
چهارمی حسن تفتیان 
در دو ۶۰ متر فرانسه

 پرونده سلطان فروش مدرک جعلی
در مسیر دادگاه

صدور کیفرخواست برای ماجرایی که »قدس« از آن رونمایی کرد در اولین مسابقه فصل خود رقم خورد

دونده المپیکی ایران در اولین مسابقه فصل خود در 
فرانسه چهارم شد. حسن تفتیان، دونده المپیکی ایران 
که اردوی تمرینی خود را در فرانسه آغاز کرده است 
در اولین مسابقه فصل خود در دو ۶۰ متر چهارم شد. 
وی در مسابقات نانتز فرانسه زمان ۶.۷۲ را ثبت کرد 
و در جایگاه چهارم ایستاد. نفر نخست این مسابقات 

رکورد ۶.۶۹ را ثبت کرد...

معاون دادســتان و سرپرست دادســرای ناحیه 
۲ مشــهد گفت: کیفرخواســت پرونده هلدینگ 
آفتاب، معروف به  سلطان جعل مدارک تحصیلی 
صادر شد و در حال پیگیری هستیم تا پرونده در 
شعبه ویژه ای در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار 
بگیرد.قاضی سیدجواد حسینی، معاون دادستان و 

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ ... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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همه مسئوالن برای اجرای مثلث اقتصادی هم قسم شده اند
 گزارش میدانی قدس 

از پشت پرده های برداشت غیرمجاز 
از معدن مرگ در خراسان شمالی

دالالن،آلبالغ را 
محاصره کرده اند

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

مدیر این شهر تاریخی خبر داد

دومین بنای 
عظیم خشتی 
ایران مرمت 

می شود
بــرای کاوش، مطالعه و مرمت شــهر تاریخی بلقیس، 
3۶5 میلیون تومــان اعتبار تخصیص یافت.مدیر پایگاه 
شهر تاریخی بلقیس اسفراین گفت: امسال از اعتبارات 
استانی برای کاوش، مطالعه و مرمت این شهر تاریخی، 
55۰ میلیون تومان تصویب شد که تاکنون 3۶5 میلیون 
و 4۰۰ هزار تومان تخصیص یافت.علیرضا نجفی اعتبارات 
اردوگاه گردشگری و زیرساخت های گردشگری را 43۰ 
میلیون تومان اعالم کــرد و افزود: از این میزان تاکنون 
344میلیون و ۷۰۰هزار تومان تخصیص یافت که هزینه 
خواهد شد. شهر کهن اسفراین معروف به شهر بلقیس به 
عنوان دومین بنای عظیم خشــتی و گلی ایران، پس از 

ارگ بم شناخته می شود ...

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی:

.......صفحه ۲ 

یک مسئول:

100 داروخانه 
 ماهانه حدود

5 میلیارد تومان 
چک برگشتی دارند!

  دالالن برای بردن ســنگ های اســتخراج شــده از معدن آلبالغ 
سرو دست می شکنند و ســودش به جیب آن ها می رود و بازی با 
جان سهم جوانان منطقه که به دنبال تأمین نیازهای مادی روزمره 
خود هســتند، می شود.ریزش معدن آلبالغ بازهم جان یک نفر را 

گرفت؛ برداشت غیرمجاز از معدن آلبالغ ...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه 7 بهمن 1398

  1 جمادی الثانی 1441
 27 ژانویه 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9171  
ویژه نامه 3555 

لغو آگهی )اطالعیه(
 دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت کشت 
و صنعت جوین )سهامی عام(به شماره 

ثبت 95
پیرو آگهی منتشره در تاریخ 98/10/29 
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق الع��اده که مقرر بود در روز 
پنجشنبه مورخ 98/11/10 رأس ساعت 9 
صبح برگزار گردد، جلس��ه مزبور برگزار 
نم��ی گ��ردد و تصمی��م گیری دس��تورات 
جلس��ه ب��ه مجم��ع بعدی ک��ه تاری��خ آن 
متعاقبًا اعالم خواهد شد موکول گردید.

دستورات جلسه:
1- انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی 
علی الب��دل برای س��ال مال��ی منتهی به 

 99/4/31
2- سایر موارد.

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین

9ع
81
37
18

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت آهنگری پودر مشهد 
)سهامی خاص ( به شماره ثبت 13374  و 

شناسه ملی 10380290276
بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام دع��وت 
میش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور                                                                                            
فوق الع��اده  ش��رکت آهنگری پودرمش��هد که 
در   1398/11/20 م��ورخ  یکش��نبه   روز  صب��ح 
س��اعت11 در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی : 
مش��هد ، کیلومتر 15 جاده کالت ، مقابل ش��هرک 
صنعت��ی مش��هد برگزار میگ��ردد ، حض��ور بهم 

رسانند .
دستورات جلسه : 1.  افزایش سرمایه . 

2.  کلیه مواردی که در صالحیت و اختیارات 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد 

هیئت مدیره شرکت آهنگری پودرمشهد

9ع
81
37
26

مناقصه عمومی خرید اثاثیه
دفتر امالک منطقه شرق در نظر دارد نسبت به خریداری تعدادی از اثاثیه بشرح جدول 

ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .
برگزاری  نحوه  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
تاریخ 1398/11/07   از  مناقصه  اسناد  و  مناقصه  برگ شرایط شرکت در  اخذ  و  مناقصه 
لغایت 1398/11/12 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15 به دفتر امالک منطقه 

شرق به آدرس ذیل مراجعه و مدارک و فرمهای مربوطه را اخذ نمایند .
مالحظات : 

1- متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مناقصه 
ردیف مورد نظر خود را طی چک بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد تهیه و 

تحویل اداره امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .
2-  متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده  
مخصوص  پاکت  داخل  را  مناقصه  در  شرکت  شرایط  شده  امضا  فرم  و  قیمت  پیشنهاد 
نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت  پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط 

داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .
3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مناقصه 

به هر شکل مجاز و مختار است .

4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت 
مفاد فرم های شرکت در مناقصه که از طریق دفتر امالک ارائه می گردد الزامی است . 

5- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مناقصه را به 
مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مناقصه آزاد است و عدم حضور 
هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .

7- مذکورًا توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در آگهی توجه و نسبت 
به رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مناقصه مورد نظر حتما اقدام نمایند.

8- در صورت برنده نشدن در مناقصه سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری 
عودت داده خواهد شد .

9- کلیه هزینه های برگزاری مناقصه )شامل آگهی و ....( و تحویل کاال در محل به عهده 
برنده مناقصه می باشدو حداکثر مهلت تحویل ردیفهای 2 و 5 آگهی 25 روز از تاریخ 

قرارداد می باشد. 
10- 20% مبلغ قرارداد به عنوان  پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد به برنده مناقصه 

پرداخت می گردد.
11- 5% از مبلغ کل قرارداد بابت ضمانت حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می ماند که 

پس از تأیید نهایی به فروشنده پرداخت می گردد.
محل  و   14 ساعت   ،  1398/11/16 مورخ  چهارشنبه  روز  پاکات  بازگشایی  زمان   -12

برگزاری مناقصه به نشانی : مشهد – خیابان چمران 11 – پالک 12 می باشد .

منـاقصـه
مشخصات فنیواحدمقدارشرح کاالردیف

متر1000موکت ظریف مصور1

مدل هرمس-نخ پروپلین با ارتفاع پایل 18 میلیمتر-وزن هر متر مربع 3000 گرم

مدل الیت-نخ پلی آمید-ارتفاع پایل 3 تا 4 میلی متر-وزن هر متر مربع 700 گرم

مدل سیدنی-نخ پرو پلین18 میلی متر-وزن هر مترمربع 2400گرم

عدد37مبل تخت خوابشو2
پروفیل ورق 2 با پروفیل ورق  یک رو رب ورق 90-مکانیزم اکسان ترکیه-اتصاالت با جوش co2-فوم و ابر 35 کیلویی -چوب روسی-              

با 2 سال گارانتی مکانیزم و کالف و 1سال گارانتی اسفنج و متریال مصرفی داخل مبل درجه یک و پارچه ملیتا چینی درجه یک با دوخت 
صنعتی- ابردوزی ویسکوز درجه یک توپی بعالوه الیکو ورقه ای و استفاده از الیه ترمو باند-چرخ زیر پالتی 7,5 دارای مقاومت تا 500 

کیلوگرم با 2 سال گارانتی، گردان و دارای قفل
مدل TM - 919-150دستگاه8یخچال ایستکول 9فوت3

دستگاه10تلویزیونLED اسنوا 4
SLDA120 - اینچ 43

SLDA120 - اینچ 32

سیستم مونیتورینگ5

برند داهوا - XVR5216دستگاه1

دوربین دام -1200EMPAعدد1

دوربین بولت-1200TPAعدد15

هارد 4ترا بایت با گارانتی اصلیعدد1

 منبع تغذیه    A15  - GREENعدد1

اجرت نصب و راه اندازی و برنامه ریزیمورد1

لوله فلکسی روکشدار 16متر1

هرمتر کابل RG59 شیلدار تمام مسمتر1

آدابتور 2 آمپر کاوردار ضدآبعدد1

داکت3عدد1

فیش پیچی BNC-GOLDعدد1
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)) آگهی تجدید مناقصه((
ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اسالمی ش��هرتایباد نسبت به 

خرید و نصب دوربین مدار بس��ته جهت جایگاه های  CNG  میدان جهاد و سوم خرداد خود تا 
س��قف مبلغ 600/000/000 ریال  از طریق مناقصه عمومی  اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های 

صالحیت دار دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه و کس��ب اطالعات الزم به اداره حراس��ت 
شهرداری تایباد مراجعه نمایند .

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/11/07 لغایت 98/11/26  و محل دریافت اسناد، اداره حراست 
شهرداری تایباد می باشد.

مهلت تس��لیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/11/26  و محل تحویل پیشنهادات، دبیرخانه شهرداری 
تایباد می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مورخ 98/11/27 در محل دفتر شهرداری تایباد می باشد. 
ش��هرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیش��نهادات مختار اس��ت .در صورتی که برندگان اول تا س��وم 

مناقصه از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
 متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 

تلفن 54522265 -051  تماس حاصل فرمایند . 
ایوب سیدالحسینی   شهردارتایباد
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رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی:

همه مسئوالن برای اجرای مثلث اقتصادی هم قسم شده اند 

هاشم رسائی فر ششــم بهمن 97 بود که 
نخســتین تفاهم نامه طرح اقتصادی موســوم 
به مثلــث اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
در مشــهد به امضا رســید. تفاهم نامه ای که 
برای نخستین بار امضای همه مسئوالن عالی 
رتبه استان و بخش خصوصی به عنوان معین 
اقتصادی پــای آن بود. از نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه مشهد گرفته تا استاندار، 
رئیس دادگستری خراسان رضوی و نمایندگان 
مجلس همه ایــن تفاهم نامه را امضا کردند تا 
زمینه  رونق اقتصادی و تولید اســتان خراسان 
رضوی فراهم شــود. تعداد ایــن تفاهم نامه ها 
تاکنــون به یک هــزار و 38 عدد در اســتان 
رســیده و توانســته رقم 128 هــزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری را در این مدت ثبت کند. 
معین های اقتصادی 30 هــزار میلیارد تومان 
در این ســرمایه گذاری ســهم دارند و تاکنون 
طرح هــای مورد نظــر 38 درصد پیشــرفت 

فیزیکی داشته است. 
دیروز درســت یک ســال از امضای نخستین 
تفاهم نامــه گذشــت و همه آن هایــی که در 
شــکل گیری ایده اقتصادی استاندار خراسان 
رضوی ســهیم بودند دور هم جمع شدند تا از 
مثلث اقتصادی و آورده های یکســاله اش برای 
اقتصادی،  بگویند. معین های  اســتان  اقتصاد 
فرمانداران، ائمه جمعه و مسئوالن استانی در 
این دورهمی اقتصادی شرکت کردند و از مثلث 
اقتصادی و اتفاقاتی که در یک ســال گذشته 

افتاد، گفتند.

  مثلث اقتصادی از برکت شهید سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد 
در این همایش گفت: طرح ارزشمندی که آقای 
استاندار برنامه ریزی کردند از برکات شهید بزرگوار 

حاج قاسم سلیمانی است.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی افــزود: پیش 
از معرفی اســتاندار خراســان رضوی، سردار 
سلیمانی با حضور در مشهد، آقای رزم حسینی 
را عنصر پرورش یافته در فرهنگ دفاع مقدس و 
نمونه ای از عرصه ایثارگری نظام معرفی کردند. 
به گفته بســیاری از افراد، علیرضا رزم حسینی 
مجموعــه دانش ها و تجربیات خود را در طول 
30 سال خدمت در نجات اقتصاد کشور وقف 
کرده و می خواهد بیایــد این تجربیات را پای 
ضریح مطهر امام هشتم )ع( بریزد. به نظر من 
اســتاندار محبوب ما هدیه شهید حاج قاسم 
سلیمانی به استان است که این طرح پربرکت 

را شروع کردند.
وی گفت: حرکت شما تنها یک امر اقتصادی در 
راستای توسعه جریان اقتصادی جامعه نیست، 
این حرکت وابستگی و ارتباط ویژه ای با انقالب 
داشته که تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری 

به عنوان نقطه حســاس مقاومــت در مقابله با 
دشمن در استان آغاز شده و به مسیر پرمنفعتی 

سوق داده می شود.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری بیــان کرد: 
می توان با این طرح به نقطه ای از اوج برســیم 
که هیچ کشــوری در جهان نتواند با ما مقابله 
کند. دشــمنان ما از هر نوع برخورد فیزیکی 
به ایران ناامید شــده اند، امید است در بخش 
اقتصاد نیز بتوانیم خــوب عمل کنیم و نقطه 
آغاز حرکت این اقتدار همین طرح ارزشــمند 

مثلث توسعه اقتصادی است.
آیــت اهلل علم الهــدی اظهار کرد: دســتگاه 
قضایی کشــور در هر برخوردی طرف مردم 
و معین هــای اقتصادی بوده و ایــن افراد با 
تکیه بر این قدرت می توانند برنامه های خود 
را پیش ببرند، امام جمعه مشــهد به عنوان 
جریان و حامی معین های اقتصادی پای کار 
بوده و مسئوالن سیاسی با تمام قدرت با این 

افراد همکاری می کنند.
وی ادامــه داد: ما بــا همکاری بــا یکدیگر 
می توانیم مقابل دشــمنان بایستیم، فعالیت 
معین های اقتصادی مطلــوب بوده و طرح با 
وجــود اینکه هنوز کاماًل تمــام بخش ها آغاز 
به کار نکردند سبب ایجاد تحوالت بزرگی در 

استان شده است، به گفته مقام معظم رهبری 
اگر حتی یک ســوم 90 هزار میلیارد تومان 
برای خراسان رضوی به دست آید به وضعیت 
خوبی می رســیم که تاکنون 11 هزار میلیارد 
تومان سرمایه نقدی به کار گرفته شده است. 
امید داریم افــراد فعال در بخش اقتصادی به 
موفقیت های بزرگی دســت یابند تا این امر 

سبب رشد بخش اقتصاد در استان شود.

  یکی از نادرترین نشست های اقتصادی
اســتاندار خراسان رضوی نیز در سخنانی ضمن 
اشــاره ای کوتاه به آنچه در یک ســال گذشته 
برای طرح مثلث اقتصادی رخ داده است، گفت: 
همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
بــا رویکرد دســتاوردهای معین هــای اقتصاد 
مقاومتی در خراســان رضوی که امروز با حضور 
معین های اقتصادی برگزار شده یکی از نادرترین 
نشست های اقتصادی است زیرا در این چارچوب 
ارکان حاکمیت اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه 
و امامان جمعه با یک هدف مشــترک به دنبال 
قوی شدن اقتصاد در قالب الگوی مثلث توسعه 

اقتصادی فرهنگی هستند.
علیرضا رزم حســینی افزود: هیچ فعال اقتصادی 
در اجرای این طرح مجبور به کار نشده زیرا همه 

آن ها به طور داوطلبانه در اجرا و پیشــبرد طرح 
الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان 

رضوی حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: این طــرح همدلی و همزبانی 
را برای رســیدن به یک هدف مقدس شامل 
جذب ســرمایه، اشــتغال زایی، جلوگیری از 
مهاجــرت، کاهــش آســیب های اجتماعی، 
افزایش امنیت  افزایش ســرمایه اجتماعی و 

پایدار ایجاد کرده است. 
وی بــا گالیه از برخی از اقداماتی که در مســیر 
اجرایی شــدن طرح مثلث اقتصــادی به وجود 
آمده است، اظهار کرد: برخی می خواهند مجریان 
طرح های اقتصادی و ما را در این اســتان خسته 
کنند تا روحیه خود را از دســت دهیم لذا چوب 
الی چــرخ می گذارند و نســبت بــه طرح های 
اقتصــادی بدبینی و مخالفت کرده و به مجریان 

آن ها حسادت می کنند.
رزم حسینی افزود: در طرح مثلث توسعه اقتصادی 
فرهنگی به هیچ معین اقتصادی وام ارزان قیمت، 
درجه یا امتیازی داده نشده و معین های اقتصادی 
نیکوکارانی هستند که ما از آن ها خواستیم جامعه 
را بسازند. زمانی که اجرای الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی را در این اســتان آغاز کردیم 
بسیاری گفتند نمی توانید اما همان طور که در 
دفاع مقدس خواستیم و توانستیم، در این طرح 

نیز همین کار را به خوبی انجام دادیم.

  یکی از بهترین 
و موفق ترین مدل های اقتصادی 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم در این 
همایش با توصیه به فعاالن اقتصادی استان گفت: 
هر جا به مشکلی برخوردید که حل نشد پیش از 
اینکه خود وارد عمل شوید به ما اعالم کنید تا در 

اولین فرصت مشکل را حل کنیم.
غالمعلی صادقــی بیان کرد: براســاس آخرین 
بررســی های انجام گرفته، الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی- فرهنگی یکی از بهترین و موفق ترین 
مدل های اقتصادی در استان است و همه ما باید 
به میزان سهم خود برای اجرایی شدن این الگو 

فعالیت کنیم. 
وی تاکید کرد: همه مســئوالن استان هم قسم 
شده اند که طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 

به نحو احنست اجرایی شود.
وی افزود: هر هفته مشکالت اقتصادی در ستاد 
تدبیر با حضور اســتاندار خراسان رضوی طرح و 
برای آن چاره اندیشــی می شود و در هر موردی 
که حل مســئله خارج از توان اجرایی خراسان 
رضوی بوده است از آنجا که استاندار ارتباط خوبی 
با سران قوا داشته، تقاضای استان بدون نوبت به 
دبیرخانه نشست سران سه قوه منتقل و راه حلی 
برای آن در نظر گرفته شــده و سپس در ستاد 

تدبیر استان به تصویب می رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد
  ضرورت آشناسازی دانش آموزان با 

دستاوردهای انقالب اسالمی
مدیرکل  پورحســین: 
پــرورش  و  آمــوزش 
در  رضــوی  خراســان 
جلســه هماهنگی ستاد 
مبارک  دهه  گرامیداشت 
فجر بر ضرورت آشناسازی 
جوانــان و دانش آموزان با 

مبانی و دستاوردهای انقالب اسالمی تأکید کرد.
قاسمعلی خدابنده گفت: انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی بود 
و در این بین نقش فرهنگیان در بیداری مردم و همچنین حضور 

آن ها به همراه دانش آموزان نقشی بی بدلیل و ماندگار بود.
وی تصریح کرد: آشنا شدن دانش آموزان با مبانی و دستاوردهای 
انقالب اسالمی و تقویت روحیه استکبارستیزی از جمله وظایف 

دستگاه تعلیم و تربیت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی خبر داد
 تشکیل 5هزار پرونده 

و جریمه ۲۰ میلیاردی تخلفات صنفی
فارس: مدیرکل تعزیرات 
خراسان جنوبی  حکومتی 
گفــت: در 10ماه ابتدای 
امســال ۵هــزار و 22۵ 
پرونده در بخش های کاال 
و خدمات، بهداشت و دارو 
و درمان و قاچاق کاال و ارز 

به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
محمدحسین اشرفی به تشریح پرونده های وارده و مختومه در 10 
ماهه امسال پرداخت و گفت: در 10 ماهه امسال یک هزار و 886 
پرونده در بخش کاال و خدمات، در بخش قاچاق کاال و ارز 2 هزار 
و 910 پرونده و همچنین 429 پرونده در بخش بهداشــت و دارو 

و درمان در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است. 
وی اعالم کرد: عدم درج قیمت، گران فروشــی، عدم ارائه فاکتور 
خرید و تقلب از مهم ترین تخلفات بخش کاال و خدمات، خرید، 
فروش، حمل و نگهداری کاالی قاچاق، ورود و خروج کاال از مسیر 
غیرمجاز و بدون تشریفات گمرکی و نگهداری و عرضه و فروش 
کاالی قاچاق توسط واحدهای صنفی از بیشترین تخلفات بخش 
قاچاق کاال و ارز است.  اشرفی از تعطیلی سه واحد صنفی متخلف 
در هفته اخیر خبر داد و گفت: در بیرجند نیز با دستور دادستان 
مرکز اســتان بر ســردر دو واحد صنفی که دارای سابقه تکرار 

تخلفات بودند پارچه اعالم محکومیت نصب شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد در 
گفت وگو با قدس عنوان کرد 

 بررسی افزایش بهای اتوبوس در 
کمیسیون های تخصصی شورا

قدس آنالین - طلبی: 
ســازمان  مدیرعامــل 
مشــهد  اتوبوســرانی 
بهای  احتمــاالً  گفــت: 
استفاده از اتوبوس درون 
شهری مشــهد در سال 
آینــده افزایش حداقلی 
خواهد داشت. ســعید حســینقلی زاده مقدم در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار کرد: بودجه ســازمان اتوبوســرانی 
شــهرداری مشــهد برای ســال آینده نســبت به امسال 

1۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بودجه جاری و عمرانی این ســازمان در 
ســال 98 حدود ۵هزار میلیارد ریال بوده که این عدد در 

سال آینده 1۵درصد اضافه خواهد شد.
حســینقلی زاده مقدم افزود: بررســی کارشناســی تعیین 
هزینه اســتفاده از اتوبوس در حمل و نقل درون شــهری 
مشــهد در ســال آینده، در معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری مشــهد در حال بررسی است و بنای شهرداری 
بر این اســت که برای رفاه شــهروندان و ایجاد انگیزه در 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی، احتماالً بهای استفاده از 
اتوبوس در سال آینده نسبت به سال جاری که 6۵00ریال 
اســت، افزایش حداقلی داشته باشد که البته این افزایش 

چشمگیر نخواهد بود. 
وی تصریح کرد: قطعی شــدن تغییر بهای خدمات پس از 
کار کارشناسی در کمیســیون های مشترک شهرداری و 

شورای اسالمی شهر مشهد هنگام تصویب بودجه است.

  صادرات 48 میلیون دالری کاال از 
گمرک خراسان شمالی

مدیر  قدس:  بجنورد- 
گمرک خراســان شمالی 
صادراتی  کاالهای  ارزش 
از گمرک اســتان در 10 
مــاه منتهی بــه دی ماه 
سال جاری را بیش از 48 

میلیون دالر عنوان کرد.
جواد جعفری گفت: در 10 ماه سال جاری، بیش از 1۵7 هزار تن 
کاال به ارزش 48میلیون و 667 هزار و 270 دالر، از طریق گمرک 
خراسان شمالی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته از لحاظ وزن ۵1 درصد و از لحاظ ارزش مالی نیز 19 

درصد رشد داشته است.
وی کاالهایی همچون محصوالت پتروشــیمی، خــوراک دام، 
سیب زمینی، ســیمان، مقاطع فوالدی، پالســتیک جات، رب 
گوجه فرنگی، لوله پالســتیکی، ماکارونی و... را به عنوان عمده 
کاالهای صادراتی یاد کرد که به کشورهای ترکمنستان، روسیه، 

ترکیه، آذربایجان و افغانستان صادر شده است.
جواد جعفری افزود: در مدت مذکور واردات کاال توســط 
ایــن گمرک بــه میزان 3 هزار و 6۵3 تــن کاال به ارزش 
27 میلیون و ۵۵0هزار و 238 دالر بوده که شــامل رشد 
93درصدی از لحاظ ارزش دالری و رشــد 19درصدی از 

لحاظ وزن کاال بوده است.

  کلنگ زنی پروژه خیرساز زائرسرای 
فرهنگیان خراسان رضوی

قدس: با حضور حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان 
کشور مراسم کلنگ زنی پروژه خیرساز زائرسرای فرهنگیان 

خراسان رضوی انجام شد. 
خنیفر در این مراســم گفت: هر انسانی در هر جایگاهی، 
اگــر کاری را که به او محول شــده درســت انجام دهد، 

می تواند منجی جامعه باشد.
وی با اشــاره به کلیدهای موفقیت یــک جامعه، مواردی 
مانند منابع انســانی، شایســته ســاالری، آموزش، تعهد 
حرفه ای و مسئولیت پذیری را از مهم ترین عوامل موفقیت 
دانســت و افزود: کشــور ما از نظر منابع انســانی کیفی، 
آموزش مهارت و سبک زندگی رشد بسیاری داشته است 

اما باید هنوز تالش کنیم.

 استقرار ستاد انتخاباتی در پنج نقطه 
شهر بیرجند ممنوع شد

بیرجند  فرماندار  ایرنا: 
تدابیر  بــه  اشــاره  بــا 
انجام شــده در معابر و 
شهر  اصلی  خیابان های 
ستادهای  استقرار  برای 
انتخاباتی گفت: با تصمیم 
کارگروه مربوطه، استقرار 
ستادهای انتخاباتی به دالیل امنیتی و مسائل ترافیکی در پنج 

نقطه شهر بیرجند ممنوع شده است.
علی ناصری در پنجمین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم انتخاباتی استان که به ریاست رئیس کل دادگستری 
خراسان جنوبی برگزار شــد، افزود: این نقاط شامل خیابان 
مدرس حد فاصل میــدان اول تا میدان ابــوذر، تقاطع دوم 
مدرس تا حداقل ۵0 متر از طرفین تقاطع، خیابان معلم حد 
فاصل میدان مادر تا تقاطع 1۵ خرداد، حاشیه میدان شهدا و 

خیابان حافظ غربی در مهرشهر است.
وی یکی از آفت های انتخابات را تبلیغات زودهنگام دانست و 
یادآور شد: هرچند بر اساس قانون تبلیغات زودهنگام ممنوع 

اعالم شده است اما مجازات ها هیچ گونه بازدارندگی ندارد.
فرماندار بیرجند گفت: برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در 
فضای مجازی کمیته فضای مجازی تشــکیل شده است که 
تبلیغات زودهنگام نامزدها مستندسازی و در اختیار بازرسان و 

مراجع مربوطه قرار می گیرد.
وی گفت: تاکنون تخلفات انتخاباتی بیشتر در زمینه نصب بنر 
در مکان های غیرمجاز یا چاپ پوستر در ابعاد غیرمجاز بوده 

که با متخلفان نیز برخورد و تبلیغات جمع آوری شده است.

  کوچ اهالی دو روستای عشایرنشین 
بردسکن به علت نبود امکانات 

نوری:  آنالین-  قدس 
امکانــات  نداشــتن 
اولیــه در دو روســتای 
بردسکن  عشایرنشــین 
اهالــی این روســتاها را 
وادار بــه مهاجرت کرده 
اســت. تعدادی از اهالی 
روستاهای چشمه سفید و دوغ آباد از مناطق عشایری بردسکن 

از نداشتن برخی از امکانات از مسئوالن گالیه کردند.
یزدان دوســت یکی از اهالی روستای چشمه سفید گفت: 
روســتای ما 20 خانوار دارد که شماری از آن ها به خاطر 
نبود امکانات از جمله نداشــتن برق، جاده مناسب و آب 
آشامیدنی ســالم از روستا به شهر انابد مهاجرت کرده اند. 
یوســفی یکی دیگر از اهالی روســتای چشــمه ســفید 
می گوید: وقتی که امکانات اولیه از جمله برق، آب و جاده 
مناسب وجود نداشته باشد آیا در روستا می توانی زندگی 
و سکونت داشته باشی، لذا از مسئوالن می خواهیم با توجه 
به قول هایی که داده اند حداقل روستای ما را از نعمت برق 
برخوردار کنند. وی اظهار کرد: در فاصله سه کیلومتری ما 
شبکه برق وجود دارد ولی روستای ما محروم از برق است.

حاجی نژاد از اهالی روستای دوغ آباد هم می گوید: فاصله ما 
تا مرکز بخش انابد 2۵ و تا مرکز شهرســتان بردسکن 3۵ 
کیلومتر است و در فاصله سه کیلومتری روستای ما شبکه 
برق وجود دارد و روستای ما با بیش از 20 خانوار جمعیت 
ولی هنــوز از نعمت برق محروم اســت و به لحاظ جاده، 
آب آشــامیدنی، حمام و دیگر امکانات وضعیت نامناسبی 
داریم. وی بیان کرد: با همه این مشــکالت مردم روســتا 
می گویند اگر برق رسانی شود بیش از 90درصد مشکالت 
ما حل می شــود وگرنه مجبور هستیم از روستا به شهرها 

مهاجرت کنیم.
خانم یعقوبی گفت: بیش از 20 سال در روستای دوغ آباد 
زندگی می کردم و چهار فرزندم را در این روســتا به دنیا 
آوردم ولی حاال که بزرگ شده اند به خاطر نبود امکانات به 
شهر انابد مهاجرت کرده ام. وی عنوان کرد: اگر امکاناتی از 
قبیل برق، آب آشامیدنی بهداشتی و جاده مناسب توسط 
مســئوالن امر تأمین شــود این آمادگی را دارم که برای 
رونق تولید مجدداً به روســتای دوغ آباد بروم و به شــغل 

دامپروری بپردازم. 

سمانه محمدزاده ثانی کمبود دستگاه سی تی اسکن 
در خراسان شــمالی بیماران این استان را با مشکالت 

عدیده ای مواجه کرده است.
یکی از مراجعه کنندگان به بیمارســتان امام علی)ع( 
بجنــورد در گفت وگو با قدس می گوید: چند روز پیش 
که برای انجام سی تی اسکن به این بیمارستان مراجعه 
کردم اعالم شد دســتگاه مربوطه خراب است این در 
حالــی بود که بیمار من نیازمند انجام تصویربرداری از 

طریق این دستگاه بود.
زارعــی اظهار می دارد: با توجه به شــمار زیاد بیماران 
نیازمند سی تی اسکن، واقعاً یک دستگاه سی تی اسکن 

برای یک بیمارستان در مرکز استان بسیار کم است.
یکی از همراهان بیمار در این بیمارستان نیز می گوید: 
دستگاه سی تی اســکن برای آسیب دیدگان از حوادث 
رانندگی، انواع آســیب های داخلی ناشی از حوادث  و 
تقریباً برای تمام قســمت های بدن مورد استفاده قرار 

می گیرد.
قاســمی می افزاید: این بیماران بــرای انجام خدمات 
سی تی اسکن باید به بیمارستان امام حسن)ع( که در 

فاصله 8-7 کیلومتری بجنورد است، بروند.
وی می گوید: بســیاری از بیمارانی که به بیمارســتان 
مراجعه می کنند قشــر ضعیف جامعه هستند و بنا به 

دستور پزشک متخصص نیازمند خدمات سی تی اسکن 
و ام آر آی هستند و با توجه به خطرات جاده ای در این 
هوای سرد، مســافت چند کیلومتری را از روستاهای 
همجوار به شــهر می آیند که با خرابی دستگاه مواجه 

می شوند.
وی ادامه می دهد: این بیماران باید یا قید سی تی اسکن را 
بزنند یا باید با این هزینه های سنگین درمانی برای انجام 

سی تی اسکن به بخش خصوصی مراجعه کنند.
وی می افزایــد: بســیاری از ایــن بیمــاران بالتکلیف 
مانده اند زیرا پزشــک ارائه نســخه درمان را منوط به 

دریافت نتیجه سی تی اسکن می کند.

  پای تحریم ها در میان است
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 
این خصوص در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: دستگاه 
سی تی اسکن بیمارستان امام علی)ع( به مدت یک ماه به 
دلیل آنکه نیاز به تعویض قطعه معیوب داشت، قادر به ارائه 
خدمات نبود. دکتر قاسم بیانی اظهار می دارد: با توجه به 
پیگیری های مستمر در این مدت به دلیل وارداتی بودن این 
قطعه، تحریم های ظالمانه، مشکالت ارزی و تعلل شرکت 
واردکننده، مراحل ترخیص از گمرک طوالنی تر شــد، اما 
خوشبختانه قطعه مورد نظر تحویل بیمارستان شد و پس 
از تعویض و تست دستگاه، خدمات طبق روال گذشته ارائه 

می شود.
وی می افزایــد: این در حالی بود که در یک ماه گذشــته 
به منظور خدمات رســانی به همشهریان عزیز، با توجه به 
وجود یک دستگاه سی تی اسکن پیشرفته در بیمارستان 
امام حســن)ع(، ارائه خدمات متوقف نشده بود و بیماران 
بســتری در بیمارســتان ها در شــرایط خاص تحت نظر 
پزشکان متخصص خدمات سی تی اسکن را در بیمارستان 
امام حسن)ع( دریافت می کردند. وی در خصوص خدمات 
ام آر آی در بیمارســتان نیز می گویــد: همچنین خدمات 
ام آرآی نیز پس از رفع مشکل سخت افزاری هم اکنون در 

بیمارستان امام علی)ع( بجنورد ارائه می شود.

قدس از بالتکلیفی یکماهه بیماران گزارش می دهد

حال دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام علیj بجنورد خوب نیست
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واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

8,900

4,500

8,500

5,700

5,600

کیلوگرم

بسته

بسته

850 گرمی

پاکت

تخم مرغ

کره 100 گرمی )پگاه(

پنیر 400 گرمی )پگاه(

ماست 3/2% )پگاه(

شیر 3/2% )پگاه(

فرودگاه مشهد به فرودگاه جهان اسالم تبدیل شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این مراسم 
در سخنانی گفت: در صورتی که طرح کشوری حساب 
روستا به صورت آزمایشی در خراسان رضوی اجرا شود 
می توان رشد روستا را براساس شاخص های مشخص 

ارزیابی کرد و سپس شبکه روستاها را با هم گره زد. 
علی آقامحمدی افزود: اگر برای روستاهایی که محور 
توســعه در الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی 
استان خراسان رضوی قرار گرفته اند »حساب روستا« 

ایجاد شود میزان تولید ناخالص داخلی در روستا قابل اندازه گیری شده و شاخص 
ماندگاری جمعیت در روستاها ارتقا می یابد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به ظرفیت های زیاد الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در خراسان رضوی و همراهی و همدلی مسئوالن 
و نمایندگان در این اســتان با فعاالن اقتصادی افزود: در این شــرایط 128 هزار 
میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری که در این الگو به امضا رسیده کامالً قابل 

تحقق است.
آقامحمدی افزود: پیشــنهاد من برای مشهد تبدیل فرودگاه آن به فرودگاه جهان 
اســالم اســت، در صورتی که زمینه فراهم و انجام پروازها از فرودگاه مشهد ارزان 
شــود می توان این شهر را به مبدأ اصلی برای سفر مسلمانان قرار داد چون مشهد 
پایتخت دوم ایران است و تبدیل فرودگاه آن به فرودگاه جهان اسالم می تواند یک 

توسعه بزرگ را رقم بزند.
گفتنی اســت، در ادامه این مراسم معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، دبیر 
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان و سه تن از معین های اقتصادی فعال به بیان 

دیدگاه های خود در خصوص مثلث اقتصادی پرداختند.



روی خط خبر
 صدور کیفرخواست برای ماجرایی که 

»قدس« از آن رونمایی کرد 
 پرونده سلطان فروش مدرک جعلی

در مسیر دادگاه
معاون  رحمانی:  عقیل 
دادســتان و سرپرســت 
دادسرای ناحیه 2 مشهد 
کیفرخواســت  گفــت: 
آفتاب،  هلدینگ  پرونده 
معروف به  سلطان جعل 
مــدارک تحصیلی صادر 

شد و در حال پیگیری هستیم تا پرونده در شعبه ویژه ای در 
دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

قاضی ســیدجواد حســینی، معاون دادســتان و سرپرست 
دادســرای ناحیه 2 عمومی و انقالب مشهد در تشریح پایان 
روند رسیدگی به پرونده پیچیده جعل و فروش مدارک علمی 
که بیش از یک سال است قدس به صورت ویژه و اختصاصی 
موضــوع را رصد می کند، گفت: اخــالل در نظام اقتصادی، 
کالهبرداری شبکه ای به میزان حدود ۱۰ میلیارد ریال، جعل 
انواع مدارک تحصیلی در پایه هــای مختلف، طراحی حدود 
۱۰۰ سایت جعلی، پولشویی حدوداً ۹۰ میلیارد ریالی و فرار 
مالیاتی در حدود ۸۵۰ میلیارد ریالی اتهاماتی است که در این 

پرونده وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی 
تشریح کرد 

 بررسی راهکارهای کاهش 
حوادث جاده ای

خبرنگار  بجنــورد- 
مدیــرکل  قــدس: 
شهرســازی  و  راه 
گفت:  خراسان شــمالی 
بی احتیاطــی و توجــه 
بــه مقــررات  نکــردن 
رانندگی نقش بسزایی در 

حوادث جاده ای در خراسان شمالی داشته است.
سیدعبدالمجید نژادصفوی در جلسه شورای اداری شهرستان 
راز و جــرگالن به بحث آموزش در کاهش تصادفات جاده ای 
اشاره کرد و افزود: نهادینه کردن آموزش و فرهنگ رانندگی از 
مراحل ابتدایی تحصیل توسط آموزش و پرورش و مساعدت 
فکری رســانه ها و فضای مجازی نقش اثربخشی در کاهش 

حوادث ایفا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: منظرآرایی جاده ای، احداث پارکینگ، فضای 
سبز، سکوهای نماز و... از جمله خدماتی است که باید در همه 
محورها عملیاتی شود تا رانندگان در صورت احساس خستگی 
بتوانند توقف کوتاه مدتی داشته باشند و تحقق این موارد نقش 

قابل توجهی در کاهش حوادث به دنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: احترام به مخاطبان جاده ای، توجه به دستورات و 
همکاری با پلیس راه و عوامل راهداری، رعایت سرعت مطمئنه 
و اطمینان از سالمت خودرو از دیگر عوامل اثربخش در کاهش 

تصادفات است.

انتقاد معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی: 
 زیستگاه یوزپلنگ آسیایی به محلی 

برای چرای دام تبدیل شده است!
قدس: معاون هماهنگی 
امــور عمرانی اســتاندار 
گفت:  خراسان شــمالی 
بنا به گزارش ستاد ملی 
پدیــده گرد  بــا  مقابله 
وغبار از سال ۹۶ تاکنون 
ساالنه ۱۰۰ میلیون دالر 

برای مقابله با این پدیده استفاده شده که سهم استان از این 
اعتبارات بسیار اندک بوده و باید از این اعتبارات ملی بیشتر 
بهره مند شــویم. رضا رجــب زاده در کارگروه مقابله با پدیده 
گردوغبار استان اظهارکرد: دخالت های انسانی تعادل طبیعت 
را از بین برده است. به عنوان مثال زیستگاه یوزپلنگ آسیایی 
به محلی برای چرای دام تبدیل شــده در حالی که حفاظت 
از این گونه جانوری یکی از وظایف ملی اســت و کشورهای 
توسعه یافته به دنبال حضور در کشــور ما برای ادامه حیات 

گونه های جانوری در حال انقراض هستند.
رجب زاده تأکید کرد: مقابله با بیابان زایی و حفاظت از منابع 
طبیعی تکلیف بین بخشــی و مرتبط با تمامی دستگاه های 
اجرایی است؛ بنابراین باید وظایف تک تک دستگاه ها مشخص 

شود تا عقب ماندگی استان در این حوزه جبران شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر به رغم تنوع 
اقلیمی تنها یک دستگاه سنجش در استان وجود دارد و باید با 
پیگیری از مرکز به دنبال افزایش ایستگاه های سنجش باشیم .

وی افزود: اینکه اقدامات برای مقابله با بحران ها به پس از وقوع 
بحران موکول شــود ضعف است که تبعات مالی و اجتماعی 

بیشتری دارد. 

عقیل رحمانی دالالن برای بردن سنگ های استخراج شده از 
معدن آلبالغ سرو دست می شکنند و سودش به جیب آن ها می رود 
و بازی با جان سهم جوانان منطقه که به دنبال تأمین نیازهای مادی 

روزمره خود هستند، می شود.
ریزش معدن آلبالغ بازهم جان یک نفر را گرفت؛ برداشت غیرمجاز 
از معدن آلبالغ در حوالی اسفراین موجب مرگ یک روستایی شد و 
ششمین عامل برداشت غیرمجاز از معدن آلبالغ هم جان خود را از 
دست داد، این ها نمونه ای از خبرهای بود که از ابتدای سال جاری 
تا امروز هر چند ماه یک بار تبدیل به خبر اصلی برخی رسانه های 

مکتوب و... می شد.
در تمامی این اخبار اشــاره شــده بود که معدن آلبالغ در منطقه 
حفاظت شده ساریگل و در فاصله چندکیلومتری از شهر اسفراین 
در استان خراسان شمالی واقع شده و علت جانباختن این افراد هم 
این اســت که روستاییان برای برداشت غیرمجاز از معدن یاد شده 
حاضرند راه های کوهستانی و صعب العبور را پشت سر بگذارند و هر 

طور شده از معدن آلبالغ برداشت کنند.

 راهی معدن مرگ می شویم
پس باید سنگ های برداشت شده از معدن آن قدر ارزش داشته باشد 
که روســتاییان جان خودشان را کف دست گرفته و به کوهستان 
می زنند. برای بررسی هرچه بیشتر ماجرا و یافتن پاسخ پرسش های 
بی جوابمان همراه با تصویربردار روزنامه در یکی از روزهای ســرد 

زمستانی ساعت ۸:3۰ مشهد را به مقصد اسفراین ترک می کنیم.
برای انتخاب نزدیک ترین مســیر از مسیریاب گوشی تلفن همراه 
کمــک می گیــرم. کوتاه ترین مســیر که فاصله ای حــدود 2۸4 

کیلومتری با مشهد داشت را انتخاب می کنیم.
برای رسیدن به مقصد که همان شهر اسفراین بود پس از عبور از 

شهر چناران، وارد مسیر فرعی منتهی به روستای چکنه می شویم.
کوه های پوشــیده شــده از برف، همانجا قدرتشــان را به رخ ما 
می کشند. از چکنه و گل پین عبور می کنیم و از کنار گذر روستای 
مشکان به سمت راست تغییر مسیر می دهیم و راه روستای گراتی را 
پیش می گیریم. برای رسیدن به این روستا که در چند ده کیلومتری 
اسفراین قرار داشت باید مسیر سخت و جاده ای با چاله چوله های 
فراوان را پشــت سر می گذاشــتیم. پس از حدود 3 ساعت و نیم 
رانندگی مداوم وارد شهر اســفراین می شویم. خودرو روزنامه دور 
میدان مادر این شهر متوقف می شود تا برای یافتن محل دقیق واقع 
شدن معدن آلبالغ از چند راننده تاکسی که منتظر پر کردن خودرو 

و تکمیل مسافر بودند، کمک بگیریم.
سوز شدید سرما همان لحظه پیاده شدن از خودرو سیلی سختی به 
صورتم می زند. از یکی از راننده تاکسی ها می پرسم چطور به معدن 
آلبالغ برویم، راننده با تعجب به چشمانم خیره می شود و می پرسد 

آلبالغ، االن؟
ســری به تأیید تکان می دهم و او در حالی که با دســت به پشت 
ســر من و قله یک کوه سفیدپوش اشاره می کند، می گوید: آلبالغ 
آنجاســت، اما چندمتر برف روی کوه را پوشانده است و راه آن باز 
نیست. وقتی می فهمد خبرنگارهستم ادامه می دهد: یکی ازهمکارانم 
چند روز پیش برای برداشت به معدن رفته بود که یک تن سنگ 
روی سرش ریخت و جان خودش را از دست داد. شما هم فکر این 
کار را از ســرتان بیرون کنید، چرا که در حالت عادی هر کس به 

محل می رود با جانش بازی کرده چه برسد به االن که برف همه جا 
را گرفته است.

اصالً فکر برگشتن را به ذهنم راه نمی دهم، ما باید به محل می رفتیم 
و هر طور شــده با افرادی که از معدن برداشت غیرمجاز می کنند، 
صحبت می کردیم. هر چند راننده تاکسی کلی ما را ترساند، اما آخر 
راه را نشــان ما داد و گفت: مسیر ســد بیدواز را ادامه بدهید، وارد 
منطقه حفاظت شده خواهید شد. آنجا اهالی چندین روستا هستند 
که در میان آن ها تعدادی برای برداشت به ارتفاعات آلبالغ می روند.

با آدرســی که راننده تاکســی می دهد از شــهر خارج و وارد پیچ 
وخم های تند و خطرناک سدبیدواز می شویم. از سد عبور می کنیم 
و به سمت نخســتین روستا که براساس بررسی های ما در حوالی 
منطقه حفاظت شــده ساریگل واقع شده و از یک طرف به معدن 
آلبــالغ راه دارد، حرکــت می کنیم. چند دقیق بعد به روســتای 

نوشیروان می رسیم که در کنار یک پیچ و درمیان دره قرار داشت.

 برداشت غیرمجاز به شیوه کوله بری!
به ورودی روستا که می رسیم یک پیرمرد را می بینم که با دوربین 
شــکاری ارتفاعات را رصد می کند. احساس می کنم چشم انتظار 
کسی اســت، خودرو را متوقف می کنیم و به سراغ مرد جوانی که 
آنجا بود می روم تا به واســطه او یکی از اهالی که برای برداشــت 
ســنگ های معدنی به آلبالغ می رود را بیابــم. وقتی با او همکالم 
می شوم و می فهمد خبرنگار هســتم، با زدن یک »سوت« همان 
پیرمرد را به ســمت ما فرامی خواند و می گوید: او دقیق تر از ماجرا 

اطالع دارد.
پیرمرد دوربین به دســت که به جمع ما می پیوندد وقتی از ماجرا 
مطلع می شود این گونه سر صحبت را باز می کند: برف ارتفاعات را 
پوشانده و در حال حاضر کسی به محل نمی رود. اهالی روستای ما 

از زمانی که برخی در این راه کشته شده اند کمتر 
به معدن می روند. 

از او می پرســم بهتریــن راه رســیدن به معدن 
کجاست، او می گوید: از تمامی این روستاها که 
دورتا دور کوه را گرفته اند، راه به معدن وجود دارد، 
اما روســتای قلعه سفید مسیر راحت تری دارد. او 
ادامه می دهد: زمانی که هوا خوب باشد تعدادی از 
اهالی برای برداشت سنگ های معدنی که برخی 

می گویند سرب و روی دارد، به محل می روند. 
راه آن خیلی دشوار است، معموالً با االغ به سمت 
معدن می رونــد و برخی هم به صورت کوله بری 
خودشان را به محل می رسانند. همین چند روز 
پیش یکــی از اهالی وقتی به صورت کوله بری با 
خود حدود ۵۰کیلوگرم سنگ را از ارتفاعات پایین 

آورد، وقتی وارد روستا شد همانجا از حال رفت و افتاد.
دلیل اصلی اینکه برخی با جان خود بازی می کنند هم مشــکالت 
اقتصادی اســت وگرنه چه کسی با وجود این همه دشواری دست 

به این کار می زند.

 معدن زیر برف
از آن ها خداحافظی  و به ســمت روســتای قلعه ســفید حرکت 
می کنیم. این روســتا هم روی دامنه کوه قرار گرفته و باید از روی 

یک پل عبور کنیم تا وارد آن شویم. طبق اطالعات ما باید از میان 
روســتا عبور می کردیم و وارد یک راه مالرو می شدیم تا بتوانیم به 
ســمت معدن آلبالغ برویم. از آخرین خانه روستا هنوز دورنشده 
بودیم که یک زن روســتایی ما را صدا می زنــد و درحالی که به 
راحتی فارسی صحبت نمی کند به ما می فهماند که همانجا توقف 
کنیم. خودش را که به ما می رساند، دخترش هم همراهش می آید. 
او که فارســی روان تر از مادرش صحبت می کند از ما می پرســد 
کجا می روید؟ پاســخ می دهیم به سمت معدن آلبالغ، باتعجب و 
ترس نگاهی به ما می کند و با حالتی که راه ما را سد کرده باشد، 
می گوید: مگر برف را روی قله نمی بینید، به آن سمت نروید، کشته 
خواهید شــد. حتی در حال حاضر اهالی روستا هم برای برداشت 
به ارتفاعات نمی روند. این سرما موجب شده گرگ به سمت روستا 
بیاید، همین چند روز پیش یک گرگ به یکی از زن های روســتا 

حمله کرد.
مادرش که فهمیده بود ما چه قصدی در ســر داشتیم به زبان 
کرمانجــی و با حالت نگرانی کلماتی را به دخترش منتقل  و او 
هم برای مــا صحبت های مادر را ترجمه می کرد. خالصه آن ها 
ما را قانع کردند که از رفتن منصرف شــویم، چرا که باید برای 
رفتــن به محل صبح زود به کوه می زدیم. حدود چهارســاعت 
پیاده روی در کوه برای رســیدن و برگشت آن هم زمانی دیگر 

نیاز داشت.
از آن ها ســراغ افرادی را می گیریم که خودشان به معدن می روند 
و می توان گفت کارشان همین است که نشانی روستای حسن آباد 

را می دهند.

 هر االغ و 70 کیلوگرم بار
از روستا بیرون می رویم و جست وجوی خود را برای پیدا کردن یکی 
از آن افراد ادامه می دهیم. وارد روستای حسن آباد 
می شــویم. چندین جوان در ابتدای روســتا زیر 
آفتاب نشســته اند. بازهم خودمــان را معرفی  و 
خواسته مان را مطرح می کنیم. کمی به ما خیره 
می شوند و باهم درگوشــی صحبت می کنند و 
پاســخ می دهند ما کســی  را که به معدن برود 

نمی شناسیم!
چند قدم که از آن ها دور می شــوم و پاسخ آن ها 
را در ذهــن مرور می کنم، احســاس کردم آن ها 
من را دست به ســر کرده اند، دوباره برمی گردم 
و می گویم فکر می کنم یکی از شــماها باید تا به 
حال به معدن رفته باشد. خنده یکی از آن ها همه 
چیز را لو می دهد. از میان جمعیت بلند می شود 
و دست من را می گیرد و کمی آن طرف تر می برد 

و می گوید بله من معدن رفته ام، می خواهی چه چیزی را بدانی؟
به او اطمینان می دهم کــه فقط برای تهیه گزارش آمده ام و نّیت 
دیگری ندارم. او در ادامه می گوید: من کارم رفتن به معدن آلبالغ 
اســت. تا  امروز بارها به آنجا رفته ام. راه آنجا مالرو است. هر بار که 
می خواهم به آنجا بروم با خودم دو االغ می برم. هر االغ را هم حدود 
7۰ کیلوگرم بار می کنم. گاهی امکان دارد که حین برگشــتن از 
معدن االغ به داخل دره ســقوط کند، تا  امروز برای خودم هم این 

اتفاق پیش آمده است.

 بازی با جان به سود دالالن!
گرم صحبت با او بودم که یکی دیگر از روســتاییان وارد صحبت ما 
شد و گفت: اسمی از من منتشر نکنید. اگر چهار ساعت راه را طی 
کنیم و به معدن آلبالغ برسیم و شرایط برداشت مهیا نباشد، باید 
شب را هم آنجا سپری کنیم. بارها این گونه شده برای همان هم با 
خودمان چادر می بریم. این اقدام خیلی خطرآفرین است و به خاطر 
شرایط مادی و نبود کار مناسب برخی از اهالی در منطقه دست به 
این کار می زنند. نمی دانم این سنگ ها چه ارزشی دارد، اما هرچه 
هست آن قدر می ارزد که برای خریدن آن دالالن از شهرمشهد و... 
به این روستاها می آیند و برای هر کیلوگرم سنگ معدن آلبالغ ... 

هزارتومان پرداخت می کنند.
او ادامه می دهد: ازهمین روستا تا امروز سه نفر و از روستا های دیگر 
هم حدود ســه نفر حین برداشت سنگ جان خودشان را از دست 
داده اند. دلیل این حادثه هم ریختن آوار در غارهایی اســت که با 
دست کنده شده اند . برای کندن و رفتن به عمق زمین دستگاه های 
شارژی همراه می بریم، گاهی حین کندن محل موج ایجاد و موجب 
ریزش آوار می شــود. کشــته ها به کنار تعدادی زیادی هم در این 
مسیر مجروح شده اند. هستند افرادی که حین رفتن و یا برگشتن از 
ارتفاعات داخل دره پرت شده اند یا به خاطر ریزش آوار روی آن ها 
قطع نخاع و مجروح شده اند، چاره چیست؟ برای تأمین هزینه های 
زندگی نیاز داریم این خطر را به جان بخریم. اگر یک درآمد پایدار 

داشته باشیم هیچ وقت به سمت این کار نخواهیم رفت.

 امکانات کامل سودجویان برای خرید سنگ ها!
همان طور که توضیح می دهد دستم را می گیرد و با خود به خانه اش 
می برد و آنجا چند نمونه از سنگ های معدن آلبالغ را به من می دهد 

و می گوید: برای این سنگ ها جان خودمان را به خطر می اندازیم.
او در مورد دالالن  و بردن ســنگ ها هم می گویــد: آن ها آن قدر 
اطالعات دقیقی دارند که می دانند چه چیزی را ببرند و چه چیزی 
را نبرند. برای این کار هم روی نمونه هایی که اصالتشان مشکوک 
اســت، قطره می ریزند. خوب ها را جدا می کنند و می برند. درفصل 
بهار و تابســتان دالالن در محل مستقر می شوند و سنگ ها را به 
شــیوه ای خاص از محل خارج می کنند. برخی می گویند آن ها را 
به خارج از کشور قاچاق و عده ای هم اعتقاد دارند به یک کارخانه 

داخل کشور می برند.

 نبود اشتغال، عامل اصلی این اقدام خطرآفرین
در ادامه او قول می دهد که در فصل بهار یک بار ما را با خودش به 
معدن آلبالغ ببرد. وقتی پیگیری های ما به پایان کار خود می رسد، 
برای ما روشن می شــود در کنار اینکه این اقدام خطرآفرین جان 
اهالی روســتاهای مذکور را به خطر انداخته، نبود درآمد مناسب و 
مشکالت مادی، برخی روستاییان را به سمت این کار سوق می دهد. 
این ماجرا هم جای سؤال و توجه دارد که سنگ های استخراج شده 
از محل چه موادمعدنی با خود همراه دارند که سودجویان و دالالن 

را برای خرید به این منطقه کشانده است.
امیدواریم مسئوالن تدبیری اتخاذ کنند که راه سودجویی ها گرفته 
شود و در کنار آن اهالی این روستاها در صورت فراهم شدن فرصت 
برداشت مجاز از محل به کارگرفته شوند و نیروی کار بومی فراموش 

نشود.

امیدواریم مسئوالن 
تدبیری اتخاذ کنند که 

راه سودجویی ها گرفته 
شود و در کنار آن اهالی 

این روستاها در صورت 
فراهم شدن فرصت 

برداشت مجاز از محل به 
کارگرفته شوند و نیروی 
کار بومی فراموش نشود

بــرش

آب و هوا
 خروج سامانه ناپایدار جوی 

از خراسان رضوی
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق 
بررسی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای به تدریج با خروج سامانه 
ناپایدار جوی از استان، شاهد کاهش ابرناکی و در دو روز آینده 
جوی پایدار در اســتان خواهیم داشت. در این مدت پدیده 
غالــب مه  صبحگاهی، در طول روز غبارآلود و در شــهرهای 
صنعتی و پرجمعیت افزایش آالینده های جوی خواهد بود. 
ضمن اینکه در اواخر هفته دمای روزانه افزایش خواهد یافت.

هوای امروز مشهد هم صاف تا کمی ابری با مه صبحگاهی در 
بعدازظهر گاهی وزش باد و افزایش ابر خواهد بود.

حداقل و حداکثر دما هم برای امروز شهرســتان مشــهد به 
ترتیب 2- و 7 درجه باالی صفر پیش بینی شده است.

در 24 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمای ۱۰- درجه 
سلسیوس ســرد ترین و خواف با بیشــینه دمای ۱2 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشــترین مقدار بارش از کالت نادر ۶/3 میلیمتر 
و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سرخس با 

سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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خط قرمز: فردی که اســناد محرمانه درون سازمانی شهرداری 
مشــهد را در یک کانال تلگرامی منتشــر کرده بود، شناسایی و 

دستگیر شد.
چندی پیش شکایتی از سوی مسئوالن شهرداری مشهد به دادسرای 
ناحیه 7 مشــهد )ویژه فضای مجازی( منعکس شد که بررسی آن 
توسط  قاضی غالمی، رئیس شعبه 772  حکایت از آن داشت که مدیر 
یا مدیران یک کانال تلگرامی، سند محرمانه ای که در آن اعالم شده 
بود فردی برای انتصاب یک پست مدیریتی فاقد صالحیت است را 

بدون رعایت قانون در کانال مذکور منتشر کرده اند.
بر همین اســاس بود کــه مقام قضایی به مأمــوران پلیس فتا 
خراسان رضوی دستور داد عامل این اقدام ردزنی شود. تحقیقات 
اولیه حاکی از آن بود که کانال مذکور یک ادمین دارد و او هم از 
طریق یک شماره تلفن اطالعات را روی کانالش بارگذاری کرده 
است. هویت صاحب خط نشان می داد که مالک آن یک مرد است. 
این گونه بود که دستور بازداشت او صادر شد. به محض شناسایی 
مالک خط، او مدعی شــد خط مذکور در اختیار خواهرش است. 

مأموران کمی بعد متهم را دستگیر و پس از توقیف گوشی همراه 
و لپ تاپ او مشــخص شــد او به تنهایی مطالب را روی کانالش 

بارگذاری می کرده است.
از ســوی دیگر وقتی ادله جرم مورد بازبینی قرارگرفت، مشخص 
شد برخی از مدیران و کارمندان شهرداری مشهد با او در ارتباط 
بوده اند. حتی متهم از تمامی پیام هایی که برای او ارسال می شد، 

تصویر و عکس گرفته بود.
قاضی غالمی در ایــن زمینه به قدس گفت: به هیچ عنوان با 

افرادی که بخواهند اقدام به انتشار اخبار کذب، خالف واقع و 
حتی بداخالقی های رســانه ای را رقم بزنند، مماشات نخواهد 
شــد. تا امروز مدیر چند کانال تلگرامی در مشــهد دستگیر 
شده  اند که هر کدام خط سیاسی خاص خود را داشتند. همه 
باید قانــون را رعایت کنیم و هیچ کس حق ندارد با انتشــار 
برخــی اخبار به باجگیری سیاســی مبادرت کند. دســتگاه 
قضایی هم به هیــچ عنوان با فعالیت هــای قانونمند مخالف 

نیست، بلکه از آن ها حمایت هم می کند.

به واسطه انتشار یک سند محرمانه صورت گرفت

دستگیری گرداننده یک کانال تلگرامی 

گزارش میدانی قدس از پشت پرده های برداشت غیرمجاز از معدن مرگ در خراسان شمالی

دالالن،آلبالغ را محاصره کرده اند



ورزش خراسان

نشست ادبی

گفت وگو با هنرمند دوران دفاع مقدس

نقش و نگار شهادت 
سرورهادیان  آن زمــان فقط هنرمند بود 
که خودش باید مستقیم ورود پیدا می کرد تا 
یک اثر را خلق کند. زمینه خطاطی کم بود، 
پرده، قلم و دیوارنویســی توسط یک هنرمند 

انجام می شد. 
مانند حــاال تکنولوژی نبود که بتــوان انواع 
خط ها را به نرم افزار داد و سپس پرده و یا بنر 
را دقایقی بعــد تحویل گرفت. در تمام دوران 
دفــاع مقدس تعداد محــدودی از هنرمندان 
بودیم که پرده نویسی، دیوار نویسی و کشیدن 

چهره شهدا را در مشهد انجام می دادیم. 

 از هنر تا سپاه 
مطالب باال بخشی از گفت وگوی ما با سرهنگ 
حسین زارع متولد 1339 مشهد است. او که 
کارشناس رشــته مدیریت و بازنشسته سپاه 
اســت جزو اندک هنرمندان دوران انقالب و 
دفاع مقدس است که عالوه برخدمت در نظام، 
پرده و دیوارنویسی آن زمان ها را نیز در رزومه 

خود دارد.
وی می گویــد: من از دوران دبیرســتان کار 

خطاطی را شروع کردم. 
انگیزه ام، دوســت کناری من بــود که خط 
تحریر زیبایی داشــت. اســتعدادی در زیبا 
نوشتن داشتم، بعد ها به انجمن خوشنویسان 
شــهرمان مراجعه کردم و از محضر استادان 
بنامی چون اســتاد مهدیــزاده رئیس وقت 
انجمن خوشنویسی و همچنین استاد توکلی 
که او هم از اســتادان سطح یک خوشنویسی 

بود، بهره بردم. 
خط نستعلیق را که در قلم نی امتیاز آور است، 
آموختم که اگــر این خــط را بدانیم مابقی 

خطوط مانند نسخ و ثلث را می توان نوشت.

 از دیوارنویسی مشهد تا شهرستان 
ایــن هنرمند دوران دفاع مقــدس می افزاید: 

در اوایل انقــالب و دوران دفاع 
را  دیوارنویســی ها  مقــدس، 
انجــام مــی دادم و حتی برای 
دیوارنویســی و طراحی هــای 
به  پرده نویسی  و  سطح شــهر 
شهرستان ها مأموریت می رفتم. 
در مقطعی از آن دوران به غیر از 
کار سازمانی، به صورت شخصی 
پرده های آســتان  از  بخشــی 
قــدس رضوی را که در شــهر 
نصب می شــد، انجام می دادم. 
برای  پرده نویسی ها  این  بیشتر 
مناســبت های خاص همچون 
والدت ها، شــهادت ها و برخی 
چون  انقــالب  موقعیت هــای 
ســالروز 15 خرداد و 22 بهمن 

و...بود. 
ایــن هنرمند دربــاره خاطــرات دوران دفاع 
مقدس نیز اظهار می کند: در ســال 60 به یاد 
دارم برای اعزام لشکر بسیجیان، پرده نویسی 

انجام می دادم که حال و 
هوای خاصی داشت.

استاد زارع تأکید می کند: 
روزهــای  دوران  آن  در 
دوشــنبه و پنجشــنبه 
هرهفته مراســم تشییع 
پیکر پاک شــهدا بود و 
همیشــه یک روز قبل از 
مراسم تشــییع، خانواده 
شــهدا یــک عکــس از 
برایــم  را  شهیدشــان 
می آوردنــد و در صفحه 
A4 کــه از قبل دور آن 
از جنگ  برگه حاشیه ای 
عکس  بود  شده  طراحی 
شــهید را می گذاشتم و 
وسط آن متن را خطاطی می کردم و به صورت 
پلی کپی آن را تکثیر و حدود 40 برگه آماده 
می کردم تا برای روز تشــییع پیکر شهید در 

مراسم از آن استفاده شود. 

 زمان نیاز حضور در جنگ 
او که عالوه بر فعالیت های تبلیغات فرهنگی و 
هنری، در زمان نیاز نیز در جبهه حضور داشته 
است، می گوید: اوایل سال 60 بیشتر در منطقه 
کردستان در عملیات های پاک سازی شهرها و 
روســتاها از ضد انقالب، کومله و دموکرات ها 
حضور داشــتم. آن زمان جنگ در آن منطقه 

رودررو نبود و جنگ ها پارتیزانی بود. 
دموکرات ها آنجا سهم خواهی و استقالل طلبی 
داشــتند و درگیری جدی با نیروهای نظامی 
بود. حســین زارع تصریح می کند: بعد از آن 
دوران، کم کم تکنولوژی به بازار آمد، دستگاه 
سیلک و بعدها بنر جای نوشتن با دست را پر 

کرد و نیازها این گونه مرتفع شد. 
اکنــون دیگر نهاد هــا یا افراد کارشــان را به 
هنرمند سفارش نمی دهند تا وی با خطی که 
ابتدا توسط پرگار روی پارچه نقش می بست و 
بعد توسط رنگ پر می شد، این کار انجام شود. 
سال هاست طراحی با کامپیوتر انجام و سپس 

خط یا طرح مورد نظر چاپ می شود.

 شروع دوباره
وی درباره ادامه هنر خوشنویسی می گوید: به 
تازگی بعد از 30 ســال دوباره نوشتن خط را 
شروع کردم. این روزها بسیاری از آثار دوستان 
هنرمنــد آن دوران را در فضا هــای مجازی 
می بینم که آثار خطاطی شان را می گذارند و 
این می تواند فرصت خوبی بــرای تبادل آثار 

هنری باشد.

فرهنگ و هنر

رپوژه

زوم

 ۳ آسمان نمای دیجیتال 
در خراسان جنوبی افتتاح می شود

قدس: مدیــرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان جنوبی 
از افتتاح ســه آســمان 
کانون  دیجیتــال  نمای 
پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان اســتان در 

ایام اهلل دهه مبارک فجر خبر داد .طاهره حمیدی در نشست 
کارگرو ه های دهه فجر اســتان اظهار کرد: دو کتابخانه سیار 
روســتایی در شهرســتان های بیرجند و قاین در این ایام به 
بهره برداری می رســد، همچنین سه آسمان نمای دیجیتال 
در شهرستان های بیرجند، فردوس و طبس نیز در دهه فجر 

افتتاح می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراســان 
جنوبی با اشــاره به اینکه با افتتاح کتابخانه های سیار تعداد 
اعضای کانون افزایش پیدا می کند، گفت: هر کتابخانه سیار 

بین 20 تا 30 کودک را تحت پوشش قرار می دهد.
وی همچنین از افتتاحیه سیاره عروسک ها در کانون پرورش 
فکــری بیرجند خبر داد و تصریح کرد: کتاب زنگ لواشــک 
مجموعه آثار اعضــای کارگاه های ادبی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان نیز رونمایی می شود.

 کشت گیاهان دارویی در ۱۰۰ هکتار 
از اراضی منطقه مرزی باجگیران

فــارس: مدیــر جهاد 
قوچــان  کشــاورزی 
گفــت: منطقــه مرزی 
باجگیران دارای ظرفیت 
باالیــی بــرای کشــت 
گیاهــان دارویــی بوده 
کــه در برنامه ریزی های 

انجام شده از اسفندماه 100 هکتار دیگر نیز زیر کشت می رود.
احمد کنعانی با اشاره به شرایط آب و هوایی این شهرستان، 
گفت: قوچان یکی از مستعدترین مناطق برای کشت گیاهان 
دارویی با دارا بودن مراتعی غنی محســوب می شود. منطقه 
مرزی باجگیران نیز از شرایط ویژه تری به دلیل رشد گیاهان 

خودرو در این زمینه برخوردار است.
وی با یادآوری اینکه در سال زراعی 97-96 تقریباً برای کشت 
گیاهان دارویی در این شهرستان توفیقی حاصل نشده و میزان 
آن حدود نیم تا یک هکتار بوده است، افزود: با توجه به اهمیت 
کشت این نوع از گیاهان، برنامه ریزی برای سال زراعی جدید 
انجام و مقرر شــد به صورت قراردادی با کشاورزان کشت این 
گیاهان آغاز شــود و در حال حاضر کشــت سیاه دانه در 10 

هکتار از اراضی قوچان از اسفندماه شروع می شود.
مدیر جهاد کشاورزی قوچان ادامه داد: مجوزی برای فراوری 
زعفران در شهرک صنعتی شــماره 2 صادر شده، یک واحد 
دیگر نیز از گذشته کار فراوری را انجام می داد. فراوری دیگر 

محصوالت گیاهی در شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

 چهارمی حسن تفتیان 
در دو ۶۰ متر فرانسه

المپیکی  دونده  قدس: 
ایران در اولین مســابقه 
فرانســه  در  خود  فصل 
چهارم شد. حسن تفتیان، 
دونده المپیکی ایران که 
اردوی تمرینی خود را در 
فرانسه آغاز کرده است در 
اولین مســابقه فصل خود در دوی 60 متر چهارم شد. وی در 
مسابقات نانتز فرانسه زمان 6.72 را ثبت کرد و در جایگاه چهارم 

ایستاد. نفر نخست این مسابقات رکورد 6.69 را ثبت کرد.

 ۳ ووشوکار استان 
به مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافتند

قدس: ســه ووشــوکار 
جوان از خراسان رضوی 
در رشته ساندا با کسب 
مســابقات  در  مقــام 
قهرمانــی کشــور جواز 
در مســابقات  حضــور 
انتخابــی تیــم ملی را 
کسب کردند. رئیس هیئت ووشوی خراسان رضوی گفت: در 
مســابقات قهرمانی کشور عباس براهویی در وزن منهای 52 
کیلوگرم در رده ســنی جوانان به مقام نخست دست یافت، 
محمدمتیــن اطهری زاده در وزن منهای 56 کیلوگرم در رده 
ســنی جوانان بر سکوی سوم ایســتاد و محمدجواد حسنی 
در وزن منهای 52 کیلوگرم رده سنی نوجوانان مقام سوم را 
بدست آورد. محمد زحمتکش در خصوص برگزاری مسابقات 
قهرمانی کشور، عنوان کرد: مسابقات قهرمانی کشور سوم و 
چهارم بهمن با حضور 35 تیم در سنندج برگزار شد که تیم 
خراسان رضوی با مربیگری سیدسجاد حسینی و جواد هاتفی 
و سرپرستی غالمعلی محمودی در این مسابقات شرکت کرد.

وی ادامه داد: مســابقات جهانی ووشو سال آینده در مراکش 
برگزار خواهد شد.

 آغاز رقابت نمایندگان خراسان رضوی 
در مسابقات تنیس بین المللی جوانان  

رقابت هــای  برنــا: 
بین المللی تنیس جوانان 
دختران  بخــش  دو  در 
و پســران بــا حضــور 
خراســان  ورزشــکاران 
رضــوی از امــروز آغاز 
می شــود.  قرعه کشــی 
رقابت هــای بین المللی تنیس جوانان در دو بخش دختران و 
پسران  به میزبانی ایران و در مجموعه ورزشی المپیک کیش 
از امروز برگزار خواهد شــد که 6 بازیکن از خراســان رضوی 
در این دوره از مســابقات حضور دارند. مهدی بهبودی، نوید 
روشن، سیاوش شیردل و امیرحسین موسوی در بخش پسران 
با رقبای خود به رقابت می پردازند. همچنین مهرانه ظهوریان 
و عسل جاویدان در بخش دختران حاضر در مسابقات 1200 
امتیازی ATF )زیر 14 ســال آسیایی ( و ITF جوانان )زیر 
1۸ سال جهانی( حضور دارند. در جدول مقدماتی پسران 25 
تنیسور از کشــورهای ایران، اوکراین و ترکیه حضور دارند و 
از بین نفرات حاضر چهار تنیســور بــه جدول اصلی راه پیدا 

می کنند. در روز نخست بازی ها هشت دیدار برگزار می شود.

 بررسی ادبیات داستانی و فیلم کوتاه 
در نشست ادبی و هنری شمس

هفتادمیــن  قــدس: 
نشســت ادبی و هنری 
شمس با موضوع ادبیات 
داســتانی و فیلم کوتاه 

برگزار می شود.
این نشست با حضور علی 
جعفری منتقد سینما و 
مجتبی انوریان یزدی و اجرای علــی براتی گجوان همراه با 

نمایش و نقد و بررسی برپا می شود.
عالقه مندان می توانند سه شــنبه ۸ بهمن ماه ساعت 17 به 
آدرس حرم مطهر - کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی 

- سالن کنفرانس مراجعه کنند. 

در اوایل انقالب و 
دوران دفاع مقدس 

دیوارنویسی ها را 
انجام می دادم 

و حتی برای 
دیوارنویسی 

و طراحی های سطح 
شهر و پرده نویسی 

 به شهرستان ها 
مأموریت می رفتم

بــرش

 گشایش نمایشگاه عکس »رضوی« 
در نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: 
شهادت  ایام  با  همزمان 
حضــرت ام ابیها فاطمه 
زهــرا)س(  نمایشــگاه 
آثار  »رضــوی«؛  عکس 
منتخب نهمین جشنواره 
ملی عکــس رضوی در 

نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور 
گشایش یافت.

مسئول مجتمع فرهنگی-هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیشــابور اظهار کرد: 5۸0 نفر از سراســر کشــور در نهمین 
جشنواره عکس رضوی شرکت کردند که از این تعداد 54 نفر 

به این جشنواره راه یافتند.
حمیدرضا آتشی گفت: در نهمین جشنواره ملی عکس رضوی 
از 71 اثــر منتخب، 26 اثر از بخش حرفه ای، 12 اثر از بخش 
موبایل، 17 اثر از بخش اردویی و پنج اثر ویژه، به عنوان اثرات 

برگزیده از سمت داوران انتخاب شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه عکس »رضوی« آثار منتخب 
نهمین جشــنواره ملی عکس رضوی، 40 اثر به سرپرســتی 

خلیل اله عراقی در معرض دید عموم عالقه مندان قرار دارد.
نمایشگاه عکس »رضوی« تا دهم بهمن از ساعت 10 الی 13 
و 17 الی 20 ویژه عموم عالقه مندان در نگارخانه کمال الملک 

نیشابور دایر است.

مدیر این شهر تاریخی خبر داد
 دومین بنای عظیم خشتی ایران

مرمت می شود 
کاوش،  بــرای  قدس: 
مطالعه و مرمت شــهر 
بلقیــس، 365  تاریخی 
اعتبار  تومــان  میلیون 

تخصیص یافت.
مدیر پایگاه شهر تاریخی 
بلقیس اســفراین گفت: 

امســال از اعتبارات استانی برای کاوش، مطالعه و مرمت این 
شهر تاریخی، 550 میلیون تومان تصویب شد که تاکنون 365 

میلیون و 400 هزار تومان تخصیص یافت.
علیرضا نجفی اعتبارات اردوگاه گردشگری و زیرساخت های 
گردشــگری را 430 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: از این 
میزان تاکنون 344میلیون و 700هزار تومان تخصیص یافت 
که هزینه خواهد شــد. شــهر کهن اسفراین معروف به شهر 
بلقیس به عنوان دومین بنای عظیم خشتی و گلی ایران، پس 
از ارگ بم شناخته می شود که در فاصله 3 کیلومتری جنوب 

غربی شهر اسفراین قرار دارد.  
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پروین محمدی  نزدیک به 700 داروخانه در مشهد طلبکار بیمه ها هستند و هر ماه 
بین ۸0 تا 100 داروخانه چک برگشــتی معادل حداقل 5 میلیارد تومان دارند که در 
صورت ادامه این وضعیت بیماران برای تأمین داروی مورد نیاز با مشکل جدی روبه رو 

خواهند شد.
این مطلب را دکتر شهریاری، رئیس انجمن داروسازان خراسان و عضو کمیسیون ماده 
20 معاونت غذا و داروی دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان کرد و افزود: با وجود 
اینکه در شرایط اقتصادی فعلی و وجود تحریم ها کمبود دارو در کشور نداریم ولی عدم 
پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها وضعیت بسیار بدی برای داروخانه داران 
به وجود آورده و چنانچه پرداخت مطالبات آن ها پیش از نوروز صورت نگیرد نمی توانند 
آمــاده ارائه خدمت و تأمین داروی مورد نیاز بیماران به ویژه زائران علی بن موســی 

الرضا)ع( در این ایام باشند. 
وی ادامه داد: شرکت های داروسازی چک قبول نمی کنند و دارویی که پولش را هشت 
ماه بعد یا بیشتر از این مدت باید دریافت کنند به داروخانه ها نمی فروشند و متأسفانه 
این روند موجب نارضایتی بیشــتر برای داروخانه داران و بیماران خواهد شــد. دکتر 
شهریاری با بیان اینکه حداقل 90 میلیارد تومان بدهی بیمه ها به داروخانه های مشهد 
است، خاطرنشان کرد: براساس قوانین مصوب، داروخانه ها با ارائه نسخه بیمار به بیمه ها 
باید در مدت 15 روز 60 درصد قیمت دارو و مابقی آن را در مدت دو ماه دریافت کنند 
در حالی که اکنون چهار ماه و نیم از سال 97 و دو ماه از سال 9۸ را طلبکار هستند. 

 جانبازان را دریابید
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران به سرگردانی جانبازان برای تهیه دارو اشاره 
کــرد و گفت: بیمه جانبازان )بیمه دی( به علت عــدم پرداخت مطالبات داروخانه ها 
وضع بســیار نامناســبی پیدا کرده به طوری که جانبازان عزیز مــا برای تهیه داروی 
مورد نیازشان در به در و آواره داروخانه ها شده اند و متأسفانه بسیاری از مراکز درمانی 
و داروخانه هــا قرارداد خود را با بیمــه جانبازان قطع کرده و خدمات الزم به جانبازان 
ارائه نمی شود که همین موضوع موجب بروز مشکالت زیادی در روند درمان جانبازان 

شده است. 

 شورای رقابت دست نگه دارد
رئیس انجمن داروســازان خراســان در ادامه تصریح کرد: متأسفانه به تازگی شورای 

رقابت و هیئت مقررات زدایی برخالف سیاست های اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه ها 
و رأی دیوان )هر 4هزار و 500 نفر جمعیت یک داروخانه و رعایت 200 متر فاصله( به 
وزارت بهداشت تکلیف کرده تا بدون در نظر گرفتن جمعیت و فاصله، مجوز داروخانه 
برای دانش آموختگان این رشته صادر کند که با توجه به تالش 40 ساله پس از انقالب 
برای دسترسی آحاد مردم به امکانات دارو و درمان در تمام مناطق محروم و دورافتاده 
و... در صورت تصویب و اجرای قانون محدودیت زدایی و... مثل تجمع مطب پزشــکان 
در نقاط باالی شهر )احمدآباد، سجاد و...(، داروخانه ها نیز بدون رعایت جمعیت تحت 
پوشش، فاصله و... در نقاط خاصی تجمع پیدا کرده و عالوه بر بروز مشکالت صنفی، 
افزایش سفرهای درون شهری، ترافیک و... دسترسی مردم به داروخانه ها نیز با مشکل 

مواجه خواهد شد. 
وی تصریح کرد: از شورای رقابت و مقررات زدایی تقاضا داریم به دسترسی عموم جامعه 
به دارو و داروخانه بیشتر توجه کنند و برای اجرای قانون جدید عجوالنه عمل نکنند 

و دست نگه دارند. 
وی تصریح کرد: تاکنون ســعی ما بر این بوده که با فرســتادن همکاران داروساز به 
اقصی نقاط کشور و حتی در مرز پاکستان و ترکمنستان برای ایجاد و تأسیس داروخانه، 
رضایت مندی مردم را فراهم کنیم که متأسفانه در صورت اجرای قانون محدودیت زدایی 

و عدم رعایت فاصله این رضایت مندی به نارضایتی بیماران تبدیل خواهد شد. 

یک مسئول:

100 داروخانه ماهانه حدود 5 میلیارد تومان چک برگشتی دارند!

77۳۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. فرســتاده- رونق زندگانی- فدراسیون 
پسوند  ویراستار-  بسکتبال 2.  بین المللی 
نسبیت- نوعی پارچه پنبه ای ارزان قیمت 
جمــع-  عالمــت  رازی-  زادگاه   .3
عبادت کردن- ابزارکار داور 4. از حبوبات- 
چهره  دوختــن-  درگوشــی-  صحبــت 
شطرنجی 5. اسباب زحمت- شجر- گیاه 
مقدس زرتشــتیان 6. مســائل بااهمیت- 
 فریادکشــیدن- صحرایی وسیع در مصر 
7. الســتیک مرتجــع-  کمتر- اشــعه- 
درخت سوزنی برگ شــهری ۸. کوتاهی- 
محل استقرار ســربازان 9. هزار- سیستم  
موتورهــای  روغنــی  با بنزیــن  و روغن و 
نفت - رنگ طبیعــت- عید ویتنامی 10. 
بی همتــا- زورق- حرفی در الفبای التین 
11. پــرده دری- گروه و دســته- یمین 
12. پســوند صفت تفضیلی- موت- خانه 
تابســتانی- نیکــی 13. لبــاس و جامه- 
کهنه  دل آزار  پدربــزرگ-  گنجینه خانه- 
14. متراکم- حرف فاصلــه- واگن برقی 
15. سود و فایده- مجسمه- مرکب تندرو

1. سوســمار مینیاتــوری- از القاب موالی 
متقیان امام علی»ع« 2. رادار نوع الکترونیکی 
 آن اســت- پوست برنج- شــکاف و سوراخ 
3. بله ایتالیایی- غذای شب- خوابیده- قاتل 
جنگل 4. تکه پارچه کهنه- زبان کوچک- ذره 
بنیــادی- صوت شــگفتی 5. دریاچه ای در 
ترکیه- جایی که قصد آن کنند- رودخانه ای 
پــرآب در جنوب غربی ایــران 6. راز و رمز- 
 پدربــزرگ- شایســته- ســوغات اصفهان 
خردشــده-  میوه جــات  از  خوراکــی   .7
برنج فــروش- شــهر فالســفه ۸. نگهبان 
اصطبــل- نوشــیدنی  که از لیمــو ، آب و 
شکر ساخته می شود 9. خوگرفتن- نگارش 
رایانه ای- روســتا 10. خیــس- کله پز- دانه 
معطر- توگوشــی 11. مقتول- زاری کردن- 
مزد ســاختمانی 12. موی مجعد- کمان- 
 پســوند به جاآورنــده- نقطــه اینترنتــی 
13. خشک مزاج- سنگ طلق- عضو دفاعی 
بدن حیوانــات- درخت انگــور 14. عقیده 
قلبی- شهر و تیم فوتبالی در فرانسه- از توابع 
مثلثاتی 15. خارج کردن- برابر فارسی برانکارد

  عمودی  افقی

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

300072305 پیامک کنید.
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