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 30 ساله شد!

استفاده از حمل و نقل عمومى؛
نسخه عالج ترافيك مشهد

جاده جديد بشرويه به بجستان 120 كيلومتر راه را كوتاه مى كند معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى در تحريريه قدس عنوان كرد

قــدس    مدت هــاى زيادى اســت كه  
شــهروندان بشــرويه اى خواســتار ساخت 
جاده هاى بشرويه به طبس از طريق خداآفريد 
و بشرويه به بجستان هســتند كه با اجراى 
اين طرح 120كيلومترطول راه ارتباطى بين 
شهرهاى بشرويه تا بجستان و از آنجا به مشهد 

مقدس كاهش ...

قدس   معــاون حمل و نقــل و ترافيك 
شهردارى مشهد راه حل معضالت ترافيكى 
اين شهر را تقويت زيرساخت هاى حمل نقل 
عمومى و ترغيب بيشتر مردم به استفاده از 
اين سيستم دانســت. وحيد بركچى كه به 
مناســبت روز خبرنگار همراه مديران حوزه 

.......صفحه 4 حمل ونقل در تحريريه.... .......صفحه 2

هدف گذارى 110 هزار شغل در خراسان رضوى

معاون طرح و توسعه شركت آبفاى 
روستايى استان به قدس خبر داد

تشكيل پليس آب در 
4 شهرستان خراسان رضوى

.......صفحه 4 

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار در بازديد از روزنامه قدس عنوان كرد

.......صفحه 2 

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش       09038343801 با مخاطبان 

شماره پيامك:   300072305

@quds 95     آى دى سروش 

قدس  تأمين آب شــرب سالم براى روستاييان همواره يكى 
از دغدغه هاى مهم مســئوالن و در صدر آن ها شــركت آب و 
فاضالب روســتايى به عنوان متولى اصلى اين امر بوده است. 
اتفاقى كه بنا بر ادعاى مسئوالن شركت آب و فاضالب روستايى 
در خراســان رضوى كه 91/2 درصد جمعيت اين استان را زير 

پوشش خدمات اين شركت برده است...

آيت اهللا علم الهدى در گردهمايى فصلى 
ائمه جمعه خراسان رضوى:

يكى از مراتب علم 
باورمندى است

قدس   گردهمايى فصلى ائمه جمعه استان خراسان رضوى 
روز گذشته با حضور نماينده ولى فقيه در استان در محل دفتر 
نمايندگى شوراى سياست گذارى ائمه جمعه استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم نماينده ولى فقيه در استان 
خراسان رضوى طى سخنان ...

.......صفحه 3 
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.......صفحه 3 

مدير صندوق بازنشستگى كشورى 
در استان خراسان رضوى

پرداخت وام 
به بازنشستگان
14 برابر شد

قدس  مدير صندوق بازنشســتگى كشــورى 
در استان خراســان رضوى گفت: پرداخت وام 
به بازنشســتگان و وظيفه بگيران در اين استان 
طى دولت تدبير و اميد بيش از 14 برابر افزايش 
داشته اســت. عليرضا كريمدادى افزود: پارسال 
19 هــزار و 292 فقره وام چهــار درصدى در 
مجموع به مبلغ 771 ميليــارد و 680 ميليون 
ريال به بازنشســتگان خراسان رضوى پرداخت 
شــد. وى اظهار داشــت: اين در حالى اســت 
كه در ابتــداى دولت يازدهم در ســال 1392 
تعــداد 4721 فقره وام به مبلــغ 54 ميليارد و 
666 ميليون ريال به بازنشســتگان اين استان 
پرداخت شــد. وى تعداد بيمه شدگان صندوق 

بازنشستگى كشورى ...



معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار در بازديد از روزنامه قدس عنوان كرد

هدف گذارى 110 هزار شغل در خراسان رضوى
�و��ون

فاطمه معتمدى  در آستانه روز خبرنگار كه 
به ياد شــهيد صارمى نام گذارى شده است، 
تحريريه روزنامه قدس، امسال هم ميزبان شمار 
زيادى از مسئوالن دستگاه هاى اجرايى استان 
بود. معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع انسانى اســتاندار خراسان رضوى ديروز 
اولين مهمان روزنامه قدس در روز خبرنگار بود.
قربان ميرزايى به همراه جمعى از مســئوالن 
حوزه اقتصادى اســتاندارى از جمله مديركل 
دفتــر اقتصادى با حضــور در تحريريه قدس 
ضمن تبريك روز خبرنگار اظهار داشــت: تك 
تك خبرنگاران بــار بزرگى از زنجيره خدمت 
رســانى به مردم را بر عهده دارند كه اين كار 
بزرگ و عظيمى اســت و بايــد از اين تالش، 

قدردانى و تشكر كرد.
وى افزود: در كنــار بخش حاكميت و دولت، 
نقش رســانه بى بديل است. در واقع انعكاس 
مطالبات مردم و انتقال اقدام ها و كارهاى انجام 
شــده توسط دولت و حاكميت به جامعه، كار 
ارزشــمندى است كه اگر نباشــد، فقدان آن 
حلقه مفقوده بزرگى در تكميل زنجيره خدمت 

رسانى به مردم به شمار مى رود.
وى اضافه كرد:انتظار از رسانه و كاركرد آن اين 
اســت كه واقعيت ها را چه تلخ و چه شيرين 
انعكاس دهد. وى در بخش ديگر با اشــاره به 
اينكه كشور اكنون در شرايط خاص قرار دارد، 
تصريح كرد: دشمنان قسم خورده كشور، حوزه 
اقتصادى را براى ضربه زدن به نظام هدف قرار 
داده اند. بنابراين  در شرايط كنونى آنچه بيش از 
هر زمان ديگرى مورد نياز است، بحث انسجام 
و وحدت حداكثرى براى گذر از اين وضعيت 

سخت و بحرانى است.
وى ادامه داد: با انسجام و وحدت ملى مى توان 
از اين دوره نيز هماند بحران هايى كه تاكنون 
طى 40 سال از عمر انقالب،از سوى دشمنان 
براى ضربه زدن به كشــور ايجاد شده است به 

سالمت عبور كرد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
انسانى اســتاندار خراســان رضوى ادامه داد: 
امسال اتفاقات و فشارهاى سنگينى در حوزه 
اقتصاد رخ داد با اين حال در كنار آن كارهاى 

بسيار خوبى هم انجام شد كه در حوزه استان 
مى توان به برخى از آن اشاره كرد.

 رشد 29 درصدى صادرات
وى ميزان صادرات انجام شده خراسان رضوى 
در چهار ماهه نخســت امسال را با 29 درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 721 
ميليــون دالر اعالم كرد و افــزود: واردات 17 
درصد رشــد داشته است و همچنين شاخص 
بيكارى استان طى ســه ماه امسال با كاهش 
قابل توجه به 10/7 درصد رسيد كه اين نشان 
دهنده آن است كه كارهاى خوبى انجام شده 
است كه البته كافى نيســت و بايد اقدام هاى 
مؤثر  بيشــترى با توجه بــه جمعيت و درصد 

بيكارى در استان انجام شود.
وى با اشــاره به اينكه ايجاد 110 هزار شغل 
در اســتان هدف گذارى شده است، گفت: در 
مجموع استان در شاخص ها نسبت به برنامه 

عقب نيست.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
انسانى استاندار خراسان رضوى در بخش ديگر 

يادآور شد: در حوزه كاالهاى اساسى و ضرورى 
مردم، تالش اســتان معطوف بر اين اســت كه 
مــردم اذيت نشــوند و در اين بــاره بايد گفت 
قيمت ها در استان از متوسط كشور پايين تر بوده 
اســت. ميرزايى با اشاره به تشرف ساالنه بيش 
از 30 ميليون زائر داخلى و خارجى به مشــهد 
تصريح كرد:شمار زائران به مشهد در سال جارى 
نسبت به سال گذشــته با توجه به آمار تعداد 

زائران طى چهار ماه گذشته به طور حتم افزايش 
خواهد داشــت. با اين حال قيمت ها در مشهد 
از متوسط كشور كمتر است كه نشان مى دهد 

برنامه ريزى و كار انجام شده است.

 ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتى
اين مقام مسئول در خراسان رضوى با اشاره به 
ضروت توجه جدى تر به مقوله اقتصاد مقاومتى 
تاكيد كرد:كشور در شرايط خاص قرار دارد. از 
اين رو به دستگاه هاى اجرايى استان اعالم شده 

است كه از بخشى نگرى بپرهيزند.
وى با بيان اينكه بخشى نگرى بمثابه خيانت 
به مردم است، گفت: هيچ دستگاهى در استان 
حق ندارد بخشى نگاه كند؛ بلكه بايد نگاه ملى 

و فراگير داشت. 

در حوالى امروز2

 استاندار تأكيد  كرد
 ارتقاى زيرساخت هاى حمل ونقل 

خراسان شمالى
بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى با تأكيد  
بر نقش زيرساخت هاى حمل و نقل در توسعه گفت: ارتقاى 
زيرســاخت هاى حمل ونقل اين اســتان با تمام قوت و توان 

پيگيرى مى شود. 
محمدرضا خباز در ديدار اعضاى شوراى حمل و نقل استان با 
وى اظهار داشت: حوزه حمل و نقل مانند جريان خون است و 
نبود يا ضعف در اين زمينه، توسعه را با مشكل روبه رو  مى كند. 
وى افزود: براى بهبود وضعيت زيرســاخت هاى حمل و نقل 

استان تالش و حمايت مى كنيم.
وى گفت: زمانى كه هيئت دولت براى حضورم در خراســان 
شمالى رأى مثبت داد، اعالم كردم كه اين رأى تعهدآور است 

و بايد براى ادامه راه و فعاليت حمايت شوم.
خباز با بيان اينكه در آينده نزديك با وزير راه و شهرســازى 
مالقات خواهد داشت، گفت: در اين ديدار موضوع جاده هاى 

استان را پيگيرى مى كنم.
وى تأكيد كرد: خراسان شمالى در بخش گردشگرى قابليت 
بسيار بااليى دارد كه توسعه حمل و نقل به تقويت اين حوزه 
نيز كمك خواهد كرد و بنده اعتقاد دارم راه، اولين قدم توسعه 
است و در ادامه راه آهن، فرودگاه و انرژى پاك شرايط ايجاد و 

ثبات توسعه را فراهم مى كنند.
خباز با اشــاره به اظهار نظرها در باره فرودگاه بجنورد گفت: 
صحبت هاى بى اســاس برخى افراد با هدف زير سؤال  بردن 

زحمات و خدمات گذشتگان قابل قبول نيست.
اســتاندار خراسان شمالى گفت: فرودگاه بجنورد بيش از 20 

سال تجربه پرواز موفق دارد. 
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان در اين ديدار 
اظهار داشت: بيش از 6000 كيلومتر راه در استان وجود دارد 
و 171 كيلومتر بزرگــراه مورد بهره بردارى قرار گرفته و 70 

كيلومتر از محور بجنورد به جنگل گلستان باقى مانده است.
وى افزود: برقرارى ارتباط در مســير بجنورد، سنخواســت، 
جاجرم و ميامى با هدف كوتاه شدن مسير ارتباطى خراسان 
شــمالى با تهران در دستور كار اســت كه بخش بجنورد به 
سنخواســت به دليل تخصيص اعتبارات كم ملى، پيشرفت 

فيزيكى كندى دارد.

 وضعيت ارزى فروشندگان موبايل مشهد 
را بالتكليف كرد 

تسنيم:عضو كميته تخصصى موبايل اتاق اصناف ايران گفت: 
وضعيت ارزى صنف فروشندگان موبايل مشهد را بالتكليف 

كرده است. 
افشين اكبرى اظهار داشت: هم اكنون تمام فروشندگان تلفن 
همراه در مشهد و ساير شــهرهاى بزرگ به صورت تعطيل 
درآمده اند چراكه سياســت هاى ارزى دولت در اين زمينه به 

هيچ عنوان مشخص نيست.
وى با اشــاره به اينكه ما در مورد تلفن همراه به هيچ عنوان 
توليد داخلى نداريم، خاطرنشان كرد: اين كاال كامال به واردات 
وابسته است و اين روند به فروشندگان آن آسيب وارد مى كند.
عضو كميته تخصصى موبايل اتاق اصناف ايران ادامه داد: در 
يك و نيم ماه گذشته چندين بار تصميمات دولتى در مورد 
تلفن همراه تغيير كــرده و هيچ كدام رويه دائمى نبوده اند و 
هم اكنون كاالهاى داخل گمرك كه وارد شده اند نيز توقيف 

شده اند و هنوز براى آنها تصميم گرفته نشده است.
اكبرى خاطرنشان كرد: مجموعه عواملى در كنار يكديگر سبب 
مى شوند كه كمبود كاال در بازار به وجود آيد و تمام كسبه نيز 
بالتكليف مانده اند و ادامه اين روند ســبب مى شود كه صنف 

فروشندگان تلفن همراه به طور كامل از بين برود.
وى با بيان اينكه هزار واحد صنفى در مشهد مقدس در حوزه 
فروش تلفن همراه فعاليت دارند، تصريح كرد: در طول 2 ماهه 
گذشته بر اثر مشكالتى كه در بازار به وجود آمده اين تعداد 20 
درصد ريزش داشــته و اگر اين روند ادامه داشته باشد ميزان 

اين ريزش ها تا 80 درصد افزايش مى يابد.

دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى 
خراسان رضوى عنوان كرد

 معوقات 4000 ميلياردى بانك هاى استان

قدس: دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان رضوى 
نيز بــا حضور در روزنامه قدس ضمــن تبريك روز خبرنگار 
درباره ميزان معوقات و بدهكاران دانه درشت در استان اظهار 
داشــت:موضوع مطالبات بانكى موضوعى است كه در كشور 
سال هاست مطرح است. بخش عمده اى از اين مطالبات نشأت 
گرفته از شــرايط اقتصادى كشور است. به عبارتى واحدهاى 
اقتصادى كــه در امور توليد چه در بخش هاى كشــاورزى، 
صنعت و معادن و خدمات از تسهيالت استفاده كردند در اين 
سنوات اخير به دليل مشكالتى كه براى كشور به وجود آمده 
است با مشكالتى در عرصه فروش و يا صادرات روبه رو شدند و 

نتوانستند بخشى از تعهدات خود را پرداخت كنند. 
مونســان با بيان اينكه بايــد در حوزه مطالبــات واقع بين 
بود،افزود:بايد بين كســانى كه سوء استفاده كردند با گروهى 
كه به خاطر مشكالت نتوانستند اقساط خود را پرداخت كنند، 

تفاوت قائل شد و آن ها را از هم جدا كرد. 
وى با بيان اينكه هفت درصد از مصارف كل استان به موضوع 
مطالبات رفته است،اضافه كرد: ميزان مطالبات معوقه بانكى 
استان تقريباً 4000 ميليارد و ميزان مصارف استان 468 هزار 

ميليارد است.

 مدير كل تبليغات اسالمى خراسان رضوى:
 روزنامه قدس پرچمدارجريان حقيقت است

قدس: مدير كل تبليغات اســالمى خراســان رضوى كه 
همزمــان با روز خبرنگار در تحريريــه روزنامه قدس حضور 
يافته بود،گفت: روزنامه قدس مســئوليت خطيرى را نسبت 

به هويت مشهد دارد.
حجت االسالم والمســلمين لطفيان اظهار داشت: اميدوارم 
اين هويت در قالب هاى مختلف و گفتمان سياسى نيزمتجلى 
شــود كه اين موضوع بسيار مهم است. وى خاطرنشان كرد: 
اميدواريــم روزنامه قــدس تصوير جامعى از امــام رضا(ع) 
ارائه  دهد كه اين تصوير براى هربخش وهروقت وهركســى 

درزندگى با هرانديشه فكرى و سياسى كارآمد باشد.
حجت االسالم لطفيان افزود: مجموعه روزنامه قدس پرچمدار 
جريان حقيقت و خير و زيبايى اســت وعامل ماندگارى هم 

همين است؛ زيرا چيزى كه با حقيقت نپيوندد،مانا نيست.
 مدير كل تبليغات اسالمى خراسان رضوى تصريح كرد:امروز 
ما درجهــان بــا كارزار حقيقت وواقعيت روبه رو  هســتيم. 
بــه اعتقادمن واقــع گرايى خوب نيســت و حقيقت گرايى 

كارمطلوبى است.
حجت االســالم لطفيان با اشــاره به اين نكته كه تبليغات 
اسالمى خراســان رضوى يك دستگاه دولتى نيست، تأكيد  
كرد: ما متكى به مردم هستيم و تكيه گاهمان تكيه گاه عميق 

مردمى است.
ســردبير روزنامــه قدس نيــز در اين ديدار اظهار داشــت: 

رسانه و تبليغ در يك عنصر تبليغى باهم اشتراك دارد. 
محمد جواد ميرى تصريح كرد: عالوه برآن دغدغه مشترك 
ديگرى نيز وجود دارد كــه به اعتقاد من، معارف دينى را با 
نگاه انقالبى بدون پيرايه هاى غلطى كه انديشه هاى انحرافى 
به انديشــه دينى اضافه مى كنند، بايد بتوانيم به جامعيتش 

برسانيم.
وى خاطر نشــان ســاخت: در اين زمينه بايد حتماً از همه 
ظرفيت ها اســتفاده كنيم و مؤسسه  فرهنگى قدس آمادگى 

اين همكارى را دارد. 

 يك ديدار غيرمنتظره

سرورهاديان: حاال مدت هاست سه شنبه هاى هرهفته يك 
دعوت متفاوت براى گزارش را تجربه مى كنم.

خانه هايى كه از بوى قدمتشان برمى گردى به گذشته هاى دور 
به همدلى ها و مهربانى هاى بسيار.

اين سه شنبه هم مثل همه سه شنبه ها قرار بر ديدار يكى از 
والدين شهدا را داشتم.

اين هفته ديدار با والدين شهيد«غالمرضا عرب نظرگاه».
همــه اين ديدار ها بــا همت و تالش دلــى بچه هاى خوب 

فرهنگسراى پايدارى هماهنگ و ميسر مى شود.
سه شنبه،همزمان با سالروز شهادت اين شهيد عزيزبود.

اما ديد و بازديدهاى پيشواز روزخبرنگاراين هفته، فرصت را 
اگرچه برايم مهيا نكرد، اما دلم آن جا بود.

و بعد يك تماس و يك ديدار غير منتظره، دوســتان خوب 
فرهنگسراى پايدارى دقايقى بعد با گلدانى با گل هاى زيباى 

صورتى به تحريريه قدس براى تبريك روزخبرنگار آمدند.
فرشته رفايى و گروهش مدت هاســت،برنامه ريزى و ثبت 

خاطرات خانواده شهدا را در اولويت كاريشان قرارداده اند.
ديــدار بچه هايى كه هنــوز حرمت هــا را مى دانند و براى 
نگارش و ثبت همه رفتن هاى بى ادعا، از هيچ همكارى با ما 

فرو گذارنيستند، قابل تأمل و احترام است.

 باشگاه كتابخوانى، خراسان شمالى را 
به پايتخت كتاب نزديك مى كند

بجنورد-خبرنگار قدس:معاون امور فرهنگى و رسانه هاى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد خراسان شمالى گفت: راه اندازى 
باشــگاه هاى كتابخوانى، استان را يك گام به سمت دريافت 

عنوان پايتخت كتاب شدن، جلوتر مى برد.
رضا رضايى در حاشــيه برگزارى ســومين دوره كارگاه هاى 
آموزشى باشگاه هاى كتابخوانى كودك و نوجوان اظهار داشت: 
دوره باشگاه هاى كتابخوانى با هدف توسعه و ترويج فرهنگ 
مطالعــه و تربيت مربيان به عنوان بــازوان اجرايى و كمك 

در اين حوزه است. 
وى گفت: شــركت كننده ها در اين دوره از اقشــار مختلف 
انتخاب شــده اند تا بعد از دريافت آموزش هاى الزم در بين 
گروه مخاطبان تســهيلگرانى را براى راه اندازى باشگاه هاى 

كتابخوانى كودك و نوجوان تربيت كنند.
بــه  بــا  را  مطالعــه  امــر،  تســهيلگران  افــزود:  وى 
قــرار  كار  دســتور  در  ظرفيت هــا  همــه  كارگيــرى 

 مى دهند.
رضايى اظهار داشــت: از ســال 93 ارائه طــرح هايى مثل 
پايتخت كتاب ايران، دوستدار كتاب، دوشنبه هاى كتابخوانى 
در مهدهاى كودك شروع شــد كه خراسان شمالى در اين 
طرح ها حضور پررنگ داشته و هر ساله در بخش هاى مختلف 

به رتبه هاى برتر دست يافته است.
وى با اشــاره به آغاز فعاليت 6 كتابخانه روستايى در دو ماه 
آينــده و كتابخانه مركزى بجنــورد و كتابخانه عمومى مانه 
و ســملقان اظهار داشت: دو كتابخانه شــهرى و روستايى 
نيز در آينده نزديك افتتاح مى شــود كه به بهبود شــرايط 

زير ساخت هاى كتابخوانى كمك مى كند.
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هنگامه طاهرى   دبير و مدير روابط عمومى 
نظام پرســتارى مشهد و شهرستان هاى تابعه 
ضمن ديدار با سردبير و روزنامه نگاران روزنامه 
قدس به مناســبت روز خبرنگار با اعتراض به 
نظام تعرفه گذارى، از تحميل هزينه هاى گزاف 

درمانى به بيماران و بيمه ها پرده برداشتند.
 مدير روابط عمومى نظام پرســتارى مشهد 
در ايــن خصــوص گفت: اجرا نشــدن قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرستارى سبب شده كه 
وزارت بهداشت براى دريافت هزينه هاى بيشتر 
به جيب مردم دست درازى كرده و يا بيمه ها را 

به خود مقروض نمايد.
ســيد جواد توكلى همچنين اظهار داشت: هر 
از گاهى خبرهايى در مورد معوقات و مطالبات 
پزشــكان و كادر درمانــى از بيمه ها مخابره 
مى شود اما هيچ كس به دليل اصلى اين همه 

بدهى اشاره اى نمى كند.
او اظهار داشت: بسيارى از اقدامات درمانى در 
بيمارســتان ها و مراكز درمانى با اينكه توسط 
پرستاران انجام مى شود اما به نام پزشكان ثبت 
و محاســبه مى گردد. وى ادامه داد: محاسبه 
آن ها با تعرفه پزشــكان چنــد برابر انجام آن 
توسط پرستاران براى بيمار تمام مى شود، گويا 
سود عده اى در محاسبه قيمت هاى باالتر است.

وى گفت:12 ســال از تصويــب قانون تعرفه 
گذارى خدمات پرســتارى كه مصوب مجلس 
شوراى اسالمى اســت، مى گذرد اما پزشكان 
و هــم صنفان آن ها در وزارتخانه بهداشــت و 
درمان به خاطر طمع بيشتر همواره به دنبال 
راهكارى براى دريافت هزينه هاى باال هستند و 
در اين راه پرداخت هاى بيشتر از جيب مردم و 
ورشكستگى بيمه ها هم برايشان اهميتى ندارد.  
اين در حالى اســت كه مى توان با استفاده از 
تعرفه هاى پرستارى هزينه هاى درمان را براى 
مــردم مختصر تر كرد. توكلى بــا بيان اينكه 
پرستاران بيشترين خدمات در مراكز درمانى را 
به عهده دارند و مى توانند از تحميل هزينه هاى 
بى مورد به مردم و بيمه ها، جلوگيرى كنند، 
تأكيد  كرد: با وجود وضوح و شــفافيت اجراى 
اين تعرفه ها اين ســؤال  همواره مطرح اســت 
كه چرا وزارت بهداشــت و شوراى عالى بيمه 
پس از گذشت 12 سال از تصويب تعرفه هاى 
پرستارى تن به اجراى اين قانون نمى دهند؟ آيا 
نفع شخصى هم صنفان پزشك ساالر، كه در 
اين دو وزارتخانــه نفوذ كرده اند، در اين قانون 

گريزى، نقش ندارد؟
دبير و عضو هيئت  رئيسه نظام پرستارى مذكور 
نيز بيان داشت: اجرا نشدن تعرفه پرستارى و 

اجراى طرح تحول سالمت موجب بدهى مراكز 
درمانى به پزشــكان شده است، زيرا طبق اين 
طرح، تعرفه هاى پزشكان سه برابر شده و اين 
در حالى است كه اجراى تعرفه هاى پرستارى 
در مراكز درمانى منجر به ارائه خدمات ارزان تر 
بــه بيماران مى گــردد؛ در حالى كــه آقايان 
وزارتخانه و بيمارستان ها ترجيح مى دهند اين 
موضوع از نگاه مــردم و بيماران چنان پنهان 
بماند كه خدشــه اى به دســت درازى آن ها 
به جيــب بيماران وارد نگردد. ســيده فاطمه 

بحرينى ادامه مى دهد: از همين روســت كه 
بيمارستا ن ها نيز به خاطر طلبكارى از بيمه ها 
كه ناشــى از پرداخت هاى هنگفت تعرفه هاى 
پزشكان مى شــود با كمبود هزينه براى تهيه 
ملزومات روبه رو مى شوند. او عنوان مى كند كه 
در حال حاضر بيمارستان هاى دولتى با مشكل 
در تهيه مواد ضد عفونى كننده همچون الكل 
و صابون در كنار ساير ملزومات مانند دستكش 
روبه رو شــده اند و به همين دليل عفونت هاى 

بيمارستانى افزايش يافته است.

در بازديد اعضاى نظام پرستارى از روزنامه قدس عنوان شد

حذف تعرفه هاى پرستارى، دست درازى به جيب بيمار

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال سروش

على محمدزاده  معــاون حمل و نقل و 
ترافيك شهردارى مشهد راه حل معضالت 
ترافيكى اين شهر را تقويت زيرساخت هاى 
حمل و نقل عمومى و ترغيب بيشــتر مردم 

به استفاده از اين سيستم دانست.
وحيد بركچى كه به مناســبت روز خبرنگار 
همراه مديران حوزه حمل ونقل در تحريريه 
روزنامه قدس حضور يافته بود، افزود: با توجه 
به افزايش روزافزون تعداد خودروها در شهر 
به نحوى كه روزانه حدود 300خودرو جديد 
در مشهد پالك گذارى مى شوند و هم اكنون 
بيش از 1ميليون و200 هزار خودرو در اين 
شــهر تردد دارند، ايجاد معبر به تناسب اين 
حجم از خــودرو نه امكان پذير اســت ونه 

مى تواند مشكل ترافيك را حل كند.

 طرحى جامع براى دوچرخه سوارى
وى ادامه داد: بر همين اساس بهترين شيوه 
پايــان دادن به معضــالت ترافيكى ترويج 
فرهنگ اســتفاده از حمــل ونقل عمومى 
وجايگزين نمودن حمل ونقل پاك از قبيل 
دوچرخه و پياده روى اســت كه به منظور 
اجرايى نمودن اين الزامات هم اكنون در حال 
تدوين برنامه جامعى براى دوچرخه سوارى 

در شــهر هســتيم كه به صورت آزمايشى 
در مناطق 9 و11 مشــهد در آينده نزديك 

اجرايى خواهد شد.
وى اظهار داشــت: از ســوى ديگر به دنبال 
شيوه هاى علمى تر براى ترغيب بيشتر مردم 
به اســتفاده از حمل ونقل عمومى هستيم 
چراكه هم اكنون از تمام ظرفيت ايجاد شده 
در اين بخش استفاده نمى شود به طور مثال 
در حالى كه قطار شــهرى مشــهد ظرفيت 
جابه جايى روزانه نزديك بــه 170هزار نفر 
را دارد ولى هنوز نزديك به يك ســوم اين 
ظرفيت خالى است و جابه جايى روزانه قطار 

شهرى به مرز 120 هزار نفر نمى رسد.

 احتمال افزايش محدوده طرح ترافيك
معاون حمــل و نقل و ترافيك شــهردارى 
مشــهد درخصوص نســخه هاى مديريتى 
ترافيك هســته مركزى هم گفت: هرچند 
ترافيك  براى ساماندهى  روشهاى مختلفى 
هســته مركزى طراحى شــده و برخى به 
اجرا گذاشته شده، اما هنوز به نقطه مطلوب 

نرسيده ايم. 
البته با تكميل شارستان اطراف حرم بخشى 
از مشــكالت كمتر خواهد شــد، اما برنامه 

ديگر افزايــش محدوده اجــراى طرح زوج 
وفرد اســت كه در حال حاضر در شــوراى 
هماهنگى ترافيك اســتان در دست بررسى 

است.
بركچى درباره برنامه هاى مديريت پاركينگ 
حاشــيه اى يا همان اليت هم اظهارداشت: 
براســاس طرح جديد بزودى تبادالت مالى 
مســتقيم شــهروندان با پاركبانان حذف و 
روش هــاى الكترونيكــى جايگزين خواهد 
شد كه به شــيوه هاى متفاوت مورد بررسى 
خواهد گرفت كه در يك شــيوه قرار است 

برچسب هاى ويژه اى بر روى شيشه خودروها 
نصب شــود و حاوى اطالعات الزم باشــد 
تا ديگر مشــكل پالك خوانى و احتماالت 
خطاى انسانى را نداشته باشيم ودر شيوه اى 
ديگر سنسورهاى خاصى در معبر جانمايى 
مى شــود و به محض توقف خودرو، سنسور 
فعال شــده و ســاير عمليات محاســبه به 
صورت الكترونيكى انجام خواهد شد كه فعًال 
به صورت آزمايشــى در يكى از معابر نصب 
خواهد شــد، اما به دليل هزينه بر بودن اين 

شيوه، بايد بررسى بيشترى صورت بگيرد.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى در تحريريه قدس بيان كرد

استفاده از حمل و نقل عمومى؛ نسخه عالج ترافيك مشهد

دشمنان قسم خورده كشور، 
حوزه اقتصادى را براى ضربه 

زدن به نظام هدف قرار 
داده اند. بنابراين  در شرايط 

كنونى آنچه بيش از هر زمان 
ديگرى مورد نياز است، بحث 

انسجام و وحدت حداكثرى 
براى گذر از اين وضعيت 

سخت و بحرانى است
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برچسب هاى ويژه اى بر روى شيشه خودروها ديگر افزايــش محدوده اجــراى طرح زوج 
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��ر �و��ون
براساس نظام رتبه بندى
بين المللى وبومتريكس:

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد در جمع
3 دانشگاه برتر كشور قرار گرفت

قدس: مدير اطالع رسانى پزشكى و منابع علمى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد از كسب رتبه سوم اين دانشگاه براساس رتبه بندى 
جهانــى وبومتريكس خبــر داد.  دكتر بيــژن مالئكه در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: نظام رتبه بندى بين المللى وبومتريكس 
جديدترين رتبه وب ســايت هاى دانشگاهى را اعالم كرد و سه 
دانشگاه علوم پزشكى تهران، شهيد بهشتى و مشهد به ترتيب 
رتبه هاى اول تا ســوم كشورى را كسب كردند. وى خاطر نشان 
كرد: پايگاه رتبه بندى وبومتريكس بيش از 28 هزار دانشگاه و 
مؤسسه  تحقيقاتى جهان را بر مبناى چهار شاخص رتبه بندى 
مى كند. اين نظام رتبه بندى به ارزيابى حضور پژوهشى و آموزشى 
دانشگاه ها در وب از طريق وب سايت هاى دانشگاهى مى پردازد 
و تازه ترين نتايج رتبه بندى وب ســايت هاى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى كشــور در ويرايش ماه جوالى 2018 نظام رتبه بندى 
جهانى وبومتريكس اعالم شد. عضو هيئت  علمى دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد تصريح كرد: مبناى اين رتبه بندى براساس چهار 
شــاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل، تعداد ارجاع يا 
لينك هاى برقرار شده از ساير سايت ها به سايت دانشگاه، تعداد 
استنادات 10 نفر پراســتناد دانشگاه در گوگل و تعداد مقاالت 

كيفى دانشگاه در بين 10درصد مقاالت پراستناد است.

 پرداخت وام به بازنشستگان
خراسان رضوى 14 برابر شده است

ايرنا:مدير صندوق بازنشســتگى كشــورى در استان خراسان 
رضوى گفت: پرداخت وام به بازنشســتگان و وظيفه بگيران در 
اين اســتان طى دولت تدبير و اميد بيــش از 14 برابر افزايش 
داشــته است. عليرضا كريمدادى افزود: پارسال 19 هزار و 292 
فقره وام چهار درصدى در مجموع به مبلغ 771 ميليارد و 680 
ميليون ريال به بازنشستگان خراسان رضوى پرداخت شد. وى 
اظهار داشت: اين در حالى است كه در ابتداى دولت يازدهم در 
ســال 1392 تعداد 4721 فقره وام به مبلغ 54 ميليارد و 666 
ميليون ريال به بازنشستگان اين استان پرداخت شد. وى تعداد 
بيمه شــدگان صندوق بازنشستگى كشورى در استان خراسان 
رضوى را 43 هزار و 601 نفر عنوان كرد.كريمدادى از افزايش 82 
درصدى پرداخت خسارت بيمه عمر و حادثه در استان خراسان 
رضوى خبر داد و گفت: بابت غرامت هر فرد متوفى طى ســال 
گذشته مبلغ 55 ميليون ريال پرداخت شده كه افزايش چشمگير 

داشته است. 

 ايجاد هزار فرصت شغلى براى اعضاى 
سازمان نظام مهندسى كشاورزى

فارس:رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى 
خراسان رضوى از گردش مالى 15 ميليارد تومانى ساالنه سازمان 
نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خراسان رضوى خبر 
داد. محمد حاجيان شــهرى گفت: يكى از مهم ترين مشكالت 
بخش كشــاورزى بهره ورى و ضريب پايين نفوذ دانش است كه 
بايد براى حل اين مشــكل راهكارى را انديشيد. رئيس سازمان 
نظام مهندســى كشــاورزى و منابع طبيعى خراسان رضوى با 
اشــاره به اينكه تاكنون 17 هزار و 300 نفر عضو اين ســازمان 
شده اند؛ متذكر شد: آغاز فعاليت رسمى سازمان نظام مهندسى 
كشاورزى از ســال 1381 آغاز شده است. وى افزود: طى چهار 
سال گذشته، يك هزار و 155 فرصت شغلى براى اعضاى سازمان 
نظام مهندسى كشاورزى در اين استان ايجاد شده است. حاجيان 
شهرى متذكر شد: توليد محصوالت مختلف و مصرف صحيح 

كود و سم در بخش كشاورزى از اهميت بااليى برخوردار است.
رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خراسان 
رضوى با بيان اينكه خط مقدم ســالمت جامعه مسئوالن فنى 
كلينيك هاى گياه پزشكى اســت؛ يادآور شد: 85 درصد اعضا 
سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى داراى مدرك 
كارشناســى، 14 درصد مدرك كارشناسى ارشد و يك درصد 
داراى تحصيالت دكترا هستند، 41 درصد اعضاى سازمان نظام 
مهندسى كشــاورزى و منابع طبيعى خراسان رضوى را بانوان 

تشكيل مى دهند. 

براى ارتقاى ايمنى ترددهاى درون شهرى؛
 نقاط حادثه خيز درشهرمشهد اصالح مى شود

قدس:اصالح نقاط حادثه خيز در شــهر مشهد در جلسه 
مشــترك شــوراى هماهنگى ترافيك اســتان (همتا) و 
كميته ايمنى حمل و نقل شــهرى، در راستاى اقدامات 

قبلى، به تصويب رسيد.
معاون هماهنگى امورعمرانى اســتاندارى دراين جلســه 
ابرازاميــدوارى كرد: با تعامل بين دســتگاه هاى مربوط، 
ابالغيه وزيرمحترم كشــور موضوع جلســه اخير شوراى 

عالى ترافيك، در استان عملياتى شود.
به گفتــه محمدمقــدورى، بهره گيــرى از كمربندى و 
كنارگذرهاى شــهرى در كاهش تردد خودروهاى عبورى 

از ديگر بندهاى مهم ابالغيه است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان نيز با اشــاره 
به ســهم 48درصدى تصادفات خودروهاى ســنگين در 
بزرگراه هــا (كه منجر به فوت و جرح مى شــود) خواهان 
توســعه كمربندى و كنارگذرها بــراى كاهش تردد اين 

خودروها در مشهد مقدس شد.
 سرهنگ سليمى گزارش تحليل تصادفات شهر مشهد در 
ســال 96 را ارائه داد و اعالم كرد: در پنج ســال گذشته، 
تعداد تلفات ناشــى از حوادث رانندگى در شهرمشهد از 
360نفر در سال 92 به 248 نفر در سال 96 كاهش يافت 

ولى اين رقم هم مطلوب نيست و بايد كاهش يابد.
وى افزود: تعداد تلفات در سال 96 نسبت به سال 95 به 

ميزان پنج درصد كاهش يافت.
بــه گفته ســرهنگ ســليمى 26نقطه حادثــه خيز در 
شهرمشــهد وجود دارد كه عمده تصادفات منجر به فوت 
و جــرح در آن اتفاق مى افتد به همين دليل مقرر شــد 
هيئتى مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراى همتا، پليس 
راهور و اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى موضوع 
را بررسى و برنامه عملياتى اصالح اين نقاط را تهيه كند.
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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     .

 كم فروشى در ايرانسل
از ايرانسل1گيگ اينترنت ساعتى خريدم، اما فعال سازيش 
35دقيقه بعــد بود! و فقط25دقيقــه اينترنت برام فعال 
بود. اين كم فروشــى براى چندمين بــار اتفاق مى افتد و 
عجيب اينكه انتهاى بسته را اعالم نمى كند و ناگهان شارژ 

سيمكارت را مصرف مى كند!
936...6158

 ظاهر كشاورزى
آيا اراضى شــمال غرب مشهد كه هر هكتار چند صد ميليون تومان ارزش دارد، محل مناسبى 

براى كشاورزى است؟ يا كشاورزى ظاهر كار است؟ باطنش چيز ديگرى است!
939...8757

 خليل آباد؛ فرزند ناتنى!
گويا شهرستان خليل آباد فرزند ناتنى ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى است؛ چون با وجود  
55هزار نفر جمعيت، ســابقه نيم قرن داشتن دفترخانه ثبتى، 50 سال قدمت شهردارى، 15 
سال قدمت فرماندارى، دو سال سابقه نمايندگى ثبت اسناد، پنج عدد دفترخانه، 20 سال سابقه 
دادگسترى، اداره ثبت اسناد و امالك ندارد و اين در حالى است كه در بخش ها و شهرستان هاى 
كوچك كه حتى محضر ندارند و نصف جمعيت خليل آباد را دارند، اداره ثبت اسناد مستقر شده!
915...0377

 علت گرانى شير چيست؟
چرا كارخانه هاى شــير قيمت محصوالت خود را اين قدر 
افزايش داده اند؟ آيا در اين مملكت كسى پاسخگوى مردم 

هست؟ آيا نرخ شير هم بر اساس دالر محاسبه مى شود. 
935...4292

 كم فروشى در ايرانسل

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.

احمد فياض گردهمايى فصلى ائمه جمعه 
استان خراســان رضوى روز گذشته با حضور 
نماينــده ولى فقيه در اســتان در محل دفتر 
نمايندگى شوراى سياست گذارى ائمه جمعه 

استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم نماينده 
ولــى فقيه در اســتان خراســان رضوى طى 
ســخنان كوتاهى با تبريــك روز خبرنگار و 
گراميداشت نام و ياد شهيد صارمى بر ضرورت 
حديث نفس تأكيد  ورزيــد و اظهار كرد: امام 
على(ع) مى فرمايند «خــدا رحمت كند، آن 
كس را كه بداند از كجا آمده، در كجاســت و 
به كجا رهسپار مى شود.» اين تعبير منحصر به 
پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است و از زبان 

هيچ شخص ديگرى بيان نشده است.
آيــت اهللا علم الهدى با اشــاره به مراتب علم 
خاطرنشان كرد: يكى از مراتب علم؛ باورمندى 
اســت كه پس از مرحله شــناخت به آن بايد 
رســيد. باور پذيرى خدا و يا همان معرفه اهللا 
باعث تغيير نگرش و زندگى متفاوت انســان 
مى شود و حيات انســان رنگ و بوى ديگرى 
پيدا مى كند و ماديات مانند قدرت، ثروت و... 
بى ارزش مى شود. كســى كه خدا باور است، 
معــاد باور نيز خواهد بود و اين دو باعث عمق 
بخشى نگاه انســان به حيات مى شود. در اين 
صــورت خدا تمام وجود بنده را فرا مى گيرد و 

تمام خواست و اراده اش خدا مى شود.
امام جمعــه مشــهد افــزود: در خداباورى، 
معادبــاورى و امام باورى بايــد چون حبيب 
بن مظاهر در عاشــورا عمل كرد كه نسبت به 
وضعيت لحظه اى اش بصيرت پيدا كرد. بصيرت 

يعنى درك وضعيت كنونى 
در دنيا و ارتباطات جامعه و 
ميزان تكليف و وظيفه و نوع 
تعامل با اطرافيان و مشكالت 
و غيره. فهم انسان محدوديت 
دارد، اما اگر ذات اقدس الهى 
يك مهر الهــى بر بينش ما 
بزند، آنگاه بصيرتى مى يابيم 
چيزى  حقيقــت  جــز  كه 

نخواهيم ديد.

 شكاف و فقر اقتصادى
مديركل كميتــه امداد امام 

خمينى(ره) خراسان رضوى نيز در جمع ائمه 
جمعه استان با هشدار نسبت به افزايش فقر در 
جامعه اظهار كرد: طى چند ماه اخير به سبب 
بى ثباتى هاى اقتصادى و افزايش تورم، مردم 
در بحث نيازهاى معيشــتى حتى از نيازهاى 
ثانويه نيز گذشته اند و در برخى از مواقع طيفى 
از بازنشستگان نيز مراجعه دارند كه ادامه اين 
وضعيت بشدت نگران كننده است. فقر در حد 
مطلق بشــدت در حال آسيب زدن و كرامت 

زدايى است.
حبيب اهللا آسوده افزود: شكاف و فقر اقتصادى 
بين اغنيا و فقرا بسيار زياد شده و مهم تر از آن 
شكاف نگرشى نسبت به ضعفا و فقراست كه با 
آن روبه رو هستيم. نگرش برخى از مسئوالن و 
افكار عمومى و اغنيا نسبت به فقرا متفاوت شده 
و توجيه مى شود كه فقرا به خاطر ندانم كارى 
و اهمال و سســتى خود فقير شده اند كه اين 
نگرش با آموزه هاى اســالمى ما منافات دارد. 

فقر در اسالم بشدت مذموم و 
ناپسند است و زيبنده جامعه 

اسالمى نيست.

 ترويج فرهنگ احسان 
و انفاق

وى بــا اســتمداد از ائمــه 
جمعه تصريح كــرد: ترويج 
فرهنگ احســان و انفاق در 
بايد  نمازجمعه  تريبون هاى 

بيشتر و بيشتر شود.
هجمه هاى  درباره  آســوده 
اخير نسبت به كميته امداد 
امــام خمينــى(ره) نيز واكنش نشــان داد و 
گفت: صندوق هاى صدقــات بر خالف تبليغ 
عده اى، نمــاد گداپرورى نيســت، بلكه نماد 
ترويج فرهنگ احســان و نيكوكارى است كه 
رسالت اصلى ماست. مگر درآمد كميته امداد از 
صندوق صدقات چه ميزان است؟! سال گذشته 
23 ميليارد تومان از صندوق صدقات اســتان 
جمع آورى شــد در حالى كه بودجه سال ما 
650 ميليارد تومان اســت. يعنى سه تا چهار 
درصد از طريق كمك هاى مردمى جمع آورى 
مى شود. سرانه كمك هاى مردمى در خراسان 
رضوى با احتساب زائران به طور متوسط حدود 
220 تومان است. طى ماه مبارك رمضان در 
حالى عده اى متأثر از تبليغات ســوء دشمنان 
جنجال انتقال كمك هاى صندوق صدقات به 
ساير كشورها را مطرح كردند كه محال است 
كمك هاى صندوق صدقات حتى از يك شهر 

به شهر ديگرى منتقل شود.

مديركل كميته امداد در ادامه افزود: به خاطر 
بى ثباتى هاى اخير حدود 5000 خانواده جديد 
تحت پوشش كميته امداد قرار خواهند گرفت. 
پيش بينى مى كنيم طى دو ماه آينده با درنظر 
گرفتن كمك هاى معيشــتى جمعيت تحت 

پوشش در استان به 200 هزار نفر برسد.
وى بــا انتقاد شــديد از نوســانات بــازار ارز 
خاطرنشان كرد: وام 20 ميليونى اشتغال زايى 
كه دو ماه قبل داده ايــم، حاال كمتر از 7 الى 
8 ميليــون ارزش دارد كــه مانع كاهش فقر 
شده است. اين كميته امداد نيست كه توليد 
فقر مى كند، بلكه مــا ناكارآمدى اقتصادى و 
بى تدبيرى ديگران را به سختى جبران مى كنيم. 
سبد معيشــتى محرومين و اقشار نابرخوردار 

بشدت دچار تزلزل شده است.
مسئول دفتر نمايندگى شوراى سياست گذارى 
ائمه جمعه اســتان نيــز در اين گردهمايى با 
تبريك روز خبرنگار به شــرايط دشــوار كار 
رسانه اى اشاره كرد و گفت: جا دارد ائمه جمعه 
مباحث جدى درباره سختى ها و دشوارى هاى 
خبرنگارى داشــته باشند و هرچه در اين باره 

بگويند، كم گفته اند.
ابراهيم معادى  حجت االسالم والمســلمين 
همچنين خبــر از نشســت هاى ائمه جمعه 
مناطق تفريحى و نشســت ائمه جمعه اهل 

سنت و شيعه داد.
گفتنى است در اين گردهمايى؛ مديركل اداره 
تبليغات اسالمى استان نيز با حضور در جمع 
ائمه جمعه پيرامون مسائل مشترك و ارتقاى 
كمى و كيفى روابط كارى با آنان به تبادل نظر 

پرداخت.

آيت اهللا علم الهدى در گردهمايى فصلى ائمه جمعه خراسان رضوى:

يكى از مراتب علم، باورمندى است

 نگرش برخى از مسئوالن 
و افكار عمومى و اغنيا 

نسبت به فقرا متفاوت شده 
و توجيه مى شود كه فقرا 

به خاطر ندانم كارى و 
اهمال و سستى خود فقير 

شده اند كه اين نگرش 
با آموزه هاى اسالمى ما 
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روی �ط حاد� معاون آبفاى روستايى استان به قدس خبر داد

تشكيل پليس آب در 4 شهرستان خراسان رضوى 
هاشم رســائى فر تأمين آب شرب سالم 
براى روستاييان همواره يكى از دغدغه هاى مهم 
مسئوالن و در صدر آن ها شركت آب و فاضالب 
روســتايى به عنوان متولى اصلى اين امر بوده 
است. اتفاقى كه بنا بر ادعاى مسئوالن شركت 
آب و فاضالب روستايى در خراسان رضوى كه 
91/2 درصد جمعيت اين استان را زير پوشش 
خدمات اين شــركت برده اســت و در اين راه 
تالش شده تا بهترين خدمات به مشتركين پر 
تعداد روستاييان خراسان رضوى كه جمعيتى 
بيش از جمعيت مشتركين كل در 14 استان 

كشور دارند، ارائه شود.
روستاييان شهرســتان درگز به عنوان يكى از 
شهرستان هايى كه تأمين آب شرب سالم آن ها 
همواره جزو دغدغه هاى شركت آب و فاضالب 
روســتايى بوده اســت در حال حاضر شرايط 
مطلوبى را تجربه مى كنند. در سفر به اين شهر 
آنچه كه ديده شــد و از سوى مسئوالن عنوان 
گرديد، اقدام براى دسترسى بهتر روستاييان به 
آبى با كيفيت باال بود. مجتمع شدن طرح هاى 
آبرســانى به چند روســتا و اســتفاده از فن 
آورى هاى بروز در جهت برداشت و انتقال آب 

از شاخصه هاى اصلى طرح هاى مورد نظر بود.
در سفر يك روزه به درگز و بازديد از طرح هاى 
آبرسانى روســتاهاى اين شهرســتان آمار و 
اطالعات زيادى از سوى مسئوالن ارائه شد كه 

در نوع خود قابل توجه بود.
معاون طرح و توســعه شــركت آبفاى روستايى 
خراســان رضوى در حاشــيه اين سفر در جمع 
خبرنــگاران گفت: در حال حاضــر بيش از يك 
ميليــون و 600 هــزار نفر در قالــب 587 هزار 
مشــترك در 2479 روستاى خراسان رضوى كه 
حدود 92 درصد جمعيت روستايى استان را شامل 
مى شود، از خدمات اين شركت بهره مند هستند.

نــوراهللا قائمى ادامه داد: هم اكنون آب شــرب 

مردم روستاهاى استان از 1300 مورد منبع آبى 
در قالب (چاه، چشمه، قنات، سد و رودخانه) با 
استفاده از 8500 كيلومتر خط انتقال و 13 هزار 
و 84 كيلومتر شبكه توزيع و 2128 باب مخزن 
ذخيره با ظرفيت بيش از 311 هزار متر مكعب 
تأمين مى شود كه طى سه سال گذشته بودجه اى 
در حدود 3 ميليارد تومان در اختيار ما قرار داده 
شــده است تا بتوانيم طرح هاى مورد نظرمان را 
اجرايــى كنيم و در ادامه شــاخص بهره مندى 

روستاها را سه و نيم درصد افزايش دهيم.

 آبرسانى به 480 روستا با تانكر
وى همچنين اظهار داشــت: 480 روســتا در 
استان خراســان رضوى در حال حاضر وجود 
دارند كه با استفاده از تانكر آبرسانى مى شوند. 
البته همه اين 480 روســتا بــه اين دليل كه 
فقط آب وجود ندارد، دچار كمبود نيســتند، 
بلكه برخى از آن ها مشــكل كيفيت آب دارند 
كه ما براى دسترســى به آب بهتر و سالم تر به 

آن ها با تانكر آبرسانى مى كنيم. قائمى همچنين 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد شرايط 
انشعاب هاى غيرمجاز خصوصاً براى باغ ويالها 
گفت: بحث انشعاب هاى غيرمجاز متأسفانه هيچ 
وقت خاتمه پيدا نمى كند با اينكه در حال حاضر 
خيلى كم شده است، اما ما اين نوع انشعاب ها 
را بيشــتر در اطراف مشهد، طرقبه و ييالقات 

اطراف براى باغ ويال ها داريم.
وى ادامه داد: براى مبارزه با موضوع انشعاب هاى 
غيرمجاز ما در چهار شهرســتان استان با پنج 
شركت تحت عنوان «پليس آب» براى كنترل 
شرايط قراردادهايى بسته شده كه سال گذشته، 
حدود 4500 انشــعاب غيرمجاز شناســايى 
شده اند كه يا به كلى قطع شده اند يا اينكه به 

مجاز تبديل شدند.
معاون طرح و توســعه شركت آبفاى روستايى 
خراســان رضوى اظهار داشت: در حال حاضر 
شــعبه اى مخصــوص در دادگســترى براى 
رســيدگى به جرائم مربوط به انشــعاب هاى 

غيرمجاز و نيز بقيه تخلفاتى كه صورت مى گيرد 
وجــود دارد كه از اعمال جريمه هاى متعدد تا 
زندان براى متخلفان در دستور كار اين شعبه 
قرار دارد و برخورد متناسبى با متخلفان از سوى 

مرجع قضايى صورت مى گيرد.

 كيفيت آب شرب روستاييان
قائمى گفت: از آنجا كه كيفيت آب شرب تحويلى 
به مــردم همواره خط قرمــز وزارت نيرو و اين 
شركت است، آب شرب تحويلى به مشتركين 
روســتايى همواره 114 پارامتر آب شــرب با 
اســتفاده از 24 آزمايشگاه كنترل كيفيت آب 
اندازه گيرى و كيفيت آب شرب مردم روستاهاى 
استان به طور مستمر مورد پايش قرار مى گيرد.

قائمى افزود: در حال حاضر حدود 1156 دستگاه 
كلرزن در سطح استان براى گندزدايى آب شرب 
در حــال فعاليت بــوده و مطلوبيت ميكروبى و 
كلر باقى مانده آب به 98 درصد رســيده است، 
همچنين استفاده از سيستم هاى كلرزنى پيشرفته 
در ســال هاى اخير موجب افزايش مطلوبيت و 

كيفيت آب شرب روستاييان شده است.
غالمى، رئيس شركت آب و فاضالب روستايى 
درگز نيز با اشــاره به شــرايط مناســبى كه 
روستاييان اين شهرستان درخصوص بهره مندى 
از آب سالم شرب دارند، گفت: شهرستان درگز 
134 روستا دارد كه جمعيتى حدود 28 هزار و 
600 نفر را در خود جاى داده اند كه از اين تعداد 
112 روستا تحت پوشش ما هستند كه حدود 
92/5 درصد از ساكنان روستاهاى شهرستان از 

آب سالم بهره مند شده اند. 
وى يــاد آور شــد: در حال حاضــر چهار 
روستاى زير 20 خانوار شهرستان با استفاده 
از تانكرهاى ســيار آبرسانى مى شوند و 18 
روستا هم داراى شيرهاى برداشت و مخازن 

قديمى برداشت آب هستند.

آب و �وا
  افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد:بررسى 
نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان دهنده افزايش 
شدت وزش باد بوده و طى ساعات بعدازظهر عالوه بر وزش باد 
شديد همراه با گرد وخاك، براى مناطقى بخصوص نوار غربى 
استان افزايش ابر نيز پيش بينى مى  شود. بنابراين در مناطق 
كوهستانى شمال غرب رگبارهاى پراكنده باران و رعدوبرق 
دور از انتظار نخواهد بود. همچنين روزهاى پايانى هفته بطور 
موقت دماى هوا بين 1 تا 3 درجه سانتيگراد افزايش مى يابد.

هواى امروز مشــهد نيز صاف تا كمى ابرى همراه با وزش باد 
شديد لحظه اى و گرد وغبار پيش بينى مى شود.

��ر
رئيس جمعيت هالل احمر قوچان خبر داد
  امدادرسانى به 30 نفر از عشاير 

حادثه ديده در سيل قوچان

قدس: رئيس جمعيت هالل احمر قوچان از امداد رسانى به 30 
نفر از عشاير حادثه ديده در سيل اين شهرستان خبر داد. 

ســعيد فكورى صبح ديروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين 
حادثه دوشــنبه شــب درمحور قديم قوچان به درگز در مقابل 
روستاى شورك اتفاق افتاد كه 6 خانواده شامل 30 نفر از عشاير 

در اثر آبگرفتگى و بارندگى دچار آسيب شده بودند.
وى افــزود: عوامل هالل احمر در قالب يك تيم به محل حادثه 
اعزام شــدند و در ارزيابى هاى اوليه مشخص شد كه اين حادثه 
خسارت جانى و مالى (تلفات دام) نداشته و تنها باعث آبگرفتگى 

چادر هاى 6 خانواده عشايرى شده بود.
وى تصريح كرد: از طرفى مواد غذايى آن ها نيز از بين رفته بود كه 
عوامل هالل احمر، مواد غذايى شامل كنسروجات، نان و پتو در 

بين حادثه ديدگان توزيع كردند.

مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى استاندارى 
خراسان رضوى:

  روزانه 1500نفر از اتباع افغانستان به 
كشور خود بازمى گردند

قدس: حــدود 1500 نفر از اتباع افغانســتان روزانه به صورت 
داوطلبانه به كشور خود بازمى گردند. 

مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى استاندارى خراسان رضوى 
با اعالم اين كه خراسان رضوى ميزبان اتباعى از 54 كشور جهان 
اســت، گفت: هم اكنون بيش از 90 درصد مهاجران افغانستانى 
كه قصد بازگشت به كشــور خود را دارند از طريق اين مرز وارد 

كشور خود مى شوند.
محمد عجمى در نشست خبرى با اصحاب رسانه در مرز دوغارون 
تايباد افزود: مهاجران افغانستانى با بازگشت داوطلبانه به كشور 
خود بايد بتوانند نقش مهمى در توســعه و پيشرفت اين كشور 
ايفا كنند. وى گفت: هم اكنون بيش از 320 هزار تبعه خارجى از 
54 كشور جهان در اين استان سكونت دارند كه بيشتر اين افراد 

دانشجو، طلبه، مهندس و شاغل در حوزه هاى مختلف هستند.
عجمى افزود: برخالف بسيارى از كشورها كه مهاجران خارجى 
آن ها در كمپ ها نگهدارى مى شوند، در جمهورى اسالمى ايران 
98 درصد اتباع خارجى خراسان رضوى در مناطق شهرى ساكن 
هستند. وى گفت: تاكنون براى 150 هزار نفر از مهاجران خارجى 
در خراســان رضوى كارت اقامت صادر شده و اين استان پس از 

تهران از اين نظر رتبه دوم كشور رادارد.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى استاندارى خراسان رضوى 
افزود: عالوه بر آن 80 درصد از اتباع خارجى خراســان رضوى 
معــادل بيش از 100 هزار نفر نيــز داراى پروانه اقامت و رواديد 
موقت 6 ماهه و 70 هزار نفر از اتباع خارجى اســتان نيز بدون 

مدارك اقامتى معتبر هستند.

  راهيابى 6 عكاس نيشابورى به جشنواره 
منطقه اى سينماى جوان اردبيل

نيشابور- خبرنگارقدس: 6 قطعه عكس از 6 عكاس نيشابورى 
به بخش مسابقه شصت و يكمين جشنواره منطقه اى سينماى 

جوان اردبيل درمشگين شهر راه يافت.
مسئول انجمن سينماى جوان اداره فرهنگ وارشاد اسالمى 
نيشــابوراظهاركرد: هيئــت انتخاب بخش عكس شــصت 
و يكمين جشــنواره منطقه اى ســينماى جــوان اردبيل-
مشگين شهر، متشكل ازســيف ا.. صمديان، ساعد نيك ذات 
و زهــرا رجايى از ميان عكس هاى رســيده به دبيرخانه 52 
عكس از 43 عكاس را واجد شــرايط حضور در بخش نهايى 
دانستند كه 6 عكاس نيشابورى با 6 تك عكس در اين بخش 

از جشنواره حضور دارند.
مسعود سليمانى سپهرگفت: محمد غريبى، مجيد شمس، مهسا 
هاديانى،محبوبه شورورزى، مريم احمدى از عكاسان جوان و فعال 
كانون عكس انجمن سينماى جوان نيشابور با پنج قطعه عكس و 
حميد رضا هاللى مدرس رشته عكاسى دفتر با يك قطعه عكس 
در بخش مسابقه جشنواره منطقه اى سينماى جوان اردبيل شهر 
مشگين شهر به رقابت خواهند پرداخت. شصت و يكمين جشنواره 
منطقه اى سينماى جوان از تاريخ 23 الى 26 مرداد97 به مدت 

چهار روز در مشگين شهر برگزار مى شود.

  سارقين مسلح طال فروشي به دار 
مجازات آويخته شدند

بجنورد- خبرنگار قدس: سه سارق مسلحي كه در سال 
1393 با هجوم به يكي از طالفروشي هاي شهرستان مانه 
و ســملقان (از توابع استان خراسان شــمالي) و با ايجاد 
رعب و وحشــت، نسبت به ســرقت مقادير زيادي طال و 
جواهر اقــدام كرده بودند، در محل زندان مركزى بجنورد 
به دار مجازات آويخته شدند و به سزاي عمل ننگين خود 

رسيدند.
رئيس كل دادگســتري خراسان شمالي با اشاره به اجراي 
حكم ســارقين مزبور اظهار داشــت: طبق بررسي ها، اين 
افــراد در اســتان هاي مختلف به صورت مســلحانه اقدام 
به ســرقت از كســبه و بازاريان كرده بودند و پرونده هاي 
متعددي در اين زمينه به دادسراي عمومي و انقالب مانه 

و سملقان رسيده بود.
حجت االسالم و المســلمين جعفري تصريح كرد: پرونده 
اتهامي اين ســه نفر پس از رســيدگي در دادسرا و صدور 
قرار قانوني، به دادگاه انقالب اسالمي استان ارجاع و حكم 
اعدام به اتهــام محاربه از طريق تجهيز و تجريد ســالح 
جنگي (اسلحه كالشــينكف) صادر و پس از تأييد  ديوان 

عالي كشور اجرا شد.

  كشف 300 ميليون ريال كاالى قاچاق 
در نيشابور

انتظامي  نيشــابور- خبرنگارقدس: جانشــين فرمانده 
شهرستان نيشابور از توقيف يك دستگاه پژو 405 حامل بار 
زيره و چراغ قوه قاچاق بــه ارزش 300 ميليون ريال در اين 

شهرستان خبر داد.
جانشــين فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور اظهار  كرد: 
مأمور ان انتظامى بخش ميان جلگه شهرســتان نيشــابور 
حين كنترل محورهاى مواصالتى به يك دســتگاه خودرو 
پژو405 مشكوك شدند و براى بررسى بيشتر اين خودرو 

را متوقف كردند.
ســرهنگ محمد رضا عارفخاني گفت: مأمور ان در بازرسي از 
اين خودرو 450 كيلوگرم زيره سبز به همراه 264 عدد چراغ 
قوه خارجي قاچاق به ارزش 300 ميليون ريال كشف كردند.

وى خاطرنشــان كرد: در اين راستا دو متهم دستگير و پس 
از تشــكيل پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانوني به 

مراجع قضايى معرفي شدند.

  سارق در حلقه محاصره اهالى يك 
كوچه گير افتاد

قدس: ســركالنتر پنجم پليس مشهد از دستگيرى متهم 
به سرقت نافرجام از خانه مسكونى با همكارى شهروندان 

وظيفه شناس خبر داد.
سرهنگ محمدحسن مالكى گفت: دو جوان سابقه دار كه 
نمى دانستند خانه مسكونى واقع در خيابان شهيد بهشتى 
مشــهد مجهز به سيستم هاى هشــدار دهنده ضد سرقت 

است وارد اين خانه شدند.
وى افزود: اين دو جــوان در حالى كه پاورچين پاورچين 
در حياط خانه راه مى رفتند ناگهان با صاحبخانه 45 ساله 
روبه رو شده و دســتپاچه و گريزان، راه آمده را برگشته و 
پا به فرار گذاشــتند. اما با سر و صداى صاحبخانه، اهالى 
وظيفه شناس كوچه وارد عمل شده و تيم گشتى كالنترى 
جهاد مشــهد نيز به موقع سررسيد و متهم اصلى پرونده 
دستگير شد. ســركالنتر پنجم پليس مشهد گفت: متهم 
22 ســاله كه به مواد مخدر آلوده اســت و سابقه كيفرى 
دارد همدســت خود را به پليس معرفى كرد و تحقيقات 
مأموران كالنترى جهاد براى شناسايى و دستگيرى متهم 
فرارى پرونده و كشــف سرقت هاى انجام شده توسط اين 

سارقان شب رو ادامه دارد. 

  دستگيرى 21 مجرم سابقه دار
قدس: ســركالنتر چهارم پليس مشهد از دستگيرى 21 

مجرم سابقه دار و كشف آثار 17 فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ محمد طبســى با اعالم اين خبر گفت: در پى 
گزارش شــهروندان مبنى بــر رفت و آمد مشــكوك به 
خانه مســكونى واقع در محدوده بلوار دانش آموز مشهد، 
تحقيقات پليسى آغاز شد. سركالنتر چهارم پليس مشهد 
افزود: تيم هاى دايره تجسس كالنترى هفت تير مشهد در 
اين مأموريــت ضربتى با انجام تحقيقات ميدانى و كنترل 
و مراقبت هاى نامحســوس دريافتند ســاختمان مذكور 
در اختيار دو مجرم ســابقه دار اســت. ســرهنگ طبسى 
خاطرنشــان كرد: پليس با هماهنگــى مقام قضايى محل 

مورد نظر را به طور ضربتى پاكسازى كرد.
وى گفت: در اين عمليات هشــت دســتگاه گوشى تلفن 
همراه و 9 دستگاه ديگر لوازم مسروقه به همراه دو قبضه 
چاقو كشف شد. ســركالنتر چهارم پليس مشهد گفت: با 
دســتگيرى دو متهم 40 و 36 ســاله كه به شيشه اعتياد 
داشته و داراى سوابق كيفرى هستند تحقيقات پليسى در 

اين رابطه ادامه دارد.
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جاده جديد بشرويه به بجستان 120 كيلومتر راه را كوتاه مى كند

مطالبه اى كه 30 ساله شد!
خبر

بشرويهـ  حسين مـرتضـــوى  مدت هاى زيادى است 
كه  شــهروندان بشرويه اى خواستار ساخت جاده هاى بشرويه 
به طبس از طريق خداآفريد و بشرويه به بجستان هستند كه 
با اجراى اين طرح 120كيلومترطول راه ارتباطى بين شهرهاى 
بشــرويه تا بجستان و از آنجا به مشــهد مقدس كاهش پيدا 
مى كند. در همين راســتا مردم شهرستان بشرويه طومارى با 
6000 امضا آماده كردند و در آن از مسئوالن درخواست كردند 

در اين خصوص اقدام نمايند. 
رئيس شوراى اسالمى شهر بشرويه در اين خصوص در جمع 
مردم گفت: بيش از 30 ســال اســت كه در توســعه راه هاى 
مواصالتى بشرويه تغيير محسوسى ايجاد نشده است و مطالبه 
بازگشايى محورهاى اصلى راه هاى ارتباطى بشرويه به طبس از 
مسير خداآفريد و بشرويه به بجستان خواسته بحق مردم اين 

منطقه است.
سليمى گفت: شهرستان بشرويه از گذشته در مسير محورهاى 
مواصالتى شهرهاى مركزى و جنوبى كشور از جمله اصفهان، 
يزد، شيراز، بوشهر، كرمان و بندرعباس بوده است اما بيش از 
30 سال است به مطالبات بحق مردم مؤمن و واليى شهرستان 

بشرويه در توسعه راه هاى مواصالتى توجه كافى نشده است.
رئيس شوراى اسالمى شهر بشرويه با اظهار گله مندى از توجه 
ويژه به مسئله راه و راه آهن در بشرويه هم گفت:مطالبه توسعه 

راه هاى مواصالتى و كاهش فاصله ها از مطالبات بحقى است كه 
مردم سال هاست كه به دنبال آن هستند؛ ولى تغيير محسوسى 
از آغاز پيروزى انقالب اســالمى تاكنــون در احداث راه هاى 
مواصالتى جديد كه فاصله ها را تا مراكز اســتان هاى خراسان 
رضوى، فارس، اصفهان، يزد، چهارمحال و بختيارى، كهگيلويه 
و بوير احمد و بوشــهر نزديك به 120 كيلومتر كوتاه مى كند 

ايجاد نشده است.
حســن سليمى يادآور شــد: كار مطالعاتى محور اصلى جاده 
ارتباطى ورودى به طبس از مســير خداآفريد كه فاصله120 
كيلومترى را به 65 كيلومتر كاهش مى دهد، از ســال 65 آغاز 

شد و مجوز كميسيون ماده 32 را هم دريافت كرد و در رديف 
تأسيس  پروژه هاى ملى قرار گرفت، اما تاكنون پس از گذشت 
30 سال روند بسيار كندى را در تخصيص اعتبارات ملى دارد 

كه جاى گله مندى است.
وى گفت: با پيگيرى هاى انجام شده و نشست هاى هماهنگى 
كه با مردم جزين و خيران اين منطقه و با حضور اعضاى شوراى 
اسالمى و جمعى از مســئوالن استانى و كشورى برگزار شد؛ 
خيران منطقه بجستان هم اعالم آمادگى كرده اند تا ميزان 7 
ميليــارد تومان را براى احداث اين جاده كمك كنند، بنابراين 
انتظار مى رود متوليان امور راه و راهسازى از اين فرصت به دست 
آمده استفاده نموده و زمينه همكارى و تعامل و فراهم آوردن 
بستر فعاليت و همچنين مطالعات مؤثر  را اجرايى كرده تا هرچه 

سريع تر خواسته بحق مردم بشرويه و بجستان تحقق يابد.
رئيس شــوراى اسالمى شهر بشرويه با اشاره به مصوبات اخير 
هيئــت دولت در واگــذارى پروژه هاى نيمــه تمام به بخش 
خصوصى هم گفت: مردم مؤمن  و واليى شهرستان هاى بشرويه 
و بجستان كه هميشه اقدامات خيرخواهانه داشته اند، آمادگى 
دارند با تخصيص وام از محل صندوق توســعه ملى و هميارى 
مردمى ادامه عمليات احداث جاده بشــرويه به بجســتان را 
عهده دار شوند كه قطعاً تاثير بسيار زيادى در كاهش هزينه هاى 

دولتى خواهد داشت.

ايرنا: پس از ماجراى كشــف چند تخته پوســت ببر و 
پلنگ در باغ وحش مشــهد و اعتراضات دوستداران و 
حافظان محيط زيســت به اين وضعيــت، چند روزى 
است خبر بدحالى «ارس» پلنگ 6 ساله اين باغ وحش 
با فيلم و تصوير در رســانه هاى مجازى دست به دست 

مى چرخد. 
حــال «ارس» خيلى خوب نيســت و واكنش هايش به 
تحــركات بيرونى طبيعى نيســت، گوشــه گيرى اين 
حيوان در قفس و تشــنج هاى پــى در پى آن موجب 
نگرانى فراوان دوســتداران و فعاالن محيط زيســت و 

همچنين حافظان آن و مدعى العموم شده است.
غيــر اســتاندارد بودن شــرايط محيطــى، فيزيكى و 
بهداشــتى باغ وحش مشهد براى گونه هاى آن ، سال ها 
بر سر زبان هاست اما اين روند تا آنجا پيش رفته است 
كه شاهد وارد آمدن خسارات متعدد به حيات گونه هاى 

اين مجموعه به انواع و اشكال مختلف هستيم.

  تشكيل تيم تخصصى براى نخستين بار
 نماينــده تام االختيار مديركل حفاظت محيط زيســت 
خراســان رضوى در امور تخصصى حيات وحش در اين 
زمينه گفت: حال و روز «ارس» موجب رويداد بى سابقه در 
زمينه حيات وحش و گونه هاى تحت حفاظت شده است.

دكتر فربد هومن افزود: در اين رويداد براى نخســتين 
بار در طول فعاليت بيش از پنج دهه باغ وحش مشهد 
توانســتيم با تشــكيل تيم تخصصى فصل جديدى در 
تشــخيص و مداواى گونه هاى حيات وحش اين استان 

آغاز كنيم.
دامپزشك حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست 
خراسان رضوى اظهار داشت: با توجه به حال نامساعد 
پلنگ 6 ســاله باغ وحش مشــهد، كارگروهى متشكل 
از اعضاى هيئت  علمى دانشــكده دامپزشكى دانشگاه 
فردوسى مشهد، نمايندگان اداره كل دامپزشكى استان 
خراسان رضوى، نمايندگان حقوقى و بازرسى اداره كل 

حفاظت محيط زيست استان، مدير كل دفتر حفاظت 
و مديركل بازرسى ســازمان حفاظت محيط زيست و 

مديركل حفاظت محيط زيست استان تشكيل شد.

 پرونده مبهم پزشكى «ارس»
دكتر هومن با بيان اينكه «ارس» در چند سال پيش به 
داليل نامشخص دچار حمالت تشنجى و درگيرى هاى 
عصبى بوده و هر چند ماه يكبار دچار تشــنج مى شده 
اســت، گفت: گزارش اين وضعيت پارســال توســط 
دامپزشــك باغ وحش مشــهد ارائه شــده و اين تنها 

تاريخچه پزشكى و درمانى «ارس» است.
وى افزود: براى معاينه گونه هاى حيات وحش بيهوشى 
ضرورى است، اما با توجه به درگيرى عصبى اين پلنگ 
تاكنــون امكان بيهوشــى آن نبوده و كســى هم اين 

ريسك را نكرده است.
وى اظهار داشت: با تشكيل تيم تخصصى ياد شده مقرر 
شد وســايل سيار دانشكده دامپزشــكى مشهد شامل 
دستگاه راديولوژى، سونوگرافى و ثبت نوار قلب به باغ 

وحش مشهد منتقل شود.
هومن گفت: انتقال «ارس» به بيمارســتان دانشــكده 
دامپزشــكى يا تهران بــه هيچ وجه امكان نداشــت؛ 
بنابراين  عمليات بيهوشــى و نمونه بردارى از آن براى 

انجام آزمايش هاى الزم 15 مرداد انجام شد.

  ارس به سالمت از بيهوشى بيدار شد
دامپزشك حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست 
خراســان رضوى با بيان اينكه ريســك بيهوشى اين 
حيوان بســيار زياد بود، افزود: با حضور تيم تخصصى، 
بيهوشــى بخوبى انجام شد و عكس بردارى هاى اوليه، 
سونوگرافى، معاينه كامل و نمونه بردارى هاى مختلف 

انجام گرفت.
وى اظهار داشــت: معاينات بالينى نشان از زخم هايى در 
دست ها و پاهاى «ارس» دارد كه عفونى شده؛ بنابراين  اين 

موارد ثبت شد و براى درمان آن داروى الزم تجويز شد.
وى افزود: با وجود حال نامساعد و سابقه بيمارى، خروج 
«ارس» از بيهوشــى و كســب دوباره هوشــيارى پس از 
كنترل هاى اوليه اتفاق خوشايندى بود ضمن اينكه كنترل 

آن براى 48 ساعت پس از بيهوشى نيز انجام مى شود.
هومن گفت: با توجه به شــرايط و حــال «ارس»، دارو 

درمانى آن تا يك ماه آينده ادامه دارد.
سرپرســت تيم تخصصى حيات وحش خراسان رضوى 
نيز با بيان اينكه مســائل بديهى در باغ وحش مشــهد 
رعايت نشده است، گفت: از جمله اين موارد مى توان به 
عدم نصب دوربين مدار بســته و ارائه نشدن گزارشات 

هفتگى دامپزشكى اشاره كرد.
خــوش نگاه افــزود: باغ وحش مشــهد هيــچ يك از 
اســتانداردهاى الزم را براى نگهدارى حيوانات ندارد و 
در زمينه هاى فضاى فيزيكى، طراحى محيط زندگى در 
قفس ها، تغذيه گونه هــا و مديريت امور اين مجموعه 

ضعف فراوان وجود دارد.
وى اظهار داشت: مديريت و نگهدارى باغ وحش مشهد 
ايــراد اساســى دارد كه بايد اصالح شــود، زيرا ضعف 
مديريــت موجب ضعف نگهــدارى از حيوانات در اين 

مجموعه شده است.
وى گفــت: تلف شــدن ببرهــا در باغ وحش مشــهد 
نبايد فراموش شــود و بايد مورد پيگيرى و اظهار نظر 

تخصصى قرار گيرد.

تالش بى سابقه براى بهبودى «ارس» پلنگ ايرانى در مشهد

حفاظت محيط زيست استان، مدير كل دفتر حفاظت 
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