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اصالح
قوانین بانکها
به نفع مردم

قناعت ،استاندار
خراسانجنوبی
با تأکید بر اینکه
قوانین بانکها باید
در راستای انتفاع
مردم اصالح شود،
گفت :حمایت از
سرمایهگذاران
تکلیف دستگاههای
اجرایی است،
بنابراین از بانکها
هم انتظار میرود
موانع را از پیش
پای تولیدکنندگان
و سرمایهگذاران
بردارند.

کشف
کارگاهصنعتی
4800ساله
مسئول گروه کاوش
در محوطه باستانی
کلهکوب آیسک و
عضو پژوهشگاه میراث
فرهنگی کشور از
شناسایی آثار باستانی
و کارگاه صنعتی
4هزارو 800ساله در
این محوطه باستانی
خبر داد.
دکتر محمدحسین
عزیزی خرانقی در
حاشیه بازدید جمعی
از دبیران تاریخ مدارس
از محوطه کلهکوب
آیسک از شناسایی
یک مجموعه
صنعتی شامل کارگاه
ذوب فلزات ،کوره و
بخشهای مرتبط در
ادامه کاوش فصل سوم
در یک محدوده ۸۰
مترمربعی خبر داد.
وی نتایج سه فصل
باستانشناسی طی
پنج سال اخیر در این
محدوده را مؤید قدمت
۷هزار ساله زندگی
در منطقه آیسک
دانست.

میراث

کلنگ تخریب
بر پیکره خاطرات خراسان شمالی

کاهش  28درصدی
ذخایر سدهای خراسانشمالی

 ۱۰۰بنای تاریخی شناساییشده
در خراسان شمالی وجود دارد که
تاکنون کلنگ تخریب بر پیکره
آنها فرود نیامده ،اما زمزمههایی
مبنی بر فرو ریختن این آثــار با ارزش به علت
گرانی زمین و مسکن شنیده میشود.
درمحلههاییمثلساربانمحله،خیابانامیریه،
نادر ،شریعتی ،فردوسی و در بافت مرکزی شهر
بناهای تاریخی و قدیمی وجود دارند که برخی
از آنها هنوز ثبت ملی نشدهاند و برخی نیز با
وجود اینکه در فهرست میراث فرهنگی استان
بــه ثبت رسـیــدهانــد امــا در حــال تخریباند و
رسیدگی و توجه جدی به آنها نمیشود.
یکی از ایــن بناها نیز با اینکه ثبت ملی شده
امــا چــون اسـتـفــادهای از آن نمیشود در حال
مــرگ اســت و چندی قبل حتی آتــش گرفت و
بخشی از آن تخریب شد .از دیگر بناهایی که
تخریبشدمسجدجامعوحمامسراببجنورد
بود که این بناها نیز ثبت ملی نشده بودند اما

دارای قدمت و هویت بودند .مالک یکی از این
منازل به ایرنا میگوید :در مورد ثبت این خانه
با ما صحبت شده اما میراث فرهنگی با قیمت
کارشناسی که بسیار کمتر از قیمت واقعی آن
است قیمتگذاری میکند و خود نیز نمیتواند
آنرابخردوبایدسالهامنتظرتعیینتکلیفآن
باشیم ،دلیلی برای ثبت ملی خانه وجود ندارد.
علی مستوفیان ،مدیرکل مـیــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی نیز
میگوید :بهرهبرداران و مالکان قانونی خانههای
قدیمیکهواجدثبتدرفهرستآثارملیکشور
هستند یا ثبت شدهاند میتوانند برای مرمت
و تعمیر بناهای خود تسهیالت دریافت کنند.
مالکان در صورت ثبت ملک باز هم حق خرید
و فروش دارند ،میافزاید :این افراد میتوانند با
مشارکت میراث و تبدیل بنا به اقامتگاه ،هتل
و رس ـتــوران از تسهیالت و مشارکت میراث
بهرهمند شوند و از مالیات و عــوارض
معافهستند.

کارآفرینی

فعالیت
سه کافه کارآفرینی
در خراسان رضوی
◾

 .1کــوهــنــورد نیوزیلندی و از نخستین
فــاتــحــان قــلــه اورسـ ــت  -انـ ــدوه  .2کــام
صــریــح – پشتسر چــیــزی – بــرداشــت
محصول – مزهای در صورت آدم بداخالق
 .3یومیه – شیشه نشکن  .4مرغابی
عرب – رمز – صفحه اینترنت – سنگ
آسمانی  .5یاقوت زرد  -جاکارتا  ،پایتخت
اندونزی در این جزیره واقعشده  -رنگ
موی فوری  .6پشتسر – ترمینال – مرغ
سعادت  .7کشور قوم رومن – گستردنی
صیاد – خاک کوزهگری  .8نابجا -صحابی
پیامبر اعظم(ص) معروف به حکیم امت
 .9پشته خاک – چاهی در جهنم  -شباب
 .10پایداری برسر پیمان  -قند سوخته
 رســوب سبزرنگ ته جــوی  .11مجازاتشرعی – رفتار از روی خــرام  -شمارگان
.12ایستاده – حــرف پیروزی – غیرعمد
– بز کوهی  .13افسانهای – نرمیرفتار
 .14سرزمین – لقبی در چرخ نخریسی –

خبر

مدیرعامل شرکت آب منطقهای
خراسانشمالی گفت :سدهای
اس ـ ـتـ ــان ت ـ ـ ــوان ذخ ـ ـیـ ــرهسـ ــازی
234مـیـلـیــون مترمکعب آب را
دارنـ ــد در حــالــی کــه اک ـنــون فـقــط 80میلیون
مترمکعب آب ذخیره شدهاست که نسبت به
سال گذشته28درصد کاهش را نشان میدهد.
بــه گـ ــزارش فـ ــارس ،سیدعقیل مــرتـضــوی در
نشست شــورای حفاظت منابع آب و کارگروه
سازگاری با کم آبی استان اظهار کرد :منابع آب
استان در شرایط سختی قرار دارد و ابالغ میزان
آب قابل تحویل توسط وزارت نیرو صورت گرفته
و براساس آن طی یک برنامه سه ساله برداشت
از منابع آب زیرزمینی باید متعادل شود.
مدیرعامل شــرکــت آب منطقهای خــراســان
شمالی افزود :کشاورزان در سالهای گذشته در
این زمینه همکاری الزم را داشتهاند و همچنان
درخــواســت همیاری و کمک از آنهــا
را داریــم تا در مدیریت

«قیمت برای مصرفکننده» غیرواقعی!

رئیس انجمن کشتی باچوخه خراسان
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان
ش ـمــالــی گ ـفــت :م ـســاب ـقــات کشتی
خراسان رضوی گفت :قیمت درج شده مربوط به
باچوخه قهرمانی کشور۱۲ ،خرداد
مصرفکننده روی کاالها غیرواقعی است چون
امـســال بــا حضور چــوخـ هکــاران
به نظر میرسد راستیآزمایی برای درج
صاحبنام به میزبانی بجنورد
این قیمتها صورت نگرفته است.
مرکز استان برگزار میشود.
قیمت مصرفکننده درج شده
وکیل ارجمند اظهار کرد:
روی شــویــنــدههــا بــایــد بــراســاس
ا ی ــن مسابقات در اوزان
آنالیز واقعی ثبت شود .در حال
 ۹۶ ،۸۴ ،۷۴ ،۶۶و +۹۶
حاضر قیمت کنونی درج شده
کیلوگرم در محل گود
روی شــویــنــد ههــا مـ ــورد تأیید
ک ـش ـتــی پ ـ ــارک دوبـ ـ ـرار
انجمن نیست.
شــه ــرســت ــان ب ـج ـنــورد
عــلــی اصــغــریــان در گفتوگو
برگزار میشود .کشتی
بــا ایــســنــا درخ ــص ــوص گــرانــی
باچوخه خراسان شمالی
شویندهها اظهار کرد :از زمان
از ورزشهـ ــای پرطرفدار
در این خطه است که در
اجـ ــرای ط ــرح مــردم ـیســازی و
س ــال ۸۷به عنوان میراث
توزیع عادالنه یارانهها قیمت
در
مـعـنــوی ب ــه شــم ــاره ۳۰
برخی کاالها با دستورالعمل و
اث
ر
ـ
ی
ف ـهــرســت آثـ ــار م ـلــی م ـ
دربرخی کاالها بدون دستورالعمل
است.
ناملموس ثبت شده
افزایش یافته است .هماکنون مواد
توان
ی
م
نوعی
کشتی باچوخه را به
شــویــنــده نــیــز گ ــران ش ــده و ای ــن افــزایــش
فرنگی،
آزاد،
های
مــادر تمام کشتی
قیمت بــرای شویند ههای مختلف متفاوت بوده
بیشتر
چراکه
دانست
جــودو و کــوراش
است .درحال حاضر چند تیم در حال آنالیز
به
ـج
ـ
ی
ـدر
ـ
ت

ه
ـ
ب
و
ـت
ـ
س
ـا
ـ
ه

ن
آ
فـنــون آن شبیه
قیمتها بوده و تالش میکنند با هر گونه
است.
کرده
پیدا
رسوخ
نیز
دیگر
کشتیهای
تخلف برخورد نمایند.
وی تصریح کرد :باید توجه
داش ـ ــت درج
مدیرکل
تــعــاون ،ک ــار و
رفــاه اجتماعی خراسان
رضوی گفت :هماکنون سه کافه کارآفرینی در
ایــن استان واقــع در شهرستانهای مشهد و
بینالود فعالاند.
به گزارش قدسآنالین ،محمدامین بابایی افزود:
راهاندازی کافههای کارآفرینی از سه سال گذشته
مدیرکل کار و تعاون استان خبر داد
در خراسان رضــوی آغــاز شده است که اکنون
دو کافه کارآفرینی در شهر مشهد فعالیت
دارد و یک کافه کارآفرینی بهتازگی در شاندیز
شهرستان بینالود کار خود را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کــرد :کافه کارآفرینی فضایی
است پویا با امکاناتی از قبیل اینترنت ،تلویزیون
و گفتوگو که در آن تیمها و گروههای مختلف

◾افقی

مردانآسمانی

تلنگر

کشتی با چوخه قهرمانی کشور
در بجنورد برگزار میشود

کاوش
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سال سی و پنجم

◾

◾عمودی

 .1رنگ طبیعت – مصرفشمار  -انتهایی
 .2مروارید درشت – سینی چوبی یا فلزی
که در آن میوه میگذاشتند -هزار عرب –
مقابل نقدی  .3حیله و فریب – دگرگونی
سیاسی  -تسلط داشتن  .4عزیز و گرامی
 بدنهاد  .5بچه تازه متولدشده – لقباشرافی اروپــایــی  -جمهور  .6طویل – از
زبــانهــای برنامهنویسی رایــان ـهای  -گاز
تــنــفــســی  .7صـ ــوت تــنــبــیــه – ســمــت و
ســو – خ ــودروس ــاز بدعهد فــرانــســوی –
چهوقت؟  . 8از نیروهای چهارگانه ارتشی
– نوعی زیــرانــداز  .9دشمن سرسخت-
م ــار عظیمالجثه خــطــرنــاک « -ضمیر
همیشهغایب»«+ابر زمینی»  -شیر
خوراکی  .10رودخانه مرزی – از ورزشهای

از سوی دیگر شده است.
اع ـ ـ ــم از
ســرمــای ـهداران،
ک ــارآف ــری ــن ــان وصــاحــبــان
ایــده با یکدیگر به تبادل اطالعات پرداخته و
در جهت اجــرای پــروژههــای کــاری و نــوآورانــه با
یکدیگر همکاری میکنند.
بابایی اف ــزود :ایجاد شبکه سیال بــرای خلق
نوآوری و ایجاد تعامالت اجتماعی گسترده بین
اجزای اکوسیستم کارآفرینی از وظایف کافههای
کارآفرینی به شمار میرود.
وی بــیــان ک ــرد :ایــجــاد فضایی ب ــرای بــرقــراری
تعامالت اجتماعی بین کارآفرینان با دولت،
کارآفرینان با سرمایهگذاران و کارآفرینان با
دانشجویان ،ایجاد فضای مناسب برای ارتباط
مراکز مشاوره و شتا بدهند هها با صاحبان

گروهی  -آشتی .11برای محافظت ازچیزی
روی آن میکشند – آســیــاب خانگی –
بههیجان آوردن کسی  .12گمان – نشانی
که روی سینه نصب شــود  .13پردازنده
الکترونیکی – سرباز همهفن حریف –
خواهروبرادر اصلی  .14ناآشنا – سنگ
زیــریــن آســیــاب – پــســونــد آغشتگی -
بیماری  .15نمونه خــروار است – دریچه
هوای موتور خودرو – از پسغذاها
حل جدول شماره قبل

منابع آب بیش از پیش مؤثر باشند.
او تصریح کــرد :در نشستهای تخصصی
برگزارشده با نماینده کشاورزان ،میزان کشت
برنج ۵۰درصد کاهش یافت همچنین تحویل
آب بــرای کشت بهاره ممنوع و بــرای کشت
پاییزه نیز محدود شد .معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری خراسانشمالی هم در این
نشست اظهار کرد :خراسانشمالی صنعتی
نیست و بیشتر درآم ــد مــردم از کـشــاورزی
و دام ــداری اســت و منابع آب استان بسیار
محدود است .رشیدی افزود :برای مدیریت
منابع محدود آب استان و جلب مشارکت
بهرهبرداران ،پیشنهاد تعدیل پلکانی ضرایب
دش ـته ــای اس ـتــان در ای ــن شــرایــط بسیار
مناسب است چراکه اجبار ما در این زمینه،
اولویت تأمین آب شرب شهری و روستایی
است .رشیدی بر تغییر الگوی کشت استان
تأکید کرد و افزود :در این کار باید با کشاورزان
تفاهم شود تا از شرایط بحران عبور کنیم.

تخلیه مجتمع مسکونی ناایمن
در شیروان

فرماندار شیروان دستور تخلیه واحدهای
قیمت مصرفکننده روی کــاالهــا باید از طرف
آسیبدیدهمجتمعمسکونیاینشهر
انجمن مــورد تأیید قــرار گیرد .در حال حاضر درج
خراسان شمالی را داد تا از احتمال
این قیمتها روی کاالهایی که قیمت مصوب
بروزحوادثناگوارجلوگیریشود.
بر
نیست.
ندارند ،مــورد تأیید انجمن
دولت اسماعیلزاده روز جمعه
سربار
هزینه
ایــن اس ــاس آنالیز و
در حاشیه بازدید از واحدهای
تا
باشد
واقعی
باید
تولیدکننده نیز
مـسـکــن تـ ــرک خـ ـ ــورده در
با
است،
افتاده
اتفاق
اگر خالفی
چندین بلوک به ایرنا اظهار
آنان
پرونده
و
برخورد
متخلفان
ک ــرد :بــا توجه بــه شرایط
به مراجع قضایی ارسال شود.
حاد و احتمال بروز حادثه
قیمت درج شده روی کاالهایی
دستور تخلیه ساکنان و
که قیمت مصوب دارد ،مورد
اسکان موقت در مکان
تــأیــیــد اس ــت ام ــا مسئولیت
دیگر بــه اداره مسکن و
قــیــمــت غــیــرواقــعــی کــاالهــا بر
شهرسازی صــادر شده
عهده تولیدکننده خواهد بود.
است .تخلفهای صورت
گرفته از ســوی پیمانکار،
وی اف ــرود :باید توجه داشت
ته ــای تـ ـع ــاون ــی و
ش ــرکـ ـ 
قیمت هیچ کاالیی در سطوح
نــاظــر م ــرب ــوط تــوســط راهو
عــمــده و خ ــردهف ــروش نــبــایــد با
شهرسازی پیگیری و حتما ًبه
تخفیف ارائه شود و اگر هم ارائه
دادستانی شهرستان نیز معرفی
شود ،این قیمت غیرواقعی است.
خواهد شد .وضعیت دو بلوک از
الزم به ذکر است در ماههای اخیر باالزام
ساختمانهای یک مجتمع به لحاظ
متولیان بــازار درج قیمت تمام شــده محصول
پایداری و استقامت خوب نیست که به
و قیمت مــصــرفکــنــنــده اج ــرا شــده کــه این
گفته راهوشهرسازی شیروان ۷۲،ساعت برای
موضوع موجب چندگانگی قیمتها از
تخلیه بلوکها فرصت داده شده است.
یک سو و سردرگمی فروشندگان
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ایده و سرمایهگذاران و ایجاد فضای ارتباطی
مناسب بین صاحبان ایــده ،سرمایهگذاران،
کارآفرینان و شکلگیری یک هویت اجتماعی
مشترک و جدید حول محور توسعه کارآفرینی
در کــشــور ازجــمــلــه اهـ ــداف شــکـلگــیــری ایــن
کافههاست.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان
رضوی اظهار کرد :امید است بتوانیم کافههای
کــارآفــریــنــی بــیــشــتــری را بــه مــنــظــور اتــصــال
کارآفرینان ،صاحبان ایده ،دانشجویان ،اساتید
دانشگاهها ،صنعتگران ،سیاستگذاران و افراد
جویای کار با هدف رونق فضای کارآفرینی ،رشد
خالقیت و شکوفایی ایــد ههــای کسبوکار و
شبکهسازی در مشهد و دیگر شهرهای استان
مورد بهرهبرداری قرار دهیم.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

شهید سردار
حاج محمدناصر ناصری

والدت1340/03/07 :
شهادت1377/05/17 :
محل تولد :روستای گازار  -بیرجند
محل شهادت :کنسولگری ایران  -افغانستان
مزار :گلزار شهدای بیرجند
شــهــیــد س ـ ــردار حـ ــاج مــحــمــدنــاصــر نــاصــری
سال ۱۳۴۰در روستای گازار از توابع بیرجند در
خــانــوادهای مذهبی متولد شد .کودکیاش در
زادگاهش گذشت و پس از آن به منظور ادامه
تحصیل راهی شهرستان بيرجند شد .در دوران
مبارزات انقالبی مردم ايران در تظاهرات عليه
رژيم شاه شرکت داشت و در تعطيلی مدارس و
برپايی راهپيمايیها از نيروهای مؤثر بود.
شهید ناصری با پــیــروزی انقالب اسالمی به
عضویت کمیته انقالب اسالمی درآمد .در اين
سالها به مبارزه با منافقين پرداخت و در اوايل
سال  ۱۳۶۲به فرماندهی سپاه بيرجند رسيد
و راهی جبهههای نبرد شد و تا پايان جنگ در
ميان رزمندگان حضور داشت.
پس از پايان جنگ تحميلی در سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی مشغول خدمت شد و پس
از چندی بــه عـنــوان نماينده فرهنگی جمهوری
اسالمی ايران در افغانستان منصوب شد .با سقوط
مــزارشــر يــف ،در ۱۷مـ ــرداد  ۱۳۷۷در کنسولگری
جمهوری اسالمی ايران به شهادت رسيد.
پیکر پاک شهید در محل بوستان شهدای شهر
بیرجند به خاک سپرده شد.

خبر

روزنامه قدس با همکاری سازمان بازآفرینی
برگزار میکند

دوره پیشرفته خبرنگاری
در محالت حاشیه شهر مشهد

دورههای مقدماتی خبرنگاری در محالت حاشیه
مشهدوبهصورتمحلهبهمحلهبااقداممشارکتی
روزنــامــه قــدس و ســازمــان بازآفرینی بــرگــزار شد.
از عالقهمندان به ایــن رشته بــرای بــرگــزاری دوره
پیشرفته نیز نامنویسی به عمل میآید.
سیدمهدی جــوادپــور ،معاونت توانمندسازی و
مشارکت اجتماعی شهرداری مشهد درخصوص
هدف برگزاری این طرح اظهار کرد :هدف از اجرای
طــرح ،ارتـقــای مشارکت اجتماعی شهروندان و
ارائــه الگویی از آمــوزش شهروندی مشارکتی در
مدیریت شهری با شکلگیری و تقویت گروههای
محلی در تولیدات محصوالت رســانـهای توسط
خود افــراد محله اســت .همچنین فعال ساختن
تیمهایرسانهایمحلیکهازتواناییتولیدمحتوای
رسانهای برخوردار باشند و در برنامههای مدیریت
شهر مؤثر ظاهر شوند و به عنوان مطالبهگر به
دنبال ارائه و ارتقای مشارکت اجتماعی ،اقتصادی
و کالبدی محله خود باشند.
وی تأکید کــرد :سازمان بازآفرینی به عنوان نهاد
تسهیلگر در آم ــوزش و توانمندسازی ساکنان
محالت حاشیه شهر ،اینگونه اقدامها را انجام داده
است و از طریق همکاری با روزنامه قدس به دنبال
فضایی برای ارتقای توانمندیهای آموزشدیدگان
برآمده است .در حال حاضر ،ظرفیت رسانههای
نوشتاری و اینترنتی مشهد بستری بــرای ورود
یهــای
آمــوزشدیــدگــان بــه ایــن عرصه (خـبــرگــزار 
سازمانی خصوصی ،روزنامههای محلی ،شهری،
کشوری و )...است.
جوادپور در مــورد ادامــه دوره خبرنگاری افــزود :با
توجهبهاستقبال متقاضیانازایندورهوهمچنین
کشف استعدادها در بین نوجوانان و جوانان ساکن
در این محالت ،سازمان بازآفرینی در نظر دارد در
راستای آموزش شهروندی و برخورداری ساکنان
محلی در حاشیه شهر از عدالت آموزشی ،دوره
پیشرفته خبرنگار محله را اجرا کند.

فعالسازی طرح انتقال آب
به بیرجند

طــرح آبــرســانــی بــه شهر بیرجند بــه عـنــوان یک
طــرح راکــد و نیمهتمام در سومین سفر استانی
رئیسجمهور م ــورد توجه وی ــژه ق ــرار گرفت و با
اختصاص اعتبار الزم ،عملیات اجرایی این طرح
دوباره آغاز شد .به گزارش ایرنا ،با اختصاص کامل
اعتبارات سفر رئیسجمهور به طرح انتقال آب
به بیرجند ،پیشبینی میشود ایــن طــرح در دو
سال آینده به اتمام برسد .طرح آبرسانی از دشت
مختاران به دشت رکات برای تأمین آب بیرجند به
خاطر کمبود اعتبار به مدت یک سال راکد بوده و
قرارداد قبلی به همین دلیل فسخ شده ولی با تزریق
اعتبارات سفر رئیسجمهور عملیات اجرایی این
طرح از سرگیری شد و  ۱۵۰لیتر بر ثانیه آب در دو
سال آینده برای مرکز استان تأمین خواهد شد.
طرح آبرسانی از دشت مختاران به دشت رکات
۱۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل این
طرح به۳۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

