، پردازش و تحلیل 
سامانه های مختلف نظارتی مرکز مانیتورینگ هوشمند پایش 
تخلفات ساختمانی شهرداری مشهد در حال راه اندازی است.

وی تصریح کرد: از جمله امتیازات مرکز مانیتورینگ هوشمند 
پایش تخلفات ســاختمانی، بهره گیری از توان دستگاه های 
دخیل برای صیانت از اراضی حریم شــهر مشهد با حمایت 
مرجع قضایی و ظرفیت های قانونی دستگاه های مذکور است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد ادامه داد: این 
مرکز به زودی با محوریت شهرداری در معاونت شهرسازی و 
معماری  و زیرمجموعه اداره کل نظارت بر ساخت وســازها و 

کمیسیون های ماده ۱۰۰ به بهره برداری خواهد رسید. 

در 9 ماه گذشته  به ثبت رسید
 مصرف 8میلیارد و 650 میلیون 

مترمکعب گاز در خراسان رضوی
قدس: مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان رضوی گفت: 
از ابتدای امسال تا پایان 
آذر ماه 8میلیارد و 65۰ 
میلیون مترمکعب گاز در 
بخش هــای مختلف این 
استان مصرف شده است.

سیدحمید فانی اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال 97، 
8میلیارد و 78۲ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با سال 

98 شاهد کاهش یک درصدی مصرف گاز هستیم.
وی با اشاره به کاهش دمای هوا در آذرماه امسال افزود: در ماه 
گذشته یک میلیارد و 4۰۰ میلیون مترمکعب گاز در استان 
مصرف شد که این رقم نسبت به آذرماه سال قبل 8۰ میلیون 

مترمکعب معادل 6 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که 
بیشترین حجم گاز مصرفی استان در این مدت در شهرستان 
مشهد با 3 میلیارد و 8۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسید، 
گفت: رکورد مصرف گاز استان طی 9 ماه نخست امسال در 
تاریخ ششم آذرماه با مصرفی معادل 5۲ میلیون مترمکعب 
شکسته شد. همچنین کمترین میزان مصرف نیز در بیست و 

دوم تیرماه با ۲۱ میلیون مترمکعب گاز به ثبت رسید.

با احداث تونل محقق می شود
 شتاب 438 میلیارد تومانی قطار برقی 

مشهد- گلبهار
هیئت   رئیــس  قدس: 
مدیرعامــل  و  مدیــره 
شــهر  عمران  شــرکت 
جدید گلبهار گفت: تونل 
قطار برقی مشهد- گلبهار 
بــه ارزش 438 میلیارد 
تومان طی یک ماه آینده 

اجرایی خواهد شد.
هومن گریوانی در تشــریح اقدامات انجام شده در خصوص 
قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران با اشاره به اینکه کل تونل 
این مسیر 4 کیلومتر و ۲۰۰ متر طول است، افزود: 7۰۰ متر 
از این تونل در حال حاضر توسط شرکت مسکن قدس رضوی 
در حال اجراست که باقیمانده این تونل به طول 3 کیلومتر و 

7۰۰ متر طول طی مناقصه برگزار شده اجرایی خواهد شد.
وی پیش بینی کرد این تونل در مدت سه سال اجرا و به خط 

یک قطار شهری مشهد متصل شود.
گریوانی خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای  اجرای این تونل 
از محل اوراق خزانه ملی به صورت نقدی و تهاتر  و همچنین 
از محل اعتبارات داخلی شرکت عمران گلبهار تأمین می شود.

مدیرعامل شرکت عمران گلبهار همچنین در خصوص آخرین 
روند اجرای مسیر متروی گلبهار-چناران نیز افزود: با توجه 
به مصوبه اخذ شده شورای عالی ترافیک کشور در خصوص 
اجرای این قطعه، طراحی این مسیر انجام و پالن های اجرایی 
نیز آماده شــده که امیدواریم انجام فرایند تملک توســط 

شهرداری چناران هر چه سریع تر به نتیجه برسد.
گریوانــی ابراز امیــدواری کرد، با توجه به دســتور وزیر راه 
و شهرســازی در خصوص خرید و آغاز عملیات ریل گذاری 
مسیر مترو مشهد- گلبهار، بسترهای الزم به منظور تسریع 

در اجرای آن فراهم شود.

یک مسئول شبکه لرزه نگاری خبر داد
 لرزش 700 باره خراسان جنوبی در یک سال!

فارس: مســئول شبکه 
لرزه نــگاری بیرجنــد با 
بیــان اینکــه از ابتدای 
امســال تاکنــون 7۰۰ 
زمین لرزه در ایستگاه های 
لرزه نگاری خراسان جنوبی 
به  ثبت رســیده، گفت: 
خراسان جنوبی با داشتن 5۰ گسل فعال به  طور متوسط هر ۱۲ 
سال میزبان زلزله ای شدید بوده که باید مردم و مسئوالن استان 
در برابر این میهمان ناخوانده آماده باشند. علی هاشمی  گازار با 
بیان اینکه در 5۰ سال اخیر رکورددار بیشترین زلزله های بزرگ تر 
از هفت ریشتر در کشور بوده ایم، اظهار کرد: شکستگی سطحی 
به طــول ۱۲5 کیلومتر مربوط به زلزله اردوکول در ســال 76 
است،بنابراین وضعیت زلزله ها و گسل های استان به گونه ای است 
که بیشترین انرژی در سطح بوده و میزان تخریب ها زیاد خواهد 
بود. وی به فعالیت ۱۲5 ایستگاه لرزه نگاری در کل کشور اشاره 
و بیان کرد: هم اکنون ۱4 ایستگاه لرزه نگاری در خراسان جنوبی 
فعال است که از این تعداد پنج ایستگاه دارای تجهیزات فرسوده 
و قدیمی هستند. مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند تصریح کرد: 
براساس استاندارد جهانی در هر 5۰ کیلومتر باید یک ایستگاه 
لرزه نگاری وجود داشــته باشــد که در خراسان  جنوبی به دلیل 

وسعت زیاد، با این استاندارد فاصله زیادی داریم.
هاشمی گازار به روزرسانی این پنج ایستگاه را نیاز ضروری شبکه 
لرزه نگاری بیرجند عنوان و اظهار کرد: به دلیل نوسانات ارزی و 
تحریم ها، به روزرسانی تجهیزات این ایستگاه ها میسر نیست و 
تنها تجهیزات یک ایستگاه خریداری شده که تا اردیبهشت  ماه 
ســال آینده به روزرسانی خواهد شد. وی به آمار زمین لرزه های 
اســتان از ابتدای امسال تاکنون اشــاره و اظهار کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون 7۰۰ زمین لرزه در ایستگاه های لرزه نگاری استان 
به  ثبت رسیده است. مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند با بیان 
اینکه فعال ترین زمین لرزه ها در محدوده اسدیه، گزیک، قاین، 
دیهوک، طبس، سربیشه، مود و بیرجند بوده است، خاطرنشان 
کرد: خراسان جنوبی با داشتن 5۰ گسل فعال به طور متوسط هر 
۱۲ ســال میزبان زلزله ای شدید بوده که باید مردم و مسئوالن 

استان در برابر این میهمان ناخوانده آماده باشند.
وی با اشــاره به اینکه طی ۱۰ ســال گذشته ۱۲ هزار زلزله در 
خراســان جنوبی به ثبت رسیده اســت، یادآور شد: پس لرزه ها 
به عنوان زنگ خطر محسوب می شوند، بنابراین باید حواسمان 
را جمع کنیم. وی به تشــریح گسل های فعال در شهر بیرجند 
پرداخت و بیان کرد: شــهر بیرجند متأثر از سه سامانه گسلی 
شامل گسل جنوب بیرجند )در محدوده رشته کوه باقران(، گسل 
شمال بیرجند )تحت عنوان گسل شکراب( و گسل مرکز بیرجند 
)بافت فرسوده( است. مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند با بیان 
اینکه گسل شمالی شــهر از حوالی مهرشهر تا خوسف، گسل 
مرکزی از بُجد تا بولوار صیادشــیرازی، بافت قدیمی و امیرآباد 
و گسل جنوبی در امتداد رشته کوه باقران است، اعالم کرد: این 
گسل ها در حال حاضر  فعالیت خاصی را نشان نمی دهند و فقط 

گسل جنوبی بیرجند سمت باقران کمی فعال تر است.
هاشمی گازار با تأکید بر اینکه زمین لرزه ها قابل پیش بینی نیست، 
مطرح کرد: باید در محدوده شهری نسبت به ساخت و سازها در 

محدوده گسل ها توجه جدی صورت پذیرد.

با ردزنی یک باند قاچاق در خراسان جنوبی
 تانکر مملو از موادمخدر 

در ایستگاه پلیس متوقف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  اســتان  انتظامــی 
اعضــای  دســتگیری 
بانــد پنج نفــره حمل 
موادافیونــی در بیرجند 
خبر داد و گفت: در این 
عملیات یک تن و ۱53 
کیلوگرم تریاک و حشیش کشف شده است. سردار مجید شجاع 
در تشریح این خبراظهار کرد: عصر شنبه گذشته مأموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی اطالعاتی دریافت کردند که 
گروهي از سوداگران مرگ با تشکیل باندی قصد دارند محموله 
سنگین موادمخدر را با یک کامیون به شهرهای مرکزی کشور 
منتقل کنند که دستگیری اعضای این باند در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی بیان کرد: مأمــوران با رصد محورهای عبوری 
خــودرو کامیون تانکــردار حامل موادمخــدر را به همراه یک 
ســواری پراید که کامیون را اسکورت می کرد شناسایی کردند 
و به صورت نامحسوس خودروها را تحت نظر قرار داده و سپس 
آن ها را در نزدیکی بیرجند متوقف کردند. سردار شجاع در ادامه 
افــزود: مأموران در بازرســی از کامیون 747 کیلوگرم تریاک و 
4۰6 کیلوگرم حشــیش که به طرز ماهرانه ای در تانکر خودرو 
جاسازی شده بود کشف کردند و پنج نفر را در این رابطه دستگیر 
کردند. وی با اشاره به متالشی شدن این باند فعال حمل و توزیع 
موادمخدر در شــرق کشور تصریح کرد: متهمان دستگیر شده 
با تشــکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و روانه زندان شدند. 
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی به کشف 37 تن انواع موادمخدر 
در استان  از ابتدای سال اشاره کرد و گفت: این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش داشته است.

نجات جان سه شهروند از میان آهن پاره ها
 آتش نشانان به داد سه مصدوم 

یک حادثه رانندگی رسیدند
خط قرمز: افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از امدادرسانی 
نجاتگران دو ایستگاه آتش نشانی به مصدومان سانحه واژگونی 
پراید در صدمتری این شــهر خبر داد. آتشــپاد ســوم حمید 
فرزین شــهری با بیان این مطلب گفت: در پی اطالع رانندگان 
خودروهای عبوری به سامانه ۱۲5 مبنی بر سانحه رانندگی منجر 
به واژگونی پراید و محبوسی سرنشینان در درون وسیله نقلیه 
، ســتاد فرماندهی بالفاصله گروه امدادونجات ایستگاه های 7و 
43 آتش نشــانی مشهد را به محل حادثه حدفاصل میدان قائم 
و میدان شهید فهمیده اعزام کرد. با حضور آتش نشانان در محل 
مشخص شد سه تن از سرنشینان این وسیله نقلیه شامل دو آقا 
و یک خانم بر اثر شــدت حادثه در درون وسیله نقلیه محبوس 
و مجروح شــده اند که نجاتگران بالفاصله با اســتفاده از قیچی 
هیدرولیک و تجهیزات ویژه اقدام به رهاسازی سانحه دیدگان از 
درون وسیله نقلیه کرده و این افراد را برای انتقال به بیمارستان 
تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل دادند. علت دقیق 
این ســانحه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راهور در دست 

بررسی است.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

با الیت تماس گرفتم کسی پاسخگو نبود!
بنده یک پارک متر هوشــمند الیت دارم و 
چون پیامک تراکنش ها همیشه برایم ارسال 
می شود از همه چیز مطلع می شوم. در تاریخ 
۲۲ آذر در آن ساعتی که بنده در آخر بولوار 
وکیل آباد حضور داشــتم پیامکی آمد که 
ترافیک هوشــمند الیت گفته است من در 
پارکینگ بیمارستان امام رضا)ع( ماشینم را 
پارک کردم و از شارژ بنده کسر شده بود. با 

الیت تماس گرفتم کسی پاسخگو نبود.
915...6247

شهرداری نمی داند کجا سدمعبر است؟
»پیاده فروشی با سدمعبرفرهنگ« مطلب جالبی بود که مدتی است خود ما هم پیگیرش بودیم. 
حتی چند بار با ۱37 تماس گرفتیم و گفتند باید حتماً مورد مشخص شود که کدام خیابان 
است و اگر ما تشخیص دادیم سدمعبر است برخورد می کنیم. یعنی خود شهرداری نمی داند 

کجا سدمعبر است؟
915...8911

نظارتی بر مدارس غیردولتی نیست!
چرا نظارتی بر مدارس غیردولتی نیست؟ هر روز به یک بهانه از خانواده ها پول می گیرند. 
یک روز برای شــب یلدا، یک روز برای تولد، یک روز برای گردش علمی و... و خانواده ها 

هم مجبورند بدهند.
938....2214

 پل صدمتری چه موقع نصب می شود؟
مسئوالن محترم شــهرداری پل عابرپیاده صدمتری که برخورد کامیون موجب شد جمعش 

کنند، چه موقع نصب می شود؟
915...5203

کمبود سطل زباله در پیاده روها
لطفاً در حاشــیه پیاده روها و میادین سطل 
زباله بگذارید، 9۰درصد خیابان ها سطل زباله 
ندارند، از مردم انتظار نداشته باشید زباله ها را 

بیرون نیندازند.
915...5271

عقیل رحمانی با رأی قاضی شــعبه ۱46 
دادگاه کیفری ۲ مشهد محکومان دو پرونده 
توهین، به ۱5۰ ساعت نظافت پاسگاه انتظامی 
و شــرکت در کالس های اخــالق اجتماعی 

محکوم شدند.

150 ساعت نظافت کالنتری، مجازات 
توهین به مأموران 

در نخستین رأی صادره توسط قاضی مجید 
شرقی شهری آمده اســت: حسب گزارش 
کالنتری سدکارده در مورخه ۱398/۰6/۲6 
دو نفر از مأمــوران در حال انجام مأموریت 
بودند کــه متهم پرونده)امیــر.ح( اقدام به 
توهین، تمســخر و تحقیر مأموران انتظامی 
می کند که پرونده انتظامی تشکیل و با اعالم 
جرم علیه متهم پرونده و شکایت مأموران از 
نامبرده در دادسرای مشهد مطرح می شود. 
پس از تحقیقــات مقدماتی، با وجود اعالم 
رضایت مأموران نیروی انتظامی با توجه به 
جنبه عمومی جرم پرونده از دادسرا با صدور 
قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست 
به شعبه ۱46 دادگاه کیفری۲ مشهد ارسال 
شــد که شعبه وقت رســیدگی تعیین و با 
توجه به اظهــار ندامت متهم پرونده، اقاریر 
صریح وی بر عمل ارتکابی و بررسی اوراق و 
محتویات پرونده اعالم می دارد: در خصوص 
اتهام فرد مذکور دایر بر توهین نســبت به 
مأموران دولتی )مأمور انتظامی( حین انجام 
وظیفه، موضوع شــکایت مأمــور انتظامی، 
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، 
گزارش مأموران انتظامی و شــکایت اولیه 
مأمــوران از متهم با وجــود رضایت بعدی 
نامبــردگان، تحقیقــات مقدماتی به عمل 
آمده در این خصوص، اقاریر صریح و مقرون 
به صحت متهم پرونده در مرحله تحقیقات 

جلســه  در  مقدماتــی 
دادرســی و اظهــار ندامت 
کیفرخواســت  نامبــرده، 
صادره از ناحیه دادســرای 
مشــهد  انقالب  عمومــی 
مقــدس و ســایر قرائن و 
امارات موجــود در پرونده، 
نامبرده  بــه  انتســابی  بزه 
را محرز و مســلم دانسته، 
فلذا مســتنداً بــه ماده 9 
اســالمی  مجازات  قانــون 

بــاب تعزیرات، متهــم پرونــده را با توجه 
به اعــالم رضایت در خصوص اســتفاده از 
مجازات جایگزین حبس، به ۱5۰ ســاعت 
انجام کار خدماتــی و نظافتی در کالنتری 
شهید فیاض بخش، جایگزین سه ماه حبس 
تعزیری  با هماهنگــی واحد اجرای احکام 
کیفری و نظارت فرماندهی انتظامی مشهد 
مقدس، محکوم اعالم می کند. در ادامه این 

رأی هم اشــاره شده بود: 
چنانچــه محکوم از اجرای 
مفــاد حکم تخلــف نماید 
به پیشــنهاد واحد اجرای 
احکام کیفری برای بار اول 
یک چهــارم تا یک دوم به 
افزوده  مجازات مورد حکم 
می شود و در صورت تکرار 
مجازات حبس اجرا خواهد 

شد. 

 تنبیه فرهنگی پاسخ دادگاه به یک متهم
گــزارش قدس حاکــی اســت، در رأی دوم 
جایگزین حبس مورد رســیدگی قرار گرفته 
در شــعبه ۱46 دادگاه کیفری ۲ مشهد هم 
اعالم شــده اســت: در خصوص اتهام متهم 
پرونده سی وهفت ساله، دائر بر توهین و افترا 
موضوع شــکایت، دادگاه با بررســی اوراق و 
محتویات پرونده، شــکایت شاکیه خصوصی، 

گزارش ضابطین قضایی، کیفرخواست صادره 
از ناحیه دادســرای عمومی و انقالب مشــهد 
مقدس و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم 
پرونده در جلسه دادرســی، بزه های انتسابی 
به خانم... را محرز و مســلم دانسته و مستنداً 
به مواد 6۰8 و 697 قانون مجازات اســالمی 
بابت تعزیرات و مواد قانون مجازات اســالمی 
بابت مقررات عمومی مصوب سال 9۲ ، متهم 
پرونده را از حیث توهین به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزیری و از حیث افترا نیز به تحمل 74 
ضربه شــالق تعزیری محکوم و اعالم می دارد 
که از باب تعدد جرم و یکسان بودن مجازات، 
فقط یک فقره آن قابل اعمال است، درنهایت 
با توجه به فقدان ســابقه کیفری مؤثر متهم 
پرونــده و وضعیت اجتماعــی او و پیش بینی 
اصالح مرتکب در آینده، دادگاه مجازات شالق 
تعزیری نامبرده را به مدت یک ســال تعلیق 
می نماید و در مقابل متهم پرونده مکلف است 
در ایام تعلیق  در یک دوره کالس های اخالقی، 
اجتماعی زیرنظر حوزه علمیه خواهران شرکت 
نموده و گواهی گذراندن دوره را به واحد اجرای 
احکام ارائه نماید. در صورت خودداری از انجام 
تکلیف مذکور و یا ارتکاب جرایم دیگر، تعلیق 
رأی مذکــور لغو و حکم صادره به مرحله اجرا 

درخواهد آمد. 
در ادامه هر دو رأی هم آمده بود که رأی صادره 
حضوری و تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ، قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

خراسان است.

در پی صدور دو رأی جایگزین حبس صورت گرفت

عاقبت توهین، نظافت کالنتری و شرکت در کالس اخالق 

یکی از متهمان  محکوم 
به 150 ساعت انجام 

کار خدماتی و نظافتی 
در کالنتری شهید 

فیاض بخش جایگزین سه 
ماه حبس تعزیری شد

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی افزایش دما 

در آخر هفته  خراسان رضوی
هواشناســی  قــدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد:  با بررسی نقشه ها و 
تصاویر ماهواره ای تا آخر 
هفته جاری با اســتقرار 
جوی  پایــدار  جریانات 
روی استان، شاهد جوی 

نسبتاً آرام گاهی غبارآلود خواهیم بود. طی این مدت در شهرهای 
بزرگ و صنعتی در برخی ساعات کیفیت هوا در شرایط  ناسالم 
قــرار خواهد گرفت. از اوایل هفته آینده به طور متناوب با عبور 
جریانات ناپایدار جوی، افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد 
و در غالب نقاط اســتان گاهی بارندگی )در نواحی سردســیر و 
کوهستانی باران و برف( پیش بینی می شود. دمای هوا نیز طی 
امروز و فردا جمعه افزایش و از اوایل هفته آینده به تدریج کاهش 

خواهد داشت.
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آگهی تجدید مزایده مرحله سوم
 شهرداری درگز درنظرداردبه استنادمصوبه شماره192 تاریخ1398/04/19 شورای محترم اسالمی 
شهردرگز امالك مشروحه ذیل را به آدرس درگز- پشت سالن ورزشی شهید چمران)فریدونی ها( 
ازطریق مزایده كتبی به فروش برس��اند. متقاضیان میتوانندجهت اطالع از شرایط مزایده ازتاریخ 
1398/10/05 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1398/10/14 همه روزه ازساعت 7:15 الی 
14:15 به واحد حقوقی ش��هرداری مراجعه نمایند. متقاضیان با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحساب 
س��پرده3100002230000 نزد بانك ملی ش��عبه مركزی برای هرقطعه پیشنهادات خود را مكتوب تا 
پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخه  1398/10/14 به واحد حقوقی ش��هرداری درگز ارائه نمایند. 
شهرداری در قبول و یا رد یك یا كل پیشنهادات مختار است. زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9 
روزیكشنبه مورخ   1398/10/15 خواهد بود. درصورتیكه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر 
به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ضمنًا هزینه 

درج آگهی ها در روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد. تلفن تماس 05146222201
1- تعداد سه قطعه زمین هر كدام به مساحت 190 مترمربع  به پالک ثبتی 5449، 5450 و 5451 همگی 
فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی با كاربری مس��كونی -بهاء هر قطعه زمین)قیمت پایه( 1.200.000.000 

ریال  و 5% سپرده تضمین شركت در مزایده برای هر قطعه بمبلغ 60.000.000 ریال 
2- تع��داد هفت قطعه زمین به مس��احت تقریبی 190مترمربع به پالک ه��ای ثبتی 5484، 5485، 
5486، 5487، 5488، 5489 و 5490 همگ��ی فرع��ی از 51 فرعی از 22  اصلی با كاربری مس��كونی 
-بهاء هر قطعه زمین)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% س��پرده تضمین ش��ركت در مزایده به 

مبلغ 55.000.000 ریال
/ع رمضان یزدان پناه- شهردار درگز 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده

به اطالع كلیه مالكین محترم مجتمع تجاری 
زیس��ت خاور می رساند مجمع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده در روز پنجش��نبه مورخه 
98/10/19 رأس س��اعت 9 صب��ح در مح��ل 

مجتمع زیست خاور برگزار می گردد.
دستورجلسه:

گ��زارش هیئ��ت مدی��ره، ارائ��ه ترازنامه 
منتهی به پایان س��ال 1397 و تصویب آن، 
انتخ��اب اعضاء اصل��ی و علی الب��دل هیئت 

مدیره و بازرس. 
هیئت مدیره 

مجتمع تجاری زیست خاور

9ع
81
22
61

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت آرمان توسعه مشهد به شماره ثبت 
35355 به شناسه ملی6 1038050779 

سهامی خاص
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت 
دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/17 
س��اعت 9 صب��ح كه به آدرس مش��هد-

بلوار قاضی طباطبایی بین سوم و پنجم 
پ��الک 166 واح��د 2 برگ��زار م��ی گردد 

شركت فرمایند.
دس��تور جلس��ه:انتخاب اعض��اء هیئت 

مدیره و بازرسین

9ع
81
22
35

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت مینی بوسرانی سـاسـان سفـر توس

دعوت به جلس��ه:   احترامًا بدینوس��یله از كلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
نوب��ت اول ك��ه در س��اعت 10 صبح مورخه 1398/10/20 در محل ش��ركت واقع در پایانه مس��افربری راه 

ابریشم )شماره 3( تشكیل میگردد حضور بهم رسانید.
موضوع جلسه:   الف: ارائه گزارش و عملكرد سال 1397

ب: ارائه ترازنامه حساب سود و زیان و عملكرد منتهی به سال 97            ج: ارائه گزارش بازرس
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ورزش خراسان

روی خط خبر

همراه با تجربه های یک نویسنده در هشتاد و ششمین »عصرانه داستان نویسان رضوی«

رمان»شهربانو«بهبدنهمردمیدفاعمقدسمیپردازد
احمد فیاض: هشــتاد و ششــمین نشســت 
»عصرانه داستان نویســان رضوی« با تجربه های 
یک نویسنده همراه بود. مریم قربان زاده نویسنده 
کتاب هــای »شــهربانو«، »دیالمــه«، »گیرنده 
پدرم«، »دریــا دل« و... در جمع نویســندگان 
جوان این نشســت حضور پیدا کرد و از ادبیات 
دفاع مقدس گفت.  سلسله نشست های »عصرانه 
داستان نویسان رضوی« با دبیری سعید تشکری 
در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت فرهنگی 

به نشر در مشهد برگزار  شد.

برای»شهربانو«بایدایستادوسخنگفت 
سعید تشکری از نویسندگان مطرح کشور در 
این نشست طی ســخنانی در ستایش رمان 
»شــهربانو« اظهار کرد: صحنه های درخشانی 
در این اثر وجــود دارد و این صحنه ها آن قدر 
درخشان است که کاش »شهربانو« رمان نبود. 
برخی اوقات حس های ما کامالً غریزی است و 
نگاه ما به زندگی در نگارش یک اثر ورود پیدا 
می کند که این نگاه به زندگی در کل روایت های 
»شهربانو« فصل شده است و فصل ها به رمان 
تبدیل شده اند که این امر هوش باالی نویسنده 
را می طلبد. نویسنده »اوسنه گوهرشاد« با بیان 
اینکه »شــهربانو« رمانی به شدت تأثیرگذار 
است، افزود: من با نویسندگانی روبه رو می شوم 
که سال های سال تاریخ شفاهی کار کرده اند، 
اما خط کشــی هایی برای خود دارند که در آن 
قهرمان ها بروز و ظهــور ندارند. وی خطاب به 
نویسندگان جوان حاضر در این نشست گفت: 
برای یک نویســنده باید تنها اثری که نگارش 
کرده است مهم باشد نه حاشیه و سودآوری آن، 
چنانکه برخی نویسندگان برای ارتقای اثر خود 
پافشاری می کنند تا با ناشران مطرح همکاری 
کنند و این کوشش فراگیر نویسنده »شهربانو« 
تنها برای نگارش رمان بسیار قابل اهمیت است.
نویســنده »موقف« ادامه داد: در »شــهربانو« 
ادبیاتــی وجود دارد کــه در آن قهرمان دیده 
می شــود و در آفرینــش قهرمــان داســتان 
نویســنده ای وجود دارد. اگر ما در اقلیم خود 
رشــد نکنیم در کشــور نمی توانیم به رشدی 
برسیم و این بومی بودن قهرمان در »شهربانو« 

بسیار اهمیت دارد. 
وی با بیان اینکه با مطالعه »شهربانو« به شدت 
تحت تأثیر آن قرار گرفتم، خاطرنشان کرد: این 
اثر آن چنان در قلب و ذهن من نشسته که برای 

»شهربانو« می توان ایستاد و سخن گفت.

بسیاریازناگفتههایجنگرا
نمیتوانباتاریخشفاهیمنتقلکرد

مریم قربان زاده، نویسنده رمان »شهربانو« در 

این نشســت اظهار کرد: اتفاقی 
که در »شــهربانو« رخ داد یک 
اتفاق یکــی دو ماهه نبود بلکه 
حاصل دغدغه تمام این سال ها 
بود که تا چه موقع می خواهیم 
شــهدا را از زاویه تاریخ شفاهی 
ببینیم و تحت عنــوان ادبیات 
شــفاهی و یا ســبک زندگی از 
نگاه تاریخ شفاهی به جنگ نگاه 
کنیــم. معتقدم از یک جایی به 
بعد نمی توان تمــام حرف های 

هشــت ســال دفاع مقدس را از زاویه تاریخ 
شفاهی نقل کرد و بسیاری از حرف ها ناگفته 

باقی می ماند. 
درســت اســت که جنگ به سرعت و شدت 
و حدت شــروع شــد و در ابتدا چاره ای جز 
پــردازش رســانه ای، خبــری و مطبوعاتی 
نداشتیم، اما در ادامه تاریخ شفاهی هم تا یک 
جایی می تواند نقش آفرینی کند و باید به فکر 

تغییر سبک هم بود. 
وی افزود: اتفاق »شهربانو« حاصل این دغدغه 
بــود و بیش از همه این هــا انگیزه ای بود که 
برای وارد شــدن به عرصه های جدید ادبیات 
دفــاع مقدس باید به وجهه های اجتماعی آن 
پرداخــت، زیرا از بدنه مردمــی دفاع مقدس 
غافل شده ایم و تنها به افراد شاخص پرداخته 

می شود.
قربان زاده تأکید کرد: مــا همچنان به دنبال 
سردارانی بودیم که می خواستیم با وجود آن ها 
مشهور شــویم و هم اینکه زندگی آنان برای 

مردم مهم باشد. 
قربان زاده تصریح کرد: اتفاق مبارک آن است 
که نویسندگان و پژوهشگران دنبال توده های 
مردمی بگردند که دفاع مقدس را مدیریت و 

از  اداره کردند. چند نفر 
را  اعضای خانواده شــان 
راهی جبهه نمودند. باید 
دنبال این افراد باشــیم 
که تعدادشان کم نیست 
و متأســفانه تاکنون نیز 
ادبیات  نشــده اند.  دیده 
روایــی ایــن عــده به 
دلیل شــاخص حسی از 

ناب ترین ادبیات هاست.

مخاطببهدنبالقهرمان»شهربانو«
دردنیایواقعی

وی بیان کرد: برای من نیز جای سؤال باقی است 
و قابل پذیرش نیســت که برخی از خوانندگان 
این کتاب به دنبال شخصیت های حقیقی این 
اثر هستند و چرا آن قدر سخت باور می کنند که 
قهرمان داستان در فضای حقیقی وجود ندارد.  
قربان زاده با بیان اینکه به دنبال انگیزه هایی بودم 
که تا به حال گفته نشــده بود و مجموع این ها 
در مدت دو ســال کار فشرده تبدیل به اثری به 
عنوان »شهربانو« بود، تصریح کرد: نکته ای که در 
نگارش »شهربانو« وجود داشت این بود که محور 
ادبیات دفاع مقدس در حوزه مردمی، اجتماعی و 
جامعه شناسی تنها مختص به شهدای شاخص و 
سرداران نباشد و نکته دوم که در ذهن همه ما 
وجود دارد و باید از آن دفاع کنیم، پرداختن به 
نقدهایی اجتماعی است که می توان از دل رمان 
بازگو شــود و تالش کردم تا این فضای نقد باز 
شود، نقد هایی که نمی شود در تاریخ شفاهی به 

آن پرداخت.
وی خاطرنشــان کــرد: شــهربانو روایتگر این 
ناگفته هاســت که تا حاال به آن پرداخته نشده 
اســت. به عنــوان یک نویســنده دارای عذاب 

وجدان هســتم که چرا تا حاال زندگی شهدا یا 
جانبازان اعصاب و روان بازتعریف نشــده است. 
البته نمی توان آن ها را به قلم آورد، نویســنده 
»شهربانو« با بیان اینکه این بخش از ادبیات ما 
تا کی قرار است آن قدر مظلوم باقی بماند، گفت: 
همه آموخته هایم را برای نگارش »شــهربانو« 
گذاشــتم و برای کار بعدی بایــد بیش از این 
وقت بگذارم، زیرا در نگارش یک کتاب پرداخت 
به جزئیات به شــدت برای من مهم است. وی 
با بیان اینکه اکنون عصر نویسنده هاست و اگر 
نویسنده اثر قابل دفاعی داشته باشد توسط ناشر 
و مخاطب دیده می شــود، تصریح کرد: نگاه به 
ســوژه اگر پروژه ای نباشد و با همان تکلیف که 
باید بخشی از ادبیات را جلو ببریم، می توان اثر 
شایسته ای خلق کرد. نگاه من به هر اثر به عنوان 
آخرین کتابی است که می نویسم که باید تمام 

توان، ایده و خالقیت خود را در آن اثر بگذارم.

توانمندینویسندهموجباشتباهمخاطب
درتشابهگونههایادبیمیشود

علیرضــا مهرداد از نویســندگان پیشکســوت 
خراسان رضوی در سخنانی اظهار کرد: نویسندگان 
و شاعران بی شماری در ایران و سایر نقاط جهان 
وجود دارند که با نگارش آثار اول متوقف می شوند 
به این معنا که یا کالً یک اثر بیشتر ندارند و یا آثار 
دیگر آن ها قابل قیاس با اثر مطرح و نخست آنان 
نیست، بنابراین اینکه یک نویسنده اثری را منتشر 
می کند و به ورطه تکرار نمی افتد، بسیار ارزشمند 
است. وی با اشــاره به تشابهی که در گونه های 
ادبی وجود دارد که مخاطب با خواندن یک رمان 
این احساس را پیدا می کند که خاطره می خواند 
و یا با مطالعه یک اثر مســتند گمان می کند که 
رمان خوانده است، تنها به دلیل مستندسازی و 
باورپذیری آن داســتان است که از آن به عنوان 
خاطره یاد می شود و یا بالعکس؛ به عنوان مثال 
اثر »دا« کتاب خاطرات و تاریخ شفاهی است، اما 
بســیار اتفاق افتاده که اهل ادبیات نیز از آن به 

عنوان یک رمان یاد کرده اند. 
مهرداد تصریح کــرد: همچنان که این اتفاق در 
نوشته های خانم قربان زاده نیز افتاده و »شهربانو« 
یک رمان است در حالی که مادر شهیدی وجود 
ندارد و تمام نوشــته ها ساخته و پرداخته ذهن 
نویسنده است، بنابراین اشتباه در تشابه گونه های 
ادبی قطعاً به واسطه توانمندی های نویسنده است 
که موفق شده فضایی را ایجاد و شخصیت هایی 
را پردازش کند و این فضا باورپذیر می شــود. در 
این نشست نویسندگان جوان و نوقلم نوشته های 
خود با مضمون داستان های کوتاه رضوی را برای 
حضار قرائت کردند و با حضور سعید تشکری این 

نوشته ها به نقد و بررسی گذاشته شد.

 برگزاری  دوره تئوری مربیگری 
هیئت ورزش های همگانی نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: 
رئیس هیئت ورزش های 
شهرســتان  همگانــی 
نیشابور گفت: یک دوره 
تئوری مربیگری  کالس 
بیش  با شرکت  درجه۳ 
از ۵۰ نفر از ورزشکاران 
و عالقه مندان به فعالیت درعرصه مربیگری در سالن تربیت 

شهرستان نیشابور در حال برگزاری است.
علی اکبر شــکیبا افزود: در این دوره متقاضیان دوره موظف 
به فراگیری ۱۱ درس آناتومی، برنامه ریزی و طراحی تمرین، 
نقش مربی، رشد و تکامل حرکتی، مبانی آمادگی جسمانی، 
تغذیه ورزشی، ایمنی در ورزش، اصول مبانی تربیت بدنی، روان 
شناسی ورزشی، تجزیه و تحلیل مهارت ها و فیزیولوژی بوده 

که این دروس توسط استادان مجرب تدریس می شود.
رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان نیشابور تصریح 
کرد: هیئت ورزش های همگانی شهرســتان نیشابور در سال 
جــاری دوره مربیگری آمادگی جســمانی و دوره ســمینار 

تمرینات معلق را نیز برگزار می نماید.

 پایان لیگ برتر کبدی بانوان 
با حضور نماینده خراسان رضوی

قدس: پرونده نخستین 
برتر  از لیــگ  مرحلــه 
شد  بسته  بانوان  کبدی 
و ۹ تیم حاضر در لیگ 
به رقابت خــود در این 
دادند  پایان  مســابقات 
کــه در نهایت تهران ب 
صدرنشین لیگ شد. در سومین و آخرین روز از مرحله نخست 
در ورزشــگاه تختی تهران، تیم تهران  ب با برتری قاطع ۵۶ 
بر ۱۸ برابر تیم گیالن صدرنشین شد و دیگر نماینده تهران 
یعنی تهران الف با حساب ۳۸ بر ۱۷ برابر هیئت سیستان و 
بلوچســتان برنده شد، اما با تفاضل کمتر و امتیاز برابر با تیم 

تهران ب در رده دوم قرار گرفت.
در دیگر بازی های برگزار شــده روز سوم، بیمه سالمت ایالم 
۴۷ بر ۲۰ برابر خراسان رضوی به پیروزی رسید و شهرداری 
قزوین ۴۳ بر ۲۸ امید جلین را شکســت داد. در جدول پس 
از تیم های تهران ب و تهران الف که هر چهار مســابقه خود 
را با پیروزی پشــت سر گذاشته اند، بیمه سالمت ایالم با پنج 
بازی و یک باخت، سوم است. خراسان رضوی نیز در جایگاه 

ششم قرار دارد.

 بهره مندی 46 درصد جمعیت خراسان 
رضوی از خدمات تأمین اجتماعی

قدس: ۴۶ درصد جمعیت خراســان رضوی تحت پوشش 
خدمات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان در سفر به شهرستان تایباد 
گفت: هم اکنون در خراســان رضوی ۸۹۵ هزار بیمه شده 
اصلی و با احتســاب افراد تحت پوشش افزون بر ۲ میلیون و 

۴۲۶ هزار نفر بیمه شده این سازمان هستند.
سیدمحسن نظام خیرآبادی افزود: تأمین اجتماعی خراسان 
رضوی افزون بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از ســازمان های 
عمومی و غیردولتی طلبکار است. وی گفت: در حال حاضر 
۶۷ هزار نفر در خراســان رضوی تحت پوشش بیمه مشاغل 
آزاد قــرار دارند. خیرآبادی ادامــه داد: ماهیانه ۳۴۰ میلیارد 
تومان مســتمری، حقوق و تعهدات کوتاه مدت در اســتان 

پرداخت می شود. 

رزمندگان فاقد مسکن تسهیالت دریافت 
می کنند

نیشــابور- خبرنگارقدس: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه نیشابور از اعطای وام قرض الحسنه ۸۵۰ میلیون ریالی 
به رزمندگان دارای ۲۴ ماه سابقه حضور در جبهه با عضویت 

داوطلبانه بسیج و نیروهای مردمی خبر داد.
سیدعلی اکبر حســینی اظهار کرد: براساس بند الف ماده۸۹ 
قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت تأمین مسکن رزمندگان 
توسط بانک مسکن پرداخت می شود. وی گفت: مبلغ وام برای 
هر نفر ۸۵۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۲۰ ســاله و با کارمزد 
۴ درصد اســت. وی خاطرنشان کرد: این تسهیالت غیرقابل 

فروش وانتقال به غیر است. 

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
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.
لطفًاابتدايپیامکلمه»سوژه«راقیدنمایید.
شمارهپیامک:300072305

اگرمادراقلیمخود
رشدنکنیمدرکشور
نمیتوانیمبهرشدی

برسیمواینبومیبودن
قهرماندر»شهربانو«

بسیاراهمیتدارد

بــرش

نیکوکاری
مدیرکل بهزیستی استان خبر داد

 افزایش ۱۲ درصدی مشارکت خیران 
در خراسان رضوی

نیشابور- خبرنگارقدس: 
بهزیســتی  مدیــرکل 
اظهار  رضوی  خراســان 
کرد: میزان مشارکت های 
مردمی در سال گذشته 
۹۰ میلیــارد تومان بوده 
کــه در ۹ مــاه ابتدای 
امسال نســبت به مدت 

مشابه پارسال، ۱۲ درصد افزایش مشارکت خیران را در استان 
داشته ایم. حمیدرضا پوریوسف در نشست هم اندیشی مدیران 
ستادی و رؤسای بهزیستی استان در نیشابور گفت: ۹۶ درصد 
فعالیت های بهزیســتی استان را برون ســپاری کرده ایم و در 
همین راستا به ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز غیردولتی استان که ۱۱۵ 
هزار نفر را تحت پوشــش دارند به طور ماهیانه ۱۰۰ میلیارد 
ریال یارانه می دهیم که برای ارائه خدمات به افراد کم بضاعت 

تحت پوشش تعلق می گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: از سال آینده در یکی از شهرستان ها به 
صورت پایلوت مرکز جامع خدمات بهزیستی به عالوه زندگی 
تشکیل می شود که خدمات در آنجا به صورت متمرکز  و جامع 
داده می شود و پرونده ها فقط به صورت الکترونیک خواهد بود.

فرهنگ و هنر

خبر
 با حضور حجت االسالم والمسلمین قرائتی

پنجمین اجالس استانی نماز در بجنورد 
برگزار شد

ســتاد  رئیس  ایرنــا: 
اقامــه نماز گفــت: در 
حوزه علــوم، حد و مرز 
مشخصی وجود ندارد و 
علوم اگرچــه در اختیار 
شرق و غرب باشد، باید 
آن را کســب و ترویــج 

کرد.
حجت االســالم والمســلمین محســن قرائتی روز گذشته 
در پنجمین اجالس اســتانی نماز که با حضــور روحانیان، 
فرهنگیان، مربیان، مدیران و دانش آموزان خراسان شمالی در 
سالن گلشن بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: معلمی تنها شغل 
انبیا نیست، بلکه مطابق با آیات قرآنی شغل خدا و جبرئیل 

نیز هست یعنی خدا هم معلم است. 
وی افزود: برخالف مشــاغل مهندســی که روی جماد یا به 
تعبیری آجر و سیمان تمرکز دارند، ارزش معلمی در تمرکز 
کار بر افکار و باورهای نســل نوین جامعه است و در این بین 
اگرچه در نظام آموزشی کشــور برای معلمان مزایای مالی 
چندانی در نظر گرفته نشــده اســت و طبیعتاً درآمد مالی 
یک کارگر کارخانه دخانیات از یک معلم بیشــتر باشد، ولی 
معلمان باید بدانند بزرگ ترین سرمایه داران جامعه هستند، 
زیرا آن ها مغزهای نو را برای هدایت جامعه به ســوی کمال 

پرورش می دهند.
وی با بیان اینکه علم باید با اخالق همسو شود، گفت: علم و 
آموزش در صورتی برای جامعه مفید است که همراه اخالق 
و انسانیت باشــد در غیر این صورت همانند آمریکا، علم در 

خدمت دست اندازی به کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت.
قرائتــی از نماز به عنوان نوعی مهندســی یاد کرد که هنوز 
جایگاه این فریضه الهی برای همگان به خوبی مشخص نشده 
اســت. وی افزود: در حقیقت نماز بــرای تمام اعمال و افکار 
ما برنامه دارد که باید توســط متخصصان و مفسران کشور 

کشف شود.
در پایان این مراســم از شــماری از دانش آموزان، مربیان و 
مدیران مدارس خراســان شمالی که در حوزه نماز عملکرد 

مطلوبی داشته اند، با اهدای لوح قدردانی شد.  

 میرک، میزبان پاییز زیبا
فخرایــی:  جلیــل 
نمایشــگاه نقاشی پاییز 
زیبــا در قالــب ۳۸ اثر 
نقاشــی از ۱۵ نقاش در 
مشهد  میرک  نگارخانه 
روی دیــوار رفت. ناصر 
نقــاش  پورهاشــمی، 

پیشکسوت در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه گفت: پرهیز 
از تجاری شــدن یک اثر هنری باید مد نظر نقاشــان جوان 
قــرار گیرد. رابعه نورانی، دانشــجوی دکترای حقوق و یکی 
از هنرمندان شــرکت کننده در این نمایشگاه هم گفت: در 
۱۰ســالی که از ورود من بــه دنیای هنر می گذرد تجربیات 
زیادی بدست آورده ام و حدود هزار تابلو پرتره، سیاه قلم در 

سبک های رئال، مدرن، هایپر رئال، مینیاتور و... کار کرده ام.
گفتنی اســت نمایشــگاه پاییز زیبا امروز صبــح و عصر در 

نگارخانه میرک پذیرای بازدید عالقه مندان است.

  معاون گردشگری استان:
 3 هتل در خراسان شمالي 

در حال ساخت است

بجنورد- خبرنگارقدس: معاون گردشگری خراسان 
شمالی از احداث سه هتل در شهرستان های  بجنورد، 
آشــخانه و جاجرم با پیشــرفت فیزیکی میانگین ۳۰ 
درصــد خبر داد. کاظمی افزود: بــا بهره برداری از این 
هتل ها، ۱۴۶ تخت به ظرفیت اقامتی اســتان افزوده و 
برای ۸۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. وی عنوان کرد: 
در حال حاضر ۸۸ واحد اقامتی شامل هفت هتل، یک 
متل، ۱۱ میهمان پذیر، ۳۸ خانه مسافر و ۳۱ بومگردی 
در استان فعالیت دارند. کاظمی گفت: آب وهوای خوب 
و مناسب، فرهنگ و تنوع اقوام از ظرفیت های استان در 
گردشگری محسوب می شود که طرفداران خود را دارد.

   رئیس میراث فرهنگی  و گردشگری شهرستان: 
ساالنه ۱00 میلیون تومان صرف مرمت 

بناهای تاریخی بردسکن می شود

اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و  فارس: رئیس 
صنایع دســتی بردســکن با بیان اینکه اعتبارات کم 
میراث فرهنگی صرف مرمت اضطراری بناها می شود، 
گفت: ۷۰ درصد بناهای تاریخی بردســکن به مرمت 
نیــاز دارد. احمد صابری زارع در ادامه همچنین اظهار 
داشت: ســاالنه ۱۰۰ میلیون تومان برای مرمت بناها 

هزینه می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بردسکن با اشاره به وجود ۲۲۰ جاذبه گردشگری در 
این شهرستان، اظهار کرد: صنعت گردشگری می تواند 

تأثیر بسزایی در توسعه و رشد منطقه داشته باشد.

   با هدف شادابی دانشجویان صورت گرفت
 افتتاح نخستین باشگاه 

فرهنگی - ورزشی دانشگاهی کاشمر

قدس: نخستین باشگاه فرهنگی - ورزشی دانشگاهی و 
ادارات شهرستان کاشمر در محل دانشگاه آزاد اسالمی 
این شهرستان افتتاح شــد. معاون توسعه امور ورزشی 
اداره کل ورزش اســتان در این مراســم گفت: با توجه 
به تســهیل مراحل صدور مجوز باشگاه های ورزشی در 
استان؛ دستگاه ها و ارگان ها به خصوص مراکز دانشگاهی 
می توانند بابت فضاســازی و ایجاد محیط های ورزشی 
برای دانشــجویان اقدام کنند. زارعی بیان کرد: به طور 
قطع راه اندازی این گونه باشــگاه ها به ورزش قهرمانی، 
همگانی و شناســایی اســتعدادهای ورزشــی که در 

محیط های دانشگاهی وجود دارد، کمک می کند.

77۱۲zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. صدها فرشــته بوســه برآن دســت 
مي زننــد / کــز کارخلــق ...  ۲. از توابع 
کاشان- نام علمي گل نرگس- زائوترسان 
خیالي ۳. هفدهمین ســوره قرآن کریم- 
 بچه مي کشــد- ماده بیهوشي – منفک 
بــورس-  در  موردمعاملــه  متــاع   .۴
تخم مــرغ  از  خوراکــي  پســته کوهي- 
اعــداد-  و ســیب زمیني ۵. طالیــه دار 
انگلیســي  خداحافظــي   زیره ســبز- 
۶. درختي سرســبز و بدون خزان که در 
ساختمان ســازي مناطق شــمالي کشور 
به کار مــي رود- یک حرف و ســه حرف- 
ویران شــده ۷. فرضیه- فقیه شیعي قرن 
ششــم و خالق »فقه قرآن«- سفیدآذري 
بودائیــان- خبرگزاري  مقدس  کتاب   .۸
 رســمي کویت- صــدا- صوت اســتثنا 
۹. چهره- خجــل- الــوان ۱۰. دریافت 
 امواج ماهواره اي- مرغ ســعادت- هجران  
۱۱. شهر و تیم فوتبالي در فرانسه- عموماً 
به دوران پیش از اســالم در شــبه جزیره 
مي گویند- حرف فاصله ۱۲. مورد اعتماد- 

سطوح ورزش تکواندو را گویند- شن نرم 
۱۳. ســالح زیرخاکــي- جوابــش هوي 
 است- مرغ مي رود- نوعي مسلسل آلماني 
۱۴. کافي- پســر جنــگل- تلفظ فرنگي 
مریــم ۱۵. نام اســتادیومي چندمنظوره 

در اصفهان

۱. سیســتم خنک کننده موتور خودرو- 
ني خیــزران ۲. گل نومیــدي- راهرو- 
سهل و ســاده ۳. مســابقه- دستگاهي 
ســمت  ایرانــي-  موسیقي ســنتي  در 
 راست ۴. عاصي- تغســیل- آتش اندک 
صدمترمربــع-  پذیرفته نشــده-   .۵
پیوســته- عامل تکثیر قارچ ها ۶. پارچه 
نخي- بالیدن- شــهري که تیــرداداول 
قید- خراب شــده-   .۷ بنانهاد  اشــکاني 
پــاداش ۸. پســوند شــباهت- بصیــر- 
مدخل غــذا به بــدن- لحظه ۹. ســرود- 
 ترس و دلهــره- پرتاب تیــر با منجنیق 
۱۰. میــوه و اتــم هردو دارند- لیســت 
ترکــي  ســیب  رســتوران-   غــذاي 

۱۱. هوش و ذکاوت- ثروتمند- حرف تردید- »موج« 
 میان تهي ۱۲. بنیان- نوعي کاغذ نامرغوب- مازوت 
۱۳. کشــوري در اروپا که تبارشــان به وایکینگ ها 
مي رســد- از ادات شــرط- فریادشــادي ۱۴. تیر 
چوبي- خراج- صندلي اســب ۱۵. رشید- بیماري 
ســیاه مردگي که باعث عفونت و سیاهي قسمتي از 

ماهیچه یا استخوان مي شود

  افقی

  عمودی
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