
تکریم همسران و مادران شهدا در مشهد مقدسپسری در آرزوی دویدن
توسط کانون تخصصی خادمیاری خانواده شهدای آستان قدس برگزار می شود داستان پای پرانتزی حسین )ترک تحصیل و حسرت فوتبال(

 دویدن، پریدن، توپ بازی و خالصه اینکه آزادانه 
بــه هر طرف رفتن و کودکی کردن شــادمانه ای 
ساده اما ماندگار است که هر انسانی دوست دارد 
در دوران کودکی از آن بهره مند شود.اما متأسفانه 
بسیاری هســتند که تنها خاطره دوران کودکی 
آن ها تماشای حسرت آلود بازی همساالن است و 

هیچ گاه لذت فرار کردن را ...

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در 
راستای تکریم خانواده شهدای مدافع حرم با همکاری 
محافل روضه خانگی در محالت شــهر مشهد این 
جلسات برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما، کانون 
تخصصی خادمیاری خانواده شــهدای آستان قدس 
رضوی  با مشارکت فرهنگسرای پایداری در راستای 

تکریم مادران و همسران شهدا ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

وام ۷۰۰ میلیون یورویی روسیه برای پروژه راه آهن شرق
 رئیس سازمان بسیج 

در اختتامیه پنجمین دوره جشنواره ابوذر: 

 دشمن می خواهد
با استفاده از رسانه ها 

هویت را از ما بگیرد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در نشست خبری معاون 
هماهنگی و مدیریت امور زائران 

استانداری استان عنوان شد

از آمارهای جالب 
 سفر زائران 

 تا داستان 
بودجه زیارت

 نشست رســانه ای معاون هماهنگی و مدیریت امور 
زائران اســتانداری خراسان رضوی با خبرنگاران کلی 
آمار و ارقام داشت. شاید نیمی از بیشتر صحبت های 
محمدصــادق براتــی بــه اطالعــات و آمــار حوزه 
خدمات رســانی به زائران در خراسان رضوی مرتبط 
می شــد آماری که برای 10 ماه سپری شده از سال 
98 بود و برخی از آن ها جالب توجه.معاون هماهنگی 
و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی با اینکه 
خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی و غیره به 
زائران امام هشتم)ع( را از دیدگاه خیلی ها مثبت اعالم کرد 
اما این را هم گفت که با وجود این هنوز با شرایط مطلوب 

فاصله داریم.براتی....

عضو مجمع نمایندگان خراسان جنوبی خبر داد

.......صفحه 2 

پیشنهادهای وزارتخانه های کشور
و اقتصاد و دارایی در جلسه شورای عالی 

اقتصادی تصویب شد

تصمیم سران قوا 
برای »پدیده«

سردبیر و خبرنگار روزنامه قدس در پنجمین دوره جشنواره ابوذر 
موفق به کســب مقام شــدند.اختتامیه پنجمین دوره جشنواره 
ابوذر روز گذشته در تهران برگزار شد و امیر جلیلی نژاد؛ سردبیر 

روزنامه قدس در بخش بیانیه گام دوم ...

در جلســه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
مسائل و مشکالت ســهامداران پدیده شاندیز بررسی شد . در این 

.......صفحه 2 جلسه که رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی ...
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 شماره 9170  
ویژه نامه 3554 

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

ملی ایران شعب مشهد  به شماره ثبت 
48467 شناسه ملی 10380438420 

نوبت دوم 
    با توجه به حد نصاب نرسیدن  سهامداران  
در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی نوبت اول 
98/11/5 ، بدینوسیله از کلیه سهامداران 
ش��رکت فوق دعوت م��ی آید تا در جلس��ه 
مجمع عمومی مورخ 98/11/21 در ساعت 10 
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 

3- گزارش عملکرد مدیر تصفیه 
مدیر تصفیه 

9ع
81
29
77

 آگهی تجدید مزایده
 موقوف��ه اس��ماعیل در نظ��ر دارد ی��ک باب 
کاروانس��را واقع در میدان پست و تلگراف 
را ب��ه م��دت ی��ک م��اه از طریق مزای��ده به 
اج��اره واگ��ذار نماید.آخرین مهلت ش��رکت 
در مزای��ده 98/11/10 می باش��د.جهت اطالع 
بیش��تر ب��ه اداره اوق��اف س��بزوار مراجعه 

گردد.)44647214(
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

سبزوار استان خراسان رضوی  /ع
98
13
69
5

/ع
98
13
08
5

آگهی مناقصه ) نوبت دوم(
شهرداری نقاب در نظر دارد نسبت به عملیات جدول گذاری، کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر اقدام نماید.

اعتبار پروژه مبلغ 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد ریال( می باشد که از این مبلغ حدود 4/000/000/000 ریال )چهار میلیارد( از اعتبارات تملک دارایی 
سرمایه ای )به میزانی که اعتبار تخصیص یابد( و مابقی از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید در صورت تمایل ضمن اخذ اسناد و مدارک مربوطه؛ )اعم از برآوردهای فنی و سایر موارد که در سایت شهرداری نیز قابل دسترسی می باشد( 

حداکثر تا تاریخ98/11/19 پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- متقاضیان باید مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( را به شماره حساب 3100000474009 بانک ملی شعبه 

نقاب واریز نمایند و اصل فیش واریزی را به همراه سایر اسناد مربوط، در پاکت مربوطه تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
3- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم، فاقد سپرده و ارسال مدارک پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

4- در صورتی که برندگان اول، دوم و س��وم مناقصه به ترتیب با اعالم کتبی ش��هرداری حاضر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات نش��ود سپرده آن ها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

5- هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.
6- سایر شرایط مطابق با آئین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها بوده و در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

نوع قراردادرشته پیمانکارمبلغ ضمانت نامه)ريال(مبلغ برآورد تقريبی )ريال(عنوان پروژه

فهرست بهاء ابنیه سال 98ابنیه گريد 10/000/000/000500/000/0005جدول گذاری کانیو و کانال

شهرداری نقاب www.neghabcity.ir-تلفن:45222111- فاکس:45222365 

 ش�هرداری تايباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شماره 550 شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه 
ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد 

واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 10/29/ 98 لغایت 98/11/16     مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت14 مورخ98/11/16

زمان بازگشایی پاکات 98/11/17در محل دفتر شهردار تایباد.  
ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . 

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 
 قیمت ماهیانه پایهتعدادنام محلردیف

مزایده)ریال(
 ضمانت شرکت در

مزایده)ریال(

 مغازه های شماره 1-2-3-4-5-6-8-9-10-15-16خیابان1
 2/800/000 112/100/000 بابدارالسالم کنار کال

22/800/0003/600/000 بابمغازه های شماره1 و10 داخل باربری خیابان دارالسالم2
13/500/0004/500/000 بابمغازه کنار درب ورودی جمعه بازار3

12/500/0003/300/000 قطعهیک قطعه زمین محصور داخل جمعه بازار4

5
مغازه های شماره1و 6 خیابان شهید بهشتی

14/200/0005/500/000 باب)شماره6(
12/500/0003/300/000 باب) شماره1(

2/000/0002/600/000دو غرفهغرفه شماره 4/1و 4/2 شهروند یک شمالی6

 طبق)71 قطعهقطعات زمین بازار شهروند 2 شرقی و غربی جهت نصب دکه7
لیست(

  67/000 )برای هر
متر مربع(

2/600/000

14/100/0005/300/000 غرفهغرفه شماره 16 بازار شهروند 2 خیابان امام خمینی )ره(8

                غرفه های5-6-11-12-13-14-15 بازار میوه فروشی9
بلوار مالصدرا

72/400/0003/100/000 غرفه

 قطعات زمین 3 -6-7-8-9 جهت نصب دکه فلزی جنب10
چاپخانه وحدت

5950/0001/250/000 قطعه

53/800/0005/000/000 بابمغازه های 1-2-3-5-6ضلع شمال ترمینال)اغذیه فروشی ها(11
63/500/0004/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال12

2/100/0002/700/000دفتر شماره 3

4/800/0006/200/000یک بابمجتمع رفاهی میدان پیرهرات13

   8/500/000  جهتیک قطعهجمعه بازار14
46/000/000هر هفته

9/000/000  14/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت نصب قصر بادی15
600/000800/000یک غرفهدکه روزنامه فروشی )مقابل اداره پست(16
3/000/000   4/600/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت موتور شارژی17
3/000/0003/900/000یک غرفهدکه حاشیه میدان امام رضا)ع(18
2/800/0003/600/000یک غرفهدکه جنب بیمارستان19
8/000/00010/000/000یک قطعهقسمتی از کارخانه آسفالت قدیم)پارکینگ(20
1/300/000   2/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سالمت جهت نصب قصر بادی21
1/500/0002/000/000دوبابمغازه های خیابان والیت22
1/000/000 1/600/000یک بابدکه پارک خطی23
13/000/000  20/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک ملت جهت نصب قصربادی،استخرتوپ و...24
5/000/0006/500/000یک قطعهزمین شماره 2 حاشیه میدان سیف باخرزی25
41/400/0001/800/000 بابمغازه های شماره 7-8-12-13 مجتمع تجاری گلستان26

مغازه های مجتمع تجاری موالنا27
1/600/0002/100/000مغازهای2-4تا9

2/400/0003/100/000مغازه 11
2/600/000 14/000/000 بابمغازه شماره 3 پارک طبیعت جهت اغذیه و خواروبار28

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 
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)) آگهی تجدیدمزایده(( نوبت دوم



در نشست خبری معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری استان عنوان شد

از آمارهای جالب سفر زائران تا داستان بودجه زیارت
هاشم رسائی فر  نشست رسانه ای معاون 
هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراســان رضوی با خبرنــگاران کلی آمار 
و ارقــام داشــت. شــاید نیمی بیشــتر از 
صحبت های محمدصادق براتی به اطالعات 
و آمار حوزه خدمات رســانی بــه زائران در 
خراســان رضوی مرتبط می شد آماری که 
برای 10 ماه ســپری شده از سال 98 بود و 

برخی از آن ها جالب توجه.

  تهرانی ها بیشترین زائران امام هشتم)ع(
معــاون هماهنگــی و مدیریت امــور زائران 
استانداری خراســان رضوی با اینکه خدمات 
ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی و غیره به 
زائران امام هشتم)ع( را از دیدگاه خیلی ها مثبت 
اعــالم کرد اما این را هم گفت که با وجود این 

هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.
بــه  صحبت هایــش  البــه الی  در  براتــی 
پیگیری های استاندار برای برگزاری هشتمین 
جلســه کارگروه ملی زیارت اشاره کرد و از 
آن به عنــوان یکی از اقدامات شــاخص در 
زمینه ساماندهی امور زائران یاد کرد در کنار 
پیوستن خراسان رضوی به عنوان چهارمین 

استان در برگزاری مراسم اربعین.
او با اشــاره به حضور 35 میلیون زائر ایرانی 
در مشهد گفت: باالترین آمار در بین زائران 
بــه تهرانی ها بــا 20 درصد تعلــق دارد که 
زائران استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، 
مازنــدران و کرمــان در رتبه های بعدی این 

رده بندی قرار دارند.
معــاون هماهنگــی و مدیریت امــور زائران 
استانداری خراسان رضوی همچنین آماری از 
تشرف مجاوران به حرم مطهر امام هشتم)ع( 
داد و اظهار کرد: 34درصد از مجاوران هفته ای 
یک بار به زیارت مشرف می شوند و 28درصد 
به صورت ماهانه که به طور میانگین هر تشرف 
مجــاوران 62 دقیقــه حضور در حرم اســت. 
42درصد مجاوران از اتوبوس برای رسیدن به 
حرم استفاده می کنند، 28 درصد پیاده و 23 

درصد با خودرو شخصی.

  5 روز اقامت زائران در مشهد
وی در ادامه در خصوص سفر زائران به مشهد 
افــزود: 41 درصد از زائران ســالی یک بار به 
مشهد سفر می کنند، 19 درصد هر چند سال 
یک بار، 9درصد هر دو سال، 14درصد سالی 
دو بــار  و 6 درصد نیز زائراولی هســتند. در 
مجموع 89 درصد زائران با خانواده به مشهد 
آمدند و مدت حضورشــان در حرم مطهر به 
طور میانگین 107 دقیقه بوده اســت. درصد 
رضایتمندی زوار از خدمات ارائه شده حدود 
87 درصــد بوده که این میزان برای مجاوران 

81درصد عنوان شده است.
براتی در آماری از میــزان خرید زائران از بازار 
مشــهد نیز بیان کرد: 21 درصد از زوار به طور 

کلی چیزی خرید نمی کنند، 
79 درصــد حتمــاً خریــد 
می کنند که در ســبد خرید 
آن ها زعفران، شیرینی جات، 
نخود و کشــمش بیشترین 
ســهم را دارند. نکته ای که 
هست اینکه 62 درصد زائران 
خریدشان فقط کاالی ایرانی 
بوده اســت و در کل برآورد 
حضور زائران در مشهد 5/2 

روز بوده است.
معاون هماهنگی و مدیریت 
اســتانداری  زائــران  امــور 
خراسان رضوی در واکنش به 

موضعی که عنوان شد تعداد سفر زوار خارجی 
کاهش پیدا کرده اســت، گفت: به هیچ عنوان 
درست نیست فقط سفر زوار خارجی به مشهد 
از راه هوایی یک درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش داشته است در حالی که در همین 9 ماه 
گذشته که نسبت به سال 97 که 3 میلیون و 
700 هزار زائر خارجی بود به باالی 3 میلیون و 

800 هزار نفر تاکنون رسیده است.

  کمبود پارکینگ و بودجه زیارت دغدغه 
مسئوالن

محمدصادق براتی در واکنش به موضوع مشکل 
ترافیــک در خیابان های اطــراف حرم مطهر 
رضوی به قدس آنالین گفت: به صراحت باید 
اعالم کرد که ترافیــک و کمبود پارکینگ در 
خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی به شدت 
احساس می شــود و جزو پنج دغدغه اساسی 
زائران در نتایج فعالیت های پژوهشی مربوط به 

زائران است. 

وی بــا بیان اینکــه تولیت 
آســتان قدس رضوی نیز بر 
رفع این مســئله تأکید ویژه 
دارد، ادامــه داد: اگرچــه از 
زمان حضور حجت االســالم 
تغییراتی  مروی  والمسلمین 
در آزادسازی برخی فضاهای 
اطــراف حرم مطهــر برای 
سهولت تردد زائران رخ داده 
اما مشکل ترافیک همچنان 
در این منطقه وجــود دارد 
که یکی از دالیل آن کمبود 

پارکینگ است.
معاون هماهنگی و مدیریت 
امور زائران اســتانداری خراسان رضوی افزود: 
در بررسی های کارشناســی که در حال انجام 
است مواردی نظیر ساخت و تقویت پارکینگ 
در مبادی خیابان های منتهی به حرم مطهر و 
تردد زائران با اســتفاده از خودروهای برقی در 

فواصل نزدیک به این بارگاه منور مطرح است.
وی ادامه داد: همچنین ظرفیت هایی ایجاد 
شده اســت تا بخش خصوصی که تمایل به 
ســرمایه گذاری در حوزه ساخت پارکینگ 
در این منطقه دارد، همکاری و مشــارکت 
کنند و برای آن ها تسهیالت ویژه ای در نظر 

گرفته شود.
براتی همچنین در مورد عدم تخصیص بودجه 
زیارت در دو ســال گذشته و همچنین حذف 
این ردیف در بودجه سال آینده نیز اظهار کرد: 
پیگیر احیای این ردیف در بودجه سال آینده 
با هر عدد و رقمی هستیم و استاندار خراسان 
رضوی نیز با جدیت پیگیر این موضوع است، 
از طرفی در دو سال گذشته تالش کرده ایم با 

وجود عدم پرداخت بودجه زیارت که البته مبلغ 
ناچیزی اســت و باید بین سه استان خراسان 
رضوی، قم و فارس توزیع شــود اما مســائل 
و مــوارد مرتبط با حوزه زیــارت و زائران را از 
طریق دستگاه های متولی و فرمانداری های هر 
شهرستان و اعتبارات استانی و ملی هر حوزه 
پیگیری و بودجه آن را در دو ســال گذشــته 
تأمین کنیم. از طرفی در کارگروه ملی زیارت 
که در آذر ماه در مشهد برگزار شد به صراحت 
اعــالم کردیم که اگر ردیف بودجه ای در حوزه 
زیارت در نظر گرفته می شود برای پرداخت آن 
نیز تخصیص 100درصدی منظور شود و این 
طور نباشد که همانند سال گذشته و جاری این 

بودجه پرداخت نشود.  

  18 طرحی که در کارگروه ملی زیارت 
مصوب شد

معاون استاندار خراسان رضوی در پاسخ به 
پرسش قدس در خصوص مصوبات کارگروه 
ملــی زیارت که نیمه دوم آذر ماه گذشــته 
هشتمین جلســه آن در مشهد برگزار شد، 
گفت: در کارگروه ملــی زیارت 18 مصوبه 
شــامل آمارگیــری دقیــق حــوزه زیارت 
توســط مرکز ملی آمار ایــران، فراهم آوری 
زائرســراهای ارزان قیمت و امکان اســکان 
راحت برای تمام اقشار جامعه، ارتقای سرانه 
بهداشت و درمان اســتان به جهت جایگاه 
ویژه اســتان در گردشــگری سالمت، قابل 
شــنود شــدن رادیو زیارت در کل کشور، 
افتتــاح شــبکه تلویزیونی زیــارت، اعالم 
نماینــدگان تام االختیار کارگــروه زیارت و 
تنظیم منشور عملیاتی و شیوه نامه اجرایی 

کارگروه ها به تصویب رسید.

  سایه مرگ بر دشت های خراسان را 
جدی بگیرید!

خشکســالی های دو دهه اخیر و برداشت بی رویه از سفره های 
آب زیرزمینی، فرونشســت زمین در بســیاری از دشت های 
حاصلخیز کشور را رقم زده است که اگر اقدامی برای مقابله با 
فرونشست زمین در خراسان رضوی صورت نگیرد، به زودی از 
سایر مخاطرات طبیعی در این استان سبقت می گیرد؛ خطری 
که با تداوم برداشت بی رویه و غیرعلمی آب از منابع زیرزمینی 
تشدید شده و هم اکنون 30 دشت خراسان رضوی را در شرایط 
فرونشســت قرار داده است که دشت های مشــهد، نیشابور، 
بردسکن و کاشــمر از جمله مهم ترین دشت های در معرض 
خطر هستند. بر اساس مطالعات انجام  شده از 2هزار و 718 
کیلومترمربع مساحت دشت مشــهد، حدود 520 کیلومتر 
درگیر فرونشست اســت. در حال حاضر دشت بردسکن از 
نظر وجود عوارض سطحی شــامل درز و شکاف های ایجاد 
شــده در مناطق مســکونی و دشت نیشــابور از نظر نرخ 
باالی فرونشســت زمین، در بین پنج دشت بحرانی استان 
در بحرانی ترین حالت هســتند؛ پس  از آن دشت مشهد از 
وضعیت بحرانی برخوردار بوده و دشت های جوین و خواف 

نیز در رده های بعدی میزان فرونشست قرار دارند.
عوارض این پدیده شــامل کاهش ظرفیــت ذخیره آبخوان و 
شــکاف هایی اســت که در مناطق دارای فرونشست موجب 
تخریب مزارع، کانال های آبیاری و سازه ها می شود، این شکاف ها 

همچنین به بزرگراه ها و خطوط راه آهن آسیب وارد می کند.
به اذعان کارشناســان، دشت های خراسان رضوی بسیار ژرف 
و گســترده هســتند؛ به همین دلیل فعالیت های انسان که 
مهم ترین عامل در ایجاد این پدیده اســت، »مرگ دشت ها« را 
منجر می شود؛ چراکه برگرداندن حیات مجدد به این دشت ها 
غیرممکن است و اگر به حل این بحران توجهی نشود، تبعاتی 

ماندگار،  جبران  ناپذیر و ویرانگرتری دربرخواهد داشت.
این در حالی اســت که در سال های گذشته تقریباً هیچ گام 
مؤثری در مقابله با این بحران برداشــته نشــده و مسئوالن 
دســتگاه های مرتبط، همواره آیه یأس خوانــده و توپ را به 
میدان یکدیگــر انداخته اند و در میدان عمل اما کاری جدی 

انجام  نشده است.
شاید مهم ترین کم کاری نیز در بخش کشاورزی صورت گرفته 
است که سهم حدود 90 درصدی از مصرف آب دارد؛ عالوه بر 
این در رفع مشــکل هدررفت 30 درصدی آب در شبکه های 
آبرسانی، تعیین و تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، 
مقابله با برداشــت های غیرمجاز از سفره های زیرزمینی، مهار 
رواناب ها و جلوگیری از فرار آب به بیرون از مرزها و ده ها مبحث 
مهــم و تأثیرگذار در تعدیل بحران کم آبی، نقش دولت خیلی 
کمرنگ بوده و به  جرئت می توان گفت در بعضی حوزه ها اصاًل 

وارد عمل نشده و بی تفاوتی پیشه کرده است.
البته این موضــوع را هم نمی توان نادیده گرفت که بیشــتر 
برنامه ریزی هــا و طرح هایی که به بهانه مقابله با خشکســالی 
اجرا شــده با هدف درآمدزایی بیشــتر برای دولت بوده است؛ 
کما اینکه بیشــتر تعرفه گذاری، جریمه و محدودیت ها را در 
حوزه آب شــرب خانگی و صنعتی شــاهد بوده ایم؛ در حالی  
که 90درصد آب در بخش کشــاورزی مصرف می شده است. 
این بخش به اذعان اکثر قریب به  اتفاق کارشناسان، بیشترین 
حجم هدررفت ناشی از سوءمدیریت را داشته که چندین برابر 
تمام سهم آب غیرکشاورزی است. تمام  کاری هم که در زمینه 
مدیریت مصرف آب کشــاورزی انجام  شده در هوشمندسازی 
کنتورها و جیره بندی آب خالصه می شــود و حتی در اصالح 
روش هــای آبیاری که حجم زیــادی از تبلیغات دولتمردان را 
به خود اختصاص داده اســت، کار شایانی را شاهد نبوده ایم به 
طوری که از سال 93 که تغییر آبیاری سنتی به نوین، از صندوق 
توسعه ملی مورد حمایت قرار گرفت، تاکنون از مجموع 550 
هزار هکتار اراضی کشاورزی مستعد خراسان رضوی، تنها حدود 
58 هزار هکتار مجهز به آبیاری نوین شده و در 28 سال گذشته 
نیز روش آبیاری نزدیک به 170 هزار هکتار اصالح  شده است.

با وجود این عزم جدی دســتگاه های مرتبط با بحران آب 
برای اصالح رویه های نامناســب و ناکارآمد قدیمی؛ اقدام 
اساســی آنان برای رفع خطر »مرگ دشت«های خراسان را 
انکارناپذیر می نماید؛ خطری که گفته می شــود بزرگ تر و 

مخرب تر از زلزله است.

  پیکر مطهر جانباز شهید »زیرک« 
تشییع  شد

مطهر  پیکــر  قدس: 
»برات اهلل  شهید  جانباز 
مشــهد  در  زیــرک« 

مقدس تشییع شد.
پیکر این شهید واالمقام 
رأس ســاعت 9صبــح 
دیروز پنجــم بهمن از 
مقابل مســجد جامع شهر کاشمر تا امامزاده سیدحمزه بر 

دستان مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع شد.
جانباز 70درصد شــهید برات اهلل زیــرک، دهم فروردین 
1335 در روستای علی آباد کاشمر چشم به جهان گشود 
و در هفتم بهمــن 1361 در عملیات والفجر مقدماتی در 
منطقه فکه شــیمیایی و به مقــام جانبازی نائل آمد و در 

چهارم بهمن 98 به یاران شهیدش پیوست.

توسط کانون تخصصی خادمیاری خانواده شهدای 
آستان قدس برگزار می شود 

 تکریم همسران و مادران شهدا 
در مشهد مقدس

با  همزمان  هادیــان: 
حضرت  شــهادت  ایام 
در  زهــرا)س(  فاطمه 
خانواده  تکریم  راستای 
شــهدای مدافع حرم با 
روضه  محافل  همکاری 
خانگی در محالت شهر 

مشهد این جلسات برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما، کانون تخصصی خادمیاری خانواده 
شــهدای آستان قدس رضوی  با مشــارکت فرهنگسرای 
پایداری در راستای تکریم مادران و همسران شهدا در ایام 
فاطمیــه از 3 الی 12 بهمن ماه در 10 محله مشــهد این 

مراسم را برگزار می کنند.
در مراســم عزای حضرت صدیقه کبــری)س( میزبانی از 
10 مادر، همسر و یا خواهر شهید مدافع حرم در این ایام 
انجام خواهد شــد که خادمیاران کانون خانواده شــهدا با 
هماهنگی قبلی با خانواده شهید، محل برگزاری محفل و 
جلسه خانگی را مشایعت می کنند و به رسم تبرک، نمک 
و برنج تبرکی میان مســتمعین توزیع می کنند. همچنین 
به رســم ارج نهادن و تکریم مقام خانواده شهید هدیه ای 
به رسم یادبود از طرف مســئول جلسه به همسر یا مادر 

شهید اهدا می شود.
این مراســم پنجشــنبه گذشــته با حضور همسر شهید 
مصطفی عارفی آغاز شــد که وی به ذکر خاطرات زندگی 
مشــترکش با این رزمنده مدافع حرم پرداخت. خاطراتی 
کــه برگرفته از کتاب »رؤیای بیــداری« بود. همچنین در 
ادامه این جلســه به نکات تربیتی و سبک زندگی اسالمی 
اشاره شد و درباره همدلی و همراهی این شهید در تمامی 

عرصه های زندگی مشترک صحبت شد.

پیشنهادهای وزارتخانه های کشور 
و اقتصاد و دارایی در جلسه شورای عالی 

اقتصادی تصویب شد
 تصمیم سران قوا برای »پدیده«

روز  جلســه  در  قدس: 
عالی  شــورای  گذشته 
هماهنگــی اقتصــادی 
ســران قــوا مســائل و 
ســهامداران  مشکالت 
بررسی  شــاندیز  پدیده 

شد . 
در این جلســه که رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی 
نیز حضور داشــت پیشنهادهای وزارت کشــور و وزارت 

اقتصاد و دارایی مورد تصویب قرار گرفت.
سرپرســت گروه شــرکت های پدیده درباره مصوبات این 
جلســه گفت: بنا به پیشــنهادهای وزارت کشور، وزارت 
اقتصاد و دارایی و همچنین پیگیری اســتاندار خراســان 
رضوی بانک صادرات و مؤسســه اعتباری ملل از شــمول 
محدودیت هــای مندرج در مواد 16 و17 قانون رفع موانع 
تولید برای ســرمایه گذاری در گروه شــرکت های پدیده 
مستثنا شده و بدین ترتیب مشارکت آن ها در فعالیت های 

آینده پدیده تسهیل شد. 
علی کریمی ضمن تشــکر و قدردانی از ســران سه قوه و 
تالش های صورت پذیرفته از ســوی مقامات کشــوری و 
استانی به ویژه ســتاد تدبیر استان خاطرنشان کرد: خط 
اعتباری مــورد نیاز برای پروژه های پدیــده نیز از طریق 

ستاد اقتصادی دولت پیگیری می شود.
وی اظهار امیدواری کرد با این مصوبات روزهای خوشــی 

برای رونق این ابرپروژه پیش رو داشته باشیم.
علیرضا رزم حســینی پیشتر در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخــش خصوصی که در اتاق بازرگانی خراســان 
رضوی برگزار شده بود، با اشاره به اینکه دولت و حاکمیت 
از پدیده حمایت کــرده و می کنند، اظهار کرد: هم اینک 
شــرکت پدیده از مجوزهــای قانونی برخوردار اســت و 
صورت هــای مالی به نفع مردم و ســهامداران آن اصالح 

شده است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دولت به  صورت 
جدی از شــرکت پدیده و پروژه های آن حمایت می کند 
و از ایــن پس نیز حمایت های خــود را ادامه خواهد داد، 
افزود: باید از رئیس جمهور، معاون اول ایشان، وزیر کشور 
و شورای امنیت کشور در این زمینه قدردانی کرد که همه 
خواسته های کارشناسان شــرکت پدیده و تقاضاهای این 

استان را پذیرفتند.
رزم حســینی بیان کرد: تبدیل شرکت پدیده از شرکتی 
زیان ده به شرکتی دارای مجوز قانونی، با صورت های مالی 
اصالح  شــده به نفع مردم و برگــزاری مجمع عمومی با 
حضور 2 هزار و 8 نفر از سراسر کشور اتفاقات خوب اخیر 

برای این شرکت است.

  وام ۷۰۰ میلیون یورویی روسیه برای 
پروژه راه آهن شرق

مهــر: نماینــده مردم 
و  درمیــان  بیرجنــد، 
خوسف در مجلس گفت: 
بر پایــه پیگیری ها وام 
یورویی  میلیــون   700
از روســیه بــرای پروژه 
راه آهن زاهدان- بیرجند- 
گناباد محقق شده است. حجت االسالم سیدمحمدباقر عبادی 
در نشســت  خبری اظهار کرد: تا پیش از مجلس قبلی هیچ 
اقــدام خاصی چه قانونی و چــه اجرایی در خصوص موضوع 
راه آهن بیرجند صورت نگرفته بود ولی با پیگیری نمایندگان 
ردیف بودجه مستقل دارد. عضو مجمع نمایندگان خراسان 
جنوبی افزود: در حال حاضر مقرر شده برای راه آهن زاهدان- 
بیرجند- گناباد از روسیه وام 700 میلیون یورویی گرفته شود 
کــه این میزان به هیچ وجه بــا بودجه عمومی دولت در این 
زمینه قابل مقایسه نیست. وی  گفت: با توجه به اینکه این وام 
چون درآمدهای نفت و مالیات نیست که احتمال تحقق آن 
وجود نداشته باشد انتظار رشد سریع کار اجرایی در حوزه راه 

آهن در مدت سه سال آینده می رود.

پیگیری

محبوبه علیپور: صدور بخش نامه تعیین ســقف ثبت طالق 
تأثیری بر روند ارائه خدمت به مردم در دفاتر طالق نخواهد داشت. 
ابراهیم آخونــدی، رئیس جمعیت ســردفتران ازدواج و طالق 
خراســان رضوی با بیان این مطلب تأکیــد کرد: بخش نامه یاد 
شده موضوع تازه ای نبوده و از حدود چهار سال پیش در استان 
خراســان رضوی در عمل این تقسیم بندی برای ثبت طالق در 
دفترخانه ها انجام می شــود. در واقع طرحی برای سهمیه بندی 

طالق در استان ها مطرح نشده است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در حــال حاضر حدود 200 
دفتر طالق در استان خراســان رضوی به فعالیت مشغول اند 
که 45 دفتر در شهر مشهد مستقر است به خبرنگار ما گفت: 
بخش نامه تعیین ســقف طالق در واقع برای ســاماندهی به 
زد و بندهای دفاتری در شــهر تهران صادر شــده است. زیرا 
برخی دفاتر ضمن تأکید بر تسریع در ثبت طالق درآمدهای 
هنگفتی کســب می کردند در حالی که ســایر دفاتر مشتری 
چندانی نداشتند. این در حالی است که در اغلب مناطق کشور 
به ویژه مشهد چنین وضعیتی نبوده و دفترداران سعی داشتند 

ضمن ارائه خدمت مناسب شرایط را برای امکان اصالح روابط 
بین زوجین نیز فراهم کنند. 

آخوندی تصریح کرد: گرچه هدف از چنین بخش نامه هایی کاهش 
طالق در جامعه است اما در عمل با چنین رویه ای نمی توان این 
معضل را مدیریت و ســاماندهی کرد؛ چراکه افرادی که نسبت 
به این قضیه اصرار دارند دیگر با میانجیگری و اطاله دادرســی 

به دالیل حقوقی نیز از این قضیه منصرف نمی شوند همچنین 
راهکار اصلی ساماندهی این قضیه فرهنگ سازی و آموزش پیش 
از ازدواج است. چنان که شاهدیم امروزه زوجین نه دلیل و انگیزه 
منطقی برای ازدواج دارند و نه هدف و ادله روشــنی برای طالق 
بیان می کنند. در واقع زوج های جوان آگاهی کافی از مفاهیم و 
قواعد زندگی مشــترک ندارند و باید متولیان امر در این زمینه 

سیاست گذاری و تصمیم سازی کنند.
گفتنی اســت، طرح تعیین سقف طالق به مدت 6 ماه در دو 
اســتان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و 
نواقص آن برطرف شده و از تاریخ 98/11/5 در سراسر کشور 
اجرایی شد. البته باید توجه داشت که تعیین سقف برای ثبت 
طالق در هر استانی جزئیات خاصی دارد. به این ترتیب مطابق 
بخش نامه یاد شده در هر شهر تعداد طالق های ثبت  شده در 
ســال نباید از میانگین طالق های ثبت  شده در سال گذشته 
نســبت به تعداد دفاتر ثبت طالق ضربدر 20 درصد بیشــتر 
شــود. از همین رو هر دفترخانه در خراســان رضوی بیش از 

273 مورد طالق را نمی تواند ثبت کند. 

در گفت وگو با رئیس جمعیت سردفتران ازدواج و طالق خراسان رضوی تشریح شد

ماجرای سهمیه بندی ثبت طالق چه بود؟

قدس: ســردبیر و خبرنگار روزنامه قدس در پنجمین 
دوره جشنواره ابوذر موفق به کسب مقام شدند.

اختتامیه پنجمین دوره جشــنواره ابوذر روز گذشته در 
تهران برگزار شــد و امیر جلیلی نژاد؛ ســردبیر روزنامه 
قدس در بخش بیانیه گام دوم شایســته تقدیر و وحید 
اکرمی؛ خبرنگار این روزنامه در بخش مصاحبه موفق به 

کسب مقام دوم شد.  
رئیس سازمان بســیج نیز در این مراسم گفت: یکی از 
دســتاوردهایی که کمتر به آن پرداخته شــده بازیابی 
هویت ایرانی- اســالمی ما در ســایه پیــروزی انقالب 

اسالمی است. 
ســردار ســلیمانی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند 
در ســطح علم به اندازه ای رشــد کنیم که سایر جوامع 
نیازمند یادگیری زبان فارسی شوند و به همین خاطر در 
بیانیه گام دوم  انقالب نیز به این اشــاره شده است که 

ملت ایران در جهان اسالم پیشقراول باشد.
وی ادامه داد: عملیات روانی گسترده دشمن باید توسط 

رسانه ها باطل شود. دشمن همیشه سعی داشته است که 
پیروزی ما را شکست جلوه دهد. خنثی کردن عملیات 
پیچیده و رسانه ای دشمن و امیدآفرینی برای نوجوانان و 
جوانان از اهداف ماست و اینکه مطالبه گری از خواسته ها 

و حقوق مردم جزو رسالت بسیج رسانه است.
»مسعود بصیری« رئیس ســازمان بسیج رسانه نیز، در 

ابتدای پنجمین مراســم اختتامیه جشــنواره ابوذر در 
ســخنانی گفت: امسال بیش از 14 هزار اثر به دبیرخانه 
جشــنواره ارسال و این جشــنواره در 30 استان برگزار 

شده و برای هر کدام اختتامیه برگزار کردیم.
وی ادامه داد: امیدوارم قلم ها و قدم هایی که برای اســالم 
برداشــته می شود حاج قاســم های دیگری را برای اسالم 
آماده کند. ما خبرنگاران سنگرســازان بی سنگریم. امروز 
آلمان، فرانســه، سعودی و... برای رسانه هایشان میلیون ها 
هزینه می کنند اما اجازه دهید در جنگ احزاب از مسئوالن 

بخواهیم که بیشتر به سربازان رسانه توجه شود .
بصیــری افزود: خیلی بد اســت که این همــه آثار به 
جشنواره ارسال شود و خبرنگاران هنوز دچار مشکالت 
معیشــتی از قبیل بیمه و... هستند، از مسئوالن تقاضا 

دارم به این مشکالت به طور جدی تر توجه کنند.
در پایان حســن کربالیی، نماینــده هیئت داوران متن 
بیانیه اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر را برای 
حضار قرائت کرد و در ادامه نیز برگزیدگان اعالم شدند.

رئیس سازمان بسیج در اختتامیه پنجمین دوره جشنواره ابوذر: 

دشمن می خواهد با استفاده از رسانه ها هویت را از ما بگیرد

به صراحت باید اعالم 
کرد که ترافیک و کمبود 
پارکینگ در خیابان های 

اطراف حرم مطهر 
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روی خط حادهث

روی خط خبر
 یک مسئول با تأکید بر انجام مطالعات 

در خراسان جنوبی خبر داد
 وقوع12هزار زلزله در 12 سال

زلزله  چهــار  وقوع  ایرنا: 
با بزرگی بیشــتر از هفت 
ســال   ۵۰ در  ریشــتر 
اخیر و ایجــاد بزرگ ترین 
شکستگی ســطحی کل 
تاریخ ایــران با طول ۱۲۵ 
زیرکوه(  )زلزلــه  کیلومتر 

مواردی است که ظرفیت باالی لرزه ای خراسان جنوبی را نشان 
می دهد. زلزله ها در خراسان جنوبی اغلب در عمق کم رخ داده که 

موجب بروز خسارات مالی و جانی بسیار شده است.
با توجه بــه قرارگیری مناطق پرجمعیت اســتان در مجاورت 
گسل های فعال و مســتعد، توجه مضاعف به پدیده زلزله و به  
کارگیری تحقیقات علمی در برنامه های پیش رو استان و دولت 
همراه با مقاوم ســازی ساختمان های آسیب پذیر کامالً ضروری 
است. علی هاشمی گازار، رئیس مرکز لرزه نگاری کشوری مستقر 
در بیرجند گفت: وقوع چهار زلزله بزرگ تر از هفت ریشــتر در 
مقیاس امواج درونی در ۵۰ ســال اخیر )زلزله های دشت بیاض 
)۱۳۴۷(، طبس )۱۳۵۷(، کولی قاین )۱۳۵۸( و زیرکوه )۱۳۷۶( 
که این تعداد در هیچ یک از اســتان های دیگر کشور مشاهده 

نشده،ظرفیت لرزه ای باالی خراسان جنوبی را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: با وجود بروز زلزله های مخرب در ســطح استان 
متأسفانه مطالعات دقیق برای شناخت الیه های پوسته و عمق 
الیــه لرزه زا به عمل نیامده، ولی با توجه به تعیین محل و عمق 
زلزله ها توسط شبکه لرزه نگاری بیرجند، زلزله ها در این استان 
غالبــاً در عمق کم رخ داده اند. رئیس مرکز لرزه نگاری بیرجند با 
بیان اینکه ۱۲ هزار زلزله با ایســتگاه های موجود در ۱۲ ســال 
گذشته خراسان جنوبی به ثبت رسیده است، اظهار کرد: این آمار 
حاکی از فعال بودن اکثر گسل های استان است. هاشمی گفت: 
مرکز استان، سه شــهر و حدود ۲۰۰ روستای نزدیک به مرکز 
تحت تأثیر چهار سیستم گسلی فعال است که در صورت رخداد 

زلزله بزرگ همه آن ها با آسیب جدی مواجه خواهند بود.
وی تصریح کرد:حدود ۵۰ گسل فعال در خراسان جنوبی وجود 

دارد که بیشتر شهرها و روستاهای استان روی آن ها قرار دارند.

  میهمانی حاشیه ساز مجازی ها 
در مشهد

فارس: این روزها انتشــار 
یک  برگــزاری  تصاویــر 
میهمانــی حاشیه ســاز و 
پذیرایــی شیشــلیک در 
فضای مجازی با توجه به 
شــرایط اقتصادی کنونی 
مردم در مشــهد موجب 

ایجاد سروصدای بسیاری شــده است، به طوری  که بسیاری از 
اصحاب رســانه و فعاالن اجتماعی در قالب توییت و پیام هایی 
انتقاد خود را نســبت به برگزاری مراســم های اینچنینی اعالم 
کردند. پس از پیگیری بســیار برای مشــخص شدن جزئیات 
این برنامه، مسئول روابط  عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه 
شهرداری مشهد گفت: این میهمانی مربوط به شهرداری مشهد 
نبود بلکه یک شرکت نرم افزاری اسپانسر برگزاری این مراسم بوده 
است. علی باغ دوالبی افزود: شرکت نرم افزاری »کیا کوشیار رایانه« 
از طرف سازمان فاوای شهرداری کرج اسپانسر آن برنامه بوده که 
بنرهــا و کاتالوگ هایش را هم در آن برنامه توزیع کرده و ربطی 
به شــهرداری مشهد ندارد. وی خاطرنشان کرد: تنها تعدادی از 
اعضای شهرداری مشهد مانند سایر میهمانان که از سرتاسر ایران 
در آن حضور داشــتند، فقط به عنوان میهمان در این میهمانی 

شرکت کرده اند!

 تصادف در محور فیروزه - خوشاب 
عاقبت تلخی رقم زد

 انحراف به چپ مرگبار
قرمــز:  خــط 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
از  فیروزه  شهرســتان 
وقوع تصادفی خبر داد 
که در آن سه نفر جان 

باختند.
حمیدرضا  ســرهنگ 
خوشخو اظهار کرد: برابر اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ 
مبني بر وقوع تصادف در محور فیروزه - خوشــاب بالفاصله 

مأموران انتظامي و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان  فیروزه گفت: بررسي هاي پلیسي 
نشــان داد یک دستگاه پراید از مسیر خوشاب به فیروزه در 
حال حرکت بود که به علت بي توجهي به قوانین و انحراف به 
چپ با خودرو پراید دیگري با دو سرنشین  به شدت برخورد 
مي کند. وي اظهار کرد: در این حادثه هر دو راننده و کودکي 
دو ســاله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست 
دادند و یک نفر دیگر از سرنشــینان خودرو نیز مصدوم و به 

بیمارستان منتقل شد.

در درگز رخ  داد
 مرگ جوان 29 ساله بر اثر گازگرفتگي

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان درگز از مرگ جوان ۲9 
ساله بر اثر گازگرفتگي در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حســین احمدي در تشــریح این خبر گفت: در 
پي اعالم یک مورد مرگ مشــکوک در یکی از روســتاهاي 
شهرستان درگز به مرکز فوریت هاي پلیسی ۱۱۰، مأموران 

انتظامي به همراه نیروهاي امدادي به محل اعزام شدند.
ایــن مقام انتظامي گفت: علــت وقوع این حادثه توســط 
کارشناســان عدم رعایت نکات ایمني الزم در اســتفاده از 
یک دستگاه بخاري و والور نفتي غیراستاندارد و ایمن نبودن 

دودکش اعالم شده است.
فرمانده انتظامي شهرستان درگز ضمن ابراز تأسف از وقوع این 
حادثه، اظهار کرد: شهروندان در استفاده از وسایل گرمایشی 
در محیط هاي بسته نکات ایمني را رعایت کنند تا شاهد وقوع 

این گونه حوادث تلخ نباشیم.

رئیس پلیس خبر داد
 رمزگشایی از 80 فقره سرقت 

در دو عملیات
خط قرمز: پس از آنکه 
سه ســارق حرفه ای در 
مشــهد دستگیر شدند 
مشــخص شــد آن ها 
اقدام  فقــره  عامل ۸۰ 
مجرمانه در شهر بودند. 
سرهنگ عباس صارمی 
در تشریح  نخستین عملیات پلیسی گفت: تیم های تجسس 
کالنتری شفا در حین کنترل و بررسی محدوده استحفاظی 
خود موفق شــدند عامل سرقت های شــبانه از خودروهای 
ســواری را شناسایی و دســتگیر کنند. این متهم ۲۸ساله 
تاکنون به بیش از ۴۰ فقره سرقت در دوهفته گذشته اعتراف 

کرده است. 
ســرهنگ صارمی افزود: تیم های تجســس کالنتری شفا 
همچنین در ادامه گشــت های شــبانه خود دوبــرادر ۲۸و 
۳۵ســاله که هردو معتاد و کارتن خواب هستند را لحظاتی 
پس از سرقت کابل های مخابراتی شناسایی و دستگیر کردند. 
سرهنگ صارمی خاطرنشــان کرد: دو متهم اعتراف کردند 
به شیشــه و کریستال اعتیاد دارند و برای تأمین هزینه های 
موادمخدر خود تاکنون مرتکب ۴۰فقره ســرقت شــده اند. 

تحقیقات برای کشف دیگر جرایم آن ها ادامه دارد.

 توقف اتوبوس با 305 کیلوگرم تریاک
خط قرمز: فرمانده انتظامی خراســان جنوبی از کشف ۳۰۵ 
کیلوگرم تریاک در بازرسی از اتوبوس مسافربری در شهرستان 

نهبندان خبر داد. 
سردار مجید شجاع در توضیح این ماجرا اظهار کرد: مأموران 
ایستگاه بازرسي شهیدحسینی ســهل آباد نهبندان هنگام 
کنترل خودروهاي عبوري به یک اتوبوس مسافربری مشکوک 
شدند و خودرو را برای انجام بازدیدهای فنی به داخل ایست 
و بازرســی هدایت کردند. وی افزود: مأموران در بازرسی از 
خودرو که از سیســتان و بلوچستان عازم شهرهای مرکزی 
کشور بود ۳۰۵ کیلوگرم تریاک کشف و در این رابطه ۶ متهم 

را دستگیر کردند.

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     .

 ورزشگاه را تبدیل به گرمخانه کنید
در این شب های سرد ورزشگاه یا سوله شفای ۴۷ را شهرداری می تواند تبدیل به گرمخانه کند. 
کل کارتون خواب های منطقه آنجا جا می شنوند. آهای مسئولی که شب جایت گرمه، این ها را 

هم ببین!
915...7302

 داروهایی که دیگر اثر ندارند!
تمام داروها چینی شده و هیچ اثری روی بیمار ندارد. برای سرماخوردگی و گلودرد دکتر چهار 
آمپول تجویز کرد دو پنی ســیلین و دو آمپول برای بــدن درد که هر چهار تا را در یک نوبت 
تزریق کردم، اما پس از گذشت یک هفته همچنان گلودرد و سرماخوردگی ام رفع نشده است.

935...9230

خط قرمــز جانشــین فرماندهی انتظامی 
بردسکن از تالش مأموران انتظامی، همکاری 
نیروهای مردمی، سپاه و هالل احمر برای پیدا 
کردن و نجات پسربچه گمشده در کویر خبر 

داد.
ســرهنگ محمدتقی قربانی گفت: پنجشنبه 
گذشــته یک زن با نگرانــی و اضطراب ضمن 
تمــاس تلفنــی بــا ۱۱۰ اعالم کــرد فرزند 
خردسالش در یکی از روستاهای بخش شهرآباد 

این شهرستان گمشده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مأموران 
انتظامی با تشکیل چند تیم ویژه تحقیقات خود 

را برای پیدا کردن کودک گمشده آغاز کردند.
این مقام انتظامی ادامــه داد: تحقیقات اولیه 
نشان می داد مادر کودک سر مسئله ای پیش پا 
افتاده به او ایراد می گیرد و پسربچه هشت ساله 
که از این بابت ناراحت می شود تصمیم گرفته به 
خانه یکی از بستگان واقع در روستایی کویری 
با فاصله ای حدود ۴۰ کیلومتر برود و در هوای 

سرد و بارانی از خانه بیرون زده است.
ســرهنگ قربانی گفت: با توجه به برودت هوا 

و ریزش نزوالت جوی و نوع پوشــش کودک 
هنگام خروج از خانه که مناســب فصل سرد 
زمستان نبود و از طرفی کویری و صعب العبور 
بــودن منطقه و احتمال حمله وحوش به این 
پسربچه، اهمیت و حساســیت موضوع برای 

مأموران بیشتر از پیش شد.

 7 ساعت در جست وجوی کودک گمشده
بردســکن  انتظامی  فرماندهــی  جانشــین 
خاطرنشــان کرد: با مدیریت پلیس، نیروهای 

مردمی و همراهی تیم های سپاه و هالل احمر 
به صورت پیاده ردزنی های گســترده در کویر 
آغاز شد و پس از تالش هفت ساعته پسربچه 
گمشــده را در خانه متروکه ای در دل بیابان و 
در حالی که از ترس و سرما به خود می لرزید و 
نایی برای راه رفتن نداشت پیدا و حوالی ساعت 

۱:۳۰ بامداد به خانواده اش تحویل داده شد. 
جانشین فرماندهی انتظامی بردسکن با اشاره 
به رضایتمندی مردم روستا از عملکرد پلیس 
و نیروهای امدادی به والدین توصیه کرد: نحوه 
برخورد خانواده با کودک بســیار مهم و حائز 
اهمیت است و خانواده ها باید ضمن مشورت 
با مشاوران حوزه کودک، از روش های مناسب 
و صحیح تربیتی و فرزندپروری استفاده کنند تا 
از وقوع چنین وقایع خطرناکی پیشگیری شود.

پلیس ماجرای پسربچه گمشده در بیابان را تشریح کرد

اوقات  تلخی مادر و قهر دردسرساز کودک

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 بارش پراکنده برف در مشهد

قدس:هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشــه ها و تصاویر ماهواره ای موجی ناپایدار همراه با جریانات 
شمالی از روی اســتان عبور خواهد کرد که موجب افزایش ابر 
و افزایش ســرعت وزش باد در سطح استان ) در نواحی شرقی 
گاهی وزش باد شدید لحظه ای و گردوخاک ( در نیمه شمالی و 
برخی نقاط شرقی بارش برف و باران، در ارتفاعات کوالک برف، 

تشکیل مه و کاهش دید خواهد شد. 
بر این اساس هوای شهرستان مشهد،اوایل وقت ابری با احتمال 
بارش پراکنده برف و مه آلود به تدریج کاهش ابر گاهی با وزش 

باد خواهد بود.
در ۲۴ ساعت گذشته زاوه با کمینه دمای ۱۱- درجه سلسیوس 
سرد ترین و ســرخس با بیشــینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس 

گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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 با امضای تفاهم نامه مشترک 
امالک در اختیار آموزش و پرورش 

استان  سنددار می شوند 

قدس: بیست و یکمین کمیته مستندسازی امالک دولتی 
با محوریت آموزش و پرورش استان برگزار شد. مدیر کل 
ثبت اســناد و امالک در این جلســه با تأکید بر اهمیت 
جانمایی و تثبیت امالک دولتی استان به منظور پیشگیری 
از تعارضــات ملکی، زمین خواری و صیانت از بیت المال از 
امضای تفاهم نامه مشــترک با اداره کل آموزش و پرورش 
استان در راستای مستندسازی امالک آموزش و پرورش 
خبــر داد.  بهادر گفت: بیــش از ۲۰هزار ملک دولتی در 
اســتان وجود دارد که برای ۱۲هزار ملک تاکنون ســند 
مالکیت صادر شده که از این تعداد ۸هزار و ۴۱۴ ملک در 
استان مربوط به آموزش و پرورش است. وی افزود: حدود 
۴۲درصد از امالک آموزش و پرورش شامل ۳هزار و ۴۷۶ 
ملک دارای سند مالکیت بوده که ۴۴۲ ملک سند تک برگ 
دارد و ۳ هزار و ۳۴ ملک دیگر دارای ســند دفترچه ای و 
۴ هزار و ۸۷۵ ملک نیز فاقد سند مالکیت هستند. مدیر 
کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: سال گذشته حدود 
۲۰۰ سند مالکیت برای آموزش و پرورش صادر شده است. 
خدابنده دلیل پیگیری نکردن آمــوزش و پرورش برای 
سنددار کردن امالک خود در سال های گذشته را کمبود 
اعتبارات، نبود نیروی متخصص و اولویت های ســازمانی 
دیگر دانست و گفت: این امر مسبب ایجاد مشکالت فعلی 
در خصوص برخی امالک است که وارثان به دلیل انتقال 
امالک با اســناد عادی در گذشته ادعای مالکیت آن ها را 

دارند.

 شبکه بهداشت این شهرستان اعالم کرد
 تکذیب شایعه فوت چند نفر 

بر اثر بیماری آنفلوانزا در قوچان 

قدس: در پی اخباری مبنی بر فوت چند نفر در شهرستان 
قوچان بر اثر آنفلوانزا، سرپرست شبکه بهداشت و درمان 

قوچان در این خصوص واکنش نشان داد.
داوود خوش شــکن در این خصوص به صبح توس گفت: 
فوت دو بیمار در بیمارســتان موســی بن جعفر)ع( این 
شهرســتان ناشــی از بیماری عفونی بود و آزمایش های 
نمونه برداری شده از اجساد، بیماری آنفلوانزا را تأیید نکرده 
است. وی افزود: در ماه های اخیر هیچ فوتی ناشی از آنفلوانزا 
در قوچان نداشته ایم و تنها دو بیمار مشکوک وجود داشت 
که در همان زمان نمونه برداری های الزم از اجساد انجام و 

به تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: این دو فرد فوت شده سابقه بیماری مزمن 
ریوی و عفونت شدیدی داشــتند و دچار سرماخوردگی 
و عالئم شــبه آنفلوانــزا بودند و برای اطمینان بیشــتر 
نمونه برداری انجام و به تهران ارســال شد که در روزهای 
اخیر نتیجه آزمایش ها برای شبکه بهداشت و درمان ارسال 
و اعالم شــد که فوت این دو نفر بر اثر عفونت ناشــی از 

بیماری بوده و ابتال و فوت ناشی از آنفلوانزا تأیید نشد.
وی خاطرنشان کرد: در موج اول آنفلوانزا که در کشور رخ 
داد، وزارت بهداشت و درمان به طور کامل تعداد  بیماران 
فوت شده ناشی از آنفلوانزا و شهرهای مربوط به این فوت 
شده ها را اعالم می کرد و اگر فوتی ناشی از بیماری آنفلوانزا 
در این شهرستان رخ می داد قطعاً از سوی وزارت بهداشت 

و درمان اعالم می شد.

 معاون شهردار خبر داد
 پلمب 238 واحد آالینده

 خدمات خودرویی در مشهد 

قدس: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنــون ۲۳۸ واحد آالینده 
خدمات خودرویی در ســطح شهر مشهد پلمب شده 

است.  
مهدی یعقوبــی افزود: در راســتای کاهش آلودگی 
محیطی و ارتقای ســطح رفاه شــهروندان و افزایش 
ســطح رضایتمندی عمومی، شــهرداری مشــهد با 
صنوف مزاحم و انبارهای ضایعات برخورد و نســبت 

به جمع آوری آن ها اقدام می کند. 
وی افزود: ۲ هزار و ۱۰۶ مورد گزارش مشاغل مزاحم 
از ســطح شهر ارسال شــده که پس از بازدید انجام 
شده برای یک هزار و ۶9 مورد اخطاریه به متصدیان 

مشاغل داده  شده است. 
معاون شهردار مشــهد تصریح کرد: در همین راستا 
از اول ســال تاکنــون ۲۳۸ واحد آالینــده خدمات 
خودرویی در سطح شهر پلمب شده است. وی افزود: 
پس از تشــکیل پرونده تخلفات مشــاغل مزاحم، با 
اســتناد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ۲۳۸ 
واحده آالینده پلمب و برای ادامه فرایندهای قانونی 

به مراجع ذی صالح ارجاع داده شدند. 
یعقوبی با اشــاره به اینکه بیشــترین اخطار و پلمب 
مربوط به منطقه ۲ بوده اســت، خاطرنشــان کرد: از 
بیــن واحدهای آالینده بیشــترین اخطاریه و پلمب 

مربوط به تعمیرگاه های خودرو گزارش شده است.

/ع
98
13
08
4

آگهی مناقصه) نوبت دوم(
شهرداری نقاب در نظر دارد انجام امور نگهداری فضای سبز  )آبیاری ، هرس ، درختکاری ، وجین ، گل کاری ،   و 
خدمات شهری رفت و روب ، برداشت زباله های شهری ، تخلیه جداول( را به پیمانکاران ذیصالح که دارای تائیدیه 
صالحی��ت از اداره کار و ام��ور اجتماعی و گرید در رش��ته مربوطه بوده به صورت حجم��ی واگذار نماید. متقاضیان                          
می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد خدمات شهری مراجعه نمایند. مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان 
وقت اداری مورخ  98/11/17 می باشد. زمان بازگشایی پاکات مورخ  98/11/19 ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار 
می باشد. کل مبلغ مناقصه 9.600.000.000 ریال می باشد و مبلغ ضمانتنامه بانکی  5% )پنج درصد( از کل مبلغ فوق 

می باشد. ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان
 فوق الذکر برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد. شهرداری در رد یا  قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
سایر شرایط مناقصه در اسناد موجود می باشد کلیه هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان پس 

از تکمیل اسناد خود را به دبیرخانه شهرداری نقاب تحویل داده و شماره خود را دریافت دارند. 98/1294
 شهرداری نقاب www.neghabcity.ir   تلفن:45222111- فاکس:45222365 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه 

علوم پزشکی-  انتشار 11/6 /98
    جلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی مس��کن مهرورزان دانشگاه علوم 
پزش��کی درس��اعت11 صب��ح  روز  پن��ج ش��نبه م��ورخ                    
1/ 98/12در محل مرکز بهداش��ت ش��ماره یک برگزار 
می ش��ود از اعضای محترم تقاضا میش��ود نس��بت به 
اتخ��اذ تصمیم به موضوعات زیر حضور بهم رس��انند.

اعضای��ی ک��ه امکان حض��ور ندارن��د ح��ق رای خود را 
ب��ا وکالتنامه کتبی ب��ه عضو با حداکثر س��ه رای وغیر 
عض��و  یک رای مح��ول نمایند اعض��ای متقاضی اعطای 
نمایندگی با وکیل روز های از ساعت 9 الی 12روزهای 
یکش��نبه ودوشنبه مورخ   98/11/20 و21 / 11 /98 به 
دفت��ر تعاونی مراجع��ه کنند.که بع��د از تایید وکالت 
نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه: 1-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل 
هیئت مدیره برای مدت س��ه سال   2 -گزارش هیئت 
مدی��ره وبازرس   3- تصمیم گیری در خصوص اخراج 
اعضای��ی که ب��ه تعهدات خ��ود عمل ننم��وده اندطبق 
م��اده13 قان��ون تعاون و17و   58اساس��نامه ش��رکت 
تعاون��ی  4-تصویب پاداش هیئ��ت مدیره طبق آیین 
نامه حقوق ومزایای پاداش هیئت مدیره    5-تصمیم 
گی��ری درخص��وص تهاتر تع��دادی از واحده��ای فاقد 
متقاض��ی موثربابت بس��تانکاری پیمان��کار   6- تصمیم 
گیری درخصوص تسهیم هزینه های باقیمانده بین اعضا

ضمن��ا داوطلبان عضوی��ت در هیئت مدیره موظفند از 
تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به م��دت یک هفته 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه ومدارک 

الزم را ارائه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی

98
13
69
0

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه علوم 

پزشکی-    انتشار98/11/6  
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده نوبت اول ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی  در 
س��اعت10 صبح روز  ش��نبه   مورخ  98/11/19 در محل 
مرکز بهداش��ت ش��ماره یک برگزار می شود از اعضای 
محت��رم تقاضا میش��ود نس��بت ب��ه اتخ��اذ تصمیم به 
موضوعات زیر حضور بهم رس��انند.اعضایی که امکان 
حض��ور ندارند ح��ق رای خود را ب��ا وکالتنامه کتبی به 
عض��و با حداکثر س��ه رای وغیر عضو  ی��ک رای محول 
نماین��د اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی ب��ا وکیل 
روز های یکش��نبه و دوش��نبه از ساعت 9 الی12 مورخ 
98/11/13 و 98/11/14  به دفتر تعاونی مراجعه کنند

دس��تور جلس��ه:تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با 
بند   6  اساسنامه  شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی

9ع
81
36
89

دعوت مجمع    
جلس��ه مجمع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق العاده 
نوب��ت اول پارکین��گ در روز پنجش��نبه م��ورخ 
1398/11/17 رأس س��اعت 13 در محل مس��جد 
حضرت ابراهیم)ع( مجتمع زیست خاور تشکیل 
می گ��ردد، بدینوس��یله از کلی��ه مالکین محترم 
دعوت می ش��ود در این جلسه حضور بهمرسانند 
ضمن��ًا در صورتیک��ه حضور مالکین��ی که به هر 
دلیل مق��دور نمی باش��د می توان��د رأی خود را 
بموجب وکالتنامه م��ورد تأیید هیئت مدیره به 

فرد دیگری واگذار نماید.
دستورجلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 

در خصوص عملکرد 1397
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 

1397/12/29
3- تصمیم گی��ری در خصوص تقس��یم س��ود و 

زیان 97
4- انتخ��اب ب��ازرس برای س��ال مال��ی 1398 و 

1399
ضمنًا آن دس��ته از مالکین محترم��ی که تمایل 
دارند کاندیدای بازرس پارکینگ شوند تقاضای 
خ��ود را بانضم��ام دو قطع��ه عک��س و م��دارک 
مالکیت پارکینگ خ��ود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارش��نبه م��ورخ 1398/11/16 ب��ه 

دفتر هیئت مدیره تحویل نمایند. 
هیئت مدیره پارکینگ طبقاتی زیست خاور

9ع
81
36
96



ورزش خراسان داستان پای پرانتزی حسین )ترک تحصیل و حسرت فوتبال(

پسری در آرزوی دویدن
علی محمدزاده  دویدن، پریدن، توپ بازی 
و خالصه اینکه آزادانه بــه هر طرف رفتن و 
کودکی کردن شادمانه ای ســاده اما ماندگار 
اســت که هر انسانی دوســت دارد در دوران 

کودکی از آن بهره مند شود.
اما متأسفانه بسیاری هستند که تنها خاطره 
دوران کودکی آن ها تماشای حسرت آلود بازی 
همســاالن است و هیچ گاه لذت فرار کردن را 
تجربه نکرده اند و این سرنوشــت تلخ گاهی 
مادرزادی است و گاهی هم یک سانحه دنیای 

یک نفر را دگرگون می کند.
خالصه اینکه می شود ساعت ها از غم سنگین 
کودکان و نوجوانانی گفت که به هر دلیلی قادر 
به انجام ابتدایی ترین کارها و بازی با دوستان 
خود نیستند و وقتی این غم سنگین تر می شود 
که بدانند امــکان درمان بیماری آن ها وجود 
دارد، ولی نیازمند اندکی پول که متأســفانه 

جای همان مقدار پول هم خالی است.

 پرانتزی که همه چیز را بست
با این مقدمه کوتاه می خواهم داستان نوجوانی 
را بگویم که با حسرت ها و ای کاش ها سال های 
عمرش را گذرانده و البته رؤیای روزهای خوب 
را هم هرشب مرور می کند تا شاید بتواند غم 
تمام نداشته هایش را فراموش کند و در حالی 
به خواب برود که در خیال خود مشغول بازی 

فوتبال است.
حسین اهل یکی از شهرهای خراسان شمالی 
است که 13بهار از عمرش گذشته، اما فصل ها 
بــرای او هیچ تفاوتی ندارنــد، چراکه عارضه 
مادرزادی او را از نعمت به ظاهر ساده دویدن 

و بازی کردن محروم کرده است.
ژنوواروم یا همان پــای پرانتزی نام معلولیت 
اوست که البته خواهر بزرگ ترش هم 20 سال 
با همین مشــکل زندگی می کــرده و پدرش 
مجبور شــده تمام دارایی خود را که چندین 

رأس گوسفند بوده بفروشد تا او 
را درمان کند.

پدرش که از خانواده ای عشایری 
اســت، می گوید: ازدواج فامیلی 
موجب شــده تا فرزندانم با این 
عارضه به دنیــا بیایند و هزینه 
درمان آن ها آن قــدر زیاد بوده 
که نزدیک به 200رأس گوسفند 
را فروختم و مدتی برای دیگران 

چوپانی می کردم.
او می گویــد: داروهای مقابله و 
درمان پوکی استخوان همیشه 

قیمت های باالیی داشــتند، اما در چند سال 
اخیر به صورت سرسام آوری باال رفته و مجبور 
بودم هر 45 روز حدود یک میلیون تومان پول 
دارو بدهم تا از شــکنندگی استخوان بچه ها 
جلوگیری شود، ولی با این حال بارها و بارها 

دچار شکستگی استخوان شده اند.
این مرد میانســال می افزاید: تابستان امسال 
حدود 50 میلیون تومان هزینه عمل جراحی 

دخترم را از طریق فروش 
آخریــن داشــته هایم و 
پرداخــت  وام  گرفتــن 
کردم، ولــی دیگر پولی 
برای عمل پاهای حسین 
ندارم و متأســفانه بیمه 

هم نیستیم.
حســین کــه نگاهــی 
ســنگین به پاهای خود 
زانو  درد  می گوید:  دارد، 
دیگر  مشکالت  برخی  و 
در مدرسه موجب شده تا 
ترک تحصیل کنم و تنها تفریح من نشستن 
در کنار محوطه مجتمع مسکونی و تماشای 
توپ بازی بچه هاست من هم دلم می خواهد 
فرار کردن و بازی فوتبال را مانند دوســتانم 

تجربه کنم.

 غم ترک تحصیل
او که همیشــه از جمله دانش آموزان خوب و 

درسخوان کالس و مدرسه اش بوده با بغضی 
سنگین غم ترک تحصیلش را پنهان می کند تا 
عذاب وجدان پدرش به خاطر ناتوانی در تأمین 

هزینه درمان او بیشتر نشود. 
امــا در نگاه هــر دوی آن ها می شــود تمام 

حسرت ها را دید.

 قطره قطره مهربانی 
هرچند می دانم این روزها حال و روز اقتصادی 
بسیاری از ما مثل سال های قبل نیست، ولی 
باور دارم با قطره قطــره مهربانی هموطنانم 

می توانیم حسین را به آرزوهایش برسانیم.
افراد مبتال به پای پرانتزی احتمال بیشتر ابتال 
به آرتروز زانو در سنین پایین را دارند به ویژه 
اگر ســابقه خانوادگی آرتروز زانو را نیز داشته 

باشند.
وقتــی فردی مبتال به زانوی پرانتزی اســت، 
حالت بدن موجب فشار غیرعادی به مفاصل 
زانو و مچ پا می شود که این خود سبب التهاب 

مفصل می شود. 
چنین چیزی می توانــد غضروف و بافت های 
اطراف مفصل زانــو را از بین ببرد و منجر به 

مشکالت راه رفتن شود.
اشــخاص مبتال به زانوی پرانتــزی عالوه بر 
آرتروز در معرض دردهای مزمن و التهاب مچ 
پا، زانو و لگن نیز قــرار دارند که می تواند به 
اختالالت در راه رفتن و حالت بدن منجر شود 
از این رو درمان به موقع پای پرانتزی در زمان 

مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است .

میراث فرهنگی

مسکن

توانیاب

 رئیس اداره بهزیستی کالت:
 300 مددجوی بهزیستی 

فاقد منزل مسکونی مناسب هستند
ایســنا: رئیــس اداره 
بهزیســتی کالت گفت: 
از  نفــر   300 حــدود 
بهزیســتی  مددجویان 
کالت فاقد منزل مسکونی 
مناســب هستند. مجید 
حیدرنژاد عنوان کرد: برای 

ایجاد اشتغال همه ساله تسهیالت کارفرمایی و خوداشتغالی 
پرداخت می شود، امسال نیز تسهیالت خوداشتغالی به بیش 
از 50 نفر از مددجویان پرداخت شده و اکنون مشغول به کار 
هستند. وی ادامه داد: اگرچه در حوزه مسکن معلوالن، چندین 
خانــواده  دو معلول داریم و فقط برای پنج خانواده ســهمیه 
ساخت مسکن داشتیم، اما با پیگیری هایی که صورت گرفت 
توانستیم برای 12 خانواده سهمیه ساخت مسکن جذب کنیم. 
وی گفت: باوجود مشارکت و همکاری بهزیستی و بنیاد مسکن 
در ســاخت بیش از 1۸0 باب منزل مددجویان بهزیستی، اما 
هنوز حدود 300 نفر از مددجویان فاقد منزل مناسب هستند، 
البته به دلیل نداشــتن آورده اولیه و عدم توانایی در پرداخت 
اقساط برای ساخت منزل مسکونی، نتوانسته اند از تسهیالت 
بانکی و بالعوض سازمان استفاده نمایند. حیدرنژاد عنوان کرد: 
با توجه به محرومیت های موجود در شهرستان و محدودیت 
منابع مالی دولتی؛ مشــارکت های نقدی و غیرنقدی مردمی 
در رفع بســیاری از مشکالت مانند تهیه لوازم ضروری، تهیه 
سمعک، تهیه البسه و لوازم بهداشتی، لوازم تحریر دانش آموزان 

و ساخت و تعمیر منزل  می تواند مؤثر باشد.

  شناسایی 625 معلول جدید 
در روستاهای نیشابور 

نیشابور- خبرنگار قدس: 
بهزیســتی  اداره  رئیس 
نیشــابور بــا اشــاره به 
بررســی بزرگ تریــن و 
جامع ترین پایش میدانی 
برنامه  ســی بی آر در این 
نرخ  گفت:  شهرســتان 

معلولیت به خصوص معلولیت ذهنی در برخی روســتاهای 
شهرستان نیشــابور باالتر از میانگین استان است. علی صدر 
افزود: تمام 410 روستای بیش از 20 خانوار سکنه  شهرستان 
نیشــابور از ســوی کارشناسان مورد بررســی و ارزیابی قرار 
گرفته اند. وی یادآور شد: برنامه  توانبخشی مبتنی بر جامعه، 
15 سال پیش در بهزیستی نیشابور آغاز شده و در این مدت 
بیش از 2 هزار معلول جســمی و ذهنی در روســتاها مورد 
شناســایی این برنامه قرار گرفتــه و ارائه  خدمت به آن ها در 
سیستم خدماتی بهزیســتی وارد شده است. وی عنوان کرد: 
در بازبینی های میدانی امســال 625 معلول جدید شناسایی 
و برای آن ها پرونده  مددجویی تشکیل شده است. صدر ادامه 
داد: ازدواج های فامیلی یک و دو نســلی و نیز ترومای ناشی 
از سوانح و حوادث، بیشترین دالیل افزایش معلولیت در این 

مناطق است.

درد زانو و برخی 
مشکالت دیگر در 

مدرسه موجب شده تا 
ترک تحصیل کنم و تنها 

تفریح من نشستن در 
کنار محوطه مجتمع 

مسکونی و تماشای توپ 
بازی بچه هاست

بــرش

 بارندگی؛ 
تهدید نمناک 10 اثر تاریخی بشرویه

بارندگی هــای  تسنیم: 
اخیر زنــگ خطر جدی 
تاریخی  بافــت  بــرای 
بشرویه شد که مسئوالن 
میــراث فرهنگــی باید 

گوش به زنگ باشند.
خراسان جنوبی در چند 

روز گذشــته میزبان باران و برف بود، رحمتی که از یک سو 
ســبب خوشحالی کشاورزان و مردم و از سویی زنگ خطری 
برای مسئوالن اســت؛ چراکه باران، رطوبت و برف بافت های 
تاریخــی که قدمت زیادی دارند را تهدید می کند. آخر هفته 
گذشته همایش منطقه ای شــورای حریم آثار ملی با حضور 
اســتان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان 

جنوبی و شمالی به مدت دو روز در بیرجند برگزار شد. 
مدیرکل ثبت آثار و حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در این همایش از تصویب 63 حریم و بنای 

تاریخی استان های شرق کشور خبر داد. 
پورعلی ادامه داد: از 63 حریم تصویب شده، 16 حریم متعلق 
به خراسان جنوبی است، اما از آن جایی که بشرویه چهارمین 
شهر خشت و گلی جهان است توجه بیشتر مسئوالن مربوطه 
را بر آن می دارد تا برای حفاظت از بافت ها تالش کنند، چون 
بارندگی و برف های اخیر در استان به ویژه در بشرویه به همراه 
رطوبــت باال در محدوده بافت هــای تاریخی موجب تخریب 
برخی بناها شــده است. فرماندار شهرســتان بشرویه گفت: 
تاکنون 11 خانه قدیمی توسط شهرداری بشرویه رفع خطر 
شده، اما 10 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی بشرویه 
در معرض تخریب است. شــفیعی افزود: بارندگی های اخیر 
تهدیدی جدی برای بافت تاریخی و آثار ثبت شــده بشرویه 
است و برف و باران سبب تخریب برخی از منازل تاریخی بدون 

سکونت این شهرستان شده است.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

یکشنبه 6 بهمن 1398
 30 جمادی االول 1441 26 ژانویه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9170  ویژه نامه 3554 

 برترین های مسابقات سنگ نوردی 
مشخص شدند

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان نیشابور 
گفت: مسابقات قهرمانی 
خراسان  ســنگ نوردی 
گرامیداشــت  رضــوی 
چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با قهرمانی 
تیم نیشابور به پایان رسید. کاوه آهنگر در خصوص برگزاری این 
مسابقات اظهار کرد: در این رقابت ها تیم های نیشابور، مشهد 
و بجنورد به ترتیب مقام های اول تا ســوم را بدســت آوردند. 
وی تصریح کرد: در این مسابقات شرکت کننده ها در رده های 
ســنی نونهاالن A و B، نوجوانان B و C و جوانان در گرایش 
سرطناب)لید( به رقابت پرداختند. وی افزود: در این مسابقات 
یکروزه 120 سنگ نورد زن و مرد از شهرهای قوچان، سبزوار، 
تربت حیدریه، مشــهد و نیشــابور حضور داشتند. همچنین 
تعدادی از این سنگ نوردان را ورزشکارانی به صورت میهمان 
از استان های گلستان و خراسان شمالی تشکیل دادند. نفرات 
برتر در رده های سنی این  مسابقات به شرح ذیل است: در رده 
جوانان سیدرضا تقی پور از مشهد، در رده سنی دختران نونهال 
 B نگین  بســتانی از بجنورد، در رده سنی پسران نونهال A
 C شهاب صادق نژاد از مشــهد،  در رده سنی پسران نوجوان
 Dابوالفضل محمدی از نیشابور، در رده سنی پسران نوجوان
 B ســهراب صادق نژاد از مشهد، در رده سنی دختران نونهال
فاطمه سادات رضوی از نیشابور، در رده سنی دختران نوجوان 
 A نیایش رضاپور از بجنورد و در رده ســنی پســران نونهال
امیرعلی حیدری از نیشابور و سید سبحان سجادی از مشهد 

مقام نخست را کسب کردند.

 رقابت شناگران مشهدی 
در مرحله دوم لیگ کشور  

قــدس: مرحلــه دوم 
دوره  هفدهمیــن 
مسابقات قهرمانی شنای 
باشــگاه های کشــور با 
حضور نماینده مشــهد 
برگــزار می شــود.  این 
مرحلــه با عنــوان جام 
خلیج فارس دهم و یازدهم بهمن 139۸ در استخر قهرمانی 
آزادی تهران برگزار خواهد شــد. در پایان مرحله نخســت 
هفدهمین دوره لیگ شــنای کشور، تیم شهید هاشمی نژاد 
مشــهد در جایگاه اول ایستاد و پرســپولیس و نفت تهران 
به ترتیب دوم و سوم شدند. این رقابت ها با حضور 10 تیم در 
سه مرحله پیگیری خواهد شد که شناگران در هر مرحله دو 
روز در رشته های مختلف به رقابت خواهند پرداخت.  مرحله 
ســوم و آخر مسابقات نیز هشتم و نهم اسفند 139۸ برگزار 

می شود تا قهرمان این دوره مشخص شود.

 پیروزی دانشگاه آزاد اسالمی 
در مرحله پلی آف لیگ برتر واترپلو

قــدس: دور نخســت 
پلــی آف  رقابت هــای 
بیست ونهمین دوره لیگ 
برتر واترپلو در اســتخر 
بین المللــی مجموعــه 
ورزشی شهید شیرودی 
برگزار شــد. تیم واترپلو 
دانشگاه آزاد در دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر با نتیجه 1۸ 
بر 9 رعد پدافند را شکســت داد. تیم های اول و چهارم، سوم 
و دوم دو گــروه به صورت ضربدری در مرحله اول پلی آف به 
مصاف هم رفتند. تیم دانشگاه آزاد در مرحله گروهی مسابقات 
در گروه A پس از پرســپولیس در رتبه دوم قرار گرفته بود. 
دور برگشت این مســابقات در اسفند ماه سال جاری برگزار 

خواهد شد.

 پایان مسابقات شطرنج برق آسا 
در بوستان ملت 

قدس: مسابقات شطرنج برق آسا، گرامیداشت دهه مبارک فجر، 
در بوســتان ملت مشــهد برگزار و نفرات برتر مشخص شدند. 
سیدعلی موسوی، سبحان رحمتی و جمال زارع به ترتیب عناوین 
اول تا سوم را از آن خود کردند. در رده سنی باالی 40 سال مجید 
حامدی نیا جایگاه نخست را کسب کرد. در بخش پیشکسوتان 
باالی 65 سال علیرضا میری و در بخش پیشکسوتان باالی 50 

سال مصطفی تودرواریان به مقام نخست رسیدند.

محبوبه علی پور  طی هفته های اخیر شاهد تولد پنج قلوها در مشهد بودیم البته پیش 
از این نیز مواردی از چند قلوزایی را در شهر مشهد دیده ایم، چنانکه حتی برخی معتقدند در 

سال های اخیر چنین تولدهایی فراوان دیده می شود.

 دالیل چند قلوزایی
دکتر فریده اخالقــی درباره علل چند قلوزایی می گوید: امــروزه روش های کمک باروری 
پیشــرفت های قابل توجهی دارد و بیمارانی که نازایی دارند با استفاده از چنین شیوه هایی 
درمان می شوند. البته یکی از عوارض روش های کمک باروری چند قلوزایی است. همچنین 
در روش های پیشرفته سعی می شود تعداد تخمک های بارورشده محدودی در محیط رحم 
قرار بگیرد، چراکه متخصصان ناگزیرند برای رســیدن به نتیجه مطلوب چند تخمک قرار 
دهند. همچنین برخی موارد به دلیل نازایی ثانویه و یا فاصله زیاد در دو بارداری، برای تحریک 
تخمک گذاری از قرص و آمپول استفاده می شود، به این ترتیب ممکن است چند تخمک بارور 
شوند. این جراح و متخصص زنان و زایمان درباره مخاطرات بارداری در چند قلوزایی می افزاید: 
به طورکلی چندقلوزایی جزو بارداری های پرخطر محسوب می شود، چراکه وضعیت عادی 
بارداری انسان ها تک قلویی است. بدین گونه با افزایش تعداد جنین ها عوارض بارداری برای 
مادر و فرزندان افزایش پیدا می کند. ازهمین رو در بارداری باالی 5-4 قلو؛ پزشکان و ماماها 
تأکید دارند برای تأمین ســالمت مادر و بچه ها، تعدادی از جنین ها را پیش از تولد بردارند. 
همچنین از مخاطراتی که مادر را در این وضعیت تهدید می کند می توان به بروز دیابت و فشار 
در دوره بارداری و زایمان زودرس اشاره کرد. جنین های یاد شده نیز ممکن است از یک جفت 
تغذیه کنند و یا تغییرات عروقی در بند ناف رخ دهد و یا نوزادان دچار ناهنجاری های مختلف 
شوند. همچنین وجود چند قلو سبب تولد زودرس فرزندان با وزنی کم و داشتن ریه نارس 
می شــود. بنابراین باید این نوزادان مدتی در بخش مراقبت نوزادان در بیمارستان نگهداری 
شــوند. رئیس بیمارستان ام البنین مشهد با اشاره به نارسی در چندقلوها، می گوید: به طور 
کلی زمان بارداری سالم و مطلوب 40 هفته است. به این ترتیب تولد تا پیش از 3۸ هفتگی 
را نارس می نامیم و هرقدر زمان تولد با موقع طبیعی فاصله بیشتری داشته باشد عوارض این 
گونه تولد نیز بر فرزند بیشتر می شود. همچنین در حاملگی هایی در سنین خیلی پایین امکان 
تولد زود رس بیشتر می شود. البته بارداری در سنین باال نیز با مشکالتی همراه است، از این 
رو بهترین سن بارداری بین1۸ تا35 سال است. ناگفته نماند که درحال حاضر سن ازدواج باال 
رفته ازهمین رو سن بارداری نیز افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب مادرانی که در سنین 
باالی 40 ســال نخستین بارداری خود را تجربه می کنند باید از مراقبت های ویژه بهره مند 

شوند تا عوارض این گونه بارداری تسهیل شود.

 خطرات و عوارض یک جراحی
دکتر اخالقی تأکید می کند: بهترین شیوه زایمان برای مادر و کودک در شرایط عادی، زایمان 
طبیعی است، چراکه سزارین نوعی جراحی بوده که همانند دیگر شیوه های درمانی راه حلی 
برای غلبه بر شرایط غیرعادی و غیرمعمول در جریان زایمان محسوب می شود. به این ترتیب 
چنانچه مادر و فرزند در روند زایمان دچار مشکل شدند سزارین انجام می گیرد. این در حالی 
است که در برخی موارد براساس تصورات و تصمیم های نادرست همانند اینکه »نمی خواهم 
درد بکشم!« مادران خطرات و عوارض یک جراحی را به خود و فرزندشان تحمیل می کنند. 
همچنین تصور می شــود با انجام یک نوبت سزارین باید در بارداری های بعدی نیز سزارین 
انجام دهند، درحالی که این قضیه موجب عوارضی همانند چســبندگی جفت می شود که  
تهدیدکننده جان مادر به شــمار می آید. همچنین ممکن است به دلیل پیامدهای سزارین 
مکرر ناگزیر رحم مادر برداشته شــود. ازهمین رو برای کاهش دردهای زایمان شیوه هایی 
همانند زایمان براساس رایحه درمانی، طب فشاری، زایمان درآب و زایمان بی درد در مراکز 
درمانی انجام می شود. در بیمارستان ام البنین نیز خدمات ویژه در کلینیک طب مادر و نوزاد 
ارائه می شود که از این موارد می توان به انجام مشاوره های ژنتیک و مراقبت های خاص نوزادان 

اشاره کرد.
به هر روی به مادران توصیه می شــود با افزایش آگاهی خود نســبت به سالمت بارداری، 
هوشمندانه تصمیم بگیرند، چراکه آگاهی بیشتر همانند افروختن چراغی افزون تر است که 

هراس ما را نسبت به جهل از امور کاهش می دهد.

در گفت وگو با رئیس بیمارستان ام البنین)س( مشهد بررسی شد

از دالیل افزایش چند قلوزایی تا باال رفتن سن حاملگی مادران

773۸zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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  عمودی  افقی

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

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 

خوانندگان  عزیز  را پیگیری و 
منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.
شماره پیامک:   300072305
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