
 دستگیری 11 شکارچی 
در هفت روز

 بُعد فرهنگی فعالیت های سردار سلیمانی 
مظلوم تر از بُعد نظامی اش

معاون فرهنگی لشکر فاطمیون در جمع »داستان نویسان رضوی« بیان کردرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد خبر داد 

 با تالش مأموران اداره حفاظت محیط زیست مشهد 
در طول یک هفته 11 فردی که به واسطه انجام شکار 
غیرمجاز کمر به نابودی حیات وحش بسته بودند در 
حین ارتکاب به جرم شناســایی، دستگیر و از ناحیه 
آن ها انواع سالح های غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.

مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد ابتدا اشاره ای به گوشه ای از قانون 

شکار و صید کرد و در این ...

 »عصرانه داستان نویســان رضوی« در هشــتاد و 
هشتمین نشست خود با روایت خاطراتی از سردار 
دل ها، سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« همراه 
شــد. در این نشست که با حضور معاون فرهنگی 
لشــکر فاطمیون و جمع کثیری از نویســندگان 
پیشکســوت مشــهدی و نوقلمان داستان نویس 
برگزار شد، داستان های کوتاه برای گرامیداشت یاد 

و خاطره این سردار رشید اسالم... .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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بی معایـنه ها  بجـنبند!
 دبیر شورای هماهنگی بانک های

خراسان رضوی خبر داد
 پرداخت یک هزار میلیارد ریال

تسهیالت بانکی برای حل 
مشکالت واحدهای تولیدی

 مسئول دفتر نظارت و بازرسی 
 شورای نگهبان در خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس عنوان کرد
  احتمال رد صالحیت کاندیداها 

تا شب برگزاری انتخابات

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در یک تجمع خودجوش 
صورت گرفت

حمایت 
مشهدی ها از 

سیلی موشکی 
سپاه به مواضع 

آمریکا
حدود ۵۰۰ نفر از دانشــجویان، طالب و دیگر اقشــار 
مردم مشــهد روز گذشته با اجتماع مقابل ورودی ستاد 
فرماندهی ســپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی از سیلی 
موشکی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
علیه مواضع آمریکا در عراق حمایت کردند. این جمعیت 
که یک ســوم آنان را بانوان تشــکیل می دادند شــعار 
می دادند »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا/ خونی که 
در رگ ماســت، هدیه به رهبر ماست/ سپاهی سپاهی، 
تشکر تشکر«.این تجمع مردمی که فراخوان آن ابتدا در 

برخی کانال های تلگرامی خبری  ...

جریمه 500 هزار ریالی برای خودروهایی که معاینه فنی ندارند

.......صفحه 2 

گزارش قدس از تنگناهای دارویی 
مبتالیان به کانسر

درد مضاعف 
بیماران سرطانی

واحدهای تولیدی خراسان رضوی حداکثر تا یک هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی دریافت می کنند. رئیس شعب بانک ملی خراسان 
رضوی در نشست بررسی رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی 
استان گفت: این تسهیالت برای حل مشکالت ۵۸ واحد صنعتی 

خراسان رضوی پرداخت می شود...

 ابتال به انواع ســرطان در کشور ما بیش از گذشته به چشم می آید و 
نگرانی از درمان این عارضه همچنان وجود دارد؛ به خصوص آنکه بارها 
شاهد بودیم به دلیل چالش هایی، این بیماران برای تهیه داروهای خود 

.......صفحه 4 با درهای بسته روبه رو شده اند...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خبر

مهدی کاهانی مقدم: گردشــگری سالمت بدون 
تردید ظرفیت بســیار باالی ارزآوری برای کشور ما 
دارد به ویژه در مشــهد مقدس که به عنوان قطب 
بزرگ ســالمت کشــور مطرح بوده و پس از تهران 

دارای ظرفیت های بی شماری در این زمینه است.
براساس آمار، ســاالنه صدها هزار نفر از کشورهای 
مختلف جهان برای معالجات پزشــکی به کشور ما 
ســفر می کنند که پزشکان، بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی مشــهد بخشــی از این جمعیت را پذیرش 
می کننــد درحالی که این شــهر عــالوه بر وجود 
بــارگاه ملکوتی امــام رضا)ع( به خاطــر دارا بودن 
 ده ها بیمارســتان دولتی و خصوصی مجهز و حدود
7هزار و ۵۰۰ پزشــک عمومــی و متخصص و نیز 
هزینه های مناســب درمانی، ظرفیت بسیاری برای 
ارائه خدمات سالمت به اتباع خارجی دارد و می تواند 

پیشتاز در عرصه گردشگری سالمت کشور باشد.
اما نحوه پذیرش و خدمات رســانی به اتباع خارجی 
متقاضی دریافت خدمات درمانی و پزشکی در مشهد 
به گونه ای است که بررسی و آسیب شناسی فوری و 

رفع نقایص آن را اجتناب ناپذیر می کند. 
بدون تردید گذر بســیاری از شــهروندان مشهدی 
به محــدوده خیابان عــارف، پرســتار و اطراف آن 
افتاده؛ چــرا که حدود ۸۰درصــد مطب ها و مراکز 
درمانی مشهد در این منطقه به عنوان کانون اصلی 
 تجمع پزشــکان و در نزدیکی دو بیمارستان بزرگ 
امام رضــا)ع( و قائم)عج( تمرکز یافته اند. شــلوغی 

بیش از  حد، ترافیک شدید و مشکالت ناشی از نبود 
پارکینگ و جای پارک مناســب؛ شــاید سوداگری 
»دالل« های بیماران و از این ســو به آن سو دویدن 
آن ها در میان انبــوه اتباع خارجی که برای دریافت 
خدمات درمانی و پزشــکی به این منطقه آمده اند، 

آزاردهنده تر باشد.
آنچه از ظواهر امر پیداست، بیشتر این دالالن بومی 
مشــهد نیستند و از شــهرهای جنوبی و به سودای 
کســب درآمد از فرصت حضور پرشمار گردشگران 
سالمت در مشهد به این شهر آمده اند و مهم تر آنکه 
اکثر قریب به اتفاق این افراد )بومی و غیربومی( هیچ 
تخصصی در زمینه لیدری)راهنمایی( گردشــگران 
خارجی ندارند و به هیچ یک از قواعد این حرفه نیز 
پایبند نبوده و تنها امتیازشــان شاید دانستن زبان 
دست و پا شکسته ای است که آنان را قادر می سازد 
تا واســطه بین پزشــکان و کادر درمانی با بیماران 

خارجی باشند.
به گفته برخی کسبه و ساکنان، مشاجره های لفظی 
و درگیری و کشمکش های فراوان بین دالالن بر سر 
گرفتن بیماران خارجی، یکی از اتفاقات معمول هر 
روز این منطقه است و به همه این اتفاقات می بایست 
کالهبرداری برخی بزهکاران که در پوشش راهنما؛ 
پــول و اموال اتباع خارجی را به جیب زده و متواری 
می شــوند را هم به کلکسیون وقایع روزانه محدوده 

خیابان پرستار و اطراف آن افزود.
این در حالی اســت که گردشگری سالمت در دیگر 

نقاط دنیا در قالب شــیوه نامه ای مشــخص و مدون 
ســامان یافته و فقط شــرکت های تخصصی مجوز 
فعالیت در ارائه خدمات به این قشــر از گردشگران 
را دارند؛ براساس همین شیوه نامه، بیماران خارجی 
از مبدأ حرکت )موطن خودشــان( بــا یکی از این 
شرکت ها مرتبط شــده و از همان آغاز تا پایان کار 
و برگشــت به وطن، تمامی کارهای مربوط به سفر، 
اقامت و امور درمانی توسط راهنمایان و کارکنان این 
شــرکت و حتی مطب ها و مراکز پزشکی و درمانی 

طرف قرارداد آن انجام می شود.
جالب آنکه همین شــرکت ها برای کســب درآمد 
بیشتر، تمام تالش خود را به کار گرفته و با تبلیغات 
گســترده اقدام به جذب گردشــگر سالمت از نقاط 
مختلف دنیا می کنند که به عنوان نمونه کشور ترکیه 
در همسایگی ما یکی از موفق ترین کشورها در جذب 

گردشگر سالمت به شمار می آید.
در همین حال با آنکه موضوع گردشگری سالمت از 
چند سال پیش در مشهد به صورت جدی نمود پیدا 
کرده و در این مدت مسئوالن دستگاه های مختلف 
مرتبــط و بی ارتباط با این حوزه دم از ســاماندهی 
آشفتگی این بازار زده اند اما به نظر می رسد همچنان 

اندر خم یک کوچه ایم.
در این بین هر یک از این دســتگاه ها نیز اقدام به 
راه اندازی تشــکیالتی خاص و صــدور مجوز برای 
متقاضیان راهنمایی گردشــگران سالمت کرده اند؛ 
دســتگاه هایی کــه به دلیــل رقابتی بــودن بازار 

جذب بیمــار خارجی و ســود کالن این حرفه، به 
جای همراهی و هم افزایــی، مدام چوب الی چرخ 
دیگری گذاشته و موجب آشــفتگی بیشتر اوضاع 
شــده اند. البته در این بین برخی برنامه ریزی های 
کارشناسانه هم در دست اقدام بوده که امید می رود 
این برنامه ها هر چه زودتر به نتیجه برســد و پیش 
از آنکه مقصد بیماران خارجی ما به ســمت دیگر 
کشورهای منطقه تغییر پیدا کند، این آشفته بازار 

هم سامانی یابد.
به عنوان نمونه رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد 
در گفت وگــو بــا خبرنگار ما با اشــاره بــه تدوین 
آیین نامه ای در این خصوص، امیدوار است نابسامانی 
حوزه گردشگری سالمت در این شهر تا حد زیادی 

رفع شود.
دکتر علی بیرجندی نژاد در ادامه با توجه به وضعیت 
خاص اقتصادی کشور و ضرورت توسعه گردشگری 
ســالمت، ابراز امیدواری می کند با تدوین ضوابط و 
مقررات الزم و شیوه نامه های کارشناسی شده، بحث 
جذب گردشگر ســالمت و خدمات دهی به آنان در 
قالب یک بســته کامل )از مبدأ تا مبدأ( آنچنان که 
در برخی کشورهای همسایه رایج است، در کشور ما 

نیز پیاده سازی شود.
او در عین  حال با اشاره به ضوابط موجود و بخش نامه 
ابالغی خطاب به پزشــکان می گویــد: ارائه خدمات 
درمانی به اتباع خارجی با وجود درآمد بیشتر نباید 

موجب به  زحمت افتادن بیماران داخلی شود.

پیــش از وی اما معاون هماهنگــی و مدیریت امور 
زائران اســتانداری خراسان رضوی نیز از ساماندهی 
واســطه ها در حوزه گردشگری سالمت در آینده ای 
نزدیک خبــر می دهد و اضافه می کنــد: به منظور 
جلوگیــری از برخی مشــکالت، طرحــی با هدف 
ساماندهی واســطه های گردشگری سالمت تهیه و 
تصویب شد و با شناســایی واسطه ها و نام نویسی از 
آنان، ظرفیت های افراد مشخص و آموزش های الزم 
ارائه خواهد شــد که امید است با اجرای این طرح، 

شاهد کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.
مدیرعامــل انجمن حرفه ای گردشــگری ســالمت 
خراســان رضــوی هم بــه تازگی از اجــرای طرح 
ساماندهی مترجمان و راهنمایان گردشگری سالمت 
در اســتان خبر داد و می گوید: این طرح براســاس 
مصوبه کمیته گردشگری سالمت استان با همکاری 
مســتقیم این انجمــن و اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان، دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی 
و حمایت معاونت پیشــگیری از جرایم دادگستری 
اســتان برای نخســتین بار در کشــور و به صورت 

آزمایشی در مشهد اجرا می شود.
همچنان که پیش از این نیز نوشــتیم، حاال که قرار 
اســت طرحی برای ســاماندهی این افراد در مشهد 
اجرا شــود با اســتفاده از تجربیات کشورهای دیگر 
و کارشناســان داخلی، مرز بین خدمات گردشگری 
سالمت با گردشــگری درمانی را پررنگ کرده و به 
دلیل حساســیت فعالیت در بخش درمانی از ورود 
افــرادی به این حــوزه جلوگیری کننــد که غیر از 
دانســتن زبان عربی هیچ تخصصــی در امر درمان 
ندارنــد و تنها برای پول بیشــتر حاضر به انجام هر 
کاری می شــوند و در نهایت به ضرر وجهه پزشکی 

شهر و کشورمان خواهد شد.

قدس از دخالت واسطه های نابلد در جذب گردشگران سالمت گزارش می دهد

سرگیجه بیماران خارجی وسط معرکه دالالن

پنجشنبه 19 دی 1398

 13 جمادی االول 1441 
9 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم 

  شماره 9156  
ویژه نامه 3540 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
منحله خدمات رفاهی نصر کارکنان بانک ملی 

ایران شعب مشهد  به شماره ثبت 48467 
شناسه ملی 10380438420 نوبت اول 

    بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
ف��وق دعوت م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
 10 س��اعت  در   98/11/5 م��ورخ  عموم��ی 
صبح در محل مش��هد ، خیابان امام خمینی 
نمازخانه بانک ملی ش��عبه مش��هد تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1-انتخاب مجدد مدیر تصفیه
2-تمدید مدت تصدی مدیر تصفیه 

مدیر تصفیه 

9ع
81
29
76

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهر 103 به شماره ثبت 30996

بطور                     عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   103 مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
فوق العاده شرکت تعاونی که در ساعت 11 روز جمعه مورخ 98/11/25 در محل مشهد- بلوار پیروزی-پیروزی 20- 
حق شناس 6- پالک 96 دفتر شرکت تعاونی مسکن مهر 103 تشکیل می گردد در ساعت مقرر در محل مذکور حضور 
بهم رسانند. طبق ماده 19 آئین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر 
نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 

سه رای و هر شخصی غیر عضو تنها یک رای می باشد.
ضمنا داوطلب تصدی سمت بازرسی می بایستی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت، ضمن مراجعه 
به دفتر شرکت تعاونی مدارک خود را تسلیم هیئت مدیره یا مدیر عامل نمایند، در غیر اینصورت هیچگونه عذری 

از طرف کاندیدا پذیرفته نخواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.                    2- تصویب ترازنامه مالی سال 1397.
3- اصالح و تصویب صورتهای مالی سال 1397.            4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1398.

5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1398.  6- گزارش تغییرات اعضاء.
7- تصویب پیگیری و وصول مطالبات و خسارات از اعضا از طریق مرکز داوری اتاق تعاون، دادگاه یا شورای حل 

اختالف یا ارسال اظهارنامه.
8- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهکار طبق ماده 17 اساسنامه و طی دو مرحله اخطار کتبی صورت گرفته.

9- تصمیم گیری  در خصوص اخذ تسهیالت  بانکی  مسکن مهر.
10- تفویض اختیار به هیئت مدیره مبنی بر اختیار مصالحه و سازش در دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری و 

شورای حل اختالف، مرکز داوری اتاق تعاون، اتحادیه )دعاوی له یا علیه تعاونی(.
11- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خسارت تاخیر تأدیه در پرداخت تعهدات مالی توسط اعضای تعاونی.

12- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب هزینه ساماندهی و کلیه خسارات وارده به تعاونی
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
12
98
3

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی
 شرکت پنیرسازی تازه شیر )سهامی خاص( 

آگهی دعوت سهامداران شرکت پنیرسازی تازه شیر سهامی خاص ثبت شده به شماره 14 
و شناسه ملی 10380047550 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی .

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
ک��ه در س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1398/11/6 در محل قانونی ش��رکت واقع در 
تربت حیدریه فیض آباد مه والت ش��هرک مدرس جاده دوغ آباد تشکیل می گردد حضور                      

بهم رسانند. 
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان     2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
3- انتخاب بازرسان برای مدت یکسال مالی     4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

5-  سایر مواردی که طرح و تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی باشد
هیئت مدیره شرکت پنیرسازی تازه شیر

9ع
81
29
72

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت رعد کیمیا توس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 17763 نوبت دوم

با توجه به آگهی انحالل ش��رکت رع��د کیمیا توس 
)سهامی خاص( منتش��ره در روزنامه رسمی کشور 
مورخه 1398/06/25 به شماره روزنامه 21700 در 
صفحه 94 درج گردیده است. بدینوسیله طبق ماده 
225 قانون تج��ارت از کلیه بس��تانکاران احتمالی 
ش��رکت دعوت می شود با در دس��ت داشتن اسناد 
و مدارک مثبته به مدیر تصفیه ش��رکت به نشانی 
محل تصفیه در اس��تان خراسان رضوی شهرستان 
فریمان بخش مرکزی دهستان سنگ بست روستای 
شهرک صنعتی کاویان ش��هرک صنعتی کاویان جاده 
س��عدآباد کوچه صنعت 1/20 پ��الک 6 طبقه همکف 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه شرکت رعد کیمیا توس )سهامی 

خاص(- سیدمجتبی مجتهدزاده

9ع
81
14
09

با حضور امام جمعه موقت تهران در مشهد برگزار شد
آیین نام گذاری کتابخانه عمومی سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی 
قدس: آیین نام گذاری کتابخانه عمومی به نام ســپهبد شــهید 
حاج قاسم ســلیمانی با حضور  امام جمعه موقت تهران و جمعی 
 از خانواده های شــهدای دفــاع مقدس و مدافع حرم برگزار شــد.
امام جمعه موقت تهران در این مراسم گفت: شهادت حاج قاسم از 
آیات الهی بود.آیت اهلل صدیقی ادامه داد: زندگی حاج قاسم سلیمانی 
هم مجاهــدات و مبارزات او و هم نیایش ها و نمازها و احســان و 
محبت پدرانه اش به خانواده شــهدا از آیه ها و نشانه های الهی بود.

وی ادامه داد: مطمئناً این سردار بزرگ اسالم می دانست که تالش و 
مجاهدت های او به ثمر نشسته است و کسانی هستند که راه و مسیر 
او را تا نابودی کامل استکبار و صهیونیزم ادامه دهند.وی نام گذاری 
کتابخانه عمومی به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را کاری 
ارزشــمند دانست که برای نخستین بار در ایران در حوزه فرهنگی 
انجام می شود و از این اقدام ارزشمند اداره کل کتابخانه های عمومی 
تشکر کرد.مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی هم گفت: 
شهادت مظلومانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دل ملت 
ایــران را بی تاب و بی قــرار کرد و هر ایرانی در غم از دســت دادن 
این ســردار رشید اسالم به گونه ای سعی داشت ِدین خود را به وی 
ادا کند.حجت االسالم سبزیان ادامه داد: در حالی که رئیس جمهور 
منفور آمریکا در سخنانی زشت عنوان کرد که اهداف فرهنگی را در 
ایران هدف قرار می دهد نام گذاری یک کتابخانه و مرکز فرهنگی به 
نام این سردار عزیز ایران و اسالم، حرکتی فرهنگی در راستای زنده 
نگه داشتن یاد و نام ســردار رشید اسالم است.در ادامه این مراسم 
دلنوشته و قسمتی از وصیت نامه شهید مدافع حرم شهید حسین 
محرابی توســط فاطمه محرابی دختر شهید قرائت شد.این مراسم 
با اجرای پرده برداری از تابلو جدید کتابخانه عمومی به نام ســپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی به پایان رسید.



جریمه 500 هزار ریالی برای خودروهایی که معاینه فنی ندارند

بی معاینه ها  بجنبند!
قدس مدیر محیط  زیســت و توسعه پایدار 
شــهری شهرداری مشهد گفت: از 29 دی ماه 
خودروهای بــدون معاینه فنی به ازای هر 2۴ 

ساعت، ۵00 هزار ریال جریمه می شوند.
محمد پذیرا دیروز در نشســت خبری »طرح 
کاهــش آلودگی هــوا LEZ« با بیــان اینکه 
در ســال گذشــته، ۴۶ هزار مورد برخورد با 
خودروهای بدون معاینه فنی به ثبت رســیده 
است که ۵0 درصد خودروها در این نظارت ها 
فاقد معاینه فنــی بوده اند، افزود: زمان دریافت 
معاینه فنی اصالحاتی انجام می شــود که 2/2 

درصد کاهش مصرف سوخت اتفاق می افتد. 
در ادامه این نشست، ســیدهادی عطارزاده 
طوسی؛ مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری مشهد مطرح کرد: چندی 
پیش زیرســاخت های طرح کاهش آلودگی 
هوا آماده شــده بود اما به دلیل اینکه اجرای 
آن به مصوبه شــورای همتا نیاز داشــت، به 
مرحله اجرایی نرسید، اما خوشبختانه شورای 
همتا تشکیل جلســه داد و بر اساس مصوبه 
این شــورا قرار شــد این طرح از 29 دی در 

مشهد اجرایی شود.
وی بــا بیان اینکه طرح کاهش آلودگی هوا در 
کل شهر مشهد با اولویت هسته مرکزی اجرایی 
می شــود، گفت: در این طــرح، ۱09 دوربین 
سازمان ترافیک شهرداری مشهد که به مرکز 
فرماندهی پلیس راهور متصل شده اند، پالک 
خودروها را ثبت و بالفاصله به ســامانه سیمفا 
ارسال می کنند و هر خودرویی که معاینه فنی 

نداشته باشد، شناسایی می شود.
عطارزاده اضافه کرد: اگر از سوی سامانه سیمفا 
اعالم شــود خودرویی معاینه فنــی ندارد، در 
مرحله نخست از طریق پلیس راهور به دارنده 
خودرو اخطار داده می شود و اگر برای دریافت 
معاینه فنی اقدام نشــود، بــرای مالک خودرو 

جریمه صادر می شود.
مدیرعامل ســازمان حمل  و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد تصریح کرد: میزان جریمه 
 نداشتن برگ معاینه فنی خودروها ۵00 هزار 
ریال اســت و دوربین های ثبت تخلفات یک  
بار در روز بــرای ثبت تخلف اقدام می کنند، 
اگر فــرد برای پرداخت جریمــه خود اقدام 

نکــرد، در هر بار ۵00 هزار 
ریال جریمه می شود.

همچنین سرهنگ حسن علی 
امامی، جانشین رئیس پلیس 
راهور مشهد با اشاره به اینکه 
تا پایان آذر ماه امســال در 
حوزه نقص سیستم روشنایی 
و دودزا ۳9 هزار فقره اعمال 
قانون شده است، اظهار کرد: 
۷۷ هــزار معاینه فنی انجام 
شــده که ۷20 مورد دچار 
نقص فنی بودند و ۸20 فقره 
پالک اخذ شــده و مالکان 

متعهد به اصالح شدند.
وی ادامه داد: در حوزه خودروهای ســنگین؛ 
در مشــهد پس از تهران ۷0 هزار اعمال قانون 
داشــته ایم و برای هر 2۴ ساعت فقدان معاینه 
فنی ۵0 هزار تومان اعمال قانون می شــوند و 
برچسب باید شیشه جلو سمت راست خودرو 

نصب شده باشد.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خراســان 
رضوی هم با اشــاره به اینکــه »خودروهای ما 

فاقد معاینه فنی هســتند«، 
عنوان کــرد: حــدود ۸00 
هزار خودرو ســواری داریم. 
۵0 تا ۶0 درصد خودروهای 
ما تک سرنشــین هستند و 
تنها کالنشهری هستیم که 
بیشترین خودرو تک سرنشین 
را داریــم؛ حتــی تهران هم 
چنین آماری از تک سرنشینی 

خودرو ندارد.
همتی ادامه داد: آلودگی هوا 
موضوع گســترده ای است و 
یکی دیگر از موارد، ساخت  و 
سازهاست که باید به نوعی باشد که در مقابل 
باد دیوار ایجاد نشود، اما در نقاطی از شهر مانند 
ارتفاعات جنوبی برج ساخته شده که مقابل این 

موضوع است.
وی با اشــاره به اینکه ما مشوق های قانونی و 
حمایتی برای مــردم نداریم، گفت: مردم باید 
بتوانند از سیاست های حمایتی استفاده کنند 
و راهبردهای مشخصی به خصوص در اسقاط 

خودرو وجود داشته باشد.

وی در خصوص حمل  و نقل عمومی مشــهد 
گفــت: در حوزه متــرو و BRT  خوب عمل 
کردیم اما در تراموا یا واگن های برقی که حمل 
 و نقل پاک به حســاب می آید کاری نکرده ایم. 
سیستم های انبوه بر جمعی می تواند در قسمت 
میدان بسیج تا حرم به شدت در کاهش آلودگی 
کمک کند این حرکت گام خوبی برای حمل  و 
نقل سبز است. باید زیرساخت هایی در رینگ 
مرکزی شهر برای خودروهای برقی ایجاد شود. 
ما در کالنشهری مدرن زندگی می کنیم و در 
توسعه حمل  و نقل سبز باید خودمان را مسئول 

بدانیم.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست خراسان  رضوی 
با بیان اینکه امکان تخلف در مراکز معاینه فنی 
وجود دارد و این موضوع را رد نمی کنیم، گفت: 
از 2۶ مرکز معاینه فنــی که در حال فعالیت 
است، پنج مورد را به دلیل تخلفاتی که داشته اند 
به دادگاه معرفی کرده ایم. از ابتدای دی ماه به 
صورت آزمایشی طرح LEZ را در چند مرکز 
معاینه فنی برگــزار کرده ایم و همکاران روزانه 
بازدید می کنند و از مردم هم تقاضا داریم تا به 

ما در این مرحله کمک کنند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

   احتمال رد صالحیت کاندیداها 
تا شب برگزاری انتخابات

قدس آنالین- طلبی: 
مســئول دفتر نظارت و 
نگهبان  شورای  بازرسی 
در خراسان رضوی گفت: 
اگر تخلف های کاندیداها 
در موارد مختلف افزایش 
پیدا کنــد و یا حتی در 

تبلیغات مواردی نظیر عبور از خطوط قرمز نظام رخ دهد ممکن 
است پرونده این افراد مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در تأیید 

صالحیت او نیز تجدیدنظر شود.
محمدکمال ســرویها در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
نتایج نهایــی تأیید صالحیت کاندیداهــای یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 2۱دی ماه اعالم خواهد شد.

وی با بیان اینکه گزارش بررسی صالحیت ها از شورای هیئت 
مرکزی دریافت و به فرمانداران شهرستان ها اعالم خواهد شد، 
تصریح کرد: از سوی رئیس دادگستری استان که مسئولیت 
ریاست ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات را در استان برعهده 
دارد قاضی مرتضوی؛ معاون دادگســتری اســتان به عنوان 
مسئول رسیدگی به تخلفات انتخاباتی کاندیداها انتخاب شده 
است و همه تخلفاتی را که تاکنون در این زمینه رخ داده به وی 

گزارش و افراد متخلف به دادگاه فراخوانده می شوند. 
مســئول دفتر نظارت و بازرسی شــورای نگهبان در خراسان 
رضوی با بیــان اینکه روزانه گزارش هــای متعددی در مورد 
تخلفات انتخاباتی به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات استان 
ارسال می شود، افزود: برخی از این تخلف ها مربوط به سخنرانی 
افراد و ارائه برنامه های تبلیغاتی و دعوت واضح و صریح مردم به 
انتخاب خود یا شخص خاصی است که تذکرهای الزم به این 
دسته از افراد داده می شود و در صورتی که از یک سقف خاصی 
این تخلف ها فراتر شــود ممکن است به عدم تأیید صالحیت 

افراد حتی تا شب برگزاری انتخابات منجر شود. 
سرویها تصریح کرد: اگرچه انتظار می رود تعداد قابل مالحظه ای 
از کاندیداها تأیید صالحیت شوند اما اگر تخلف های کاندیداها 
در موارد مختلف افزایش داشــته باشد و یا حتی در تبلیغات 
مواردی نظیر عبور از خطوط قرمز نظام صورت بگیرد ممکن 
است پرونده وی مورد بررســی مجدد قرار گرفته و در تأیید 

صالحیت وی نیز تجدیدنظر شود. 
وی اظهار کرد: توصیه من به کاندیداها این است که قانون مداری 
را در رأس امــور و برنامه های خود قرار دهند و بر مبنای آنچه 
فرایند انتخابات مشخص کرده است به ارائه فعالیت های خود 
بپردازند و مطمئن باشند که مردم به افراد کارآمد و قانون مدار 

رأی خواهند داد.

رئیس انجمن طال، جواهر و نقره خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

  بازار طال آرام می شود
تکتم   - آنالین  قدس 
رئیس  بهاردوســت: 
انجمن طال، جواهر، نقره 
و ســنگ های قیمتــی 
خراسان رضوی گفت: تا 
زمانی که این تنش ها و 
هیجان های ناشی از آن 
در سطح عمومی اقتصاد باقی بماند تأثیرش را در قیمت های 

ارزی و طالیی هم شاهد خواهیم بود.
شهرام مرصعی در گفت وگو با قدس آنالین ضمن بیان این 
مسئله که افزایش قیمت طال و سکه ارتباطی به تنش های 
سیاسی این روزها نداشته است، گفت: همیشه بر این قرار 
بوده و هســت که بازارهای اقتصادی از وضعیت سیاســی، 
اجتماعی و ثبات سیاســی کشــورها و منطقه تأثیر زیادی 
می گیرند که این اتفاق فقط منحصر به کشــور ما نیست و 
در تمام دنیا اتفاق می افتد و اتفاق های چند روز گذشته در 
بازار جهانی یک تأثیر ۵0 دالری در هر اونس طال داشته و 

قیمت طال را افزایش داده است.
وی ادامــه داد: این افزایش قیمتــی هم که در حال حاضر 
شاهد آن هستیم به دلیل تنشی است که فضای سیاسی بر 
فضای اقتصادی وارد کرده است ولی اینکه چرا قیمت طال و 
سکه در کشور ما تا به این حد مورد توجه است به دلیل این 
است که شاید یکی از ساده ترین راه ها برای تعیین و توجه 

وضعیت ثبات قیمتی در دیگر حوزه هاست.
رئیس انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان 
رضــوی ادامه داد: اتفاقات پیش آمده در چند روز گذشــته 
موجب شده که شاهد رشد قابل توجهی در بازار سکه و طال 
باشیم. اما چیزی که در این چند روز اخیر در بازار طال و سکه 
تأثیر داشت دو عامل بود که من بارها به آن اشاره کرده ام که 
در کشور ما همیشه قیمت طال تابع دو شاخص عمده است؛ 

یکی قیمت جهانی طال و دیگری برابری ریال با دالر است.
مرصعــی افزود: تــا زمانی که این تنش هــا و هیجان های 
ناشی از آن در ســطح عمومی اقتصاد باقی بماند تأثیرش 
را در قیمت هــای ارزی و طالیی هم شــاهد خواهیم بود. 
البته معموالً به این شــکل اســت که اگر از اوج هیجان ها 
کاسته شــود مطمئناً قیمت ها هم به حالت نرمال و عادی 
برمی گردد. اما در کشور ما این عامل هیجانی کنونی دلیل 
باال رفتن قیمت ها نبوده اســت. بلکه این افزایش از دو ماه 
پیش آهســته آهسته افزایش پیدا کرد که بدون انتظار هم 
نبود و ناشــی از افزایش قیمت ارز بــود وگرنه در بازار های 
جهانی قیمت خیلی تغییر آنچنانی نداشت و اگر هم بود به 

شکل نوسانی و در حد چند دالر بود.
وی ادامه داد: تحلیل این افزایش قیمت هم همان داستان 
تکراری اســت که همانا کســر آمدن تراز مالی آخر سال و 
تأمین آن از باال بردن نرخ ارز و طال و تزریق آن اســت که 
البته بخشــی از آن هم همان طور که در باال به آن اشــاره 

کردم مربوط به تنش های اخیر است.
شــهرام مرصعی بیان کرد: به احتمال زیاد این نوسان ها تا 
مدتی به قوت خویش باقی اســت و از مــاه آینده کمی از 
افزایش قیمت ها کاسته شود که البته این اتفاق در وضعیت 

عادی است. 

رئیس بهزیستی نیشابور اظهار امیدواری کرد
  پیگیری نمایندگان مجلس و مسئوالن 

برای واگذاری مسکن مهر به مددجویان
یکی  قدس:  نیشابور- 
از پروژه هــای مســکن 
مهر در شــهر عشق آباد 
بخش میان جلگه  نیشابور 
که شــامل 2۸ دستگاه 
متــری  آپارتمــان ۷۵ 
است در صورت موافقت 

سازمان ملی زمین و مسکن و پرداخت مطالبات پیمانکار از 
ســوی دولت، برای اسکان مددجویان بهزیستی، به این نهاد 

واگذار می شود.
رئیس بهزیستی شهرستان نیشابور اظهار کرد: وضعیت این 
پروژه در حدود دو سال پیش به بهزیستی اعالم شد و از همان 
زمان، پیگیری و رایزنی برای پرداخت مطالبات پیمانکار پروژه 
که ۱۵0 میلیون تومان اســت در نهادهای مسئول از جمله 
بنیاد مسکن، ســازمان ملی زمین و مسکن و سایر نهادهای 
تصمیم گیرنده آغاز شــد. علی صدر گفت: این پیگیری ها در 
سطح استان و کشور از طریق نمایندگان نیشابور در مجلس، 
فرمانداری و بهزیستی شهرستان انجام گرفته و در حال حاضر 

نیز این رایزنی ها ادامه دارد.
وی ادامــه داد: ما در بخش میان جلگه، ده ها مددجوی بدون 
مسکن داریم و از طرفی، این واحدهای ساخته شده در زمان 
اعالم به بهزیستی، متقاضی زیادی از سوی شهروندان نداشت.
صدر خاطرنشان کرد: ما می توانیم بخشی از هزینه های تمام 
شــده  واحدها را از طریق رایزنی با خیران منطقه و شرکای 
بهزیستی در بحث مسکن مددجویان، تأمین کنیم اما بخش 
عمده  مطالبات پیمانکار باید توســط دولت و نهادهای طرف 

قرارداد پیمانکار پرداخت شود.
وی یادآور شــد: خوشبختانه مقامات محلی بخش همکاری 
بسیار خوبی با بهزیســتی دارند و در ایجاد و تأمین امکانات 

برای اسکان مددجویان نیز همکاری خواهند داشت.
رئیس بهزیستی نیشابور ابراز امیدواری کرد تعامالت، رایزنی 
و پیگیری نمایندگان شهرستان در مجلس و سایر مسئوالن 
نیشــابور و اســتان هر چه زودتر به نتیجه برسد و ان شاءاهلل 
شــرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم این واحدها را برای 

اسکان مددجویان تملک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همزمان با جشن های سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی یا همزمان با شب عید نوروز، خبر 
خوشــی برای مددجویان این بخش که اکثراً فاقد مســکن 
هســتند داشته باشــیم و لبخند را بر لبان این خانواده های 

محروم و دارای یک یا دو معلول بنشانیم.

فرماندار این شهرستان در گفت وگو با قدس خبر داد
  رتبه اول قوچان در ایجاد اشتغال 
روستایی و عشایری خراسان رضوی

زهرایــی:  هــادی 
فرماندار قوچان از رتبه 
اول ایجاد اشتغال برای 
روســتاییان و عشــایر 
از  شهرســتان  ایــن 
توسعه  تسهیالت  محل 
روستایی و عشایری در 

خراسان رضوی خبر داد.
هــادی رجائی نیــا در گفت وگــو با قدس گفت: از ســال 
گذشــته تاکنون 2۸0 میلیارد ریال از محل تســهیالت 
توسعه روستایی و عشایری در شهرستان قوچان پرداخت 
شده که بیشترین سهم تســهیالت پرداخت شده در این 
حوزه بوده اســت که شهرستان قوچان در میزان پرداخت 
تسهیالت روستایی و عشایری رتبه چهارم و با حدود یک 
هزار و ۳00 شــغل ایجاد شده از محل این تسهیالت رتبه 

اول در خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از محل تســهیالت توســعه روســتایی و 
عشایری ۱۱0 میلیارد ریال به عشایر شهرستان پرداخت 
شده که از این نظر قوچان رتبه نخست پرداخت تسهیالت 

به عشایر را در کشور دارد.
فرماندار شهرســتان قوچان ادامــه داد: ۳ میلیارد تومان 
تســهیالت نیز تاکنون از طریق ســازمان های بهزیستی، 
کمیته امداد و بنیاد شــهید و امور ایثارگران به افراد زیر 
پوشــش برای توسعه و ایجاد اشــتغال جدا از تسهیالت 

توسعه روستایی و عشایری پرداخت شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیــت مثلث اقتصادی در این 
شهرســتان گفت: با آغاز طرح مثلث اقتصادی در خراسان 
رضــوی، در حال حاضر در شهرســتان قوچــان ۶ معین 

اقتصادی فعالیت می کنند. 
وی در خصوص ســرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه 
صنعتی و ایجاد اشتغال هم گفت: در حوزه سرمایه گذاری 

از ابتدای سال تاکنون ۶۸ تفاهم نامه منعقد شده است.

ایرنا   حدود ۵00 نفر از دانشــجویان، طالب و دیگر 
اقشار مردم مشهد روز گذشــته با اجتماع مقابل ورودی 
ستاد فرماندهی سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی از سیلی 
موشکی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

علیه مواضع آمریکا در عراق حمایت کردند. 
این جمعیت که یک سوم آنان را بانوان تشکیل می دادند 
شعار می دادند »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا/ خونی 
که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست/ سپاهی سپاهی، 

تشکر تشکر«.
این تجمع مردمی که فراخوان آن ابتدا در برخی کانال های 
تلگرامی خبری دانشــگاهی مشهد منتشــر شده بود در 

انتهای بولوار وکیل آباد برگزار شد.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( نیز در جمع تجمع کنندگان 

حاضر شــد و با دریافت گل، با حاضران دیده بوســی و از 
حمایت آنان تشکر کرد.

در بیانیه پایانی این تجمع اعالم شد تا انتقام قصاص کامل 

خون حاج قاسم ســلیمانی راه زیادی در پیش داریم اما 
سپاه با این حمله نشان داد که استکبار از خانه عنکبوت 

نیز سست تر است.
در بخــش دیگری از این قطعنامه اعالم شــد از این پس 
دهانــی که از مذاکره صحبت کند را باید خرد کرد و این 
بیمــاردالن که به دنبال مذاکره هســتند در حال اجرای 
دستورهای آمریکا هســتند، به این بیماردالن باید گفت 
تا کی می خواهید از ارزش های انقالبی و اســالمی عبور 
کنید؛ پس از قرائت این جمالت، حاضران شعار »مرگ بر 

سازشگر« سر دادند.
تجمع یاد شــده که حدود ساعت ۱2 ظهر روز گذشته 
آغاز شــد با همراهی پلیس راهور مشــهد پس از دو 

ساعت پایان یافت.

بشرویه گفت:  فرماندار  بشرویه ـ خبرنگار قـدس: 
توســعه پایدار در گــرو حفاظت و صیانــت از محیط 
زیست اســت، محیط زیســت و منابع طبیعی میراث 

گذشتگان نیست بلکه امانت آیندگان است.
شــفیعی افزود: محیط زیســت به عنوان نعمتی الهی 
اســت که خداونــد در اختیار انســان ها قــرار داده و 
نگهداری از آن وظیفه فرد خاصی نیست و یک وظیفه 
همگانــی بوده و نــگاه ما به محیط زیســت یک نگاه 

پیشگیرانه است.

در ادامه این جلســه بررســی بند۴۳ مصوبات ســفر 
استاندار به شهرستان بشرویه )مناطق چهارگانه محیط 

زیست( مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلســه کــه دکتر اکبری، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست استان و دیگر اعضا حضور داشتند مقرر 
شد محدوده معرفی شده پلنگ آباد برای اضافه کردن 
به محدوده های چهارگانه محیط  زیست توسط ادارات 
مربوطه مجدداً بررسی و برای تأیید به اداره کل محیط 

زیست معرفی شود.

همچنین مقرر شد قســمتی از محدوده حیات وحش 
رباط شــور که برای واگذاری اراضی با مشــکل مواجه 
شــده اســت، کســر و برای تأیید به اداره کل محیط 
زیست ارســال تا در شورای عالی محیط زیست کشور 

بررسی شود.
در پایان این جلســه علی آزاد به عنوان رئیس جدید 
اداره محیط زیست شهرستان بشرویه معرفی شد و از 
زحمات یزداندوست که بیش از ۱0 سال این مسئولیت 

را عهده دار بود قدردانی به عمل آمد.

در یک تجمع خودجوش صورت گرفت

حمایت مشهدی ها از سیلی موشکی سپاه به مواضع آمریکا

فرماندار بشرویه:
محیط زیست، امانت آیندگان است

از ۲۶ مرکز معاینه 
فنی که در حال 

فعالیت است، 
پنج مورد را به 

دلیل تخلفاتی که 
داشته اند به دادگاه 

معرفی کرده ایم
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خبراقتصاد استان

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی خبر داد

 پرداخت یک هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی 
برای حل مشکالت واحدهای تولیدی

تولیدی  واحدهــای  قــدس: 
خراسان رضوی حداکثر تا یک 
هــزار میلیارد ریال تســهیالت 

بانکی دریافت می کنند. 
هماهنگــی  شــورای  دبیــر 
رضوی  خراســان  بانک هــای 
در نشســت بررسی رفع موانع 
واحدهای صنعتــی و تولیدی 
تسهیالت  این  گفت:  اســتان 

برای حل مشکالت ۵۸ واحد صنعتی خراسان رضوی پرداخت می شود.  
حســن مونســان افزود: در حال حاضر بــرای اجرایی کردن سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی راهی جز اتکا به منابع داخلی و استفاده از نیروهای بومی نیست.  
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراســان رضوی گفت: پس از احصای مشکالت 
واحدهای تولیدی و ارجاع آن به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در مدت 
یک ماه برای واحدهایی که مشــکالت قابل حل دارنــد راه  حل مورد نظر در قالب 
مصوبه کارگروه ارائه می شــود تا این واحدها بتوانند به نقدینگی مورد نظر از طریق 

دریافت تسهیالت بانکی دست یابند. 

به همت خادمان بارگاه منور رضوی برگزار شد

برگزاری مراسم عزاداری در جمع دانش آموزان 
حاشیه شهر مشهد

قدس: به همت خادمان بارگاه 
منور رضوی و مؤسســه خیریه 
امام صادق)ع( در آستانه شهادت 
حضــرت فاطمه زهــرا)س( و 
به مناســبت گرامیداشت یاد و 
خاطره سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمانش در 
جمع دانش آموزان حاشیه شهر 
مشهد مراســم عزاداری برگزار 

شد. مدیر مؤسسه خیریه امام صادق)ع( گفت: خدمت رسانی به دانش آموزان محروم حاشیه 
شهر مشهد اولویت نخست ماست و به همت بانیان و خیران خیریه و خادمان بااخالص امام 
رضا)ع( در طول سال و در مناسبت های مختلف در جمع این عزیزان حضور پیدا می کنیم.

صادق عقیلی اظهار کرد: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( برای دانش آموزان ایتام 
و سادات حاشیه شهر مشهد بسته های مواد غذایی نیز تدارک دیده شده که با هماهنگی 

اداره ناحیه ۵ آموزش و پرورش بین آنان توزیع خواهد شد.
وی تصریح کرد: تالش ما بر این بوده که به شــأن دانش آموزان توجه کنیم و کمک ها به 

صورتی باشد که کرامت انسانی شان خدشه دار نشود.

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  
را پیگیری و منعکس کند .
شماره پیامک:   30007۲305



روی خط حادهث

روی خط خبر
ازساعت20امروزتاصبحشنبهصورتمیگیرد

  اعمال محدودیت ترافیکی 
در بزرگراه شهیدچراغچی مشهد

رئیس  جانشین  قدس: 
مشــهد  راهور  پلیــس 
گفت: با توجه به عملیات 
نصب عرشه دوربرگردان 
ابوطالب، از ســاعت 20 
امــروز )پنجشــنبه( تا 
صبــح شــنبه، بزرگراه 

شــهیدچراغچی از ســمت میدان خیام به ســمت میدان 
امام حسین)ع( مســدود و بار ترافیکی به مسیر کنارگذر باال 

منتقل می شود.
 سرهنگ حسنعلی امامی افزود: تقاطع خیام-هدایت از سمت 
سه راه عبدالمطلب نیز به سمت میدان سپاد مسدود می شود.

وی اظهار کرد: همچنین ضلع شــمالی میدان سپاد مسدود 
شــده و بار ترافیکی به سمت میدان شهید فهمیده منتقل 

می شود.

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریخبرداد
 توزیع ۴0 میلیارد و 720میلیون ریال 

اعتبار جرایم رانندگی در خراسان رضوی
قدس: معاون هماهنگی 
امورعمرانی اســتانداری 
از توزیــع 40 میلیارد و 
720میلیون ریال اعتبار 
جرایم رانندگی در استان 

خبر داد.
در  پنــاه  احمدیــزدان 

توضیــح این خبر گفت: 28میلیــارد و504 میلیون ریال از 
اعتبار مذکور در بین شهرها و 12میلیارد و 216میلیون ریال 

در بین روستاها توزیع شده است.
وی درباره توزیع اعتبارات میان شهرهای استان اظهار کرد: 
اعتبارات میان 77 شــهر توزیع و صرف خرید و نصب عالئم 
ترافیکی و خط کشــی معابر، اصالح هندســی، ایمن سازی 
ورودی شــهرها، خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری 

و ثبت تخلفات و... شده است.
معــاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری درباره توزیع 
اعتبارات میان روســتاها نیز گفــت: اعتبارات این بخش 
عمدتاً صرف احداث توقفگاه ها و استراحتگاه های جاده ای 
در روستاهای حاشــیه محورهای طوالنی و خسته کننده 

استان خواهد شد.
گفتنی اســت، طبق ماده23 قانون رســیدگی به تخلفات 
رانندگی، 60درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای 
ناشــی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده 
شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه  و  ترابری )سازمان 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای کشــور( به صورت متمرکز 
و در شــهرها به شــهرداری های محل و دهیاری ها از طریق 
استانداری همان استان به تناســب 70 درصد و 30 درصد 

اختصاص می یابد.

 ازدحام فروشندگان و خریداران ارز
در بازار مشهد

ایرنا: در پی وقایع چند 
معامــالت  اخیــر،  روز 
غیررســمی ارز در بازار 
به  یافت  افزایش  مشهد 
طوری که این بــازار با 
و  فروشــندگان  ازدحام 
خریداران ارز مواجه شده 

است. 
یک کارشناس اقتصادی در استانداری خراسان رضوی گفت: 
پس از ترور شهید سلیمانی شاخص بورس به طور کم سابقه 
سقوط کرد و افرادی که تجربه بسیاری در بورس ندارند، اقدام 

به خروج نقدینگی خود از آن کردند.
ســعید ســبزه محمدی افزود: در پی این اقــدام گرایش به 
بازارهای موازی نظیر ارز و طال بیشتر شد که این امر موجب 

افزایش معامالت غیررسمی ارز در این روزها شد. 
کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بر قاچاق کاال و ارز خراســان رضوی ادامه داد: با این 
حال قیمت دالر نوسان زیادی نداشت و از 13 هزار تومان به 

13 هزار و 800 تا 14 هزار تومان رسید. 
وی گفت: در مقابل قیمت طال رشــد چشمگیری داشت و 

470 هزار تومان در هر گرم به 510 هزار تومان رسید. 
وی افزود: قیمت کنونی ارز هیجانی بوده و در روزهای آینده 

کاهش می یابد.

پلیساعالمکرد
 زمین خوار بجنوردی در محاصره قانون 
بجنــورد- خبرنگار 
فرمانــده  قــدس: 
انتظامــی شهرســتان 
بجنورد از دســتگیری 
که  زمین خــوار  یــک 
او 360  تصرفات  ارزش 
میلیون ریال اســت در 

این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمدغالمی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی 
دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تصرف بخشی از 
اراضی ملی در حاشیه شهر بجنورد کرده، بالفاصله موضوع در 

دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مأموران بــا حضور در محل موردنظر 
دریافتند این فرد اقدام به تصرف 200 متر از اراضی ملی در 
یکی از محالت حاشیه ای شهر بجنورد کرده است، افزود: با 
بررسی های به عمل آمده ارزش این مقدار زمین 360 میلیون 

ریال برآورد شده است.
این مقام انتظامی گفت: در این رابطه یک متهم دســتگیر و 
پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد.

درنیشابورکشفشد
 رد پای تاكسیدرمي های غیرمجاز 

در یک واحد صنفی 
 - ر بو نیشــا
خبرنگارقدس: عاقبت 
تاکســیدرمي غیرمجاز 
گونه هــاي جانــوري و 
نصــب آن هــا  در یک 
واحد صنفي در نیشابور 

به دادگاه ختم شد .
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشــابور اظهار کرد: 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نیشابور طي 
گشــت و کنترل و بازرسي از مغازه هاي پرنده فروشي سطح 
شــهر نیشابور، به یک مورد برخورد نمودند که تعداد زیادي 
از گونه هاي جانوري درمحلی به صورت غیرمجاز تاکسیدرمی 
و اجــزاي این گونه ها به منظور تزئین در محل واحد صنفي 

نصب شده بود.
محمدمهدي نوربخش گفت: از عامل این اقدام سرتاکسیدرمي 
شده یک رأس قوچ وحشــي، دو تخته پوست قوچ وحشي 
دباغي شــده، سه عدد شاخ، جمجمه دو رأس  قوچ وحشي، 
یک عدد شــاخ گوزن، یک عدد شــاخ پازن، دو عدد شیشه 
حاوي یک حلقه مار، یک حلقه آگاما و... کشف و ضبط شد. 
در ادامه فرد متخلف دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شد.

 پایان جوالن 9 سارق حرفه ای 
با اقدام پلیس

خط قرمــز: فرمانده 
شهرســتان  انتظامی 
بجنورد از دســتگیری 
9 ســارق حرفه ای که 
فقره   22 بــه  اقــدام 
سطح  در  سرقت  انواع 
شهرستان کرده بودند، 

خبر داد. 
سرهنگ محمدغالمی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
طول هفته گذشته مرکز فوریت های پلیسی 110 تعدادی 
سرقت مصالح ساختمانی، لوازم بهداشتی و... را به عوامل 
گشتی این فرماندهی اعالم کرد که بالفاصله مأموران نیز 

مراتب را با جدیت در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران ابتدا با بررسی 
دقیق محل های وقوع ســرقت و همچنیــن رصد مداوم 
ســارقان حوزه استحفاظی موفق شــدند افراد موردنظر 
را شناســایی کنند، افزود: با اعزام مأمــوران انتظامی به 
محل هــای اختفای این افراد 9 ســارق حرفــه ای که با 
سوءاستفاده از عدم هوشیاری شهروندان اقدام به سرقت 

کرده بودند دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
وی با بیان اینکه متهمان در بازجویی های انجام شــده به 
22 فقره سرقت مصالح ســاختمانی، لوازم بهداشتی و ... 
اعتراف کردند، تصریح کرد: در نهایت این متهمان پس از 
تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

 خرید ملک 600 میلیون ریالی
با چک و اسناد جعلی

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
از  خراسان شــمالی 
جاعل  دو  دســتگیری 
حرفه ای با 600 میلیون 
ریــال جعل اســناد و 
مدارک در بجنورد خبر 

داد. 
ســردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی اعالم شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی 
بــا جعل چک و جعل قرارداد خرید ملــک از آن ها اقدام به 
کالهبــرداری کرده انــد، بالفاصله موضوع در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه با تالش مستمر کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی هویت اصلی جاعالن مورد 
شناسایی قرار گرفت، افزود: پس از شناسایی محل اختفای 
ایــن افراد کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی به محل های 
مــورد نظر اعزام و در عملیات های جداگانه ای این دو جاعل 

حرفه ای را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
این مقام ارشــد انتظامی در استان با بیان اینکه متهمان در 
تحقیقات انجام شــده به بزه انتســابی خود اعتراف کردند، 
تصریح کرد: با بررسی پرونده مشخص شد این افراد با جعل 
چک و همچنین جعل قرارداد خرید ملک، از این دو شهروند 

مبلغ 600 میلیون ریال کالهبرداری کرده اند.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شمالی گفت: متهمان در 
نهایت با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

زاویه تصویر

حال و روز ایستگاه دوچرخه 
انتهای بولوار مصلی

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     .

 مدیریت آزاردهنده
ناهماهنگی در مدیریت حمل ونقل در مراسم تشییع سردار سلیمانی عزیز آزاردهنده بود. هزاران نفر 
هم پس از مراسم بالتکلیف بودند و در ایستگاه غدیر هیچ اتوبوسی برای انتقال مسافر وجود نداشت 
و سیل جمعیت را مجبور کرد به کنار بزرگراه بسیج در کنار پایگاه سرازیر شوند که آنجا هم  خبری 

از اتوبوس ها حتی خطوط روزمره اش هم نبود! 
915...6158

 مسئوالن کمی سلیقه به خرج دهند
در مناســبت های بزرگ خیابانی مشــهد اوضاع انتظامات خیلی افتضاح است و عوامل فقط 

تماشاگرند. موتور داخل جمعیت، رفت و برگشت افراد زن ومرد، پایگاه صلواتی در نبش خیابان 
و میدان ها و... . مسئوالن کمی توجه کنند و سلیقه به خرج دهند.

936...6139

 بازرسان اتحادیه امالک به توس 41 هم سری بزنند
از بازرسان محترم اتحادیه امالک تقاضا داریم سری به توس 41 شهرک حجت بزنند. اینجا شده 
جوالنگاه امالکی های بدون مجوز و جواب مردم را نمی دهند، قیمت ها را هر روز باال می برند و هر 

روز مکان خود را تغییر می دهند. لطفاً رسیدگی کنید.
938...3۴6۴
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عقیل رحمانی با تالش مأموران اداره حفاظت 
محیط زیســت مشــهد در طول یک هفته 11 
فردی که به واسطه انجام شکار غیرمجاز کمر به 
نابودی حیات وحش بسته بودند در حین ارتکاب 
به جرم شناسایی، دستگیر و از ناحیه آن ها انواع 

سالح های غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.

 کشف اسلحه های شکار و هزار فشنگ 
مرتضی شــیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرستان مشــهد ابتدا اشــاره ای به 
گوشــه ای از قانون شــکار و صید کرد و در این 
رابطه به قدس گفت: براساس مواد)10( تا )14( 
قانون شــکار و صید متخلفان از قانون مذکور و 
کســانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات 
نابودی حیات وحش و همچنین تخریب و تجاوز 
به این اکوسیســتم های باارزش و مناطق تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم 
می نمایند، به مجازات های مختلفی مانند جریمه 
نقدی، ضبط سالح و... در دادگاه محکوم می شوند. 
در مواردی هم بنا به تشــخیص مقام قضایی و 
تخلف صورت گرفته این احتمال وجود دارد که 

متخلفان به حبس هم محکوم شوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مشهد تصریح کرد: از سوی دیگر حفظ گونه های 
حیات وحش برای ما در این اداره بســیار اهمیت 
دارد که بــا توجه به آن هم اقدامــات قانونی و 
قاطعی تا امروز توســط نیروهای یگان حفاظت 
محیط زیست مشــهد صورت گرفته و این روند 

همچنان با تمام قدرت ادامه دارد.
مرتضی شیرزور در تشریح گزارش یک هفته ای 
اقدامات نیروهای یگان حفاظت محیط زیســت 
مشــهد هم گفت: در این زمینه مأموران یگان 
حفاظت محیط زیســت شهرستان مشهد طی 
هفت روز رصد مناطق حاشــیه ای شهر مشهد 
که گزارش انجام شکار غیرمجاز از آن مناطق به 
دست آن ها رسیده بود، موفق شدند با حضور به 
موقع خود در محل های اعالمی، 11 شکارچی که 
اکثر آن ها اقدام به شکار غیرمجاز کرده و با خود 

الشــه صید و یا شکار همراه 
داشتند را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: همچنین افراد 
بازداشت شده در حین ارتکاب 
به جرم ســالح غیرمجــاز و... 
همراه داشــتند کــه در پی 
بازرسی لوازم همراه آن ها هفت 
عدد سالح غیرمجاز به همراه 
هزار عدد فشنگ نیز از عامالن 

شکار کشف و ضبط  شد.
از سوی دیگر از ناحیه متهمان 
الشــه 29 قطعه انواع  پرنده 

وحشــی به همراه دیگر ادوات شکار و صید هم 
کشف شد. ارزیابی میزان خســارت ها و ضرر و 
زیان وارده به محیط زیست در پی این اقدامات 
غیرقانونی در دست بررسی است. در تمامی موارد 
پس از طی شدن مراحل اداری و تشکیل پرونده، 

متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

 عامالن شکار در منطقه »کشف رود«
 خلع سالح شدند

وی همچنین به آخرین عملیات دســتگیری 

صــورت گرفتــه در دو روز 
پیش هم اشاره و در تشریح 
آن ماجرا گفــت: چند روز 
پیــش اطالعاتی به دســت 
حفاظت  یــگان  مأمــوران 
شهرستان  زیســت  محیط 
مشــهد رســید که حکایت 
شــکارچی  دو  فعالیــت  از 
شهر  حاشــیه  در  غیرمجاز 

مشهد داشت.
عنوان  شــیرزور  مرتضــی 
کرد: از همین رو براســاس 
روال معمول یکی از تیم های عملیاتی یگان 
حفاظت محیط زیســت مشهد برای بررسی 
ماجرا به منطقه کشف رود اعزام شد. پس از 
مدتی جست وجو سرانجام آن ها دو نفر که با 
خود یک سالح شکاری همراه داشتند و در 
حال شــکار پرندگان وحشی بودند را مورد 
شناســایی قرار دادند. کنترل اولیه تحرکات 
آن ها نشان می داد شکارچیان چندین قطعه 
پرنده وحشــی را هم شکار کرده و همچنان 
به دنبــال طعمه های دیگر هســتند که به 

سرعت هر دو شــکارچی غیرمجاز دستگیر 
شدند.

از ناحیه متخلفان یک قبضه اســلحه شــکاری 
دولول کالیبر 12، 10 فشنگ ساچمه ای به همراه 
الشــه دو قطعه خوتکا و الشه یک قطعه اردک 

سرسبز کشف شد.
وی در حالــی که عنوان کــرد متخلفان پس 
از تکمیل پرونده به همراه مســتندات ضبط 
شــده برای ســیر مراحل قانونــی به مرجع 
قضایی معرفی شدند، در ادامه بیان کرد: افراد 
متخلف بدانند در صورت تکرار تخلف از سوی 
آن ها، سالح مورد استفاده برای همیشه ضبط 
می شــود، در صورتی که فــرد متخلف دارای 
پروانه شکار باشد، برای همیشه ردصالحیت و 

پروانه او هم باطل خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد خبر داد 

دستگیری 11 شکارچی در هفت روز

در صورت تکرار تخلف  
سالح مورد استفاده برای 

همیشه ضبط می شود، 
همچنین اگر فرد متخلف 

دارای پروانه شکار باشد، 
برای همیشه ردصالحیت 

و پروانه او هم باطل 
خواهد شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 آغاز بارش باران و برف 
از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده

:هواشناســی  قدس 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: با بررسی نقشه ها 
و تصاویــر ماهواره ای با 
استقرار جریانات پایدار 
اســتان،  روی  جــوی 
از بعــد از ظهرامــروز 

پنجشنبه با گسترش سامانه بارشی از نواحی جنوب غربی روی 
استان، افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد و به تدریج 
در سطح اســتان بارندگی )در نواحی سردسیر و کوهستانی 
بارش برف( پیش بینی می شــود. بیشترین مقدار بارش ها از 
بعداز ظهر جمعه تا صبح یکشــنبه هفته آینده خواهد بود 
که طی این مدت در بیشــتر مناطق استان آبگرفتگی معابر 

و سیالبی شدن آن ها پیش بینی می شود.
دما طی امروز افزایش و از روز جمعه به ویژه دمای روزانه روند 

کاهشی خواهد داشت.
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خط قرمز: مدیر منطقه 2 عملیات آتش نشانی 
شــهر مشــهد از ریزش یک ســاختمان دو 
طبقه مســکونی در کوی امیر این شهر در پی 
گودبرداری غیر اصولی یکی از ســاختمان های 

مجاور محل حادثه خبر داد.
ابوالفضــل تیموری، مدیــر منطقه 2 عملیات 
آتش نشانی شهر مشــهد اظهار کرد: سحرگاه 
روز گذشته )چهارشنبه( در پی تماس مردمی با 
سامانه 125 مبنی بر فروریختن یک ساختمان 
دو طبقه مسکونی و گرفتار شدن افراد در زیر 
آوار، ســتاد فرماندهی با توجه به حساســیت 
موضوع بالفاصلــه گروه هــای امدادونجات و 
ایســتگاه های38،43،21،3  از  را  پشــتیبانی 
آتش نشانی را به محل حادثه در خیابان ولیعصر 

اعزام کرد.

مدیر منطقه 2 عملیات آتش نشانی مشهد ادامه 
داد: با حضور گروه های امدادونجات آتش نشانی 
در محل مشخص شد یک ساختمان مسکونی 
دو طبقــه به دلیل گودبــرداری غیراصولی در 
مجاورت آن فروریخته و بنا به اظهار شــاهدان 

سه نفر از ساکنان زیرآوار محبوس شده اند.
وی افزود: بالفاصله نجاتگران و آتش نشــانان 
عملیات جســت وجو و پیدا کردن افراد را آغاز 
کرده که پس از دقایقی تالش، آتش نشــانان 
موفق به نجات یک پسر شــانزده ساله و یک 
خانم حدوداً پنجاه ســاله از زیر آوار شده و این 
افراد را برای مداوا تحویل تکنسین های اورژانس 

حاضر در محل دادند.
تیموری خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه 
یک مرد حدوداً شصت ساله بر اثر شدت تخریب 

منزل در دم جان باخته بود که نیروهای امدادی 
پس از خارج کردن پیکر ایــن فرد از زیر آوار، 
جنازه وی را تحویل عوامل انتظامی حاضر در 

صحنه دادند.
مدیر منطقه 2 عملیات آتش نشــانی شــهر 
مشهد گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی 

کامل محل و اعالم غیرقابل ســکونت بودن 
این منزل به مالک واحد مسکونی و با اعالم 
خطرآفرین بــودن ســاختمان ضلع مقابل 
محل گودبرداری، دســتور تخلیه فوری آن 
بنا را نیز برای جلوگیری از حوادث احتمالی 

اعالم کردند.

گودبرداریغیراصولیچاشنییکاتفاق

ریزشآوار،جانیکشهروندراگرفت



ورزش خراسان گزارش قدس از تنگناهای دارویی مبتالیان به کانسر

درد مضاعف بیماران سرطانی 
محبوبه علی پــور   ابتال به انواع ســرطان 
در کشــور ما بیش از گذشــته به چشم می آید 
و نگرانــی از درمان ایــن عارضه همچنان وجود 
دارد؛ به خصوص آنکه بارها شاهد بودیم به دلیل 
چالش هایی، این بیماران برای تهیه داروهای خود 

با درهای بسته روبه رو شده اند.

 هزینه یک دوز دارو، یک سوم قیمت پیکان 
دکتــر یاشــا مخدومی، 
رئیس انجمن رادیوتراپی 
و انکولوژی شعبه خراسان 
به  رضوی ضمن اشــاره 
سرطان  به  ابتال  سیمای 

در کشور می گوید: میزان بروز سرطان در کشور 
ما هر ساله 148 مورد در 100 هزار نفر و این رقم 
در جهــان 184 نفر در 100 هزار اســت که این 
میزان بروز سالیانه در کشور رو به افزایش است. 
علت این امر می تواند تغییر سبک زندگی، رشد 
جمعیت سالمندان و موارد دیگر باشد. کشور ما 
در زمینه بروز سرطان در گروه کشورهای متوسط 

به لحاظ نرخ شیوع قرار می گیرد. 
همچنین مختصر تفاوت هایی در گستردگی نوع 
این عارضه در مناطق مختلف کشور دیده می شود 
و برخی از گونه های سرطان همانند سرطان مری 
نسبت به گذشــته کاهش داشته است. البته به 
طورکلی شایع ترین سرطان در کشور معده است 
اما سرطان های شایع در مردان معده و پروستات و 
در زنان سرطان پستان، دستگاه گوارش و تیروئید 
است. مســئله دیگر اینکه در برخی سرطان ها 
همانند سرطان پســتان با کاهش متوسط سن 
مبتالیان مواجه هستیم، چنانکه میانگین سن 
بروز این بیماری در آمریکا 54 سال است که این 

رقم در کشور ما به 46 سال می رسد. 
وی همچنیــن می افزایــد: در ســال های اخیر 
تالش هایی برای تولید دارو در کشور صورت گرفته 
است، چنانکه بسیاری از داروهایی که در گذشته 
با قیمت هایی گزاف از سایر کشورها تهیه می شد 
درحال حاضر در کشورمان باقیمت ارزان تر تولید 
می شــوند. برای نمونه گونه ای از داروی »پاکلی 
تاکسل« نخستین بار به عنوان دارویی آمریکایی 
به کشور وارد شد و بیمار برای هر دوز آن حدود 
1.5 میلیون تومان هزینه می کرد، این در شرایطی 
بود که قیمت خودرو پیکان همان زمان 3 میلیون 
تومان بود. این در حالی است که قیمت یک دوز 

از این دارو امروزه با پوشش 90 درصدی بیمه، به 
حدود 300هزار تومان رسیده است. به این ترتیب 
با حمایت های بیمه ای و درمانی، بیماران با صرف 
هزینه هایی اندک داروها را تأمین می کنند. درواقع 
زمانه، رشــد فناوری و همتی که برای گسترش 
تولیدات داخلی وجود داشــته همه درراســتای 

منافع بیمار بوده است. 

 چرخه دارویی در معرض آسیب  
اما سؤال اینجاست که چرا هر از گاهی با مشکل 
تأمین داروی بیماران مواجه می شویم؟  مخدومی، 
متخصــص رادیوتراپی و انکولوژی به دالیل بروز 
مشــکالت دارویی برای بیماران سرطانی اشاره 
کــرده و خاطرنشــان می کند: رونــد تهیه دارو 
همواره از پیچیدگی های پرشمار برخوردار بوده و 
در معرض خطر و تهدید است، زیرا زمانی که بر 
تهیه دارو در داخل کشور توجه می شود، ممکن 
اســت برای تهیه مواد جانبی و تجهیزات مورد 
نیاز به دیگر کشورها وابسته باشیم که درصورت 
اختالل در این عرصه، تولید داروی ما نیز تحت 
تأثیر قرار می گیرد. نکته جدی دیگر اینکه گرچه 
براســاس قوانین حقوق بشــر، داروها در زمره 
کاالهای تحت تحریم قرار نمی گیرند اما درعمل 
ما در تهیه دارو محدودیت های ناشــی از تحریم 
را مشــاهده می کنیم؛ مثالً در انتقال منابع مالی 
برای تهیه دارو با مشکل مواجه می شویم؛ به این 
ترتیب ناگزیر چرخه تأمین دارو طوالنی تر از روند 
معمول می شود. البته این مقوله در مسائل داخلی 
همانند تخصیص ارز، ثبت سفارش و انجام روند 
اداری نیز مشهود است. همچنین جا دارد اشاره 
کنم که در موازات کانال های رســمی ورود دارو، 

مبادی فرعی همانند کاالی مسافرتی و قاچاق نیز 
وجود دارد که به دلیل نبود نظارت های کافی بر 
این مسیرها، داروهای عرضه شده نمی توانند به 
درستی در روند درمان اثرگذار باشند. نکته دیگر 
اینکه برخی موارد با تغییر در پروتکل های درمانی، 
چرخه عرضه و تقاضا دستخوش تغییر می شود که 
همین امر نیز می تواند بر روند تهیه و دسترسی به 
داروها مؤثر واقع شود. وی با تأکید بر نقش آفرینی 
نهادها و دستگاه های متعدد داخلی در تأمین دارو 
می افزاید: در روند توزیع دارو ها نیز با مســائلی 
مواجه می شویم؛ گاه شــرکت های واردکننده و 
یا تولیدکننده بــه دلیل ایراداتی که در تعامل با 
شــرکت توزیع کننده دارند از عرضه دارو به این 

مجموعه خودداری می کنند. 
همچنین گاه شرکت های پخش، داروخانه ای را 
به دلیل بدهی از چرخه عرضه حذف می کنند؛ 
داروخانه نیز به دلیل عدم پرداخت بیمه ها دچار 
تنگنا شده است؛ به این ترتیب درصورت هرگونه 
اختالل در زنجیره تأمین دارو، کل مجموعه تحت 
تأثیر قــرار می گیرد. نکته قابل تأمل درخصوص 
فروش داروهای ســرطان اینکه سود فروش این 
داروها بسیار پایین است، به طوری که  اگر دارویی 
معمولی 20 درصد حاشیه سود داشته باشد، این 
میزان برای داروهای سرطان به کمتر از 5 درصد 

می رسد. 

 مدیران می توانند دردها را تسکین دهند 
دکتر مخدومی تأکید می کند: به طورکلی هرچه 
قدمت تولید داروهای سرطانی بیشتر باشد، قیمت 
آن کاهش نشــان می دهد؛ چرا که شرکت های 
متعددی در تولیدش دخالت دارند. به این ترتیب 

اگر ما برای تهیه داروهای ارزان قیمت تر متکی به 
یک کمپانی خارجی مشخص باشیم، ممکن است 
این شــرکت دارویی به دلیل مشکالتی همانند 
اقتصادی نبودن تولید داروی یاد شــده؛ از ادامه 

این وضعیت خودداری کند. 
درایــن حالت ما بــرای تهیه دارو به مشــکل 
برمی خوریم؛ چراکه بایــد دوباره منابع جدیدی 
را شناسایی کرده و با آن ها ارتباط پیدا کنیم. با 
وجود تمام مشکالت، همچنان به بهبود وضعیت 
امیدواریم، چراکه ما متخصصان دلسوزی داریم؛ 
البته مشروط بر اینکه مدیریت این زنجیره تولید و 

تأمین نیز روان تر عمل کند.

رنج مضاعف بیماران سرطانی
ایــن گفته هــا در حالی 
مطرح می شود که مدتی 
اســت بیماران سرطانی 
»پاکلی  داروی  کمبود  با 
هستند.  مواجه  تاکسل« 

دکتــر فاطمه ورشــویی تبریــزی، مدیر مرکز 
تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا)ع( با تأیید 
این مســئله می گوید: بیش از دو ماه اســت که 
کمبود دارو شدید شده اســت. در گذشته دارو 
بــه مقدار کافي و در همــه دوزها موجود بود. با 
توجه به نوع رژیم شــیمي درماني، دوز مصرفی 
متفاوت است و نیاز به وجود تمامي دوزها براي 
پروتکل هاي درمان به منظــور صرفه جویي در 
هزینه و داروي مصرفي است. همچنین با توجه 
به اینکه »پاکلي تاکســل« از داروهاي اصلي در 
رژیم درماني سرطان سینه و تخمدان و... است، 

در دسترس بودن دارو بسیار ضروری است. 
دکتر مخدومی نیز با اشــاره به مشکالت تهیه 
داروی مزبور می گوید: طیف وســیعی از بیماران 
ســرطانی همانند مبتالیان به سرطان سینه و 
بیماران گرفتار سرطان گوارشی و ریوی از این دارو 
استفاده می کنند؛ البته بنابر پروتکل های موجود، 
چند دارو در این موارد مورد استفاده قرار می گیرد. 
به این ترتیب چنانچه مطابق پروتکل های یاد شده 
نتوانیم روند درمان با پاکلی تاکسل را ادامه دهیم 
از جایگزین های دیگر استفاده می کنیم. البته با 
توجه به شــرایط بیماران، روند اثربخشی داروها 
متفاوت است؛ چنانکه برای مبتالیان به سرطان 
سینه، ریه و ســر و گردن می توان از هم خانواده 

داروی یاد شده به نام »تاکسوتر« استفاده کرد.

فرهنگ و هنر

ردمان
  رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 

خبر داد
 به کارگیری چند پزشک متخصص و 

تأمین تجهیزات پزشکی در بشرویه
خبرنگار  ـ  بشــرویه 
قـــدس: امــام جمعه 
بشــرویه گفــت: هرچند 
مشکالت حوزه پزشکی و 
درمانی بسیار وسیع است 
اما انتظار و مطالبه مردمی، 
تأمین پزشک متخصص و 

تجهیزات پزشکی است تا بیماران روانه سایر شهرستان ها نشوند. 
حجت االسالم والمسلمین معلمی اظهار کرد: به خوبی از مشکالت 
حوزه بهداشتی و درمانی شهرستان آگاهیم و می دانیم مسئوالن 
با تمام توان و تالش خود پیگیر این مشکالت هستند، اما انتظار 
و مطالبه مردمی در تأمین تجهیزات و متخصصان پزشکی است؛ 
چرا که گاه مجبورند برای انجام یک ســونوگرافی فاصله 100 و 
120 کیلومتری تا شهرستان های مجاور را طی کنند. امیدواریم 
به خواسته های بحق این مردم بیش از پیش توجه ویژه ای شود. 

رئیس شبکه بهداشت و درمان بشرویه هم در گزارشی اعالم کرد: 
بیمارســتان جدید بشرویه در ردیف پروژه های ملی است که در 
اعتبارات سال جاری مبلغی معادل 2.5 میلیارد تومان برای آن در 
نظر گرفته شده است. دکتر علی حسینی نژاد یادآور شد: توسعه 
ساختمان اورژانس بیمارستان شفا یکی از پروژه های اولویت دار 
مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان بود که با انتخاب اولیه پیمانکار 
در ادامه با مشکالتی روبه روشد؛ با خلع ید پیمانکار اولیه و انتخاب 
پیمانکار فعلی، روند توســعه تقریباً ســرعت بیشتری گرفته و 
به زودی به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی 
گفت: از دیگر پروژه های بهداشتی که مورد بهره برداری قرار گرفته 
دو خانه بهداشــت و دو مرکز خدمات درمانی روستایی بود که 
کمک بسیار خوبی در مسائل بهداشتی و درمانی شهرستان شده 
اســت. رئیس شبکه بهداشت و درمان بشرویه از تأمین تعدادی 
پزشــک متخصص و تجهیزات پزشکی برای بشرویه خبر داد و 
افزود: با مساعدت های رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
و پیگیری مسئوالن استان و شهرستان، مشکالت حوزه بهداشت و 

درمان بشرویه در حال رفع شدن است.

 حضور وزنه برداران خراسان رضوی 
در مسابقات کشوری

هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان  وزنه برداری 
مسابقات  گفت:  رضوی 
قهرمانی  وزنه بــرداری 
بزرگســاالن کشــور با 
ورزشــکار  دو  حضــور 
خراســان  مربی  یک  و 
رضوی در اهواز در حال برگزاری اســت. سعید حسین زاده 
مقدم افزود: محمدجواد خلیلی در وزن 55 کیلوگرم و امید 
خوشــخرام در وزن 96 کیلوگرم از خراسان رضوی به این 
مســابقات اعزام شــده اند. محمد رضا کاظمی نیز به عنوان 

مربی، ورزشکاران استان را همراهی می کند.
رئیــس هیئت وزنه برداری خراســان رضــوی در خصوص 
بحث های اسپانسرینگ بیان کرد: در بحث اسپانسرینگ به 
خوبی عمل کردیم و لیگ ســال آینده اســتان را با حضور 
اسپانســر برگزار می کنیم. حسین زاده تصریح کرد: سعی ما 
بر این اســت که یک سالن وزنه برداری دیگر را نیز با کمک 

هیئت مشهد در این شهر بسازیم.

 مسابقات جهت یابی خراسان رضوی 
پایان یافت  

نهایی  مرحلــه  قدس: 
مســابقات جهت یابــی 
قهرمانی خراسان رضوی 
با معرفی تیم ها و نفرات 
برتــر در مجمــوع پنج 
مرحله به پایان رســید.  
در ایــن مرحلــه کــه 
آخرین مرحله از مســابقات جهت یابی قهرمانی استان بود، 
بیش از 30 ورزشکار جهت یاب آقا و بانو به رقابت پرداختند.

در مجموع پنج دور مســابقه برگزار شده که از ابتدای سال 
جاری برگزار شد، میالد زمانی از نیشابور با کسب 260 امتیاز 
به عنوان اول دست یافت و جواد دولتیان با 205 و حمیدرضا 
پیغمبــری با 195 امتیاز هر دو از تیم ارتش در جایگاه های 

دوم و سوم ایستادند.
در بخش بانوان نیز یلدا کریمی از مشهد با کسب 295 امتیاز 
از مجموع پنج مسابقه به مقام نخست رسید و زهرا ساالرپور 
با 195 و الهام طاهری فــرد با 185امتیاز به مقام های دوم 
و سوم رســیدند. همچنین در بخش تیمی نیز در مجموع 
با احتســاب امتیاز چهار نفر برتر در پنج دور مسابقات، تیم 
ارتش با کســب ۷25 امتیاز به مقام نخســت رسید و تیم 
نیشــابور با 560 و تیم یگان ویژه بــا 495 امتیاز به ترتیب 

مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

 جام باشگاه های کتاب خوانی 
در زبرخان 

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: جلسه شیوه های 
کتاب خوانــی  ترویــج 
در مــدارس و تبییــن 
شیوه نامه جام باشگاه های 
حضور  بــا  کتاب خوانی 
و  آموزش  اداره  رئیــس 

پرورش زبرخان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
نیشــابور، رئیس انجمن نویســندگان و پژوهشگران ابرشهر 
)نیشــابور( و مدیران مدارس زبرخان در ســالن همایش های 
کانون شهید مطهری شهر  قدمگاه نیشابور برگزار شد. رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهارکرد: جام باشگاه های 
کتاب خوانی کودک و نوجوان طرح و برنامه ملی برای ترویج و 

گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی است.
علیرضا ســیدآبادی گفت: پس از آموزش های الزم، هر مربی 
که بیشــتر در یکی از دستگاه های آموزشی یا فرهنگی شهر 
فعال اســت )معلمان، مربیان کانون پرورش فکری کودکان  
و نوجوانان، کتابــداران کتابخانه های عمومــی و...( می تواند 

باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان را راه اندازی کند.
وی خاطرنشــان کرد: هدف اصلی از برگزاری این باشگاه  ها، 
کتاب خوانی گروهی کودکان و نوجوانان است. آشنایی با محیط 
کتاب فروشــی و انتخاب و خرید کتاب، مطالعه و بحث درباره 
کتاب، چرخش کتاب در میان همساالن، ارتباط با نویسنده، 
برقراری ارتباط مستقیم میان نویسندگان کودک و نوجوان با 

خوانندگان و... از دیگر اهداف این طرح است.

 نمایشگاه عکس از »حضور خراسانی ها 
در تشییع سردار سلیمانی«

نمایشگاه گروهی  قدس: 
عکاســان حــوزه هنری 
خراسان رضوی از »حضور 
تشییع  در  خراســانی ها 
سردار ســلیمانی« امروز 
ســاعت 1۷ افتتــاح و تا 
پنجشــنبه 26 دی مــاه 

ادامه خواهد داشــت.  در این نمایشگاه گروهی عکس آثار لیال 
سالک، وحید ارفع، مرضیه شاهرودی زاده، فاطمه فاضلی، بهروز 
رضایی شاد و سیده ریحانه یامی به نمایش گذاشته خواهد شد و 
عکس نوشت نیز از حمید سلطان آبادیان است.  این نمایشگاه در 
طول دوران برگزاری از ساعت 1۷ تا 20 میزبان بازدیدکنندگان و 
عالقه مندان است. نمایشگاه گروهی عکاسان حوزه هنری خراسان 
رضوی در نگارخانه اشراق و در محل حوزه هنری انقالب اسالمی 

خراسان رضوی بین هاشمیه 20 و 22 برگزار می شود.

 انتشار فراخوان تولیدات تصویری 
و مستندسازی خانه بهار ۹۹ 

دبیرخانه سومین  قدس: 
جشنواره هنرهای شهری 
مشــهد- خانه بهــار 99 
از  اســتفاده  به منظــور 
توان و تجربه شــرکت ها، 
افراد و مؤسســات دارای 
و  تصویربــرداری  تجربه 

مستندسازی در نظر دارد فرایند تولیدات تصویری و مستندسازی 
سومین جشنواره را با بررسی سوابق و پیشنهادهای ارائه شده، به 

افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
این جشنواره از همه شرکت های سینمایی، مؤسسات تصویری 
و افراد دارای صالحیت و تخصص مرتبط، دعوت به شــرکت در 
فراخوان نموده است. عالقه مندان می توانند حداکثر تا تاریخ 21 
دی با ارائه رزومه فعالیت و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه پیشنهاد به 
دبیرخانه جشنواره )به صورت حضوری و یا در سامانه به نشانی 

art.mashhad.ir( در فراخوان شرکت نمایند.  
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. صخره ای تراشیده شده با 1۷متر ارتفاع و 
39متر طول در مصر که از عجایب هفتگانه 
محســوب می شــود 2.  چرب زبان- محل 
نگهداری کاالهای اضافی منزل- پســوند 
شــباهت 3. واحــدی در ســطح- مخفف 
 اگر- ســاز شاکی- دســتکاری روی عکس 
4. شایسته- نشــان جمع فارسی- مقوای 
ضخیــم 5. اتوبانــی در تهــران به پــاس 
رشادت های این سرداربزرگ جنگ تحمیلی 
 به نامــش مزیــن شــد- پایــه و اســاس 
6. همنشین خار- از مرکبات- لیست غذای 
رســتوران- نوعی زغال سنگ ۷. ازدرختان 
جنگلی شمال ایران- توجه کردن- آسیاب 
دســتی 8. صفت مطلوب ساعت- شجاع- 
نوعی زردآلوی مرغوب 9. خاکستر نرم- برد 
مشهور- دستگاهی در موسیقی سنتی ایرانی 
10. مادر ورزش ها- از غزوات- دهنه اسب- 
پشــته خاک 11. از شــاخه های تحصیلی 
 رشــته هنر- قاتل ســیامک در شاهنامه 
12. ساختمان ها- بزکوهی- سواره 13. عدد 
نه در زبان انگلیسی- نت میانی- ام الخبائث- 

رودآرام   .14 امریــکا  در  رشــته کوهی 
شولوخوف- داخل- منفعت طلب 15. شاعر ، 
ادیب ، نویسنده ، روزنامه نگار و سیاست مدار 

معاصر ایرانی خالق »گلشن صبا«

1. خانــه خدا- هر گردی که آن نیســت- 
رهبــر اســتقالل هند 2. فریادکشــیدن- 
و  ذوق   .3 دروازه  نگهبــان  تازیانــه- 
قریحه- ســقف شــیبدار فلــزی 4. تلفن 
 همــراه- شــهر خون وقیــام- بازی نهایی 
5. آخرین نازی- تــازه و نو- گاهی از مادر 
دلسوزتر می شود- مخفف نوک 6. شاکی- 
کنده کاری روی ســنگ و چوب- جان نثار 
۷. دفعه- جمع مولود- نام پســرانه فرنگی 
8. زبان گنجشــک- کاله در گویــش بچه 
لندن- اســب چاپار- ســرای مهروکین- 
 غوزه پنبه 9. پســران- پیاپی- بازداشــتن 
10. رسوب ته جوی - ضمیر وزنی- دردمندی 
11. همگــی- نیلی رنگ- قانون چنگیزی- 
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قدس  »عصرانه داستان نویســان رضوی« در هشتاد و هشتمین نشست خود با 
روایت خاطراتی از ســردار دل ها، سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« همراه شد. 
در این نشســت که با حضور معاون فرهنگی لشــکر فاطمیون و جمع کثیری از 
نویسندگان پیشکسوت مشهدی و نوقلمان داستان نویس برگزار شد، داستان های 

کوتاه برای گرامیداشت یاد و خاطره این سردار رشید اسالم قرائت شد. 
حجت االسالم والمســلمین حجت گنابادی نژاد، رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی و معاون فرهنگی لشــکر فاطمیون در این نشســت که در فروشگاه 
مرکزی کتاب و محصوالت فرهنگی انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد برگزار 
شــد، اظهار کرد: ایشان حامی محرومان و مستضعفان و پیشگام مبارزه با استکبار 
جهانی بود که حقیقتاً نبود ایشان خسارت عظیمی بر پیکره امت اسالمی و آزادگان 
عالم وارد کرد. وی با بیان اینکه جبران  خســارت شــهادت ایشان به آسانی میسر 
نیست، تصریح کرد: زیست و زندگی جهادی این شهید واالمقام، درس ها و افق های 
بی نظیری محسوب می شود و پیامی که از خون او به جامانده، باب جدیدی است که 

مسئولیت آن بر دوش همه ما به ویژه نخبگان عرصه فرهنگ است.

 حاج قاسم مرد گالیه، انتقاد و شکوائیه نبود
به گفته معاون فرهنگی لشکر فاطمیون، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سرباز به 
تمام معنای والیت بود و این تمام راز و رمز موفقیت ایشان است که غیر از اطاعت 

ولی، مسیر دیگری برای خودش فرض نمی کرد.
وی با بیان اینکه وقتی داعش به 40 کیلومتری کربال رسیده بود سردار حاج قاسم 
سلیمانی جلو داعش ایستادگی کرد و همچنین غریبانه با یارانش به سوریه رفت و 
در برابر این گروه تروریستی ایستادگی کرد، افزود: حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش 

با همه کمبودها و سختی ها غریبانه جنگیدند، هیچ تریبونی گالیه ای از حاج قاسم 
سلیمانی نشنیده اســت، هیچ مصاحبه ای از این شهید واالمقام درباره کمبودها و 
سختی ها منعکس نشده است، چون حاج قاسم مرد گالیه، انتقاد و شکوائیه نبود؛ او 

مرد جهاد و مبارزه بود.
رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی با اشــاره به اینکه پیام رســانی و 
تأثیرگذاری در عرصه فرهنگ کار آسانی نیست، افزود: بخش فرهنگی فعالیت های 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مظلوم تر از بعد نظامی عملکرد ایشان است که باید 

به آن پرداخته شود.
حجت االسالم والمســلمین گنابادی نژاد تأکید کرد: اگر بگویم اقدامات و کارهای 
فرهنگی شهید حاج قاسم سلیمانی چند برابر کار نظامی ایشان بوده است، سخن 
گزاف نگفته ام؛ ســردار شهید ســلیمانی کارهای جدی و گسترده ای برای ترجمه 
کتاب هــای انقالب و دفاع مقدس بــه زبان های مختلف دنیا انجام داد که از جمله 
آن ها می توان به ترجمه کتاب های دفاع مقدس در برگزاری نمایشگاه کتاب عراق 
اشاره کرد. وی با قرائت بخشی از تقریظ های حاج قاسم سلیمانی بر کتاب های دفاع 
مقدس تصریح کرد: امیدوارم آثاری درخور شــخصیت این شهید بزرگوار از حلقه 
عصرانه داستان نویسان رضوی بیرون بیاید و خط تولیدی در موضوع کتاب در زمینه 

شخصیت شهید سلیمانی نگارش شود.

 فرزند زماِن خود بودن اصلی ترین سازوکار ادبیات است
سعید تشکری، نویسنده مطرح کشور نیز در این نشست با بیان اینکه ادبیات انقالب 
اسالمی اکنون به واسطه شهادت سردار سلیمانی شاهد یک اتفاق جدی و وحدت 
نظر بین نخبگان و مردم اســت، گفت: رویکرد این موضوع برای نویسندگان جوان 

حاضر در نشســت که در آینده به نام های درخشــانی بدل خواهند شد، باید مورد 
اهمیت قرار گیرد.

دبیر نشست »عصرانه داستان نویسان رضوی« افزود: تولید ادبیات در زمانه ای که 
در آن زیســت می کنیم بسیار اهمیت دارد، بودن در زمان خود و فرزند زماِن خود 
بودن اصلی ترین سازوکار ادبیات است؛ نیاز نیست به خاطرات، فیلم ها و ... بروید؛ 
امروز در نظر شــما قرار دارد و این روزهایی که گذشت به نظر مِن داستان نویس، 

روزهایی تماشایی بود.
نویسنده »اوسنه گوهرشاد« در پایان خاطرنشان کرد: ما نویسندگان نیاز به چابکی 
داریــم و نیاز داریم موقعیتی کــه در آن زندگی کرده ایم را تصاحب کنیم. ضرورتاً 
باید درباره چیزی که می خواهیم بنویسم راهبرد داشته باشیم، وقتی راهبرد نداریم 
تاکتیک ها هم غلط است که ادبیات انقالب اسالمی به طور عمده از این موضوع رنج 
می برد. از این روزهایی که در آن قرار دارید استفاده مطلوب را ببرید؛ شما بخشی از 
این واقعه و نظاره گر آن هستید، امیدوارم به برکت سردار شهید سلیمانی داستان های 

نابی در این عصرانه خلق شود که شما نویسندگان آن باشید.

معاون فرهنگی لشکر فاطمیون در جمع »داستان نویسان رضوی« بیان کرد
بُعد فرهنگی فعالیت های سردار سلیمانی مظلوم تر از بُعد نظامی اش
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