
اس��تاندار خراسان رضوی  
گف��ت: وضعیت ک��م آبی 
خراس��ان رضوي 13 سال 

دیگر ادامه دارد.
رشیدیان روز گذش��ته در نشست خبری با 
خبرنگاران همچنین درخصوص مشکالت 
ایجاد ش��ده برای مردم و اس��تان به دنبال 
فعالیت مؤسسه های مالی و اعتباری از جمله 
میزان گفت: معموال صندوقه��ای مالی در 
ابتدا با ی��ک عنوان ایجاد می ش��وند، اما در 
عملکرد کار دیگری انج��ام می دهند که به 
طور نمونه می توان به تعاونی اعتبار میزان 
اش��اره کرد که ابتدا به نام صندوق کارکنان 
دادگستری ایجاد و سپس فعالیت و کار خود 
را فراتر از آن  در سطح استان و حتی تهران و 

برخی استانهای غرب کشور توسعه داد.
وی افزود: این درحالی اس��ت که فلس��فه 
ایجاد صندوقهای قرض الحسنه برای یک 
محله و یا یک مسجد است و بنا نیست فراتر 
از آن باشد، در خصوص تعاونی های اعتبار 
نیز که برای کارکنان یک کارخانه و... ایجاد 

می شود، همین مسأله مصداق دارد.
وی با بیان اینکه برخالف ای��ن روند برخی 
صندوقها در ی��ک برهه زمان��ی کار خود را 
گسترش دادند، افزود: این واحدها در رقابت 
با بانکهای رسمی و قانونی و فراگیر کشور با 
تبلیغ اعطای سود بیش��تر نسبت به جذب 
سپرده های مردم اقدام کردند و در شرایطی 
که سود قانونی بانکهای رسمی برای سپرده  
حدود 22 درصد بود، این صندوقها تا بیش 
از 27 درصد و حتی برای برخی مش��تریان 
خاص خود درصدهای سود باالتری پرداخت 
می کردند، در مقابل نرخ س��ود  تس��هیالت 
پرداختی آنها نیز به 32 تا 33 درصد رسید 

که بیش از بانکهای رسمی بود.
 گردش مالی غیرهماهنگ

وی با اش��اره به اینکه مردم نی��ز به دنبال 
کسب سود بیشتر نس��بت به انتقال پول و 
سپرده خود به این مؤسس��ه ها و صندوقها 
اقدام کردند،اضافه کرد: این مسأله موجب 
شد در عمل یک گردش مالی غیرهماهنگ 

با نظام مالی و پولی کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به شروع مشکل و بحران برای 
مؤسسه مالی و اعتباری میزان از شهرستان 
گناباد گف��ت:از همان ابتدا تم��ام تالش و 
مدیریت اس��تان ب��ر این بود که مؤسس��ه 

موضوع را مدیریت کند.
رش��یدیان با بیان اینکه در شروع بحران با 
پیگیری ه��ای انجام ش��ده در مرحله اول 
35 میلیارد تومان از سپرده قانونی مؤسسه 
نزد بانک مرکزی آزاد تا التهاب ایجاد شده 
مدیریت ش��ود، گفت: با این حال مدیران 
این مؤسسه به جای مدیریت بحران به فکر 
مسایل دیگری بودند. بنای دولت بر این بود 
که مؤسسه یاد شده فرآیند تبدیل به بانک 
را دنبال کند، با این حال مدیران میزان  خط 
اعتباری هزار میلیارد تومانی را مطرح کردند 

که به هیچ عنوان موضوعیت نداشت.
 عدم همکاری

استاندار خراس��ان رضوی ادامه داد:متولیان 
میزان به جای اینکه این موضوع را بپذیرند، در 
نامه ای اعالم کردند اگر این خط اعتباری داده 

نشود از شنبه دفاتر میزان بسته خواهد شد .
وی با بیان اینکه این مسأله بر شدت التهاب 
ایجاد شده افزود،تصریح کرد:در ادامه ضمن 
تذکر به مدیران این مؤسسه با پیگیری های 
مجدد اس��تان مقرر ش��د دو تا 25 میلیارد 
تومان از سپرده های آنها نزد بانک مرکزی 
آزاد ش��ود با این ش��رط که در گام نخست 
س��پرده های مردم با رقم کم و اندک از این 
طریق پرداخت شود که البته پس از اینکه 
معلوم نش��د 25 میلیارد تومان اول چگونه 
هزینه شد 25 میلیارد تومان دوم در اختیار 
بانک صادرات قرار گرفت تا مؤسسه افراد را 
معرفی تا پرداخت شود که این معرفی نیز از 

سوی این مؤسسه انجام نشد.
وی با بیان اینکه این مؤسس��ه حتی بحث 
ادغام در بانک صادرات را نیز نپذیرفت،خاطر 
نشان کرد:با این حرکت میزان به سمت بدتر 
شدن شرایط و بروز اعتراضها و تجمع های 
سپرده گذاران پیش رفت تا جایی که بانک 

مرکزی خواهان انحالل میزان شد.
این مقام مس��ؤول اضافه کرد: تالش��های 
گس��ترده اس��تانی و ف��را اس��تانی ب��رای 
بازپرداخت پول و سپرده های مردم انجام 
ش��د تا در گام نخس��ت از محل آزاد سازی 
س��پرده های میزان نزد بانک مرکزی و در 
مرحله بعد از محل ف��روش دارایی ها  و در 
نهایت از محل برگشت تسهیالت داده شده 

این مهم محقق شود.
وی ادامه داد: همچنین بحث واگذاری این 
مؤسسه به واحدهای اقتصادی متقاضی نیز 
دنبال می ش��ود که البته یکی از واحدهای 
متقاضی از تهران اعالم آمادگی کرد، اما با 
درگیری ایجاد شده در درون مؤسسه آنها 
هم منصرف ش��دند و البته به نظر می رسد 
برخی بدخواهان تمایلی نسبت به طی روال 
عادی ندارند و نس��بت ب��ه تحریک مردم و 

سپرده گذاران اقدام می کنند.

 کافی ب�ودن دارایی های میزان برای 
پرداخت مطالبات سپرده گذاران

مقام عال��ی اجرایی اس��تان تأکی��د کرد: 
اس��تانداری به هیچ عنوان اجازه نمی دهد 
گروهی نس��بت به  بسته ش��دن خیابانها 
به طور غیر قانونی اق��دام کنند، همچنین 
اجازه بروز بی نظمی هایی که به ضایع شدن 
حقوق دیگران منجر می شود نخواهد داد.

اعتراض کنندگان می توانند نمایندگانی را 
برای صحبت تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم اینکه قرار نیست 
مطالبات سپرده گذاران میزان توس���ط دولت 
پرداخت ش��ود و دولت هیچ مسؤولیتی برای 
پرداخت مطالبات سپرده گذاران از محل بیت 
المال و یا موجودی حس��ابهای سایر مردم در 

دیگر بانکها برای میزان ندارد.
وی تصریح کرد: دارایی ه��ای میزان برای 

پرداخت مطالبات مردم کافی خواهد بود که 
البته زمانبر است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، تمام مؤسسه های 
مالی و اعتباری یا باید به صورت تعاونی اعتبار  یا 
یک صندوق در یک محله باشند و یا با گذراندن 
مراحل قانونی به بانک تبدی��ل و یا در یکی از 

بانکهای رسمی و قانونی ادغام شود.
  وصل کردن آسمان و ریسمان به هم

وی در خصوص حرف و حدیثهای پیرامون 
استعفای فرماندار مشهد نیز گفت: فرماندار 
مش��هد فردی با تجربه و یک��ی از بهترین 
گزین��ه ها هن��گام انتخاب فرمان��دار برای 

شهری با حساسیت مشهد بود.
رشیدیان خاطر نش��ان کرد: وی در اسفند 
ماه سال گذشته بحث استعفای خود را برای 
شرکت در انتخابات مجلس بنا به تقاضای 
مردم ساوه مطرح کرد که در آن زمان وزیر 
کشور در مشهد حضور داشت و این موضوع 

را مط��رح کرد که این اس��تعفا به مصلحت 
نیست و انعکاس خوبی برای استان ندارد؛ 
بنابراین با پیغام وزیر مقرر ش��د ایشان این 
اس��تعفا را پس بگیرند که این خبر خوشی 

برای استان در فروردین ماه بود.
وی اضافه کرد: با این حال با توجه به اعالم 
خرداد ماه ب��ه عنوان آخری��ن مهلت برای 
اس��تعفای مدیران��ی که تمای��ل به حضور 
در انتخابات دارند دوباره فرماندارمش��هد 

درخواست استعفا کرد.
وی اضافه کرد: بنابراین بحثهای مطرح شده 
در خصوص اعطای مجوز ب��رای برگزاری 
تجمع ب��ه عن��وان دلیلی برای اس��تعفای 
فرماندار مشهد درست نیست، ضمن اینکه 
تصمیم گیری در خص��وص برپایی تجمع 
یاد شده در س��طح اس��تان بوده است و به 
فرمانداری ارتباطی ندارد، ضمن اینکه در 

آن تجمع مشکلی ایجاد نشده بود که قرار 
باشد با فرمانداری برخورد شود.

وی اضاف��ه کرد:هیچ کس به دنب��ال رفتن 
گلس��تانی فرد نبوده است، ایش��ان فردی با 
تجربه و همراه با دولت بود، بنابراین حرف و 
حدیثهای مطرح شده درباره استعفای ایشان 

وصل کردن آسمان ریسمان به هم است.
 شایعه استعفای استاندار

وی در خصوص ش��ایعه  استعفای خود نیز 
یاد آورشد: شایعه استعفای این جانب هم 
لطیفه ای بیش نیس��ت، زیرا از امام )ره( و 
مقام معظم رهبری آموخته ایم که در برابر  

مشکالت راه چاره استعفا و فرار نیست.
 آب اولویت نخست استان

وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر وضعیت 
ک��م آب��ی در مش��هد و اس��تان و احتمال 
جیره بندی آب اظهار داشت: استان همانند 
کش��ور در یک پروس��ه بلند مدت کم آبی 
گرفتار اس��ت که پیش بینی می شود تا 13 

سال آینده این وضعیت ادامه داشته باشد.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی ادامه 
داد: شماری از روس��تاهای اس��تان با تانکر 
آب رسانی می شود، بنابراین مشکالت کم آبی 

وجود دارد و در بلند مدت هم خواهد بود.
وی ضمن تش��ریح برنام��ه ه��ا و اقدامهای 
استانداری برای مهار بحران کم آبی در استان 
از جمله اضافه شدن سه سد به حوزه سدهای 
استان، انتقال آب با لوله، مدیریت مصرف آب 
در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: مشکل 

کم آبی از اولویتهای نخست استان است.
وی یکی از مشکالت حوزه آبی استان را تبخیر 
آب دانست و گفت: انتقال آب با لوله از منبع تا 
مزارع در این خصوص می تواند راهکار مؤثری 
باشد که در سال جاری برای انجام بخشی از 

آن اعتباری در نظر گرفته شده است.
 تصویب کلیات انتقال آب از دریای عمان

وی با اشاره به بحث انتقال آب از راه های دور 
نیز گفت:کلیات انتقال آب از دریای عمان 
به تصویب رسیده است و در مرحله پیگیری 
سرمایه گذار برای این پروژه سنگین و بزرگ 
است که البته تاکنون دو سرمایه گذار اعالم 
آمادگی کرده اند تا آب از دریای عمان پس 
از گذشت ازسیستان و بلوچستان، خراسان 

جنوبی به استان و مشهد برسد.
اس��تاندار خراس��ان رضوی تصریح کرد: از 
آنجا که قیمت تمام ش��ده این آب به دلیل 
بعد مسافت نسبت به آب استحصال شده در 
اس��تان گرانتر خ�واهد بود بنابراین هدف 
گذاری استفاده از این آب در بخش صنعتی 
اس��ت که در آن صورت درقیمت  محصول 
تمام ش��ده بین 1 تا 1/3 درصد این گرانی  

تاثیر گذار خواهد بود.
رش��یدیان خاطرنش��ان کرد: با وجود این، 
بح��ث جی��ره بن��دی آب در هی��چ یک از 

شهرهای خراسان رضوی مطرح نیست. 
 زورآزمایی پدیده

وی در خص��وص اینکه آیا ش��رکت پدیده 
خواهد توانس��ت در مهلت هفت ماهه داده 
شده که اکنون رو به پایان است، مطالبات 
سهامداران را پاسخ دهد، گفت: این پرسش 
را مدیران پدیده باید پاسخ دهند.این نکته 
قابل توجه است که استان به هیچ عنوان به 
دنبال تعطیلی پدیده نبوده و نیست، بلکه 
نه تنها این ش��رکت، بلکه همه ش��رکتها و 
مؤسس��اتی که مایلند کار اقتصادی بکنند 
باید ش��فاف و در چارچوب قانون از جمله 
تملک قانونی زمین، دریافت موافقتنامه های 
اصولی و همخوانی آن با طرحهای جامع و 

دریافت مجوز  گام بردارند.
مقام عالی اس��تان با بیان اینکه بر اس��اس 
قانون تجارت ش��رکتهای س��هامی خاص 
مجاز به ف��روش س��هام به ط��ور عمومی 
نیستند،گفت: به ش��رکت پدیده اعالم شد 
مجاز به فروش سهام نیست، اما این مسأله 

به یک زور آزمایی تبدیل شد.
وی با تأکید بر اینکه دول��ت به هیچ عنوان به 
دنبال تعطیل کردن فعالیت پدیده نیس��ت، 
گف��ت: ش��رکت یادش��ده موظف اس��ت در 
چارچوب قانون اقدام و پروژه شاندیز و کیش 
را به پایان برساند، ضمن اینکه اجازه افزایش 

بنا و شروع پروژه و بنای جدیدی را ندارد.

استاندار در پاسخ به پرسش قدس:

کم آبی خراسان رضوي 13 سال دیگر ادامه دارد
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 - د ر ب��جن������و
خ����برنگارق�دس: 
مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراس��ان شمالي 
گفت: دوربین هاي تله اي تصویر یک قالده 

یوزپلنگ نر را ثبت کردند. 
مطهري اف��زود: ای��ن اداره کل با نصب 
چند دوربین از ابت��داي خرداد در چند 
نقطه از  پناهگاه حیات وحش میاندشت 
و پارک ملي ضامن آه��و موفق به ثبت 
دو هزار قطعه عک��س از حیات وحش 

منطقه شد. 
وي اف��زود: از مهمتری��ن تصاویر حیات 
وح��ش ثبت ش��ده مي توان ب��ه تصاویر 
یوزپلن��گ، کاراکال، آه��و، روباه، گرگ، 
ش��غال، خرگوش و انواع پرندگان اشاره 

کرد 
پناه��گاه حی��ات وح��ش میاندش��ت و 
پارک مل��ي ضامن آهو یک��ي از بهترین 
زیستگاه هاي یوزپلنگ آسیایي در کشور 
است و حدود 8 تا 10 قالده یوزپلنگ در 

این منطقه زندگي مي کنند.

ثبت تصویر یوزپلنگ آسيایي در خراسان شمالی

مراقب باشید در این دام نیفتید
شما برنده خط رند با سيم کارت ثابت شده اید

قدس: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی به شهروندان 
درخصوص کالهبرداری جدید با عنوان شما برنده خط 

رند شده اید هشدار داد.
س��رهنگ عرفانی گف��ت: در پی گ��زارش دفات��ر امور 
مشترکین مبنی بر کالهبرداری با شگرد جدید مشخص 
شد افراد کالهبردار با ترفند برنده شدن خط رند با سیم 

کارت ثابت با طعمه خود ارتباط برقرار می کنند.
وی افزود: در این ش��گرد کالهبردار با بیان اینکه شما 
در طرح ** برنده شده اید به کاربر وعده می دهند شما 
س��یم کارت ثابت نزدیک به ش��ماره خود را برده اید و 
برنده خوش شانس ما هستید.  فرد کالهبردار در ادامه 
با بیان اینکه س��یم کارت متعلق به شما دارای حجم 
نامحدود اینترنت و یا ویژگ��ی منحصر به فرد دیگری 
می باش��د از وی می خواهد مبلغ 700 هزار ریال را به 
پست تحویل داده و سیم کارت را از وی تحویل بگیرد.

فرد فریب خورده با مراجعه به دفاتر امور مش��ترکین 
متوجه می ش��ود باید مبلغ یک میلی��ون و 400  هزار 
ریال دیگر بابت هزینه فعالس��ازی بپردازد در صورتی 
که هزینه یک عدد س��یم کارت ثابت ی��ک میلیون و 
600 هزار ریال است. از طرفی برابر اعالم اپراتور دفتر 
خدمات امور مش��ترکین این س��یم کارتها هیچ گونه 
خدمات مازاد و ویژه ندارد و فرد فریب خورده در اینجا 

حدود 500 هزار ریال از وی کالهبرداری شده است.
سرهنگ عرفانی با اشاره به تحقیقات پلیسی کارشناسان 
پلیس فتا برای دس��تگیری افراد کالهبردار خاطر نشان 
کرد: در ص��ورت برخورد با هرگونه تم��اس تحت عنوان 
برنده ش��دن جایزه، اس��تخدام و غیره که در متن آن به 
نحوی هزینه هایی را درخواس��ت کرده اند حتماً هویت 
فرستنده را از طریق نمایندگی های معتبر خارجی بررسی 

کنند و در دام کالهبرداران اینترنتی گرفتار نشوند.

سارق حرفه ای پس از 10 روز آزادی دوباره به 
زندان بازگشت

قدس: سارق حرفه ای که 10 روز پیش از زندان آزاد 
شده بود دستگیر و به زندان برگشت.

مرد جوانی که بتازگی از زندان آزاد ش��ده بود نقش��ه 
سرقت از مس��افرخانه ها را طراحی کرد و با همدستی 
یکی از دوس��تانش برای عملی کردن نقشه خود وارد 
عمل شد. آنها ساعت 22 شنبه شب گذشته وارد یکی 
از مهمانپذیرهای مش��هد ش��دند و با ورود به یکی از 
اتاقهای مهمانپذیر یک دستگاه دوربین تصویربرداری، 
مقداری وسایل و مبلغ هشت هزار و 750 دینار عراقی 

به ارزش دو میلیون تومان به سرقت بردند.
متهم و همدس��تش هنگام خروج از ات��اق با مالباخته 
روبه رو ش��دند. آنها قصد فرار داش��تند که با همکاری 

شهروندان وظیفه شناس به دام افتادند.
با گزارش موضوع به پلیس، تیم گشتی کالنتری شهید 
آستانه پرست مش��هد در محل حاضر و متهمان را به 
کالنتری انتقال داد. سارقان با تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی و راهی زندان شدند.

سقوط باالبر در خواف حادثه آفرید
قدس: س��قوط باالب��ر بر روی م��ردی 39 س��اله در 

شهرستان خواف مرگ او را رقم زد.
فرمانده انتظامی خواف گفت: بامداد ش��نبه گذش��ته 
در پی اعالم مرک��ز فوریتهای پلیس��ی 110 مبنی بر 
مصدومیت مردی 39 س��اله به نام علی در اثر سقوط 
باالبر، در یکی از ساختمانهای درحال احداث مسکن 
مهر این شهرس��تان، مأم��وران کالنت��ری مرکزی و 

نیروهای امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.
س��رهنگ »محمد یزدانی« افزود: بررس��ی های اولیه 
از آن حکایت داش��ت صاحبکار س��اختمان به منظور 
سرکشی و بردن سحری برای کارگران در ساختمان در 
حال احداث به محل رفته بود. صاحبکار برای کمک به 
کارگران با دستگاه باالبر مقادیری از مصالح ساختمانی 
را جابه جا می کند ک��ه باالبر بر روی وی س��قوط و به 
طرز دلخراش��ی مصدوم و توس��ط عوامل امدادی به 

بیمارستان 22 بهمن منتقل می شود.
وی تصریح کرد: مصدوم به بیمارستان تربت حیدریه 

منتقل، اما در بین راه جان سپرد.

بازرس قالبی شرکت آب و فاضالب دستگير شد
قدس: مأم��ور قالب��ی س��ازمان آب و فاض��الب که 
کنتورهای آب هتلها و مراکز اقامتی را تعویض می کرد، 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی مشهد با اعالم این خبر گفت: در پی 
گزارشهایی مبنی بر مراجعه دو بازرس قالبی شرکت 
آب و فاضالب به هتلها و مراکز اقامتی مشهد و تعویض 

غیرقانونی کنتورهای آب تحقیقات پلیسی آغاز شد.
سرهنگ »نیک مرام« افزود: با توجه به پیگیری موضوع 
از طریق حراست سازمان آب و فاضالب و دستور مقام 
قضایی برای پیگیری پرونده، تیمهای آگاهی کالنتری 
شهید هاشمی نژاد مشهد مأموریت یافتند موضوع را 

به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند.
وی گفت: بررسی های اولیه از آن حکایت داشت که دو 
بازرس قالبی با مراجعه به مراکز اقامتی و پذیرایی و این 
ادعا که میزان مصرف واحدهای اقامتی بیش از اندازه 
است اقدام به دستکاری کنتور و یا تعویض غیرقانونی 

کنتورهای آب می کردند.
فرمانده انتظامی مش��هد گفت: افس��ران دای��ره آگاهی 
کالنتری شهید هاش��می نژاد در این مأموریت ضربتی 
با هدایت س��رگرد ملک��ی تحقیقات خ��ود را آغاز که به 
چهره زنی و شناسایی دو بازرس قالبی منجر شد و پلیس، 
جوان 30 س��اله ای که مته��م اصلی پرونده اس��ت را در 
اقدامی غافلگیرانه دستگیر کرد. این فرد که از پیمانکاران 
قبلی ش��رکت آب و فاضالب مش��هد بود در بازجویی ها 
تاکنون به سه مورد تعویض کنتور و چند مورد دستکاری 
کنتورهای آب اعتراف کرده است. وی گفت: جست وجوها 

برای دستگیری همدست فراری متهم ادامه دارد.

جوین؛ رئیس دادگس��تری جوی��ن اعالم کرد: 
برنامه ریزی دقیق ش��ورای حل اختالف سبب 
شده است، زمان دادرس��ی در دستگاه قضایی و 
شعب این دادگستری که قباًل به بیش از هفت ماه 
می رسید به کمتر از نصف این زمان کاهش یابد.

* حجت االسالم دلیری پور امام جمعه جوین 
در جمع قضات و کارکنان دادگستری اظهار 
داشت: بررسی ها نش��ان می دهد قوه قضاییه 
در بین قوای س��ه گانه از خطا و اشتباه نسبت 
به سایر قوا مصون بوده و عملکرد قابل قبولی 

ارایه داده است.
* جدی کار ، فرماندار جوین در جلسه شورای 
اداری این شهرستان گفت: هیچ مدیری حق 
ندارد از وسیله نقلیه اداری در وقت غیراداری 
استفاده کند و نیروی انتظامی موظف است با 

این گونه مدیران برخورد کند.
*فرماندار جوین در جلس��ه کارگروه سالمت 
از رئیس شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
خواس��ت با جدیت پیگیر ارتقای بیمارستان 

قمر بنی هاشم)ع( باشد.
بش�رویه؛ فرمان��دار بش��رویه از ادارات 
هواشناس��ی، دامپزش��کی و کمیت��ه ام��داد 
شهرستان به صورت س��رزده بازدید کرد. در 
این بازدید، باقری از نزدیک با کارکنان دیدار 

و گفت و گو کرد.
ش�اندیز؛ نشس��ت کمیت��ه برنام��ه ریزی 
طرقبه و ش��اندیز با موضوع توزیع اعتبارات و 
دارایی های س��ال 94 دستگاه های اجرایی در 
س��الن اجتماعات فرمانداری برگزار ش��د. در 
این نشست حسینی فرماندار طرقبه وشاندیز 
گفت: پروژه های نیمه تمام در اولویت اس��ت 
و هر یک از مس��ؤوالن و مدیران دستگاه های 
اجرایی باید با تالش خود در راس��تای اجرا و 
بهره برداری از پروژه ها و طرحهای عمرانی و 

غیره گامهای جدی و اساسی بردارند.
تربت ج�ام؛ مدیر کل ثبت اس��ناد و امالک 
خراس��ان رضوي در گفت وگو با قدس اعالم 
کرد: اجراییه های ثبتی صادره این اس��تان در 
6 ماهه گذش��ته پنج هزار و 84 مورد بوده که 
نسبت به گذشته 71 درصد رشد داشته است.

رحمتی زاده گفت: اجراییه چک بالمحل از دی 
ماه 93 تاکنون هزار مورد بوده که با رش��د 31 
درصدی همراه بوده اس��ت همچنین دو هزار و 
236 مورد اجراییه مهریه انجام شده که نسبت 

به سال گذشته 437 درصد رشد داشته است.
بجنورد؛ معاون حمل ونقل و ترافیک شهری 
ش��هردار بجنورد از صادرش��دن مجوز برای 
س��اخت پایانه مس��افربری جدی��د بجنورد 
خبر داد و گفت: س��اخت یک��ی از پایانه های 
مس��افربری که قرار اس��ت در مرکز خراسان 
شمالی بنا شود مصوب ش��ده و مجوز شورای 
ترافیک را گرفته اس��ت.  حمیدی، مکان این 
پایانه را خروجی بجنورد به س��مت مش��هد، 
حوالی خیابان کشتارگاه و بازار روز اعالم کرد 
و افزود: زمین مورد نظر برای این پایانه حدود 

5 هکتار مساحت دارد. 

اخبار کوتاه

پاسخ به پیامک خوانندگان

با پزشکان  در رمضان

* خوانندگان گرامی، می توانيد سؤاالت پزشکی 
خود را به شماره 300072305 در ميان بگذارید.

دیابت و روزه داری
دکتر رضا رجبیان- فوق تخصص غدد و 
متابولیسم- استاد دانشگاه علوم پزشکی
دیابتی ها ی��ا بیماران مبتال ب��ه مرض قند هر 
کدام ویژگی های خاص خود را دارند و توصیه 
برای روزه گیری هر کدام از آنها متفاوت است.

افرادی که چاق هستند و به مصرف قرص نیاز 
ندارند یا یکی دو قرص مصرف می کنند و قند 
خونشان کنترل شده است می توانند با احتیاط 
روزه بگیرند. که برای این گروه توصیه می شود 
غذا در افطار و س��حر کم بخورند و یک ش��ام 

سبک قبل از خواب داشته باشند.
- کس��انی که قند خونش��ان کنترل نیس��ت 
گرفتن روزه مشکالتی برایشان ایجاد می کند 
چون غذای خود را باید در س��ه یا شش وعده 
بخورند، بنابراین روزه برای آنها واجب نیست.

- کسانی که انس��ولین تزریق می کنند نباید روزه 
بگیرند، زیرا انسان طبیعی وقتی غذایی می خورد 
انس��ولین در خونش ترشح می ش��ود و وقتی غذا 
نخورد انس��ولین ترشح نمی ش��ود، بنابراین قند 
پایین نمی آی��د. اما وقتی در دیابتی ها انس��ولین 
تزریق می کنیم چون انسولین به طور مداوم جذب 
می شود در نتیجه مجبوریم همراه با انسولین در 
چند وعده غذا بخورد چون اگر فاصله غذایی زیاد 
باشد مثاًل 12 ساعت افت قند پیدا می کند که یک 

فوریت پزشکی محسوب می شود.
* توصیه های کلی:

- دیابتی هایی که می توانند روزه بگیرند غذایشان 
معمولی است، ولی در نوبت سحر اگر میوه مصرف 
کنند بهتر است، زیرا آب آن دیرتر جذب می شود 

و کمتر احساس تشنگی خواهند کرد.
- اگر قند خونش��ان پایین بیفتد باید روزه را 
متوقف کرده و مایعات شیرین مصرف کنند تا 

قند خون به حالت طبیعی برگردد.
* عالیم افت قند: حالت گیجی، لرزش، عرق 
کردن)تعریق( باز هم مشورت با پزشک معالج 

در اولویت است.

خبرهای یک خطی

  طبق آمار شمار ورود زائران عراقی به مشهد بشدت افزایش یافته است و آمار سایر 
زائران کشورهای عربی نیز نشان می دهد با توجه به شرایط عراق و سوریه گرایش به 

سمت  مشهد برای زیارت امام رضا)ع(افزایش یافته است.
  با توجه به مشکل ترافیک و کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر طرحی پیشنهاد 
شده است که برابر آن در حلقه مرکزی به سمت حرم به عبارت دیگر هشت باغ، راهی 
که قرار است به سمت حرم تنظیم شود از ورود خودرو خودداری و در مقابل یک  رینگ 

پیرامون بزرگتری برای تردد خودروها و نیز کنترل ترافیک لحاظ شود.
  میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 620 میلیون دالر بوده است که 
با توجه به ظرفیت و توان استان این مسأله قابل افزایش است، اما تنها مشکلی که وجود 

دارد بحت انتقال سرمایه و پول سرمایه گذاران خارجی به خاطر مسائل تحریم است.
  صادرات انجام شده استان در سال گذشته یک میلیارد و 800 میلیون دالر برآورد 
می شود که این میزان نسبت به سال 92 از افزایش هشت درصدی برخوردار است.در دو 
ماهه نخست امسال نیز میزان صادرات 247 میلیون دالر بوده که از رشد 3/1 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار است.
   استان برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی که شمار آن متأسفانه  زیاد است به 

دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
   با توجه به کارخانجات ش��کل گرفته در محور غرب و میزان اشتغال ایجاد شده از 
ناحیه این صنایع ،اس��تان به دنبال تعطیل کردن صنایع غرب مشهد نیست.از رئیس 
سازمان محیط زیست کشور تقاضا شده است جرایم اخذ شده از واحدهای آالینده به 
جای واریز به صندوق در خزانه در قالب تسهیالت برای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت 

تصفیه فاضالب صنایع و واحدهای آالینده اختصاص یابد.
   سال گذشته 37 باند قاچاق کاال در استان متالشی شد.همچنین با مجوز وزارت نفت 
و در راستای حمایت از مرزنشینان و مقابله با قاچاق سوخت در سال گذشته 11 میلیون 
لیتر سوخت صادر شد که سود آن به 15 هزار خانوار مرزنشین استان رسید درکنارآن  

قاچاق سوخت نیز بشدت کاهش یافت.
  سه درصد از بودجه عمرانی استان در سال جاری برای آماده شدن مشهد 2017 به عنوان 

پایتخت جهان اسالم تخصیص می یابد که در سال 95 این رقم افزایش خواهد داشت.


