
از مشكالت نوبت  دهى تا هزينه هاى كمرشكن  پيوند مهم ترين چالش در كشور، چالش معيشت است
پاى حرف بيماران كليوى مشهد فرمانده سپاه امام رضا(ع):

قدس   بيماران كليوى در مشهد مشكالت 
متعددى دارند كه بايد به آن ها رسيدگى شود 
و انتظار اســت كه آن ها جز تحمل فشارهاى 
درمانى فشار ديگرى را متحمل نشوند. بيمارى 
كليوى يكى از بيمارى هاى شــايع در اســتان 
خراســان رضوى بوده كه بايد براى درمان آن 

عمليات همودياليز ...

در دومين محفل «ضيافت انديشه»  قدس 
اصحاب رســانه خراســان رضوى از پوستر 
ســومين جشنواره رســانه اى ابوذر خراسان 
رضوى رونمايى شد. فرمانده سپاه امام رضا(ع) 
در اين مراسم با اشاره به پشت سر گذاشتن 
روز قدس، اظهار كرد: اولين كارى كه انقالب 

.......صفحه 4 اسالمى در زمينه ... .......صفحه 2 

سايه رانت بر دبيرستان انرژى اتمى مشهد
چرا برخى رسانه ها به 

«ضيافت افطار» استاندار 
نرفتند؟ 

.......صفحه 2

قدس بررسى كرد

.......صفحه 4 

در گفت  وگو با مدير پيشگيرى و مبارزه 
با بيمارى هاى معاونت بهداشتى دانشگاه 

علوم پزشكى مشهد بررسى شد

 آخرين خبرها از 
بيمارى تب كريمه كنگو 

در خراسان رضوى

قدس  برخى از مديران رســانه هاى استان خراسان شمالى 
در انتقاد به وضع معيشــتى مردم، مشكالت بيكارى و عدم به 
ســرانجام رســيدن پروژه هاى ملى در استان به ضيافت افطار 
استاندار خراسان شمالى نرفتند. با دعوت پيامكى روابط عمومى 
استاندارى خراسان شــمالى برخى از مديران و اصحاب رسانه 
اســتان به نشست هم انديشى با اســتاندار و ضيافت افطار در 

استاندارى خراسان شمالى دعوت شدند...

قدس   مدير پيشــگيرى و مبارزه بــا بيمارى هاى معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت:در حال حاضر هيچ 
بيمــارى به دليل ابتال به بيمارى تــب كريمه كنگو در مراكز 
درمانى بسترى نيست. دكتر محمد جعفر صادقى افزود: درسال 

.......صفحه 3 جارى تنها يك مورد ...
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صنعت 
نوغاندارى 

نيازمند حمايت
قدس: رئيس اداره جهاد كشــاورزى كاشــمر 
گفت: با توجه به مشــكالت موجود نوغانداران 

كاشمرى نيازمند حمايت بيشترى هستند.
سيدابوالقاســم موسوى در بازديد از كارگاه هاى 
كرم ابريشم اظهار كرد: صنعت نوغاندارى بخش 
مهمى از اشــتغال جامعه زنان روســتايى را در 
تعداد زيادى از روستاهاى بخش كوهسرخ بويژه 
طــرق، قراچــه، پايين دره، كريز و موشــك را 

به خود اختصاص داده است.
وى با اشــاره به اينكه از ابتــداى آغاز فعاليت 
 92 حــدود  جــارى  ســال  در  نوغانــداران 
هزارمترمربع ســالن سرپوشيده بصورت رايگان 
سمپاشــى وضدعفونــى گرديده اســت، تعداد 
جعبه نوغان وارد شــده به شهرســتان را 875 
جعبــه عنوان كرد و به ايســنا گفت: هر جعبه 
نوغــان با قيمت معادل 7500 تومان در اختيار 

پرورش دهنده قرار گرفت.
موســوى يادآور شــد: نوغاندار در حال حاضر 
مى توانــد آن را به قيمتى حدود 36 هزار تومان 

به فروش برساند.
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از شناسايى نخبگان تا درمان معتادان

يك وقف فرهنگى ��ر

سرورهاديان   درقسمت مشاوره اداره كل 
اوقاف خراســان رضوى، مرد جوانى را مى بينم 
كه در حال وقف يك هيئت و خيريه مذهبى 
است.«خدارحم گزمه»متولد 1356 از گنبد و 
ديپلمه است وشغل اصلى اش كار درتجهيزات 

پزشكى است.

  كار فرهنگى در مناطق حاشيه شهر
 درباره وقفش كه مى پرسم، مى گويد: در سال 
86 بود كه درمنطقه محروم شــهرك شهيد 
باهنر، حس كردم بايد يك كار فرهنگى براى 

جوانان اين منطقه انجام داد.
وى ادامه مى دهد: بهتريــن راه را برپايى يك 
هيئت مذهبى ديدم كه در كنار آموزش مسائل 

اسالمى، اخالقيات را هم يادآور شويم. 

 جانبازى كه واسطه خير شد
 وى مى افزايد: ســال 78 بود كه هيئت را برپا 
كرديم،مراســم ها در منزل جانبــاز حيدرى 
برگزار مى شــد؛ اما با گسترده شدن فعاليت ها 
گروه هيئت امنا تصميم گرفتند كه زمينى را 
به همين منظور خريدارى كنيم. از آن زمان تا 
اآلن بيشتر مراسم ها در منزل جانباز حيدرى كه 

به رحمت خدا هم رفت،برگزار مى شود.
 اوتصريح مى كند: در زمان مراسم هاى بزرگ تر 
روبه روى همين ســاختمان هيئت كوچه را 
فرش مى كنيم ومراسم در آن جا برگزار مى شود 
مثل شب هاى احيا، نيمه شعبان و...برنامه نذرى 

دادن هم داريم.

  از زمين قسطى و ساخت خيرين 
 گزمه خاطر نشــان مى سازد: باالخره با كمك 
خيرين زمين اقساطى به متراژ120متر خريديم 
و از سال 89هرگوشه كار را هم براى ساختش 
يك خير گرفت و ســاختمان تا امروز 3 طبقه 
ساخته شده است كه درمراحل پايانى ساخت 

آن قرار داريم.
درباره علت تمام نشــدن حسينيه و هيئت و 
خيريه انصار الحسين (ع) باهنر در اين سال ها 
كه مى پرسم، مى گويد: اين ساختمان بودجه 
نداشــت و با كمك خيرين ســاخته شد وهر 

مقطع بخشــى از كار انجام مى شــد. در حال 
حاضر هم 12 ميليون تومان به خاطر پيشروى 
2 متــرى طبقات جريمه شــده ايم كه هنوز 

امكان پرداخت آن را نداريم.
البته خوشبختانه گويا بعد از 
وقف درصدى از اين جريمه 

بخشيده مى شود.

  وقف براى ماندگارى و 
ادامه راه 

 گزمــه دربــاره وقــف اين 
حســينيه و هيئت و خيريه 
خاطر نشان مى سازد: بهترين 
راه براى ماندگار شــدن اين 
مكان وقف اســت با هيئت 
مديره به اين نتيجه رسيديم 

كه وقف مى تواند، ادامه دهنده اين هيئت باشد 
و راه رابراى نســل هاى بعدى فراهم كند.  وى 
تأكيد مى كند: درحال حاضر مراسم هاى بزرگ 
گاهى بيش از 1000 نفر در آن شركت مى كنند 
وهرهفته در شب هاى جمعه بيش از 60 نفر در 
مراسم هاى ما حضور دارند و اين نشان مى دهد 
در صورت فراهم شدن شرايط مردم و جوانان 

اين منطقه آمادگى حضور دارند.

  بيشترين مخاطب جوانان 
اين خيــر تأكيــد مى كند: 
بيشتر جمع در اين حسينيه 
هســتند  جوان ها  هيئت  و 
كه تعــدادى از آن ها دچار 
آسيب هاى اجتماعى شده اند.

بيشــترين مشــكل در بين 
جوانان اعتياد و بيكارى است 
و در اين بين ســنگ بناى 
به  كمك  براساس  حسينيه 
جوانان و حل مشكالت آن ها 

گذاشته شده است.

  اعتياد و بيكارى 
او ادامــه مى دهــد: درايــن هيئت ســعى 
شــده،جوانان معتاد را شناسايى و به هيئت 
بياوريم و با دوستى و راهنمايى آن ها را از اين 

معضل دور كنيم.
 وى توضيــح مى دهــد: دركناربحث ترك 
اعتياد جوانان،ســعى كرده ايــم كار براى 
آن ها پيدا كنيــم.كار در توليدى خياطى، 

ســنگ كارى، در بحث فروش و بازاريابى 
و... پزشكى  تجهيزات 

  خيريه اى كوچك براى حمايت 
گزمــه همچنين اظهــار مــى دارد: خيريه 
كوچكــى درايــن مــدت برپــا كرديم كه 
خانواده هاى آســيب پذير و قشرپايين مالى 
شناســايى مى شــوند و درحد توان، ياريگر 

آن ها هستيم.

   ازكالس هاى مختلف تا ويزيت رايگان 
وى درباره ســاير فعاليت هاى اين حســينيه 
و هيئت و خيريه نيز خاطرنشــان مى سازد: 
درراستاى ساير فعاليت هاى فرهنگى و قرآنى و 
برگزارى كالس هاى قرآن، مشاوره هاى ازدواج 
و خانوادگى و... نيز انجام مى شود همچنين از 
ديگر برنامه هاى اين مجموعه، ويزيت رايگان 
پزشكان هفته اى يك بار و كالس هاى NEرا 

در دستور كار خواهيم داشت. 

  شناسايى و قدردانى از نخبه ها و 
ورزشكاران حاشيه شهر

اين عضو هيئت و خيريه انصارالحســين(ع) 
باهنــر ديگرفعاليت هــاى ايــن مجموعه را 
شناســايى نخبگان و ورزشكاران اين منطقه 
اعالم مى كند و مى افزايد: دراين منطقه دانش 
آموزان و دانشجويان و ورزشكاران نخبه زيادى 
ديده مى شود كه برخى از آن ها به دليل عدم 
امكانات مالى و يا عدم شناسايى شان از ادامه 
راه باز مى مانند و همه تالش مان را برروى اين 
موضوع گذاشــته ايم كه با معرفى و تشويق و 
حمايت،آن ها را به ادامه مسير ترغيب نماييم.

  نياز به حمايت خيرين 
 گزمه برآورد خريد زمين و ساخت اين هيئت 
و خيريه انصار الحســين (ع) باهنر را بيش از 
يك صد ميليون اعالم مى كنــد و مى افزايد: 
هنوز بــراى تجهيز و تكميل و راه اندازى اين 
مكان نياز به حمايت خيران داريم و اميدواريم 
افــراد خير كه توان يــارى كار رادارند دراين 

منطقه محروم ما را مورد حمايت قرار دهند.

در حوالى امروز2

فرمانده سپاه امام رضا(ع):
 مهم ترين چالش در كشور، چالش 

معيشت است

قدس:در دومين محفل «ضيافت انديشــه» اصحاب رسانه 
خراســان رضوى از پوستر سومين جشــنواره رسانه اى ابوذر 

خراسان رضوى رونمايى شد.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) در اين مراسم با اشاره به پشت سر 
گذاشتن روز قدس، اظهار كرد: اولين كارى كه انقالب اسالمى 
در زمينه قدس و ملت فلســطين كرد، اميد بخشى بود. در 
نتيجه همه تالش هايى كه اعم از جنگ هاى عربى، چريكى و 
پارتيزانى صورت گرفته بود، مردم فلسطين نه تنها نتوانستند 
به مقصود خود برسند بلكه واپسگرا شدند اما با پيروزى انقالب 

اسالمى اين اميد به مردم فلسطين بازگشت.
ســردار يعقوبعلى نظــرى اضافه كرد: دليل دســت وپا زدن 
استكبار اين است كه در واقع اسرائيل، گروگان جهان اسالم و 
جمهورى اسالمى است؛ امروز اسرائيل به شدت تحت سيطره و 

تهديد نيروهاى انقالب قرار دارد.
وى با اشاره به نقش رسانه ها در تبيين دستاوردهاى انقالب و 
جايگاه بين المللى آن، بيان كرد: مهم ترين چالش ما در كشور، 
چالش معيشت اســت، در اين مقطع هيچ چالشى مهم تر از 
معيشت نيست و توجه به راهبرد استكبار در اين موضوع نيز 

حائز اهميت است.
در ابتداى اين مراسم، مسئول سازمان بسيج رسانه خراسان 
رضوى به بيان دغدغه هاى سازمان بسيج رسانه استان پرداخت 
و اظهار كرد: بسيج رســانه به دنبال استفاده از ظرفيت هاى 

رسانه براى بهبود هرچه بهتر رسانه هاى استان است.
عباس محمديان با بيان اينكه در بسيج رسانه، الگويى موفق 
در زمينه رسانه ها شكل گرفت، افزود: شاهد رشد قارچ گونه 
كانال هايى هســتيم كه شناســنامه و هويتى ندارند و بستر 
ايجاد رفتارهاى غيراخالقى مى شوند، با توجه به حضور بيشتر 
نخبگان رســانه اى در اين حوزه، بايد به سمت محدود كردن 

فضا براى فعاليت اين دسته فعاالن مجازى برويم.
وى خاطرنشــان كرد: بداخالقى هاى امروز در فضاى مجازى 
به خاطر اختالف ساليق سياسى وجود دارد كه به اصل نظام 
ضربه مى زند؛ هيچ رسانه اى حق ندارد براى رسيدن به اهداف 

سياسى خود، اصل نظام و انقالب را هدف قرار بدهد.

 كشف دوازده قلوهاى سفالى
 در تربت حيدريه

ايرنا : مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان رضوى گفت: از بقاياى به جا مانده يك شهر تاريخى 
در روستاى دامســك از توابع بخش مركزى تربت حيدريه، 

12خمره سفالى كشف شد.
ابوالفضل مكرمى فر در حاشــيه بازديد از اين بناى تاريخى 
افزود: تاكنون كار حفارى به وسعت نزديك به 10 هكتار انجام 
شده و احتمال شناسايى تعداد بيشترى خمره نيز وجود دارد.

وى زمان كشف شهر باستانى را زمستان پارسال عنوان و اظهار 
داشت: كار بررسى و كاوش با مشاركت اين اداره و گروه باستان 
شناسى دانشگاه تربت حيدريه از اوايل خرداد ماه جارى آغاز 
شده و طبق اعالم اوليه كارشناسان، قدمت اين شهر تاريخى 

احتماال به دوران ساسانيان باز مى گردد. 
مكرمى فر افزود: در بررسى هاى ابتدايى مشخص شد خمره ها 
محل ذخيره آذوقه بوده، اما وسعت دقيق شهر باستانى هنوز 
مشخص نشــده و اين بدان خاطر است كه عمليات حفارى 
همچنــان ادامه دارد و با هر حفر جديد ابعــاد تازه اى از اين 

معماى تاريخى گشوده مى شود.

يادى از سردار شهيد مدافع حرم 
«سيد على منصورى»

  اى رگبار مسلسل ها مرا دريابيد
سردار شهيد  سيدباقر ميرعلمدار: 
سيد على منصورى در سال 1335 در 
يك خانواده مذهبى در روستاى تنگه 
عليا ديده به جهان گشود. اين شهيد 
در جوانــى از نيروهاى انقالبى دوران 
انقالب شكوهمند اســالمى بود و در 
ســال1360به درجه پاسدارى رسيد. 
در دوران دفــاع مقدس در عمليات هــاى متعددى از جمله 
كربالى 5 شــركت داشت و متخصص در زمينه ادوات زرهى 
بود و در ســال 1386 با درجه ســرهنگى  از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى بازنشسته شد و بعد از بازنشستگى از راويان 

برجسته  دوران دفاع مقدس در زمينه هاى فرهنگى بود.
اين ســردار دالور روز هاى گرانبهاى عمر خود را در راه خدمت 
به اسالم و انقالب در سپاه پاسداران گذراند و در80ماه از دوران 
جنگ تحميلى در جبهه نبرد حق عليه باطل در تيپ ويژه شهدا 
و لشكر ويژه شــهدا در كنار همرزمانش همچون بروجردى ها 
و قمى ها و كاوه ها با دشــمنان داخلى، در آزادســازى شهرها 
و روســتاهاى شمال غرب و كردســتان چون چريكى چابك 
و شــجاع در ميدان مبارزه پارتيزانى حضور يافت و افتخارات 

گرانمايه اى را نصيب نظام مقدس جمهورى اسالمى نمود.
شهيد منصورى در شهريور94 به زيارت خانه خدا رفت و در 
سرزمين منا راهى محل انجام مراسم شد كه آن واقعه و فاجعه 
دهشتناك و دلخراش (حادثه منا) به وقوع پيوست، ولى گويا 
معشــوق سرنوشت ديگرى را براى او رقم زده بود كه به طور 
معجزه آسايى پس از طى چهار ساعت بيهوشى و مدفون شدن 

در زير اجساد و بدن ساير حجاج نجات پيدا كرد.
حضــرت حق  تقدير كرده بود بايد خون مقدس او در منايى 
ديگر بر زمين ريخته  شود و  اين سردار انتخاب شده بود كه 
در دفــاع از حريم و حرم دخت واليت، حضرت زينب(س) به 
ديدار معشوق خود بشــتابد و زمانى كه در اول شعبان سال 
1395 با ســمت فرمانده زرهى به ســوريه اعزام شد آن قدر 
خوشحال بود كه لحظاتش غير قابل توصيف بود.سردارشهيد 
حاج سيد على منصورى در 20خرداد95 در راه دفاع از حريم 
اهل بيت(ع) در كربالى خان طومان شهد شيرين شهادت را 
نوشيد  و به خاطر عالقه زيادى كه به جده خود حضرت فاطمه 
زهرا(س) و ساالر شهيدان امام حسين(ع) داشت از ناحيه پهلو 
و گردن مورد اصابت گلوله واقع شــد و به جمع همرزمان و 

ياران شهيد دفاع مقدسش  پيوست.
سردار شهيد حاج سيد على منصورى در وصيت نامه خويش 
آورده است: «خداوندا من در طول زندگى نتوانسته ام خدمتى 
به اسالم بكنم اگر با ريختن خونم مى توانم خدمتى به اسالم 
بكنم  پس  اى رگبار مسلســل ها و اى غرش توپخانه ها و اى 

تركش خمپاره ها مرا دريابيد».

 اندراحواالت افطارى استاندار 
خراسان شمالى و حاتم طايى!

هاشم رسائى فر:شايد تا حاال شــما هــم اين بيت شعر رو 
شنيدين كه ميگه:  خرج چو از كيسه مردم بود  حاتم طايى 
شدن آســان بود .مصداق بارز اين شعر رو سال هاى گذشته 
مى شد در جريان برگزارى افطارى دادن هاى آقايون مسئول به 
وضوح ديد. دعوت از دوستان، همراهان و درصدى از همكاران 
به ضيافت افطارى آن هم با بودجه دولت آن قدر تكرار شده 
بود كه اگر مســئولى يا اداره اى افطارى نمى  داد يا بايد متلك 
دور و برى ها و دوســتانش رو تحمل مى كرد يا اينكه مجبور 
مى شد ضيافت رو بر پا كنه و بريز و بپاش از جيب بيت المال 
داشــته باشه. با همه اين تفاسير وقتى قانون بودجه سال 97 
تصويب مى شد وكالى ملت تصويب كردند كه دادن افطارى از 
جيب مردم منع قانونى دارد و با اين قانون جلو حاتم بخشى ها 
را گرفتند. با اينكه افطارى دادن مسئوالن به لحاظ قانونى در 
قانون بودجه منع شده، اما اگه يه وقت دلتون هواى افطارى 
مسئوالن رو كرد، بياين پيش بامشاد آقاى ما كه شما رو صاف 
ببره دم در استاندارى خراسان شمالى. استاندار با حال افطارى 
ميده توپ اونم به مديران و فعاالن رسانه اى استانش. فقط يكى 
دو سؤال در مورد اين افطارى دادن وجود داره، اوليش مربوط 
ميشه به تأمين بودجه اين ضيافت كه حتماً استاندار محترم 
خراسان شــمالى از جيب مبارك هزينه ها رو تقبل كردن و 
خداى نكرده قانون رو دور نزدن. دوم هم اينكه رسانه هايى كه 
گاليه مندند نمى تونن استاندار رو چند ماه به چند ماه ببينند 
و در جريان اوضاع استانشون قرار بگيرند با اين حركت آقاى 
استاندار چيزى براى دفاع ندارن. بنده خدا استاندار خراسان 
شمالى كلى همه رو شرمنده كردن و به قولى زمستون رفت و 

رو سياهيش به زغال موند!
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خيريه كوچكى دراين 
مدت برپا كرديم كه 

خانواده هاى آسيب پذير 
و قشرپايين مالى 

شناسايى مى شوند و 
درحد توان، ياريگر 

آن ها هستيم

بــرش

چرا برخى رسانه ها به «ضيافت افطار» استاندار نرفتند ؟
تلنگر

قدس:برخى از مديران رســانه هاى استان 
خراسان شمالى در انتقاد به وضع معيشتى 
مردم، مشــكالت بيكارى و عدم به سرانجام 
رسيدن پروژه هاى ملى در استان به ضيافت 

افطار استاندار خراسان شمالى نرفتند. 
با دعوت پيامكى روابط عمومى اســتاندارى 
خراســان شمالى برخى از مديران و اصحاب 
رسانه استان به نشست هم انديشى با استاندار 
و ضيافت افطار در استاندارى خراسان شمالى 
دعوت شدند. عصر روز جمعه خبرى مبنى بر 
حضور نيافتن برخى از مديران رسانه اى استان 
در فضاى مجازى منتشــر و واكنش هايى در 
پى داشت. بر اين اساس اعالم شد كه مديران 
چند خبرگزارى  به همراه مديران چند نشريه 
و چند پايگاه خبرى در اين نشست شركت 

نمى كنند.
جواد آگاهى از فعاالن رسانه اى استان و عضو 
هيئت مديره خانه مطبوعات خراسان شمالى 
در تاييد اين خبر به تســنيم گفت: با توجه 
به مشكالت متعدد اقتصادى استان و كوچك 
شدن سفره معيشت و زندگى مردم خراسان 
شمالى و همچنين بى توجهى به اين موضوع 
از سوى مسئوالن ارشد استان اصحاب برخى 
از رسانه هاى استان در اقدامى مشترك در اين 

نشست شركت نمى كنند.
يكى ديگر از مديران رسانه اى خراسان شمالى 
نيــز در اين زمينه اظهار داشــت: طرح هاى 

اقتصادى بزرگ و بى ســرانجامى در استان 
كليد خورده اســت كه نيازمنــد توجه ويژه 
مسئوالن است و در حالى كه مشكل اشتغال 
و بيكارى جوانان همچنان مشكل شماره يك 
خراسان شمالى است چنين مراسم هايى با 

هزينه بيت المال بدون توجيه است.
از طرفى ديگر منع قانون بودجه ســال 97 
مبنى بر ممنوعيت برگزارى مراسم افطارى 
از هر نوع بودجه دولتى يا غير دولتى كه در 
شمول قانون خدمات كشورى باشد موضوع 
ديگرى است كه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
استان آن را دليل ديگر براى حضور نيافتن در 

اين نشست مى دانند.

براساس قانون بودجه سال97 تأمين هزينه 
افطارى كليه دســتگاه هاى اجرايى مندرج 
در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشــورى 
مصوب از هر محل از جمله بودجه كل كشور، 
اعتبارات عمومى و اختصاصى منابع داخلى، 
اعتبارات خارج از شــمول و منابع حاصل از 
صرفه جويى به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً 

ممنوع است.

استاندار در هم انديشى چه گفت؟
استاندار خراسان شمالى در نشست با مديران 
رســانه هاى اســتان با بيان اينكه از موالى 
متقيان حضرت على(ع) بايد ياد بگيريم كه 

در هر كارى اصل بر تخصص است، گفت: در 
كارهاى بخشى تأكيد بر تخصص افراد، اما در 
امور فرابخشى، تأكيد بر كار مديريتى است 
چنان كه بنا به گفته شــهيد چمران تعهد 
بر تخصص تقدم دارد اما اگر كســى كارى را 
قبول كند كه در آن تخصص نداشته باشد، در 

واقع متعهد نيست. 
محمدرضا صالحى همچنين افزود: ما داراى 
رتبه نخست نرخ مشاركت اقتصادى و رتبه 
چهارم در نرخ پايين بيكارى هستيم اما بنده 
هم بر اين باور هستم كه درآمد سرانه مردم 
پايين است و بايد به دنبال حل اين مشكل 
باشــيم.وى با بيان اينكه بنا بر اعتقاداتم جز 
راســت نمى گويم، افزود: تا وقتى متوسط و 
درآمد ســرانه مردم ارتقا نيابد، اعتراض ها به 
مشــكالت اقتصادى بحق است اما در بخش 
مديريتــى، علمى، مجموعــه نمايندگان و 
ديگران كه به آمار و ارقام دسترســى دارند، 
زير سؤال بردن جايگاه استان در شاخص هاى 
مختلف قابل قبول نيست و به تعبيرى، فردى 
را كه خــود را به خواب زده اســت، چگونه 
مى توان بيدار كرد كه البته رســانه ها در اين 

بخش مى توانند نقش مؤثر ى داشته باشند.
صالحى اشاره داشت: برخى نقدها بر اساس 
نداشــتن اطالعات صحيح و كامل است اما 
برخى نقدها با وجود داشتن اطالعات دقيق  

بيان مى شود كه نقدى ناصحيح است.



��ر
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم آرايشى

 و بهداشتى مشهد:
 تخفيف 80 درصدى فروشگاه هاى 

زنجيره اى مردود است

ايسنا: رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم آرايشى و بهداشتى 
مشــهد گفت: قيمت هاى غيرواقعى فروشگاه هاى زنجيره اى از 
ديد اتحاديه مردود هستند، در واقع هيچ فروشگاهى نمى تواند 
80 درصد براى كاالى اصلى تخفيف قرار دهد، با بررســى اين 
فروشگاه ها ، تمام كاالهاى آن ها تقلبى و درجه دو بوده است، مردم 
زمانى متوجه مى شــوند كه دچار عارضه مى شوند و به اتحاديه 

مراجعه مى كنند.
محمدجــواد فرزانه با بيان اينكه مصــرف كننده بازار لوازم 
آرايشى و بهداشتى تنها بانوان هستند، در خصوص وضعيت 
اين بازار اظهار كرد: اين بازار و صنف همانند ســاير صنف ها 
دچار ركود شده است، كاالهاى اين بازار كاالهاى راهبردى 
نيســت كه مردم حتماً نيازمند اين دسته از كاالها باشند، 
در ايــن صورت خريد لوازم آرايــش را به تعويق مى اندازند. 
وى ادامه داد: ما از دو جهت دچار زيان شده ايم، زيرا شاهد 
يك افزايــش قيمت به علــت تعرفه اى كه اخيــراً اجرايى 
شــده، بوديم كه حدود 10 درصد نســبت به سال گذشته 
تعرفه هــاى وارداتى افزايش يافته اســت. همچنين افزايش 
نرخ دالر تأثير بســزايى به همراه داشــته كه باعث افزايش 
قيمت بســيار زيادى در اين حوزه شــده است و اين گرانى 
باعث شــده كه فروش و مصرف لوازم آرايشــى و بهداشتى 
كاهش يابد تا گذر زمان مردم متوجه شــدند كه اين لوازم 
را نمى توانند با قيمت هاى گذشــته خريدارى كنند. رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم آرايشــى و بهداشــتى مشهد 
با اشــاره به نظارت و برخورد با لوازم آرايشــى و بهداشتى 
تقلبى تصريح كرد: طى چندين ســال گذشــته با ورود اين 
لوازم تقلبى برخورد و مبارزه شده است، اما متأسفانه كاالى 
قاچاق از ورودى ها وارد مى شود. همچنين درخصوص خريد 
كاالى قاچــاق و تقلبى به مردم اطالع رســانى كرده ايم تا 
كاالى مــورد نظر خود را از فروشــگاه هاى معتبر كه داراى 
پروانه كسب و مورد تأييد اتحاديه هستند، خريدارى كنند. 
فرزانه افزود: عالوه بر آن، پوسترهايى را تهيه كرده ايم كه بر 
روى شيشــه هاى واحدهاى صنفى و مغازه ها نصب شده كه 
مربوط به مصرف كننده اســت. اين امر بدان معنى است كه 
آن واحدها مورد تأييديه اتحاديه بوده و داراى كاالى قاچاق 
و تقلبى نيستند. از اين رو، بر روى كاالهاى وارداتى برچسب 
هايى نصب شــده اســت كه داراى كدهايى بوده و با ارسال 
آن كدها به شماره 20008822 مى توان از اصل بودن كاال 
اطمينان حاصل كرد. وى درخصوص قاچاق كاال عنوان كرد: 
حدود دو ســه سال است كه از ســوى مرزهاى پاكستان و 
افغانســتان كاالى قاچاق وارد نمى شود و حدود 70 تا 80 
درصد از كاالى قاچاق از سوى گمركات بوده و ديگر قاچاق 
از ســوى افراد چتر باز، بار مسافرى و... وجود ندارد.  فرزانه 
ادامه داد: بنابراين كاالهاى قاچاق از گمركات گذشته و وارد 
واحدهاى صنفى و مغازه ها مى شود و آن موقع واحد مبارزه 
با قاچاق وارد عمل مى شود كه كاالى آن قاچاق بوده و حق 
و حقوق دولت نيز پرداخت نشده است. البته بايد توجه كرد 
كه در مبارزه با كاالى قاچاق رشــد چشمگيرى داشته ايم. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم آرايشى و بهداشتى مشهد 
با تأكيد بر اينكه حدود 20 تا 25 درصد از كاالهاى موجود 
در بازار كاالى قاچاق و درجه دو بوده است، خاطرنشان كرد: 
اغلب مغازه داران را مجاب كرده ايم كه تا كاالى درجه يك 
و اصل را به فروش برســانند و در صورت به فروش رساندن 

كاالى قاچاق بشدت با آن ها برخورد مى شود. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم آرايشى و بهداشتى مشهد 
همچنين بيان كرد: از سوى ديگر كاال بايد از سوى اداره غذا 
و دارو مورد تأييد قرار گيرد تا سالمت آن تضمين شود. بعد 
از آن براســاس تعرفه اى براى پرداخت حق و حقوق دولت 
بايد هزينه اى به حساب گمركات و دولت واريز شود تا بتوان 

كاال را به صورت قانونى و رسمى وارد كرد.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

198,200

2,245,000

2,130,000

1,100,000

620,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 تخريب ادامه دار فضاى سبز
در مشهد با وجود اعتراض و شكايت مردم، فاز 2 فردوسى 
و شــركت اكســون و پارك بازار همچنان به فعاليت غير 
قانونى و تخريب فضاى ســبز و غارت اموال عمومى ادامه 
مى دهند درمنطقه 4 و 5 مشهد (فقط در فاز 2 فردوسى 

چند ميليارد تومان حيف و ميل شده.
915...0210

 تعويض تابلوهاى قديمى بزرگراه شهيد شوشترى
اداره راه نسبت به اصالح تابلوهاى قديمى بزرگراه شهيد شوشترى اقدام كند. از عوارضى باغچه 
به سمت مشهد يك تابلوى آبى بزرگ قديمى وجود دارد كه حداكثر سرعت خودروهاى سوارى 
را 100 كيلومتر بر ساعت و حداكثر سرعت خودروهاى سنگين را 70 كيلومتر بر ساعت نشان 

مى دهد.
 915...2417

 افزايش 3 برابرى قبوض گاز
آيا قانونى هســت كه به تخلفات شــركت گاز مشهد 
رسيدگى كند كه اين قدر با اعصاب مردم بازى نكند؟ 
در فرورديــن ماه كه بــا اعتراضات مردمــى به اضافه 
برداشــتى در قبوض گاز مواجه شد، مبلغى به حساب 
مشتركين مسترد شــد؟ حاال كه آب از آسياب افتاده 
و ســرو صداى مردم خوابيد باز 3 برابر در قبوض گاز 

خرداد ماه از مردم مى گيرند؟
915...6460

 مجوز بى رويه مشاوران امالك
قابل توجه اتحاديه مشاوران امالك مشهد؛ آيا براى دادن مجوز مشاور امالك صالحيت افراد در 
نظر گرفته مى شود؟ به طور مثال در جانباز 9 و7 به صورت بى رويه مجوز داده شده و در يك 

خيابان شاهد حدود 20 مشاور امالك هستيم.
 915...2955

 تخريب ادامه دار فضاى سبز

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

على محمدزاده مدير پيشــگيرى و مبارزه 
با بيمارى هاى معاونت بهداشــت دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد گفت:در حال حاضر هيچ 
بيمارى به دليل ابتــال به بيمارى تب كريمه 

كنگو در مراكز درمانى بسترى نيست.
دكتر محمد جعفر صادقى افزود: درسال جارى 
تنها يــك مورد ابتالى قطعــى به تب كنگو 
گزارش شده بود كه خوشبختانه فرد مبتال پس 

از طى درمان با سالمت كامل مرخص شد.
وى در خصوص انتشار خبرى در هفته گذشته 
مبنى بر بســترى شــدن يك بيمار مبتال به 
تب كريمه نيز اظهارداشــت: متأسفانه چون 
عاليمى مانند تب مشــترك بــا بيمارى هاى 
مختلف اســت، ابتدا براى حفاظت بيشتر از 
جان بيمار آزمايش هاى الزم براى تشــخيص 
بيمارى تب كريمه كنگو گرفته مى شــود وتا 
نتيجه آزمايشگاهى اين موضوع را تأييد نكند 
بر حسب حدس وگمان يا عاليم نمى توان به 

طور قطع فرد را مبتال دانست.

 نتايج آزمايشگاه اعالم نشده است
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
ادامه داد: در خصوص بيمار مورد نظر نيز هنوز 
نتايج آزمايشگاهى اعالم نشده، ولى وى تحت 

مراقبت است و جاى نگرانى نيست.

مدير پيشــگيرى ومبارزه با 
بيمارى هاى معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
گفت: با بررســى آمار شيوع 
و ابتال تــب كريمه كنگو در 
مى بينيم  گذشته  سال هاى 
در پــى هشــدارهاى صادر 
شــهروندان  رعايت  و  شده 
خوشــبختانه پيشگيرى در 

حد مطلوبى بوده است.

 چند توصيه
وى افزود:با اين وصف باز هم 
به شهروندان توصيه مى شود 
گوشــت مورد نياز خود را از 
محله اى مجاز تهيه نمايند و 
گوشتى خريدارى نمايند كه 
مهر دامپزشكى داشته باشد؛ 
كار سالم  اصلى ترين  چراكه 
پيش سرد  گوشــت  سازى 
شــدن به مدت 24 ساعت 

است كه گوشت هاى ممهور به مهر دامپزشكى 
اين پروســه را طى مى كنند وبــدون نگرانى 

مى شود مصرف كرد.

 يك هشدار
وى اظهارداشت: به شــهروندان اكيداً هشدار 
مى دهيم ازكشــتار بــه صورت غيــر مجاز 
خوددارى نماينــد؛ چراكه به محض تماس با 
دام آلوده ويروس بيمارى منتقل مى شود ودر 
صورت تأخير در مراجعــه به مراكز درمانى و 
پيشــروى بيمارى خطر مرگ براى فرد مبتال 

وجود دارد.
صادقــى گفت: در ايامى ماننــد عيد قربان يا 
مجالس شــخصى شهروندان اقدام به ذبح دام 
مى كنند كــه اقدام خطرناكى اســت و بهتر 
است از طريق كشتارگاه ها اين كار انجام شود 
تا گوشــت مصرفى حتماً دوره پيش سرد را 

بگذراند.

در گفت  وگو با مدير پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى مشهد پيگيرى شد

 آخرين خبرها از بيمارى تب كريمه كنگو در خراسان رضوى

درسال جارى تنها يك 
مورد ابتالى قطعى به 
تب كنگو گزارش شده 

بود كه خوشبختانه 
فرد مبتال پس از طى 

درمان با سالمت كامل 
مرخص شد

بــرش

�واک
 پاسخ اتوبوسرانى به يك مطلب

در پاســخ به گزارش منــدرج در شــماره 8695 مورخ 
97/03/06 بــا موضــوع: «يــك جريمــه ناعادالنه!» و 

«جريمه هاى يك طرفه فرهنگ ساز نيست».
به اســتحضار مى رســاند هدف از تعيين مبلغ پرداخت 
نقدى كرايه ســوق دهى شــهروندان به اســتفاده از من 
كارت در پرداخت هزينه اســتفاده از ناوگان حمل و نقل 
همگانى و تسهيل پرداخت بهاى خدمات براى آن دسته 
از شــهروندان يا زائرانى بوده است كه به هر دليل امكان 
اســتفاده از من كارت را نداشــته اند تا ضمن جمع آورى 
اطالعات دقيق مســافران خطوط و ايســتگاه ها، زمينه 
ســاز برنامه ريزى دقيق تر به جهت استفاده حداكثرى از 
ظرفيت ناوگان شــود و در عين حال محاسبه و پرداخت 
دقيق بهاى تمام شــده خدمات (واقعى و حداقلى) انجام 

پذيرد.
الزم به ذكر است بر اساس مصوبه شماره 4/92/5140/ش 
مورخه 1394/04/18 شــوراى اسالمى شهر مشهد بهاى 
نقدى در ســقف بهاى تمام شــده خدمات اتوبوســرانى 

تعيين و دريافت مى شود. 
ضمن اينكه توزيع بيش از 4/5 ميليون من كارت، وجود 
بيش از 1000 مركز شــارژ من كارت در شهر، نرم افزار 
شــارژ من كارت و نرم افزار پرداخت موبايلى (بدون نياز 
به من كارت) همگى نمايانگر وجود زمينه و زيرســاخت 
كافى براى اســتفاده از من كارت در سطح شهر مى باشد؛ 
بنابراين اميد است شــهروندان با پرداخت بهاى خدمات 
از طريق من كارت، ضمن كاهش هزينه ســفر خود، اين 

سازمان را نيز در ارائه خدمات با كيفيت تر يارى نمايند.
در پايان الزم به ذكر است شهروندان مى توانند با استفاده 
از اپليكيشــن نقشه همراه مشــهد از محل مراكز شارژ و 
فروش من كارت در سطح شهر و پيرامون موقعيت جارى 

اطالع حاصل نمايند.

 پاسخ قدس
آنچه به عنوان پاسخ گزارش قدس آمده است توضيحاتى 
اســت كه هرگز به معنى پاسخ به انتقادهاى مطرح شده 
در گزارش نيست؛ بنابراين طبق قانون مطبوعات فقط به 

درج اين مطالب اكتفا مى كنيم.
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iranpuzzle@gmail.com
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ژاپن پرتيراژ چاپ 

گفت و گو

ايرنا مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
مشهد گفت: پيش بينى مى شود كالنشهر 
مشهد تابستان آينده در طول ماه هاى گرم 
سال با كمبود 17 درصدى آب روبه رو شود.

عليرضا طباطبايى افزود: كاهش بارندگى و 
افت ذخيره آب پشت سدها شرايط خاصى 
را براى اين كالنشهر 3/5 ميليون نفرى رقم 

زده است.
وى بــه كاهش حجم آب ســد دوســتى 
اشــاره و بيان كــرد: ســال 1391 افزون 
بــر 61 درصد آب مــورد نياز مشــهد از 
اين ســد تأمين مى شــد، اما ايــن ميزان 
پارســال بــه 31 درصــد كاهــش يافت.

مديرعامل شــركت آب و فاضالب مشــهد 
ادامــه داد: پروژه هاى خاصــى براى گذر 
از تابســتان برنامــه ريزى شــده اســت. 
هوشمندســازى فراينــد توليــد، توزيع و 
مصرف با رويكرد پايدارى خدمات و ارتقاى 
تاب آورى، مديريــت تقاضا و تأمين آب و 
افزايــش ظرفيت تصفيه خانه هاى فاضالب 
از جمله برنامه ها و اهداف اين شركت است.
وى گفت: تمام تالش شركت آب و فاضالب 
مشهد گذر از بحران كم آبى تابستان بدون 
مشــكل اســت. در اين چارچوب استفاده 
بهينه از آب و مديريت مصرف از مهم ترين 

راهكارهاى جبران كمبود آب است.
طباطبايى افزود: آب آشــاميدنى مشهد از 
ســدهاى كارده، طرق، دوســتى و ارداك، 

450حلقــه چاه، دو رشــته قنــات و يك 
چشمه تامين مى شود.

براى تابستان امسال پيش بينى شد

كمبود 17 درصدى آب در مشهد 
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قدس بررسى كرد

سايه رانت بر دبيرستان انرژى اتمى مشهد
مهناز خجسته نيا دومين دبيرستان انرژى 
اتمى كشور در حالى در مشهد آغاز به كار كرده 

كه با حواشى فراوانى همراه شده است.
ايــن مركز آموزشــى كه با معمــارى خاص و 
تشــكيالتى پرطمطراق با تخريب دو مدرســه 
باسابقه دولتى در يكى از بهترين مناطق كالنشهر 
مشهد ساخته شده اين روزها به سوژه  اى داغ در 

موسم ثبت نام مدارس تبديل شده است.
اغلــب اوليايى كه براى پايه هــاى هفتم و دهم 
مقطع متوسطه با دغدغه انتخاب مركز آموزشى 
براى فرزندان خودشان روبه رو هستند، حتماً با 

نام «دبيرستان انرژى اتمى» كامالً آشنا هستند.
دبيرســتانى كه حاال به عنــوان جايگزين دو 
مدرسه دولتى در زمينى به مساحت 2500 و 
زيربناى 4460 مترمربع در خيابان فلسطين قد 

علم كرده است. 

 استقرار مدارس غيرانتفاعى در اماكن دولتى
شــمارى از اولياى دانش آمــوزان پايه هفتم و 
دهم مقطع متوسطه در گفت وگو با خبرنگار ما 
خواستار پاسخگويى صريح مسئوالن درخصوص 

اين مدرسه شدند.
آن ها بر اين باورند كــه فرزندان آن ها در حالى 
مراحل گزينش اين مدرسه را طى مى كنند كه 
اطالعات صريحى در خصوص اين مدرسه ندارند.

به گفته يكــى از اوليا ثبت نــام دانش آموزان 
دبيرستان انرژى اتمى در حالى آغاز شده كه هنوز 
سهم سازمان انرژى اتمى و آموزش و پرورش در 

اين مركز آموزشى براى اوليا مشخص نيست.
وى با بيان اينكه عنوان اين مدرســه زمينه اى 
براى كســب درآمد بخــش غيرانتفاعى فراهم 
آورده است، مى گويد: عنوان «غيرانتفاعى» براى 
مدرسه اى كه در زمين آموزش و پرورش ساخته 

شده به ابهام هاى اوليا افزوده است.
پدر يكــى از دانش آموزان متقاضى تحصيل در 
اين مدرسه به گزارشگر ما مى گويد: در حالى اين 
دانش آموزان در قالب دو مرحله آزمون و سنجش 
مورد ارزيابى قــرار گرفته اند كه هنوز خيلى از 

مسائل ريز و درشت اين مدرسه مبهم است.
وى با اشاره به اينكه ميزان شهريه اين دبيرستان 
هنوز مشخص نيســت، مى افزايد: تعيين كادر 
مديريتى و آموزشى آن هم در حال بررسى است.

يكى از اهالى محل نيز كه از تخريب دو مدرسه 
دولتى بشدت گاليه دارد، مى گويد: در حالى كه 
آموزش و پرورش با كمبود شديد فضاى آموزشى 
روبه روســت، معلوم نيســت چرا با تخريب دو 
مدرسه در بهترين منطقه شهر و واگذارى آن به 

شكل غيرانتفاعى موافقت كرده است.
وى با بيان اينكه ســاخت اين دبيرستان شايد 
در زمين خالى يكــى از مناطق كم برخوردار 
بيشتر قابل قبول بود مى افزايد: با اين تصميم 
فقط شــائبه نگاه درآمدزايى آموزش و پرورش 

جدى شده است.

  به نام انرژى اتمى به كام آموزش و پرورش
گزارشــگر ما براى واكاوى اين ســوژه به سراغ 

مديران اين مركز آموزشى مى رود.
در دفتــر مديريت اين آموزشــگاه فردى براى 
پاسخگويى به مراجعين حضور دارد كه وظيفه اش 

غير مرتبط با امور آموزشى است.
او در پاسخ به پرسش هاى مطرح شده، مى گويد: 
اين دبيرســتان مطابق ضوابط و مقررات همه 

مراكز آموزشى غيرانتقاعى داير شده است.
وى با بيــان اينكه دبيرســتان انرژى اتمى 
مشــهد بعد از تهران دومين شعبه در كشور 
است، مى افزايد: طبق تفاهمنامه انجام شده 
ســازمان انرژى اتمى فقط سازنده و مؤسس 
اين دبيرســتان است و فعاليت هاى آموزشى 
مطابق همه مــدارس غيرانتفاعى با نظارت 

آموزش و پرورش است.
وى با رد همه شــايعات مبنى بر درنظر گرفتن 
ســهميه جذب دانش آموزان اين دبيرستان در 
ســازمان انرژى اتمى كشور اظهار مى دارد: هيچ 
سهميه اى براى اين دانش آموزان حتى در كنكور 

سراسرى وجود ندارد.
وى دربــاره شــايعات مطــرح شــده مبنى بر 
شهريه هاى چند ده ميليونى اين دبيرستان هم 
مى گويد: شــهريه طبق مصوبه وزارت آموزش و 

پرورش براى مدارس غيرانتفاعى است.
به گفته وى شهريه ها با توجه به كالس هاى فوق 
برنامه متغير است، اما آنچه مشهود است، حتى 

براى پايه دهم زير 10 ميليون تومان است.

 كاربرى هاى آموزشى
معاون آمــوزش متوســطه اداره كل آموزش و 
پرورش خراســان رضوى هــم در گفت وگو با 
گزارشــگر ما مى گويد: هر مدرســه اى كه در 
ساختار نظام آموزشى كشور مورد بهره بردارى 
قرار بگيرد، زير نظر آموزش و پرورش اســت، اما 
برخى از مدارس با حمايت سازمان و ارگان هاى 
خاصى بنا مى شــوند كه اين سازمان ها مؤسس 

مدارس به شمار مى آيند.
بــه گفته صابرى در اين گونــه مدارس كادر 
آموزشى توسط خودشــان انتخاب مى شوند، 
اما صالحيت آن ها توســط آموزش و پرورش 

تأييد مى شود.
وى در پاسخ به چگونگى تخريب دو مدرسه 
دولتــى و واگذارى زمين آن ها به ســازمان 
انرژى اتمى براى ســاخت اين دبيرستان هم 
اظهار مــى دارد: تمام زمين هايى كه كاربرى 
آموزشــى دارنــد در راســتاى فعاليت هاى 
آموزشى قابليت واگذارى را دارند و مشكلى 

از اين جهت وجود ندارد.

 رانت خوارى از نوعى ديگر
ايــن اظهــارات در حالــى مطرح اســت كه 
حجت االســالم پژمانفر نماينده مردم مشــهد 
در گفت وگو با گزارشــگر ما مى گويد: متأسفانه 
بعضى كارها بــه دليل وجود رانت براى جريانى 
خاص اتفاق مى افتد كه بعد معلوم مى شود با چه 

عقبه اى بوده است.
وى با بيان اينكه ساخت و راه اندازى دبيرستان 
انرژى اتمى در مشهد نيز مصداقى از اين نمونه 
كارهاست، مى افزايد: اين اتفاق يك رانت خوارى 

كامالً بى دفاع است.
نايب رئيــس كميســيون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى با انتقاد از تخريب و تجميع 
دو مدرســه دولتى در بهترين نقطه شــهر 
مشهد به بهانه واگذارى آن به يك مجموعه 
و انجــام كارى غيرانتفاعى اظهــار مى دارد: 
كسب درآمد هنگفت از محل شهريه فعاليت 
آموزشى سوءاستفاده و رانتى است كه نبايد 

به سادگى از كنار آن گذشت.
وى با اظهار تأســف از بروز چنيــن اقدام هايى 
مى گويد: متأســفانه اين رانت هــا فقط افزايش 
تبعيض و فاصله طبقات اجتماعى را در جامعه 

زياد مى كند.
نماينده مردم مشــهد در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيــان اينكه اگر رانتــى در كار 
نباشــد چرا اين امكانات در اختيار ســاير 
مجموعه ها قرار نمى گيــرد، مى افزايد: االن 
حوزه علميــه به عنــوان مجموعه فاخرى 
كه تاكنون بار ســنگينى از دوش آموزش و 
پرورش برداشته، هنوز سهمى در اين گونه 

مشاركت ها نداشته است.
حجت االسالم پژمانفر خواستار ورود سازمان هاى 
بازرسى نســبت به اين موضوع مى شود و اظهار 
مى دارد: بايد مشــخص شــود پشــت چنين 

اقدام هايى به چه جرياناتى متصل است!
وى در پايان نســبت به عقبه نگران كننده 
موجــود در فضاى آموزش و پــرورش ابراز 
تأســف مى كند و مى گويد: قطعاً اين اقدام ها 
به نفع نظام آموزشــى نيست و ضرر و زيان 

زيادى به فرهنگ ما خواهد زد.    

آب و �وا
  پيش بينى افزايش سرعت باد 

و بارش رگبارى 
قدس: طبق خروجى نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى در 
72 ساعت آينده گســترش جريانات ناپايدار، ضمن افزايش 
ســرعت وزش باد در سطح استان (در پاره اى نقاط وزش باد 
شديد لحظه اى توأم با گرد وخاك)، در برخى ساعات موجب 
بارش هايى به  شكل رگبار باران و رعدوبرق (در نواحى مستعد 
با احتمال بارش تگرگ و رواناب) بويژه در نواحى شــمالى و 

غربى استان نيز خواهد شد.
براين اساس براى امروز مشهد هم آسمانى صاف تا كمى ابرى 
گاهى افزايش ابر و در نواحى مرتفع با احتمال رگبار پراكنده 
باران با وزش باد نســبتاً شديد توأم با گرد و غبار پيش بينى 

شده است.

��ر
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى انتقاد كرد

  تاكنون مبلغى براى خسارت به باغداران 
پرداخت نشده است

فارس: نماينده مردم مــه والت، تربت حيدريه و زاوه در 
مجلس شــوراى اسالمى گفت: 380 ميليارد تومان اعتبار 
خســارات وارد شــده به باغ ها و زراعات خراسان رضوى 
بوده، امــا تاكنون هيــچ مبلغى براى خســارت باغ هاى 

خراسان رضوى به كشاورزان پرداخت نشده است.
ســعيد باستانى طى نشســت خبرى افزود: 380 ميليارد 
تومان اعتبار خســارات وارد شــده به باغــات و زراعات 
خراسان رضوى بوده، اما تاكنون هيچ مبلغى به كشاورزان 

پرداخت نشده است.
عضو مجمع نمايندگان خراســان رضوى از موافقت انجام 
شده براى اســتمهال وام هاى كشاورزى و پرداخت وام با 
درصد پايين به كشــاورزان خبر داد و يادآور شــد: پيگير 
پرداخت خســارات هم هســتيم.وى نســبت به وضعيت 
نامناســب آب در تربت حيدريه ابراز تأسف كرد و گفت: 
آب دشــت ازغند مه والت بسيار باكيفيت اما به شدت رو 
به افت اســت، با توجه به شرايط اجتماعى منطقه و وضع 
بد بارش ها انتقال آب از دشــت ازغنــد مه والت به تربت 

حيدريه، اصًال به صالح نيست.
نماينده مردم مه والت، تربــت حيدريه و زاوه در مجلس 
شــوراى اســالمى اضافه كرد: آب دشــت ازغند در سال 
گذشته، يك متر و 12 ســانتيمتر افت سفره زير زمينى 

داشته است.
باستانى با اشاره به اينكه به  صالح نبودن انتقال آب از دشت 
ازغند مه والت به تربت حيدريه به مســئوالن استانى اعالم 
شــده است، بيان كرد: انتقال آب از درياى عمان به خراسان 
رضوى يك ضــرورت براى منطقه بوده، اما براى اجراى اين 

طرح، حدود 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشاره به تشكيل 
كارگروه ويژه اى براى محصول پسته به سرپرستى معاون 
ســازمان تحقيقات كشاورزى، ايجاد آن را با هدف كنترل 
پســيل پسته دانست و متذكر شد: الزم است، كشاورزان، 
براى كســب نتايج بهتر به توصيه هاى كارشناســى جهاد 
كشــاورزى توجه كنند، اما متأسفانه آن ها به سم فروش ها 
اعتمــاد كــرده و حاضرنــد، هزينه هاى بســيارى براى 

سم پاشى هاى بى رويه بپردازند.

در شب هاى قدراتفاق افتاد
  اشغال 100 در صدى هتل هاى اطراف 

حرم رضوى

ايسنا: رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوى گفت: طى 
روزهاى اخير و همزمان با شــب هاى قدر، اشغال هتل هاى 
اطراف حرم و خيابان هاى منتهــى به حرم رضوى به 100 
درصد رسيد. محمد قانعى اظهار كرد: به نظر مى رسد اولين 
بار است كه در ماه رمضان تا اين مقدار مسافر به مشهد سفر 

كرده و هتل هاى مشهد اشغال شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: اشــغال هتل هاى اطــراف حرم و 
خيابان هاى منتهى به حرم رضوى به 100 درصد و ســاير 
هتل هاى مشهد به 75 تا 80 درصد رسيد كه اين ميزان طى 

20 سال اخير براى ما بى سابقه بود.
رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوى بيان كرد: در چند 
روز گذشته، شكايت و تخلفى از هتل ها به دست ما نرسيد و 

وضعيت خدمت رسانى به مردم مطلوب بود.

  دبيرستان هسته اى در مشهد 

و چند پرسش...
يك. مژدگانى بدهيد كه چشــم مشــهدى ها امســال به 

مدرسه «انرژى هسته اى» روشن مى شود.... مبارك است!
دو. گويا ســرمايه گذار، سازمان انرژى اتمى ايران است كه 
با مشــاركت اداره كل آموزش و پرورش استان، درخيابان 
فلسطين مشهد، مدرســه اى غيرانتفاعى- به دنباله روى 
و الگوگيرى از همتايانش در تهران- ســاخته است؛ براى 
پــرورش و تربيت جوان هاى نخبه و شــايد با نگاه ويژه تر 
به جوانــان عالقه مند به دانش ِ انرژى هســته اى... تا در 
آينــده ى نه چندان دور عصاى دســِت اين فناورىِ  برتر 
در كشورشــان باشند.... دست شــان درد نكند. خدا قوت 

و دست مريزاد!
ســه. خبرنگار «قدس» كه اين ماجرا را پيگيرى كرده، به 
نكته اى دراين باره رسيده كه جاى پرسش دارد. از جمله 
اينكه اين مدرسه شيك و مجهز در جايى ساخته شده كه 
پيشتر دو مدرسه دولتى بوده كه دانش آموزان و فرزندان 
مناطق فلسطين و آبكوه را پوشش مى داده است. پرسش 
اين اســت كه چرا آن دو مدرسه دولتى خراب شدند و به 
جايش، مدرســه انرژى اتمى بنا شد؟ خاصه اينكه «آبكوه» 
به عنوان يك منطقه «كم برخوردار» در مشــهد شناخته 
مى شــود و خانواده هاى اين منطقه ازچنان بضاعت و توان 
مالــى برخوردار نيســتند كه بتوانند فرزندان شــان را به 
آموزشگاه هاى غيرانتفاعى بفرستند، آن هم غيرانتفاعى اى 
مانند مدرســه انرژى هســته اى كه پيش بينى مى شود، 
شهريه ها و دست كم هزينه هاى جانبى و فوق برنامه اش، 

بيشتر هم باشد.
چهار. پرســش كليدى ديگر اين اســت؛ حاال كه سازمان 
انــرژى اتمــى فرصت ايــن را پيدا كرده كــه در يكى از 
مناطق پررفت و آمد شــهر و در همان زمينى كه پيشتر 
مدرســه هاى دولتى بوده و كاركرد آموزشى داشته، بناى 
آموزشى خودش را بسازد، آيا نگاه ويژه اى به دانش آموزاِن 
با اســتعداد اما محروم خواهد داشــت؟ به بيان روشن تر، 
آيا ســهميه اى براى فرزنداِن نخبه امــا كم برخوردار، در 
دبيرستاِن انرژى هسته اى درنظر گرفته مى شود تا فرزنداِن 
اين قشِرپرتالش هم بتوانند به دور از دغدغه هزينه هايش 
اســتعدادهاى خودشان را شكوفا كنند و به رتبه هاى برتر 

علمى برسند؟ 
پنج. ســازمان انرژى اتمــى ايران كه به كار ِ ســتودنى ِ 
«مدرســه ســازى» رو آورده، در آينده نزديك، آيا به نام 
و «برند»ى در حوزه آموزش و پرورِش مشــهد و خراسان 
رضوى تبديل مى شــود كــه تنها فرزنداِن با اســتعداد از 
خانواده هاى مايه دار، ثروتمند و طبقه «متوسط به باال» را 
گرد هم آورده اســت يا اينكه دغدغه «عدالت آموزشى» را 

نيز در سراسر ِ ايران دارد؟...

 13 مورد تصادف 
در جاده هاى خراسان رضوى

انتظامى خراســان  فرماندهى  راه  پليــس  رئيس  ايرنا- 
رضوى گفت: 13 مورد ســانحه رانندگى طى 24 ساعت 

جمعه گذشته در جاده هاى اين استان رخ داد.
ســرهنگ هادى اميــدوار افزود: يك فقــره از اين موارد 
تصادف منجر به فوت يك نفر شــدو بقيه سوانح رانندگى 
جرحــى بود كــه به خاطر آن هــا 18 نفر مجــروح و به 

بيمارستان منتقل شدند.
وى گفت: در روزهاى عــادى به طور ميانگين هفت فقره 
تصادف در جاده هاى خراســان رضــوى رخ مى دهد، اما 
جمعه گذشــته با توجه به افزايش سفر پس از تعطيالت 

چند روزه اخير تعداد تصادف هاى جاده اى نيز باال رفت.
رئيس پليس راه خراسان رضوى خستگى و خواب آلودگى 
را اصلى ترين دليل و واژگونى خودروها را بيشــترين نوع 

سوانح رانندگى طى اين مدت اعالم كرد.

ايسنا: رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوى گفت: طى 

نامه سرگشاده مؤسسان و هيئت امناى 
مدارس غير دولتى مشهد به مدير كل آموزش و پرورش

 قدس: جمعى از مؤسسان و هيئت امناى مدارس غير دولتى مشهد، در نامه اى به مدير 
كل آموزش و پرورش استان، از تخريب مدارس دولتى  قدس و اختران انقالب و واگذارى 

آن ها به بخش غير دولتى انتقاد كردند و خواستار رسيدگى به موضوع شدند.
  در اين نامه آمده اســت: با كمال تأســف، شاهد آن هستيم دو باب مدرسه دولتى به 
نام هاى قدس و اختران انقالب در بلوارفلسطين تعطيل و تخريب و زمين آن به بخش 
غير دولتى واگذار مى شــود، در حالى كه مؤسســان اين مجموعه هيچ گونه اولويت و 
سابقه اى در مشهد نداشته اند و صرفاً بر اساس يك پيشينه كارى در تهران، از اين امكان 
بهره مند مى شــوند. اين در حالى است كه مجموعه هاى غير دولتى با سابقه اى حدود 
30 ســال خدمت در عرصه تعليم و تربيت، سال ها منتظر واگذارى زمين در ازاى وجه 
هستند تا بتوانند مدرسه بسازند و بارها به آموزش و پرورش پيشنهاد مشاركت و ساخت 
مدرســه در اراضى با كاربرى آموزشــى ارائه كرده اند. با اين حال، با توجه به اينكه اين 
مدرسه در زمين آموزش و پرورش با بودجه دولتى ساخته و تجهيز شده است، پيشنهاد 
مى شود از دريافت هر گونه شهريه پرهيز و براى حذف واژه غير دولتى در كتيبه سر در 

دبيرستان مذكور اقدام شود. 
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پاى حرف بيماران كليوى مشهد

از مشكالت نوبت  دهى تا هزينه هاى كمرشكن  پيوند

گزارش

تسنيم: بيمــاران كليوى در مشهد مشكالت 
متعددى دارند كه بايد به آن ها رسيدگى شود 
و انتظار اســت كه آن ها جز تحمل فشارهاى 
درمانى فشار ديگرى را متحمل نشوند.                     
بيمارى كليوى يكى از بيمارى هاى شــايع در 
استان خراسان رضوى بوده كه بايد براى درمان 
آن عمليات همودياليز سنتى، روزانه و يا شبانه 
صورت گيرد، بيماران كليوى به مراكز درمانى 
مراجعــه كرده و هر يك از آن ها براى گذراندن 

اين دوران به پيوند كليه اقدام كردند.
دياليز سه مرتبه در هفته صورت مى گيرد كه در 
هر بار مراجعه، اين فرآيند چهار ساعت به طول 
مى انجامد، اين دسته از افراد در هفته 12 ساعت 
از وقت خود را در بيمارســتان ها مى گذرانند و 
برخى از آن ها براى پيوند كليه نام نويسى كرده 
مبلغ مورد نظر را پرداخت كــرده و در انتظار 

پيوند  هستند.
با وجود اقدام براى  نام نويسى، گاهى بيمارانى 
كه در مراكزى كه در گوشه كنار شهر هستند، 
ديده نشده و در گام نخست به بيماران حاضر 
در بيمارســتان هاى داراى بخــش پيوند كليه 
توجه مى كنند، عالوه بر آن، مشــكالتى نظير 
كالفگى هاى ناشــى از پيگيرى امور پر پيچ و 
خم ادارى و نظاير آن ها نيز براى بيماران كليوى 

دردسرساز شده است.

 معطلى بيماران براى تشكيل پرونده 
م. ك بيمار كليوى در ارتباط با مشكالتى كه در 
روند درمان خود دارد، اظهار داشت: دياليز من 
هيچ هزينه اى نداشته و به صورت رايگان صورت 
مى پذيرد، اما بيمــاران كليوى بايد هزينه هاى 
پيوند كليه را پرداخت كننــد كه دو راه پيش 
روى اين دسته از افراد است، بايد به بيمارستان 

منتصريه مراجعه و نام نويسى كرده تا پيوند كليه 
انجام شود. وى تصريح كرد: راه دوم، مراجعه به 
انجمن بيماران كليوى و واريز 20 ميليون تومان 
است، در هر دو صورت عمليات انجام مى شود، در 
حال حاضر يك سال و 6 ماه تحت درمان هستم، 
در بحث دياليز مشــكلى وجود ندارد، اما پيوند 
كليه بسيار پردردسر است، تعداد مراجعه كننده ها 
بسيار بوده و از روز ورود به بيمارستان تا تشكيل 

پرونده چهار ماه زمان مى برد.

 كالفگى بيماران كليوى 
اين بيمار كليوى ادامــه داد: در واقع معضالت 
مختلفى در بحث نوبت دهى بوده كه قابل حل 
نيســت، ارجاع بيماران كليوى به مراكز دولتى 
مختلف، دريافت و ارائه نامه هاى مختلف قانونى، 
انتظارهاى بيهوده در نهادهاى گوناگون و نظاير 
اين موارد براى بيماران كليوى معضل بزرگى به 
حســاب مى آيد، بايد كمى بيشتر به اين موارد 
رسيدگى شود. وى گفت: پزشكان و متخصصان 

انگشت شمارى در سطح شهر حضور داشته و در 
اين زمينه فعاليت و ارائه خدمات مى كنند، در 
حال حاضر مبلغ پيوند دياليز را پرداخت كردم 
و معموالً شخص يك سال و 6 ماه تا دو سال در 

مرحله نوبت دهى قرار دارد.

 توجهى به بيماران كليوى نمى شود
م. م، بيمار كليوى نيز در اين باره اظهار داشت: 
از يك ســال و 6 ماه گذشته تاكنون در مرحله 
دياليز قــرار دارم و هنوز گروه خونى منطبق با 
بنده يافت نشده است تا بتوانم اقدام هاى مربوطه 
را انجام دهم، بايد در انتظار افرادى باشــم كه 
مى توانند با گروه خونى B+ عمليات پيوند كليه 

انجام دهند.
وى تصريح كرد: بيماران كليوى در بحث دياليز 
هيچ مشــكلى ندارند و به طور حتم سه مرتبه 
در هفته تحت درمان هستند، اما درگير مسائلى 
چون بيمه بيكارى، بيمه استراحت پزشكى و 
نظاير آن ها هســتند، مسئوالن جهت تسهيل 

گرفتن بيمه و نظاير اين امور براى افراد دياليزى 
اقدام خاصى انجام نداده اند و افراد دياليزى امور 

خود را به سختى به انجام مى رسانند.
اين بيماركليوى ادامه داد: در حال حاضر با زمان 
اندكى كه در اختيار بيماران كليوى قرار دارد، 
اين دسته از افراد نمى توانند شغلى براى خود 
دســت و پا كنند، بايد امور و شغل هاى خاصى 
را در اختيــار اين بيماران قــرار دهند تا آن ها 
نيز دغدغه اى از اين بابت نداشته باشند و تنها 
مشكل آن ها بيمارى خود باشد. بايد براى درمان 

به مراكز دولتى بسيارى مراجعه كرد.
م. ش، بيمار كليوى ديگرى نيز اظهار داشــت: 
از دو سال و سه ماه گذشته تحت درمان دياليز 
هستم، امور مختلفى در مراكز و ادارات دولتى 
انجام مى پذيرد كه امور بيمــاران كليوى را با 
ســختى مواجه مى كند، بايد اصطالحاً به 50 
مركز دولتى مراجعه كرد تا مسئوالن اطمينان 

خاطر يابند.
وى تصريح كرد: آزمايش هاى بسيارى بايد انجام 
شود كه پشت سر گذاشتن تمامى آن ها افزون 
بر يك ماه به طول مى انجامد، داروهاى بيماران 

كليوى نيز دير به دست آن ها مى رسد.
اين بيمار كليوى ادامه داد: كسى به فكر بيماران 
كليوى نيست، برخى از پزشكان در گام نخست، 
بيمــاران مراكز درمانى خود را بدون نوبت وارد 
عمليات پيوند كليــه مى كنند، در صورتى كه 
بيمــاران ســاير مراكز درمانى پيــش از آن ها 
نام نويســى كرده و هنوز در انتظار پيوند كليه 
هستند، در برخى مواقع نيز عمليات پيوند دير 
انجام مى شــود. بايد بدون وقفه زمانى پس از 
مرگ مغزى فرد، به سرعت عمليات پيوند كليه 
انجام شــود، در غير اين صورت كليه غيرقابل 

پيوند مى شود.
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 غربالگرى سه نوع سرطان شايع 
در مشهد آغاز شد

ايرنا- مدير گروه پيشگيرى از بيمارى هاى معاونت بهداشتى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشهد گفت: طرح غربالگرى سه نوع 
سرطان شايع با هدف شناسايى و تشخيص زودهنگام آنها در 

مراكز زيرپوشش اين دانشگاه آغاز شد.
دكتر محمد جعفــر صادقى افزود: در اجــراى اين طرح، 
غربالگرى سرطان هاى پستان، سرويكس (دهانه رحم) و 
كلوركتال (روده بزرگ) به صورت رايگان براى افرادى كه 
به نوعى در معرض خطر ابتال به اين بيمارى ها هســتند 

انجام مى شود.
وى گفت: از آغاز اجراى طرح تحول نظام ســالمت تاكنون 
غربالگرى سرطان پســتان براى 210 هزار نفر از زنان 30 تا 
69 سال در مراكز بهداشتى و درمانى زير پوشش اين دانشگاه 
انجام شده كه از اين تعداد 317 نفر داراى عالئم بيمارى بوده 

و به متخصصان معرفى شده اند.
صادقى افزود: در اين مدت غربالگرى ســرطان دهانه رحم با 
آزمايش پاپ اســمير براى 76 هزار نفــر از زنان بيش از 30 
ساله انجام شده كه از اين تعداد 33 فرد مبتال به اين بيمارى 

شناسايى و به متخصص ارجاع داده شده اند.
وى در باره ســرطان كلوركتال (روده بزرگ) نيز اظهار كرد: 
تغيير در اجابت مزاج، اسهال، يبوست، وجود خون در مدفوع، 
كاهش وزن و خســتگى مى تواند از عالئم اين بيمارى باشد 
كه بيشتر افراد بيش از 50 ساله در اين زمينه مورد غربالگرى 

قرار مى گيرند.
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