
نبرد با «باب اسفنجى» و «اِلسا» در بازار نوشت افزار خدمات توسط پرستاران؛ واريز پول به حساب پزشكان
در آستانه سال تحصيلى جديد بازار شخصيت هاى كارتونى گرم است  يك مسئول عنوان كرد

قدس   نمى دانم از ســِر درد يا به كنايه، 
بايد بگويم كه بسيارى از اتفاقات و رفتارهاى 
اجتماعى ما مناسبتى شــده و در زمان هاى 
خــاص هرســاله مباحث قديمــى را تكرار 
مى كنيم و باز هيچ تغييرى صورت نمى گيرد 

و تنها واكنش...

قــدس  قانــون تعرفه گــذارى خدمات 
پرســتارى، تيرماه 1386 به تصويب مجلس 
شــوراى اســالمى رســيد.  وقتــى قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرستارى به عنوان يك 
طرح در مجلس شوراى اسالمى تصويب شد، 

وزارت بهداشت موظف ...
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بازگشايى شاهان گرماب؛ شايد 6 ماه ديگر
ناظر گمركات استان در واكنش به اظهارات 

مديرعامل شركت ايران خودرو خراسان:

خودروسازان خراسان 
رضوى هيچ مشكل گمركى 

ندارند

.......صفحه 4 

باز هم خلف وعده در زمان آغاز به كار تنها آبگرم قابل شرب كشور در شهرستان فريمان

.......صفحه 4 

خبر

آغاز فروش اموال مازاد 
بانك هاى خراسان رضوى 

تسنيم  معاون استاندار خراســان رضوى گفت: فرآيند 
فروش اموال مازاد بانك ها در استان خراسان رضوى آغاز شده 
است. قربان ميرزايى اظهار داشت: فروش اموال بالاستفاده 
بانك ها يكى از بخشــنامه هايى است كه از طرف رئيس 
جمهورى به بانك مركزى ابالغ شده و اين نهاد هم آن را 

به تمام زيرمجموعه هاى خود ارجاع داده است.
وى با بيان اينكه بانك ها اگر به اختيار خودشــان باشند، 
اصالً حاضر به فروش اموال مازاد نمى شوند، تصريح كرد: 
هم اكنون فشــار زيادى بر روى بانك ها وجود دارد و به 

همين علت فرآيند اين موضوع آغاز شده است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار خراسان رضوى 
تأكيد كرد: بانك هاى استان خراسان رضوى نيز در اين زمينه 
فروش داشته و واحدهايى را كه از توليدكنندگان به هر علتى 
تملك كرده اند در اختيار واحدهاى فعالى قرار مى دهند كه 

قصد دارند، توليدات و واحد توليدى خود را توسعه دهند.
ميرزايى تأكيد كرد: تاكنون آمار دقيقى از عملكرد بانك ها 
در اين حوزه به دســت نيامده چراكه اين فرآيند بتازگى 
آغاز شده، اما چندين مورد مزايده و فروش اين اموال در 

استان خراسان رضوى رخ داده است.
وى ادامــه داد: بانك هاى خراســان رضــوى براى تمام 
اقدام هايى كه انجام مى دهند بايد به دستگاه هاى باالدستى 
گزارش دهند و اگر اين اقدام را انجام ندهند، استاندارى از 

ابزارهاى نظارتى استفاده مى كند.

خبر

افزايش 119 درصدى 
پرداخت زكات 

در خراسان شمالى
بجنورد- خبرنگار قدس مديركل كميته امداد 
خراسان شمالى از افزايش 119 درصدى پرداخت 
زكات در خراسان شمالى طى سال جارى خبر داد.
عباس اهرابى با اعالم اينكه روستاييان اين استان 
در ســال جارى 7 ميليارد و 500 ميليون تومان 
زكات پرداخــت كردند، گفت: اين رقم در پنج ماه 
سال 96، تنها 3 ميليارد و 400 ميليون تومان بود.

وى افزود: برنامه پيش بينى  شده در پنج  ماهه امسال 
4 ميليارد و 375 ميليون تومان بود كه هم  اكنون 
171 درصد برنامه ها در اين حوزه محقق شده است.
وى در ادامه به شهرهاى پرداخت  كننده زكات در 
خراسان شــمالى اشاره و بيان كرد: مردم نيكوكار 
منطقه يك بجنورد با پرداخت يك ميليارد و 135 
ميليون تومان، بيشترين زكات و بعد از آن منطقه 
دو بجنورد با 984 ميليون تومان و مانه سملقان با 
688 ميليون تومان بيشترين زكات اين استان را 

پرداخت كردند.
اهرابى شمار روســتاهاى خراسان شمالى را 846 
مورد برشمرد و افزود: 637 روستاى استان مشمول 
زكات و 209 روستا هم به داليلى از جمله بى آبى و 

محروميت شرايط پرداخت زكات را ندارند.

قدس از كم فروشى و ضربه به صنعت 
كاغذ توسط پيمانكاران مديريت پسماند 

شهردارى گزارش مى دهد

سنگ، كاغذ، تقلب

قدس   ناظر گمركات استان خراسان رضوى گفت: هيچ مشكل 
گمركى درباره خودروسازان استان وجود ندارد. اميد جهانخواه به 
قدس آنالين اظهار داشــت: اگر كااليى در گمركات استان همه 

مراحل قانونى خود را طى كرده....

قدس   معاون دادســتان عمومى و انقالب مركز خراسان 
رضوى در امور پيشــگيرى از وقوع جرم از ورود دادستانى 
بــه موضوع آخال (مواد اوليه مــورد نياز كارخانجات توليد 
كاغذ، مقوا و كارتن) خبر داد. قاضى محمد بخشى محبى در 
گفت و گو با خبرنگار ما افزود: آخال همان ضايعات كارتن و كاغذ 

است كه به عنوان ...
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گزارش قدس از بازارى 
تاريخى در مشهد 

كوچه ثبت؛ 
فراموش شده 

در ثبت 
خاطره ها

قدس   همه دار و ندار بازار اجناس دســت دوم 
مشــهد مديون كوچه اى اســت كه خودش جزو 

يادگارى هاى اين كالنشهر است.
كوچه اى كه 60 ســال پيش كارش را با هنر آغاز 
كرده و همه مشــتريانش هنرمندانى بوده اند كه 
ابزارآالت موسيقى را فقط و فقط بايد از اين كوچه 
تهيــه مى كردند، اما حاال  نه خبــرى از ابزارآالت 

موسيقى است نه حال و هواى هنر!
با اين توصيف ها حتماً خيلى از شما درست حدس 
زده ايد و ذهن شما دقيقاً راهى كوچه ارگ (ثبت) 

شده است...

مدير بازرسى و نظارت اصناف خراسان رضوى بيان كرد

نظارت ويژه بر بازار مشهد در ايام پايانى تابستان

خبر

قدس  مدير بازرســى و نظارت اصناف خراسان رضوى از آغاز طرح 
ويژه نظارتى ايام پايانى تابستان 97 در شهر مشهد مقدس خبر داد. 

امير دلدارى از آغاز طرح ويژه نظارتى ايام پايانى تابستان 97 در شهر 
مشــهد مقدس خبــر داد و با بيان اينكه طــرح در دو فاز زمانى اجرا 
مى شود، گفت: با توجه به  ايام پايانى تعطيالت تابستان و حضور پرشور 
زائرين عزيز در اين شهر و همچنين نزديك شدن به  ايام ماه محرم، فاز 
اول اين طرح از تاريخ 10 شــهريور ماه آغاز شده و به  مدت 10 روز به  

صورت ويژه ادامه مى يابد.
مدير بازرسى و نظارت اصناف خراسان رضوى بيان كرد: در اين مرحله 
از طرح نظارت ويژه با محوريت كاالهاى اساســى (برنج ، روغن، مرغ، 
گوشت و ساير كاالهاى اساسى) و حوزه سالمت و امنيت غذايى (نظارت 
بر رســتوران ها، نانوايى ها، اغذيه و پيتزافروشان و آبميوه فروشى ها) با 
اســتفاده از ظرفيت ويژه كارشناسان اتحاديه هاى صنفى و همچنين 
برگزارى گشــت هاى مشــترك با ســازمان تعزيرات حكومتى، اداره 

بهداشت و سازمان دامپزشكى انجام مى شود. وى ادامه داد: همچنين 
با توجه به  افزايش درخواست ظروف يكبار مصرف و پالستيك در ايام 
ماه محرم، نظارت ويژه در اين بخش نيز صورت مى گيرد. دلدارى شروع 
فاز دوم اين طرح را از تاريخ 20 شهريور ماه اعالم كرد و گفت: با توجه 

به نزديكى ايام بازگشايى مدارس، دانشگاه ها، مراكز آموزشى عالى و آغاز 
سال تحصيلى جديد، نظارت ويژه بر بازار پوشاك، كفش و كيف مدارس 

و همچنين نوشت افزار شدت مى يابد.
مدير بازرســى و نظارت اصناف خراســان رضوى افزود: همچنين 
نظارت ويژه بر مراكز خريد، مجتمع ها و بازارهاى اصلى شــهر نيز 

در دستور كار قرار دارد.
وى با بيان اينكه طرح ويژه نظارتى برچسب قيمت و صدور صورتحساب 
هم در اين ايام به صورت ويژه در حال پيگيرى اســت؛ ادامه داد: تمام 
واحدهاى صنفى ملزم به نصب برچسب قيمت در معرض ديد مشتريان 

و همچنين ارائه فاكتور فروش به  مصرف كنندگان هستند.
مدير بازرســى و نظارت اصناف خراســان رضوى از همشهريان عزيز 
درخواست كرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهاى صنفى، 
مراتب را به  شــماره 31730124 اعالم كنند تا سريعاً گزارش توسط 

بازرسان اصناف پيگيرى شود.

و  معاون ســوادآموزى آموزش  بجنورد- خبرنگار قدس  
پرورش خراســان شمالى گفت: براســاس ارزيابى هاى صورت 
گرفته در تيرماه امســال، اين استان در سال گذشته رتبه سوم 
كشورى را در جلسات شوراى پشتيبانى سوادآموزى كسب كرد.

مهــدى مودى با بيان اينكــه در اين ارزيابى اســتان فارس و 
خراســان رضوى به ترتيب اول و دوم شدند، اظهار داشت: سال 
گذشته پنج جلسه شوراى پشتيبانى سوادآموزى در اين استان 

با 35 مصوبه برگزار شد.

مودى، ســهميه جذب سوادآموزى خراســان شمالى در سال 
جارى را 6965 نفر عنوان كرد و افزود: تا اول شهريورماه 713 
نفر جذب كالس ها شــده اند كه در مجموع كل 10/24 درصد 

اهداف محقق شده و مابقى تا پايان آذرماه مهلت دارد.

7000 نفر امسال جذب سوادآموزى خراسان شمالى شدند



گزارش قدس از بازارى تاريخى در مشهد 

كوچه ثبت؛ فراموش شده در ثبت خاطره ها
��ر

مهناز خجســته نيا همه دار و ندار بازار 
اجناس دســت دوم مشــهد مديون كوچه اى 
اســت كه خودش جــزو يادگارى هــاى اين 

كالنشهر است.
كوچه اى كه 60 ســال پيش كارش را با هنر 
آغاز كرده و همه مشتريانش هنرمندانى بوده اند 
كه ابزارآالت موســيقى را فقط و فقط بايد از 
ايــن كوچه تهيه مى كردند، اما حاال نه خبرى 
از ابزارآالت موسيقى است نه حال و هواى هنر!
با اين توصيف ها حتماً خيلى از شــما درست 
حدس زده ايد و ذهن شــما دقيقاً راهى كوچه 

ارگ (ثبت) شده است. 
آن زمان كوچــه ارگ به دليل همين ماهيت 
هنرى اش پياده راهى ســنگ فرش بود، اما با 
آســفالتى كه روى اين سنگ فرش ها ريخته 
شد، اينجا هم به خيابان پرترددى تبديل شد 

كه حاال نام كوچه را يدك مى كشد.
ايــن خيابــان سال هاســت كــه بــه پاتوق 
سمسارهايى تبديل شده كه عمر اغلب اجناس 

آن ها در حد عتيقه است.

 سمسارى جايگزين عتيقه فروشى
سراغ پيشكسوت ترين فرد بازار را كه مى گيريم، 
يادى مى كنند از رفتگانى كه حاال تصويرشان 
بر قاب عكس ديــوار مغازه ها جا خوش كرده 

است.
اگر گشتى در اين بازار بزنيد، سن و سال كسبه 
فعلى اين كوچه خيلى زياد نيست و اغلب آن ها 

عمر كارى زير 20 سال دارند.
شايد يكى از داليل دومين تغيير ماهيت اين 
خيابان هم همين موضوع باشد كه سمسارى 

جايگزين عتيقه فروشى شده است.

 اجناس از رده خارج
ديدن برخــى اجناس از رده 
خــارج ما را بــه داخل يكى 
از مغازه ها مى كشاند. از مرد 
ميانســالى كه صاحب مغازه 
است، مي پرســم: مگر هنوز 
هم كسى خريدار اين اجناس 
هست؟ او در پاسخ مى گويد: 
چرا نخرنــد! خيلي ها دنبال 

جنس قديمي هستند.
نگاهم به مغازه ديگري مي افتد كه پر از اجناس 

ريز و درشتي است كه همه قديمى هستند. 
اجناســى كه به ادعاى صاحب مغازه باالترين 

قيمت آن تا 500 هزار تومان فى مى خورد.
در ميــان اجنــاس آن از نعلبكي هاى رنگ و 

رورفتــه قديمــى گرفته تا 
مخملى  كهنــه  جعبه هاى 
قرمز رنگ سرويس قاشق و 

چنگال جا خوش كرده اند.

 بى هويتى خريد و 
فروش هاى اينترنتى

سر صحبت را كه باز مى كنم 
انگار داغ دل او را تازه كرده ام 
و مى گويد: باليى كه اين روزها سر ما آوار شده 

از كانال هاى اينترنتى آب مى خورد.
او با بيــان اينكه بازارهاى اينترنتى فاتحه اين 
بازار را خوانده اند، مى افزايد: اين در حالى است 
كه نه تنها ما، بلكه خود فروشندگان و مصرف 

كنندگان هم از اين بازار ضرر مى كنند.

او سراغ كشوى ميز قديمى مغازه اش مى رود و 
دفتر نخ كشيده پلمب شده اى را بيرون مى آورد 
كه سند همه خريد و فروش اجناس اين مغازه 
به شمار مى آيد.  او با انتقاد از بى هويتى خريد 
و فروش هاى اينترنتــى مى گويد: عواقب اين 
بى هويتى ها قطعاً گريبانگير مردم خواهد شد. 

اين كاسب پيشكسوت خواستار جدى گرفتن 
بلبشــوهاى فضاى مجازى اين بازار مى شود و 
اظهار مى دارد: ما خودمــان هم از طريق اين 
ســايت ها خريد و فروش مى كنيم، ولى بايد 
قبــول كنيم مخاطراتى دارد كه شــايد طرح 

علنى آن درست نباشد.

 بازار كريستال  و چيني هاي قديمي
مغازه دار ديگرى هم در گفت و گو با گزارشگر 
ما مى گويد: بازار اجناس دست دوم مشهد به 
چند طبقه تقسيم شده است كه بازار ارگ جزو 

طبقه متوسط به شمار مى آيد.
به گفته وى هرچنــد در اين بازار عتيقه هاى 
آنتيك بندرت پيدا مى شــود، اما كريستال  و 

چيني هاي قديمي را مى توان اينجا پيدا كرد.
وى با بيان اينكه اگر ال به الي اجناس مغازه ها را 
بگردي شمعدان شاه عباسي، عصاي كار دست، 
فرش ابريشم عتيقه و خيلي چيزهاي ديگر را 
مي تواني پيدا كنــي، مى افزايد: اين در حالى 
است كه هر كدام از اين اجناس يادآور خاطرات 

قديمى براى خيلى از مشتريان هستند.

در حوالى امروز2

 حمايت 10 ميليارد ريالى دانشگاه 
علوم پزشكى از طرح هاى پژوهشى كاربردى

قدس: معاون پژوهش و فناورى دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
از اختصاص اعتبار ويژه اى به طرح هاى پيشنهادى مرتبط با 

اولويت پژوهشى اين دانشگاه خبر داد.
دكتر محســن تفقدى اظهار كرد: اين حمايت مالى هدفمند 
معــادل 10 ميليارد ريــال و مازاد بر گرنــت خواهد بود كه 
فرصتى مناسب براى اعضاى هيئت علمى جوان براى جذب 
حمايت مالى بيشــتر فراهم مى كند. وى خاطرنشــان كرد: 
سلول هاى بنيادى (فقط كاربرد بالينى)، بيمارى هاى اعصاب 
و روان،بيمارى هــاى قلب و عروق (فقــط كاربرد بالينى و با 
 1-HTLV ،(تأكيد بر تأثير كاهشــى بر مرگ هاى زودرس
( با تأكيد بر مداخالت بالينى)، كاهش خطاها و منطقى كردن 
دارو، تجهيزات و تست هاى تشخيصى (فقط كاربرد بالينى)، 
فناورى هاى نوين (فقط كاربــرد بالينى)، پژوهش درآموزش 
(فقط طرح هــاى مداخله اى)،ديابت (فقط كاربرد بالينى و با 
تأكيد بر پيشگيرى و تشخيص به موقع)، مراقبت هاى باردارى 
و پيش از باردارى (با تأكيد بر تأثير كاهشــى بر مرگ مادر و 
نوزاد) و اخالق، فرهنگ، توسعه، مديريت، سياست گذارى، نماز 
و سالمت معنوى، فرهنگ ايثار و شهادت از جمله اولويت هاى 
پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى مشهد به شمار مى رود. تفقدى 
تصريح كرد: طرح هاى مشترك بين دانشگاهى، بين المللى و 
مشترك با صنعت، سازمان ها كه منجر به جذب منابع خارج 

دانشگاهى مى شوند، امتياز ويژه خواهند داشت.

يك مسئول عنوان كرد
 خدمات توسط پرستاران؛ 
واريز پول به حساب پزشكان

تكتم بهاردوســت: قانون تعرفه گــذارى خدمات 
پرســتارى، تيرماه 1386 به تصويب مجلس شوراى 
اسالمى رســيد.  وقتى قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى 
به عنوان يك طرح در مجلس شــوراى اسالمى تصويب شد، 
وزارت بهداشت موظف بود ظرف مدت 6 ماه آيين نامه اجرايى 
آن و تعرفه هاى پرســتارى را تهيه كند. جامعه پرستارى نيز 
مشتاق بود كه هرچه سريع تر اين آيين نامه از وزارت بهداشت 

بيرون بيايد و رؤياى آن ها رنگ واقعيت بگيرد.
از ســال 1386 تا امروز نيز مســئوالن حوزه سالمت گاه از 
فرصت هاى مناسبتى استفاده كرده و در جمع پرستاران حاضر 
مى شوند و به آن ها وعده اجراى قانونى را مى دهند وعده اى كه 
با وجود گذشت 11 سال از تصويب، آن هم با توجه به اينكه 
اين قانون بايد در اولويت قرار مى گرفت، اما هنوز تحقق نيافته 
است. به هر شكل سؤال اينجاست كه مزد زحمات پرستاران 
كه از جيب بيماران پرداخت مى شــود، به چه حسابى واريز 
مى شود؟ چرا بيمار مجبور است پول خدماتى را كه پرستاران 
انجام مى دهند، برابر با تعرفه پزشــكى پرداخت كند؟ اين ها 
وچند ســؤال ديگر را در گفت  و گو با سيد جواد توكلى مدير 

روابط عمومى نظام پرستارى مطرح كرده ايم:
 چرا در بسيارى از بيمارستان ها و درمانگاه ها خدمتى 
را كه بايد پزشــك انجام دهد، پرستار انجام مى دهد، 
اما در صورتحساب، دريافت از بيماران براساس تعرفه 

انجام خدمت توسط پزشك صورت مى گيرد؟
پزشــكان به علت ازدحام بيماران و اينكه ويزيت هاى زيادى 
دارند، اغلب فرصت انجام دســتورعمل هايى كه خود تجويز 
مى كنند، نداشــته و انجــام اين امور را به پرســتاران ارجاع 
مى دهند. البته مهارت پرســتاران در انجام بســيارى از امور 
مراقبتى براســاس علم و تجربه اى كه كسب مى كنند، مورد 
قبول و تأييد بســيارى از پزشكان هست كه در موارد زيادى 
به اين امر اذعان دارند. از آنجاكه قانون تعرفه گذارى خدمات 
پرســتارى ابالغ نشده است، پرســتاران در زمينه كمك به 
بهبودى بيماران ممكن است در زمينه اقدام هاى خارج از شرح 

وظايف، با تيم پزشكى همكارى هاى بسيارى داشته باشند.
 چرا پرستاران حاضر به انجام خدماتى مى شوند كه 

پولش به جيب پزشك مى رود؟
پرســتاران به عنوان نيروهاى كاركشته و كاربلد و از طرفى با 
داشــتن وجدان باالى كارى به خاطر ماهيت معنوى حرفه 
پرســتارى درزمينه كمك به بيمــاران و انجام مراقبت هاى 
پرســتارى در طول خدمت خود همواره در صف اول خدمت 

رسانى بدون هيچ چشمداشت و منتى بوده و هستند.
اگرچه ناماليمات و سختى هاى فراوانى را متحمل مى شوند، 
اما هيچ گاه از انجام وظايف و اقدام هاى مراقبتى فراتر از شرح 

وظايف خود كوتاهى نكرده اند.
  چرا بيمارستان ها اين تخلف محرز را انجام مى دهند؟

با توجه به اينكه قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى ابالغ 
نشده است، نمى توان به طور واضح گفت كه كارى غيرقانونى 
صورت گرفته؛ بلكه بايد سازوكار اجراى قانون را درجهت منافع 

بيماران و بيمه ها پيگيرى كرد.
 چرا بيمارستان ها تعرفه هاى پرستارى را به نحو دقيق 
اجرا نمى كنند تا حق پرســتار داده شود و به جاى آن 

تعرفه هاى پزشكى را اعمال مى كنند؟
تعرفه هاى پزشــكى با مبالغ باالتر براى بيمــاران و بيمه ها 
محاسبه مى شود و از آنجاكه درصدى از اين تعرفه ها به عنوان 
درآمد بيمارستان ها به حساب مى آيد، مراكز درمانى ميل به 
اجراى قانون تعرفه گذارى پرستارى و از دست دادن مقدارى 
از درآمدهاى حاصل از تعرفه هاى پزشكى را ندارند. حال آنكه 
به نظر ما تعرفه هاى پرستارى به لحاظ تعداد باالى اقدام هاى 
پرســتارى هم مى تواند به درآمدزايى بيمارســتان ها و هم 

رضايتمندى پرسنل پرستارى و بيماران منجر شود.

  دانش آموزان نيشابورى 
در سى پى آر قهرمان كشور شدند

نيشابور- خبرنگارقدس: تيم المپياد آماده آموزشگاه نمونه 
دولتى رستگار نيشابور در مســابقات كشورى المپياد آماده 
كشورى به ميزبانى شهرستان بندرانزلى موفق به كسب مقام 

برتر كشور شد.
معاون پرورشــى و تربيت بدنى آموزش و پرورش نيشــابور 
اظهاركــرد: در اين دوره از مســابقات دانش آمــوزان نمونه 
حســينيان نيشابور موفق شدند در رشــته cpr به مقام اول 

كشور دست پيدا كنند.
اســماعيل ســليمانى افزود: دانش آموزان ما در رشته حمل 
مصدوم، پانسمان بانداژ، اطفاى حريق و الوارچينى مقام دوم 
كشور را از آن خود كرده و در مجموع تيمى موفق شدند مقام 

سوم كشورى را كسب كنند.

 كسب رتبه برتر نمايشگاه مدرسه انقالب 
توسط دانش آموزان خراسان شمالى

انجمن هاى  اتحاديه  مســئول  بجنورد- خبرنگار قدس: 
اسالمى دانش آموزان خراسان  شمالى گفت: رتبه برتر نمايشگاه 
مدرسه انقالب توســط دانش آموزان شهرستان هاى فاروج و 

بجنورد در كشور كسب شد. 
ياسر خطيب، اظهاركرد: كسب دو رتبه كشورى انجمن هاى 
اســالمى دانش آموزان استان در جشــنواره مدرسه انقالب 
بى سابقه بوده كه براى اولين بار رتبه نخست پسران در بخش 
شهرستان ها به مدرســه امام خمينى(ره) فاروج و رتبه دوم 
دختران در بخش مراكز استان ها به دبيرستان علوم و معارف 

صدرا تعلق گرفت.
وى ادامه داد: در جشــنواره مداد كمرنگ جشنواره نشريات 
دانش آموزى نيز 23 درصد رتبه هاى كشور مربوط به خراسان  
شمالى بوده كه توانســتيم 18 رتبه كسب كنيم، كه از اين 
تعداد هفت رتبه در بخش گروهى و 11 رتبه در بخش فردى 
به  دست  آمده كه در سه سال گذشته رتبه اول و دوم نشريه 

ديوارى متعلق به خراسان  شمالى بوده است.

 برگزارى رزمايش اقتدار عاشورايى 
سپاهيان حضرت محمد در بشرويه 

بشرويه - خبرنگار قدس:فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
بشرويه از برگزارى رزمايش اقتدار عاشورايى سپاهيان حضرت 

محمد(ص) در شهرستان بشرويه خبر داد. 
سرگرد پاسدار خبازى خاطر نشــان كرد:اين رزمايش در دو 
مرحله و با حضور قريب به 1000 گردان در سراســر كشور 
برگزار مى شــود كه دو گردان از بشرويه نيز در اين رزمايش 

شركت خواهند كرد.
وى افــزود: طى برنامه ريزى هاى صــورت گرفته مرحله اول 
رزمايش كه به صورت ميدانى وعملى مى باشــد با محوريت 
شــهر ارسك از توابع شهرستان بشرويه در روزهاى 14 و 15 

شهريور ماه در شهر ارسك برگزار مى شود.
خبازى، با اشاره به اعزام گردان بشرويه براى شركت در مرحله 
دوم رزمايش در اســتان هم گفت: بعد از اجراى مرحله اول 
رزمايش مرحله دوم به صورت استانى و در هفته دفاع مقدس 
اجرا خواهد شــد كه جمعيت متمركزى در استان به صورت 
تجمع عاشــورايى رزمايش را برگزار خواهند كرد و به همين 
منظور يك گردان نيز از شهرستان بشرويه جهت شركت در 

رزمايش اعزام مى شوند.
وى افزود: در مرحله اول اقدامات تاكتيكى با حضور بسيجيان 
گردان هاى بيت المقدس و اعزام گروه هاى جهادى به مناطق 
محروم خواهد بود كه بيشتر با هدف باال بردن توان دفاعى و 

تمرين آمادگى نيروها مى باشد.
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هنگامه طاهرى: معاون دادستان مشهد گفت: آمار 
كودك آزارى در مشهد افزايش يافت.

نيره عابدين زاده روز گذشــته در نشســت خبرى با 
اصحاب رسانه اظهار داشت:با افزايش آگاهى مردم و 
ورود دستگاه هاى مختلف به مقوله كودك آزارى، اگر 
چه تعداد آن در آمار ها افزايش يافته، اما اين به خاطر 
باال رفتن آگاهى مردم، اطالع رســانى و حساســيت 
دســتگاه هاى مرتبــط جهت مقابله با اين آســيب 
اجتماعى اســت. وى ادامه داد: كــودك آزارى جرم 
است، اما مجازاتش بازدارنده نيست با اين حال قضات 
با استفاده از ســاير قوانين حتى در صورت رضايت 
خانواده ها به عنوان مدعى العموم براى مجازات فرد 
خاطى ورود پيدا مى كند.  او در اين زمينه خاطرنشان 
كرد كه در 80 درصد موارد خانواده هاى كودك آزار 
ديــده بخصوص در جرايم جنســى به دليل تبعات 
اجتماعى موضوع تمايلى به ادامه روند پرونده ندارند.

او ضمن تأكيد بر حفظ اطالع دهنده از گزند مجرم 
بيان داشــت: براى ورود به مقوله كودك آزارى، گاه 
مجبوريم جهــت حفظ مادر يا فــرد اطالع دهنده 
وى را تا پايان پيگيــرى در خانه هاى امن نگهدارى 

كنيم تا از آسيب او جلوگيرى شود. او ادامه داد: اين 
به معناى قرار گرفتن مجرمين در حاشيه امن نيست 
چون قوانين شرايط را براى مقابله با اين مقوله فراهم 
مى كند. وى در همين راستا اذعان داشت: بزودى يك 
مورد اعدام در خصوص پرونده كودك آزارى خواهيم 
داشت كه در صورت تأييد ديوان به اجرا در مى آيد.  او 
همچنين گفت: اغلب كودك آزارها در كودكى مورد 

كودك آزارى واقع شده اند.

  كودكان كار
نيره عابدين زاده در مورد كودكان كار هم بيان داشت: 

اجبار به كار در افراد زير 18 سال جرم است.
او گفت: در دو ماه گذشــته حدود 100 كودك كار 
با همكارى بهزيستى و دستگاه قضا جمع آورى و به 

مركز كودكان صدف انتقال يافته  اند.
او يادآور شد: در جمع آورى اين كودكان با رده سنى 
بين 6 تا 16 سال حفظ كرامت آن ها در قالب استفاده 
از ون و پذيرايى از آن ها و حضور روان شناس، مددكار 
زن و نماينده دســتگاه قضا در نظر گرفته شــده تا 

توهينى به شخصيت آن ها صورت نگيرد.

وى افــزود: از 100 كــودك جمع آورى شــده 40 
كودك به خانواده تحويل شــده و 60 كودك ديگر 
در مركز كودكان صدف به ســر مى برند. او ادامه داد: 
خانواده هاى آن ها ملزم شده اند پرونده ثبت نام آنان در 

مدرسه را تحويل دهند.
وى هشدار داد كه سرباند كودكان كار بزودى توسط 

دستگاه قضا دستگير خواهند شد.

  مادر معتاد
معاون دادستان مشــهد در ادامه اين نشست گفت: 
بيمارستان ها موظفند كودك متولد شده از مادر معتاد 
را بــه صورت رايگان به مدت پنج تا هفت روز در  آى 
سى يو نگه دارند. با اين همه برخى بيمارستان ها براى 
گرانى تخت  آى سى يو و يا نداشتن دستگاه با رضايت 

والدين يا مادر معتاد كودك را ترخيص مى كنند.
او تصريح كرد: ترخيص اين كودكان و تحويل آن ها به 

مادر معتاد تخلف است و بايد گزارش شود.
او همچنين اظهار كرد: تعداد كودك آزارى هاى ناشى 

از اعتياد قابل توجه است!
او با اشــاره بــه برخورد قضايى با عروســى دختر 9 

ساله در چند شــب گذشته در مشهد افزود: بشدت 
دنبــال فوريت هــاى انتظامى در كنــار فوريت هاى 
اورژانس اجتماعى هســتيم تا حتى خارج از ساعات 
ادارى اقدامات الزم براى رفع آسيب هاى اجتماعى و 

بخصوص كودك آزارى را دنبال كنيم.
مديريت بهزيســتى شهرستان مشهد هم گفت: 70 
درصد حجم اورژانس اجتماعى اســتان در مشــهد 
متمركز شــده است. محســن مروى ميانگين زمان 
رســيدن اورژانس به محل گزارش شده را 30 دقيقه 
اعالم كرد. به گفته محسن مروى بيشترين تماس هاى 

فوق بــه ترتيب در خصوص كودك آزارى، همســر 
آزارى و اختالفات خانوادگى بوده است.

وى اضافه كرد: بيشترين تماس ها بين هشت صبح تا 
12 ظهر و يِك شب تا هفت صبح صورت گرفته است.
مروى يادآور شد: 70 درصد تماس گيرندگان زنان، 
30 درصــد مردان بوده اند كه از اين تعداد 50 درصد 

متأهل، 30 درصد مجرد،20 درصد مطلقه بوده اند.
او اضافه كرد: با اين حال از ظرفيت اورژانس به صورت 
صد در صد استفاده نمى شود و دليل آن عدم اطالع 

كافى مردم از خدمات 123 است.

معاون دادستان:

سرباند كودكان كار دستگير مى شود

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

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   نمى دانم از سِر درد يا به كنايه، بايد بگويم كه بسيارى از اتفاقات 
و رفتارهاى اجتماعى ما مناسبتى شده و در زمان هاى خاص هرساله مباحث قديمى را 
تكرار مى كنيم و باز هيچ تغييرى صورت نمى گيرد و تنها واكنش جامعه به يك موضوع 

چيزى نيست جز تكرار وتكرار و تكرار.
بى مقدمه مى روم سراغ يكى از همين دست سوژه ها كه همه ساله در چنين ايامى مطرح 
مى شود و تا شهريور ماه سال بعد فراموش مى شود. موضوع مربوط به خريد نوشت افزار 

براى دانش آموزان است كه اين روزها والدين در تدارك آن هستند.
  گذرى در بازار

فرقى نمى كند كدام شــهر يا كدام منطقه باشد؛ وقتى به بازار نوشت افزار سرى بزنيد، 
چيزى كه مانند همه ســاله جلب توجه مى كند، وجود لوازم متنوع چينى است؛ مداد 
و كيف و دفتر و لوازم ديگر با تنوع زياد هر كودكى را مشــتاق خريدن مى كند و بايد 
گفت روان شناسى توليد چينى ها براى توليد يك مدادتراش كامالً مى داند بايد چگونه 

محصوالتشان را به فروش برساند.
اما در مقابل، جز چند شركت داخلى كه اجناس شان مورد استقبال قرار گرفته، مابقى 
محصوالت داخلى موجود در بازار هيچ جاذبه اى براى خريد در كودكان ايجاد نمى كند.

  رقابت پنهان 
اليه بعدى رقابت در بازار، مسئله قيمت محصوالت است كه بازهم مانند تمام عرصه هاى 
ديگر چينى ها توانســته اند با ارائه ارزان تر يا مناسب تر محصوالت خود رقباى داخلى را 
خلع سالح كنند و اين در حالى است كه تمام مواد اوليه توليد نوشت افزار و لوازم ديگر 
مورد  نياز دانش آموزان را در داخل كشور داريم و توليد آن ها فناورى پيچيده اى نيست 
كه بگوييم توان تكنولوژيك نداريم، اما اينكه چرا محصوالت با كيفيت داخلى با قيمت 
چند برابر انواع خارجى آن ها عرضه مى شود، سؤال بى جوابى است كه در تمام بخش هاى 

توليدى مطرح است.
با اين وصف اكثر والدينى كه با آن ها مصاحبه داشتيم، معتقدند همان كاالهاى چينى 
بهتــر كار مى كنند و هركدام نمونه اى بــراى مثال زدن دارند و به همين دليل ترغيب 
بيشترى به خريد كاالى چينى دارند چون مى گويند با هزينه كمتر، اقالم مورد نيازشان 

را تأمين مى كنند.
  جاى خالى بهانه هاى دوست داشتنى

اما آنچه بيشتر از هرچيز ديگر جلب توجه مى كند، اينكه به دليل شرايط خاص جامعه 
هدف اين بازار يعنى كودكان، مطرح كردن مواردى چون كيفيت و قيمت، هيچ فايده اى 
ندارد چون فهم آن براى كودكان يا ممكن نيست يا از اهميت چندانى برخوردار نيست 

و اولويت اول آن ها داشتن چيزى است كه از آن خوششان مى آيد.
با اين توضيح كوتاه تصور كنيد در ميان محصوالت رنگارنگ و متنوع خارجى كه با تصاوير 
شخصيت هاى كارتونى دوست داشتنى ومعروف منقش شده اند، چگونه مى توان محصول 

داخلى با كيفيت و حتى ارزان را به فروش رساند وقتى هيچ كودكى سراغ آن نمى آيد؟
به بيان ســاده تر اينكه هرچند بيش از يك دهه اســت كه صحبت از خلق عروسك ها 
و شــخصيت هاى داخلى مى شود، ولى نتوانسته ايم حتى وارد ميدان رقابت با غول هاى 

شخصيت سازى دنياى كودكان بشويم؛ چه برسد به اينكه بخواهيم بگوييم در مبارزه 
با آن ها بازنده ايم.

خالصه اينكه بايد اعتراف كنيم كه بازار نوشت افزار ما همچنان در تسخير باب اسفنجى 
و پرنسس السا و بن تن و ساير شخصيت هاى كارتونى است و كيفيت و قيمت و كشور 

سازنده و ديگر مباحث جايى در مباحث ندارد.
  گرانى به كمك عروسك  ها

اما بخش ديگر موضوع اندكى تلخ تر اســت چراكه مــوارد زيادى را خواهيد ديد كه دو 
محصول مشابه با قيمت هاى متفاوت ارائه مى شوند و دليل آن باز چيزى نيست جز چاپ 
تصوير يكى از همان شخصيت هاى كارتونى بر روى يكى از اين دو محصول كه موجب 

مى شود گاهى تا دو برابر يا بيشتر از قيمت واقعى به فروش برسد.
البته نبايد در اين ميان از فرصت طلبى افراد ســودجو كه همه جا هستند، غافل شد 
چراكه برخى  به جاى توليد دفتر و درگيرى هاى راه اندازى خط توليد، دفاتر معمولى را 
خريدارى مى كنند و با اضافه كردن يك جلد مصور (كه به ســفارش خودشان با اندك 
هزينه اى تهيه شده) همان دفتر را به قيمت بسيار باالترى عرضه مى كنند كه بى ترديد 

تنها با نظارت دقيق تر و بيشتر مى توان از بروز تمام تخلفات در بازار جلوگيرى كرد.
  حرف آخر

در اينكه شهريور ماه سال آينده هم باز همين چيزها را تكرار خواهيم كرد، شكى نيست 
چون هرســال در مورد شــهريه ها و لباس فرم مدارس و بازار نوشت افزار مى نويسيم و 
مديران تخلفات را تكذيب مى كنند، ولى همه مى دانيم براى ثبت نام بايد به نام و بهانه 
مختلف پول بدهيم و يا تنها به بهانه تغيير رنگ لباس فرم مدرسه باز بايد پول بدهيم و 
در مورد نوشت افزار هم متوليان قطعاً ما را توصيه به خريد محصول داخلى مى كنند، اما 
خبرى از حمايت از توليد داخلى يا همتى براى جايگزينى بهانه هاى كودكانه با توليدات 
داخلى نيست؛ ولى   اى كاش مى شد كودكان چينى دفتر و مداد منقش به تصوير رستم و 

آرش مى خريدند نه اينكه پهلوان بچه هاى ما بشود يك تكه اسفنج دريايى...

در آستانه سال تحصيلى جديد بازار شخصيت هاى كارتونى گرم است 

نبرد با «باب اسفنجى» و «اِلسا» در بازار نوشت افزار

بازار اجناس دست دوم 
مشهد به چند طبقه 

تقسيم شده است كه 
بازار ارگ جزو طبقه 

متوسط به شمار مى آيد

بــرش
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نايب رئيس انجمن داروسازان خراسان رضوى خبر داد

 كمبود 150 قلم دارو
ايسنا: نايب رئيس انجمن داروسازان خراسان رضوى از كمبود 

حدود 150 قلم دارو در داروخانه ها خبر داد.
عليرضا شهريارى با اشاره به آخرين وضعيت دارو در داروخانه ها، 
عنوان كرد: هميشه تعدادى اقالم دارو كم بوده است و در حال 
حاضر تعداد حدود 150 نوع دارو كم اســت كه در حال جبران 
است، اما ما نبايد براى مردم اضطراب ايجاد كنيم؛ چون مى توانيم 
بعضى از داروها را جايگزين كنيم. وى در خصوص حل كمبود 
دارو، بيان كرد: مقدارى كمبود داريم كه تمهيداتى انديشــيده 

شده، اما ما خودمان نبايد آب به آسياب دشمن بريزيم. 
وى ادامه داد: مسلماً تحريم ها تأثير گذاشته و براى ما و مردم ما 
مشــكل ايجاد كرده است، با اين وجود با برنامه ريزى هاى انجام 

شده اين مشكالت را برطرف خواهيم كرد.
نايب رئيس انجمن داروسازان خراسان رضوى درخصوص تأمين 
مواداوليه دارو و بسته بندى دارو در شرايط حاضر، عنوان كرد: ما 
مى توانيم با كشورهاى واسطه اين مشكل را حل كنيم و تحريم ها 

را دور بزنيم. 
 اين اطمينان را به مردم مى دهيم كه نگران دارو و درمان نباشند، 
ما پزشــكان و همكاران داروســاز توانمند و محققى داريم كه 

مى توانند در شرايط اضطرار مشكالت را حل كنند.

 بسيارى از داروخانه ها چك هايشان برگشت خورده است 
نايب رئيس انجمن داروســازان خراسان رضوى درباره تعطيلى 
داروخانه هــا در زمان هاى اخير نيز، اظهار كرد: به علت بدهى و 
كمبود نقدينگى بســيارى از داروخانه ها چك هايشان برگشت 
خورده اســت. اگر نقدينگى باشــد، مشــكالت حل مى شود. 
شــركت هاى دارويى مى گويند دارو را نقد بخريد، اما داروخانه 
قدرت خريد داروى نقد را ندارد، برخى سرگردانى بيمارها به اين 
علت است كه دارو را داروخانه با 7 تا 5 درصد سود به مردم ارائه 

مى كند و هشت ماه ديگر پول را دريافت كند.

 بهره بردارى ازايستگاه استقبال زائر
در ورودى مشهد 

قدس:ايســتگاه اســتقبال زائر در ورودى شــمالى شهر 
مشــهد در ابتداى جــاده قوچان به بهره بردارى رســيد. 
شــهردار مشــهد در اين مراســم گفت: در اين ايستگاه 
پليــس، راهنماى زائــر، اورژانس، آتش نشــانى و هالل 
احمر از جمله دســتگاه هاى خدمات رســان مستقر در 
اين ايســتگاه هســتند.  قاســم تقى زاده خامسى افزود: 
چاى، آبجوش و واكس صلواتى، نمازخانه، ســوپرماركت 
و راهنماى اســكان فرهنگيان از ديگر امكاناتى است كه 
در ايــن مجموعه وجود دارد. وى تأكيد كرد: شــهرها به 
ورودى هايشان زنده اند، اگر ورودى شهر ساماندهى شده 
باشد، زائر و گردشگر احساس مى كند كه در اين شهر بايد 

اصول ميهمان بودن را رعايت كند. 
شهردار مشهد گفت: در بسيارى از كالنشهرها ورودى ها از 
وضعيت نامناسبى برخوردارند، اما در ورودى هاى مشهد با 
اقدام هاى در دست انجام سعى مى شود وضعيت مناسبى 
داشــته باشــيم. وى افزود: هم اينــك در ورودى غرب 
مشــهد محل مناسبى براى استراحت زائر وجود دارد، در 
بوســتان غدير هم تالش شده است محيط مطلوبى براى 
زائران فراهم شــود، در ورودى مشــهد از سمت فرودگاه 

هاشمى نژاد نيز اقدام هاى خوبى انجام گرفته است. 

 رأى متفاوت يك قاضى در مشهد
طلبى: رئيس روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى 
گفت: جايگزينى احكام فرهنگ ساز و تالش براى جلوگيرى از 
استفاده غيرمجاز از نعمت الهى گاز موجب جلوگيرى از حيف و 

ميل بيت المال مى شود.
سيد احمد علوى تصريح كرد: در يك مورد پرونده قضايى،شعبه 
226 دادســراي عمومي و انقالب ناحيه 2 مشهد، متهمان يك 
پرونده استفاده غيرمجاز از گاز طبيعي را به فرهنگ سازي براي 
جلوگيري از استفاده غيرمجاز و تالش براي كاهش مصرف گاز 
طبيعي در جامعه محكوم كرد.وى ادامه داد: دو تن از مرتكبين 
استفاده غيرمجاز از گاز طبيعي، به جاى مجازات حبس، محكوم 
به فرهنگ سازي براي جلوگيري از استفاده غيرقانونى و كاهش 
مصرف گاز طبيعي در بين مشتركان شدند كه اين حكم نشان از 

درايت و هوشمندى نظام قضايى دارد.
وى يادآور شــد: قانون صراحتاً براى استفاده كنندگان غيرمجاز 
از آب، برق، تلفن و گاز تعقيب كيفــري، الزام به اعاده وضع به 
حال ســابق، پرداخت بهاى خدمات مصرفى، جبران خسارت و 
جــزاى نقدى را تعيين كرده كه همكارى و تعامل متخلفان در 
حوزه فرهنگ ســازى نيز تأثير بسزاى در پيشگيرى از بزه گفته 

شده خواهد داشت.
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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     .

 مسئوالن بخوانند
مسئوالن و شهردارى شما را به خدا به فكر اين انسان هاى 
عزيز كه شب ها براى غذا و چيز هاى ديگر كنار سطل هاى 

آشغال مى چرخند، باشيد.
915...5044

 حمايت از نماينده استان در ليگ برتر
برد شيرين تنها نماينده شرق كشور در ليگ برتر مقابل 
تيم متمول ذوب آهن اصفهان بر تمامى هموطنان عزيز 
در كل اســتان پهناور خراسان و شرق كشور تهنيت باد، 
اميدوارم از اين تيم حمايت شــود، به اميد پيروزى هاى 

مداوم پديده خراسان.
915...5667

 خودروهاى آلوده كننده هوا را متوقف كنيد
مى شــود بفرماييد مسئول اين ماشــين هاى آالينده هوا 
كيست؟ آيا راهنمايى و رانندگى فقط ياد دارد جلو مردم 
بدبخت سبز شود و آن ها را جريمه كند. چه كسى به فكر 
فرزندان ما هست؟ فصل مدارس نزديك است، كارى كنيد.
936...4438

 خيابان فروشى، چرا؟
تو اين اوضاع نا به سامان، درست نيست خيابان ها را بفروشند 
به مردم، ما هم ماليات هم عوارض شهرى مى دهيم، اليت 
ديگر چرا؟ تازه گران تر هم كه شــده، مسئوالن كجايند؟ 
اونم از اتوبوسرانى كه ماشاءاهللا 1000 تومان كرايه مى گيره.
935...1295

 مسئوالن بخوانند

 خودروهاى آلوده كننده هوا را متوقف كنيد

 خيابان فروشى، چرا؟

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.

آرام اعتمــادى معاون دادســتان عمومى و 
انقالب مركز خراســان رضوى در امور پيشگيرى 
از وقوع جرم از ورود دادســتانى به موضوع آخال 
(مــواد اوليه مورد نيــاز كارخانجات توليد كاغذ، 

مقوا و كارتن) خبر داد.
قاضى محمد بخشى محبى در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود: آخال همان ضايعات كارتن و كاغذ اســت 
كه به عنوان مواد اوليه براى توليد كارتن كاغذ و مقوا 
استفاده مى شود و اكنون انجمن صنفى كارفرمايى 
توليدكنندگان كاغذ، مقوا و كارتن خراسان رضوى 
مدعى اند كه توليد كاغذ كاهش يافته اســت؛ چرا 
كه پيمانــكاران تحت مديريت ســازمان مديريت 
پسماند شــهردارى مشــهد كه در كار جمع آورى 
ضايعات كارتن،مقوا و كاغذ در سطح مناطق مختلف 
شهردارى مشهد هســتند، اين ضايعات را همراه با 
سنگ و شن و ماسه تحويل كارخانجات مى دهند كه 
وجود اين ضايعات اضافه به دستگاه هاى پر هزينه اين 

كارخانجات آسيب مى زند.

كم فروشى 
وى اضافه كرد:ضايعات در اين كارخانجات توسط 
دســتگاه هاى مخصوص كه گفته مى شود هزينه 
خريد آن ميلياردى اســت، بايد به خمير تبديل 
شــود، در حالى كه وجود ســنگ و شن به اين 

دستگاه ها آسيب مى زند.
معاون دادستان مركز خراســان رضوى با اشاره به 
اينكه خريد هر كيلو ضايعات كارتن، كاغذ و مقوا براى 
كارخانجات 1650 تومان تمام مى شود، گفت: وجود 

سنگ و شن در ضايعات مصداق كم فروشى است.
وى با اشــاره به اينكه در مــاده 3 قانون تعزيرات 
حكومتى براى كم فروشى و تقلب جريمه تعريف 
شده است، تصريح كرد: طبق اين قانون عرضه كاال 
و خدمات كمتر از ميزان كمى و كيفيت، مصداق 
كم فروشــى و تقلب است و مجازات سنگينى به 
تناسب ميزان كم فروشى و تقلب به دنبال دارد كه 

از لغو مجوز تا تعطيلى واحد خاطى است.
وى ادامه داد: با توجه بــه اين موضوعات، بحث 
كم فروشــى در آخال توســط پيمانكاران تحت 
نظرسازمان مديريت پسماند شهردارى مشهد به 
بازرسى ســازمان صنعت معدن و تجارت ارجاع 
داده شــده اســت و دســتور قاطع دادستانى بر 
اين مبنا اســت كه افرادى كه چنين تقلب و كم 

فروشى را دارند را شناسايى كنند.

 بدترين تقلب
بخشى محبى با تأكيد بر اينكه اين دستور قضايى 

در راستاى حمايت از توليد است، يادآور شد: در پى 
ارســال گزارشى به دادستانى مبنى بر وجود مقدار 
قابل توجهى ســنگ، خاك و شن در آخال ارسال 
شده براى كارخانجات توليد كاغذ، كارتن و مقوا كه 
وجود آن ها تخريب ماشين آالت و افزايش استهالك 
تأسيسات اين كارخانجات را به دنبال دارد؛ بنابراين 
به دليل اينكه اين اقدام تقلب محســوب مى شود، 
دستور الزم براى ورود تعزيرات نسبت به اين قضيه 

و برخورد قضايى با خاطيان صادر شده است.
معاون دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان 
رضوى در امور پيشــگيرى از وقــوع جرم اضافه 
كرد:يكى از بدترين تقلب ها در حوزه مواد غذايى 
و كم فروشى است كه تاكنون گزارشات متعددى 
از جمله اضافه كردن آب به شــير به دادستانى 
ارسال شده اســت و دادســتانى نيز با توجه به 

حساسيت و اهميت موضوع ورود يافته است.

 جمع آورى ضايعات در مقابل تحويل چند 
بسته نمك يا نايلون زباله 

كارفرمايــى  انجمــن صنفــى  رئيــس  نايــب 
توليدكننــدگان كاغذ،مقــوا و كارتن خراســان 
رضــوى نيــز در خصوص كم فروشــى در بخش 
آخــال به عنوان مواد اوليه مورد نياز كارخانجات 
توليدى اظهار داشــت:ضايعات كارتن و كاغذ و 
مقوا كه مردم درب منازل خود مى گذارند توسط 
وانت هاى جمع آورى بازيافت كه در واقع از طرف 
پيمانكاران ســازمان مديريت پسماند شهردارى 
مشــهد هســتند به صورت رايگان از مردم و در 

ازاى تحويل چند بســته نمك و نايلون زباله به 
آنان جمع آورى مى شود.

مهدى تيمورى نيكنام در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: كار بدين گونه اســت كه سازمان مديريت 
پسماند شهردارى، مشــهد را به مناطق مختلف 
تقسيم ســپس كار جمع آورى ضايعات يا همان 
بازيافت را از طريق مزايده به يك پيمانكار واگذار 

مى كند.
وى ادامه داد: جداى از اينكه در خصوص مزايده 
واگذارى جمع آورى ضايعات قابل بازيافت حرف 
و حديث و اما و اگرهايى وجود دارد، اما مشــكل 
آن جاست كه نظارتى بر عملكرد اين پيمانكاران 
از سوى ســازمان مديريت پســماند شهردارى 

صورت نمى گيرد، به طورى كه برخى پيمانكارانى 
كه در مزايده برنده شده اند، مجدد كار را در قبال 
دريافت پول به افراد ديگر واگذار مى كنند كه اين 
دست به دست شدن قيمت تمام شده ضايعات را 

براى كارخانجات گران كرده است.
وى بــا بيان اينكــه هم اكنون خريــد هر كيلو 
ضايعــات كارتن كاغذ و مقوا بــه قيمت 1700 
تومان براى كارخانجات تمام مى شــود كه البته 
اين قيمت ثابت نيست، گفت: اين در حالى است 
كه براى اين پيمانــكاران هر كيلو 700 تا 800 

بيشتر تمام نشود.
وى بــا بيــان اينكه ضايعــات كاغــذ و كارتن 
جمع آورى شــده به عنوان مواداوليه كارخانجات 

مورد اســتفاده قرار مى گيرد، گفت: اين ضايعات 
پس از چند دســت گشــتن و افزايش قيمت به 
دست كارخانجات مى رســد، در حالى كه انتظار 
است ســازمان مديريت پسماند مســتقيم اين 

ضايعات را به كارخانجات بدون واسطه بفروشد.
وى ادامــه داد: موضوع ديگر وجــود اقالمى مانند 
سنگ و شن و خاك در ضايعاتى است كه خريد آن 
براى كارخانجات از پيمانكاران تحت نظارت سازمان 
مديريت پسماند شهردارى مشهد در هر كيلو 1700 
تومان آب خورده است كه وجودشان به دستگاه هاى 

ميلياردى و پر هزينه كارخانجات آسيب مى رساند.

 توليد و نياز روزانه 500 تنى
وى شمار كارخانجات توليد كارتن، كاغذ و مقوا 
در خراســان رضوى را چهار واحد با توليد روزانه 
500 تن كاغذ اعالم كرد و گفت: با توجه به اين 
حجم توليد، نياز استان به آخال نيز 500 تن در 
روز اســت كه تنها 200 تن آن از استان تأمين و 

مابقى از ديگر مناطق كشور خريدارى مى شود.

بازار داغ تقلب همزمان با افزايش قيمت
وى با بيان اينكه به موازات گران شــدن آخال، 
تقلب در اين بخش نيز نســبت به گذشته بيشتر 
شده است،خاطرنشان كرد: قبًال تقلب انجام شده 
در اين بخش شــامل آب زدن به ضايعات كارتن 
به منزله سنگين تر شدن وزن بود، اما اكنون شن 
و سنگ، خاك، خرده بلوكه سيمانى، دستمال و 

كفش استفاده مى شود.

قدس از كم فروشى و ضربه به صنعت كاغذ توسط پيمانكاران مديريت پسماند شهردارى گزارش مى دهد

سنگ، كاغذ، تقلب

معامله پرسود براى شهردارى
نايب رئيس انجمن صنفى كارفرمايى توليد كنندگان كاغذ،مقوا و كارتن خراســان رضوى 
با بيان اينكه دادســتانى از باب حفظ حقوق عامه و حمايت از توليد نسبت به كم فروشى و 
تقلب در آخال به عنوان مواد اوليه مورد نياز توليد كارخانجات كاغذ، كارتن و مقوا ورود يافته 
اســت، اضافه كرد: از ديد كارخانجات مقصر اصلى در اين بخش سازمان مديريت پسماند 
شهردارى است كه نظارتى بر عملكرد پيمانكاران ندارد، ضمن اينكه نيازى به واگذارى كار 
جمع آورى ضايعات منازل مردم به پيمانكار نيست، بلكه بايد به طور مستقيم اين ضايعات را 
به كارخانجات تحويل دهند تا ضايعات با قيمت كمترى به دست كارخانجات برسد و خروجى 

آن توليد ارزان تر كارتن و ديگر محصوالت باشد. 
وى يادآور شــد: نكته جالب اين است كه شهردارى در قبال دريافت پول از مردم در قالب 
عوارض نسبت به جمع آورى زباله و ضايعات آنان اقدام مى كند و بعد همان را به شركت هاى 

پيمانكار مى فروشد و در واقع از اين محل كسب درآمد قابل توجهى دارند.
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روی �ط حاد� باز هم خلف وعده در زمان آغاز به كار تنها آبگرم قابل شرب كشور

بازگشايى «شاهان گرماب» شايد 6 ماه ديگر
گذشته  ســال  اواخر  فر  رسائى  هاشم 
بود كه در گزارشــى به وضعيت نامشخص 
«شــاهان گرمــاب» پس از حدود 9 ســال 
تعطيلــى و بالتكليفــى پرداختيــم. در آن 
گزارش از قول مسئوالن شهرستان فريمان 
و مديــران هــالل احمر اســتان، واگذارى 
بخش  بــه  گرماب  شــاهان  قريب الوقــوع 
خصوصى منتشر شد. اقدامى كه سروسامان 
گرفت و شاهان گرماب به مدت 20 سال به 
بخش خصوصى واگذار شد. بهار سال جارى 
(خرداد ماه گذشته) نيز در گزارشى ديگر از 
قول رئيس هالل احمر شهرســتان فريمان 
زمان ســه ماهه براى افتتاح و بهره بردارى 
عمومى از شــاهان گرماب مطرح شــد كه 
با توجه به گفته هاى وحيــد مرادى بعد از 
واگذارى و شروع به بازسازى شاهان گرماب 
اين مكان گردشگرى و توريستى مى بايست 
تا پايان شــهريور ماه ســال جــارى مورد 

استفاده مراجعه كنندگان قرار مى گرفت. 

 خلف وعده مسئوالن
امــا آنچه كــه در واقع وجــود دارد، اينكه 
نه تنها شــاهان گرماب تا آخر تابســتان به 
بهره بردارى نخواهد رسيد، بلكه بنا به گفته 
مديرعامــل جمعيت هالل احمر خراســان 
رضوى بعد از فاز طراحى و نقشه كشى هاى 
الزم براى بناهاى مورد نياز شــاهان گرماب 
در حال حاضر در فاز بازسازى قرار دارد و تا 
6 ماه ديگر هم زمان خواهد برد تا به مرحله 
بهره بردارى اوليه برسد و مردم بتوانند از آن 
اســتفاده كنند.اين يعنى مردم بايد تا آخر 
ســال جارى منتظر بمانند تا شايد سلسله 
قول هاى مســئوالن براى بهره بــردارى به 
پايان برســد و بعد از سال ها شاهان گرماب 
پذيراى عالقه منــدان به اين جاذبه طبيعى 

باشد.
در هميــن زمينه با وحيد مــرادى رئيس 
هالل احمر تمــاس گرفتيم كه وى به مدت 
زمان و نحوه واگذارى شاهان گرماب اشاره 
اما در مــورد مبلغ و نحوه بازپرداخت اجاره 
بهــاى آن اظهار بى اطالعى كــرد و به اين 
بســنده كرد كه ما فقط نقــش نظارتى بر 

انجام كار پيمانكار را داريم و اطالعى در اين 
خصوص نداريم!

 نزديك به 10 ميليارد 
براى 20 ساله اجاره شاهان گرماب

دكتــر احمدى، مديرعامــل جمعيت هالل 
احمر خراســان رضــوى دربــاره چگونگى 
واگذارى شاهان گرماب به بخش خصوصى 
به خبرنگار ما گفت: با توجه به مزايده اى كه 
برگزار شده است شــاهان گرماب به برنده 
اين مزايده براى مدت 20 ســال با مبلغ 9 
ميليارد و 650 ميليون تومان واگذار شــده 
اســت كه پيمانكار بعد از بازسازى، مرمت 
و گســترش فضاهايى كه تعريف شده است 

دوسال براى پرداخت اجاره تنفس دارد.
وى در ادامــه افزود: ابتدا قرار بود مدت اين 
واگذارى 10 ســال باشد كه كسى از بخش 
خصوصى حاضر نشــد با ايــن مدت زمان 
عهده دار راه اندازى شــاهان گرماب شود كه 
بــا مجوزى كه از شــوراى عالى هالل احمر 
گرفته شــد اين مدت به 20 ســال افزايش 

يافت و مزايده برگزار شد.
مديرعامــل جمعيت هالل احمر خراســان 
رضــوى همچنيــن بــا اشــاره بــه اينكه 
ضمانت هــاى الزم از پيمانكار براى حســن 
انجام كار گرفته شــده، گفت: در هر مرحله 
چنانچه پيمانكار به تعهداتى كه داده شــده 
عمل نكند هم ضمانت نامه هاى الزم از وى 
گرفته شــده و هم چك هايى در اين قبال 
در اختيار هالل احمر هســت كــه براحتى 

مى تواند در خصوص آن ها اقدام كند.

 6 ماه تا بازگشايى شاهان گرماب
مديرعامــل جمعيت هالل احمر خراســان 

رضوى در پاســخ اين پرســش كه پيش از 
اين رئيس هالل احمر فريمان از بهره بردارى 
شــاهان گرماب تا اواخر تابستان خبر داده 
بود آيا اين اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: 
در حــال حاضر پيمانــكار بخش خصوصى 
در حال بازســازى و مرمت است تا شرايط 
را براى اســكان و بهره بردارى مردم فراهم 
كند تــا قبل از اين هــم مراحل طراحى و 
آماده سازى ها ديگر ادامه داشته كه به نظر 
مى رســد تا بهره بردارى عمومى مردم 6 ماه 

به طول بينجامد.
دكتر احمدى همچنين از ويژه شدن شرايط 
شاهان گرماب بعد از اتمام تمامى فازهايى 
كه براى پيمانكار در نظر گرفته شــده است 
خبر داد و مدعى شــد شــاهان گرماب به 
عنوان تنها آبگرم معدنى قابل شــرب كشور 
جاذبه هاى گردشــگرى زيــادى دارد كه با 
شــرايطى كه براى آن بعد از بازسازى رقم 
خواهد خــورد مى تواند به عنــوان بهترين 
آبگرم شرق كشور حتى خيلى بهتر از آبگرم 

فردوس در خراسان جنوبى باشد.

آب و �وا
  افزايش تدريجى دما از امروز

قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
هواشناسى نشان دهنده اســتقرار جوى نسبتاً پايدار همراه 
با افزايش تدريجى دماى هوا طى ســه روز آينده در ســطح 
استان است. طى اين مدت همچنان پديده باد و گرد و خاك 
در مناطقى از نوار شــرقى و نيمه جنوبى استان دور از انتظار 
نيست. براين اساس براى امروز مشهد هم آسمانى صاف گاهى 

افزايش سرعت وزش باد پيش بينى شده است.

��ر
  نخستين ژئوتوريسم خراسان رضوى با 

محوريت معدن فيروزه پايه گذارى شد

نيشابور- خبرنگارقدس: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور در سفر به شهرستان فيروزه 
گفت: گردشگرى باعث ارزآورى در كشور مى شود. سال گذشته 
5 ميليون و 100 هزار گردشگر وارد كشور شده اند كه از رشد 38 

درصدى برخوردار است.
علــى اصغر مونســان عنوان كــرد: 1900 پــروژه بومگردى و 
گردشگرى با 43 ميليارد تومان در حال ساخت است كه تا پايان 

دولت 1500 پروژه به پايان خواهد رسيد.
در اين جلســه به دستورمعاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى، اولين ژئوتوريسم خراسان رضوى 
با محوريت معدن فيروزه در اين شهرســتان پايه گذارى شد و 
مبلغ 500 ميليون تومان اعتبار براى احيا و بهسازى باغ نشاط 
و 250 ميليون تومان اعتبار براى بازسازى و تبديل خانه استاد 

كمال الملك به موزه اختصاص يافت.
مكرمى فر مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى نيز گفت: در شهرســتان فيروزه 600 كارگاه 
صنايع دستى با 1200 هنرجو مشغول فعاليت است و صدور دو 
مجوز بومگردى با 60 درصد پيشرفت فيزيكى در اين شهرستان 

انجام شده است.
گفتنى است با حضور رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
كشــور به صورت همزمان سه هتل شامل اميران نيشابور، هتل 
آدينا و هتل صدرا و مهمان پذير طباطبايى در شهرستان نيشابور 

افتتاح شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بجنورد 
پيشنهاد  داد

  استفاده از ظرفيت بسيج 
براى نظارت بازار 

بجنــورد- خبرنگار قدس: معــاون وزيــر صنعت،معدن و 
تجارت و مديرعامل سازمان حمايت حقوق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان گفت: محور اصلى كار سازمان هاى صنعت، معدن 

و تجارت بايد نظارت هوشمند و هدفمند بر بازار باشد. 
ســيد محمود نوابى در دومين همايش ماده 6 حمايت حقوق 
مصرف كنندگان استان اظهار داشت: مردم بايد ضمن آگاهى از 
اين قانون به اين پرســش كه كدام يــك از خدمتگزاران در امر 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان پيشتاز هستند، پاسخ دهند كه 

تحقق اين امر يك رقابت هدفمند و هوشمند است.
نوابى با تأكيد بر اينكه مى توان از ظرفيت بســيج هم در بحث 
نظارت بازار استفاده كرد، گفت: از رسانه ها انتظار داريم انجمن هاى 
حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان را بدرستى معرفى كنند 

تا مردم با اين حقوق خود بيشتر آشنا شوند.
وى اذعان كرد: از قوانين موجود و باورهاى دينى فاصله گرفته ايم و 
همين امر موجب شده است تا شاهد اين اوضاع اقتصادى در كشور 
باشيم. نوابى در ادامه سخنان خود اشاره اى به آمار سال گذشته 
داشــت و گفت: همكاران ما  سه ميليون و 605 هزار بازرسى با 
230 هزار پرونده تخلف و 1000 ميليــارد تومان پرونده ارجاع 
شده به تعزيرات گزارش كرده اند در حالى كه نبايد در يك جامعه 

اسالمى تشكيل اين حجم از پرونده هاى تخلف را شاهد باشيم.
وى خاطرنشان كرد: بين سرمايه دار و سرمايه گذار بايد تفاوت قائل 
شد زيرا ســرمايه دار بازار را برهم مى زند، اما سرمايه گذار انسان 
شرافتمندى است كه درراستاى توليد و ايجاد اشتغال كار مى كند 

و مى تواند موجب ارتقاى وضعيت بازار شود.

فرمانده يگان حفاظت از محيط زيست خراسان رضوى: 
  ممنوعيت پرورش عقرب در بافت مسكونى

فارس: فرمانده يگان حفاظت از محيط زيست خراسان رضوى 
گفت: پرورش عقرب نيــاز به مجوز دارد. با اين حال مجوزى 
براى پرورش عقرب در مناطق مســكونى روستايى و شهرى 

صادر نمى شود. 
ابوالفضل شعبانى، با اشــاره به ماجراى كشف 3000 عقرب در 
يك منزل مسكونى در شهر مشــهد، گفت: بنابر گزارشى كه از 
سوى دوستداران محيط زيســت دريافت شد، با توجه به اينكه 
چنين اقدام هايى به صورت كامالً مخفيانه انجام مى شود، حدود 
يــك هفته كار اطالعاتى در اين خصوص صورت گرفت. فرمانده 
يگان حفاظت از محيط زيست خراسان رضوى بيان كرد: با تالش 
شبانه روزى مأموران حفاظت محيط زيست خراسان رضوى، پس 
از تحقيقــات، نگهدارى از عقرب در منزل مذكور محرز شــد و 
بالفاصله با دستور مراجع قضايى در اين زمينه اقدام صورت گرفت.

  پليس فريمان شاخ زورگيرها را شكست
قدس: فرمانده انتظامي فريمان گفت: در پى اعالم خبرى به مركز 
فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر اخاذى چند فرد شرور و سودجو 
از تعدادى از شهروندان فريمان، شناسايى و دستگيرى اين افراد به 

صورت ويژه در دستور كار قرار گرفت.
ســرهنگ جواد خرسند افزود: مأموران با انجام اقدام هاى فنى و 
اشراف اطالعاتى، مخفيگاه اين متهمان را در يكى از محالت شهر 
فريمان شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى طى يك عمليات 

غافلگيرانه، هر چهار نفر اعضاى اين باند را دستگير كردند.
اعضــاى اين باند كه شــامل ســه مرد و يك زن هســتند، در 
بازجويى هاى علمى، تاكنون به هفت فقره اخاذى و سرقت وجوه 
نقد از شهروندان با شگرد خاص خود اعتراف كردند كه تحقيقات 

بيشتر از آنان ادامه دارد.

  دستگيري عامالن دستبرد به خانه هاى 
مسكونى 

قدس: در پي وقوع چند فقره ســرقت از منازل در شهرســتان 
تربت جام، رسيدگي به موضوع و دستگيرى عامالن اين سرقت 
به صورت ويژه در دستور كار مأموران پاسگاه اردوگاه قرار گرفت.

مأموران با اقدام هاى شــبانه روزي و يكسرى تدابير اطالعاتى با 
هماهنگى مقام قضايى موفق به دستگيري اين عامل سرقت هاى 
حرفه اي شدند. سرهنگ كيانى، رئيس پليس تربت جام گفت: 
متهم در تحقيقات پليسى به سه فقره سرقت اعتراف و اذعان كرد 
كه اموال مسروقه را به فرد ديگرى فروخته است كه متهم ديگر 

نيز دستگير و 60 گوشى همراه سرقتى در منزلش كشف شد.

  موتور دزدهاى حرفه اي به آخر خط رسيدند
قدس: در پى وقوع چند فقره سرقت موتورسيكلت در محدوده 
خيابان امام خمينى(ره) شهر نيشابور، دستگيرى سارق يا سارقان 
احتمالى به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهى 

اين شهرستان قرار گرفت.
كارآگاهان پليس با اشراف اطالعاتى و بررسى زمان و مكان وقوع 
سرقت ها به دو سارق سابقه دار مظنون شده و با هماهنگي مقام 
قضايي آن ها را در دو عمليات ضربتى دستگير كردند. سرهنگ 
ابراهيم قربان زاده، جانشين فرماندهي انتظامي استان، با اشاره به 
اينكه دو متهم جوان در مواجهه با ادله و مستندات پليس به 30 
فقره سرقت موتورسيكلت از پارك هاي سطح شهر نيشابور اعتراف 
كردند، اظهار داشت: متهمان پس از تشكيل پرونده مقدماتى به 

منظور سير مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفى شدند.

  پايان سرقت هاى سريالى از منازل سرخس

قدس: دو نفر عامالن سرقت هاى سريالى از خانه هاى مسكونى در 
سرخس دستگيرشدند.

رئيس پليس ســرخس گفت: در پي وقوع چند فقره ســرقت 
منزل در ســطح اين شــهر، تالش براى شناسايى و دستگيرى 
سارق يا سارقان به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس 
آگاهي شهرســتان قرار گرفت. ســرهنگ احمدعلي دماوندي 
افزود: كارآگاهان پليس با گشــت زني هاى هدفمند و تحقيقات 
انجام شــده، يكي از سارقان سابقه دار را حين دستبرد به يكي از 
ساختمان هاي ناتمام سطح شهر دستگير و به مقر انتظامى منتقل 
كردند. اين متهم 37 ساله در تحقيقات انجام شده به هفت فقره 
سرقت منزل و اماكن خصوصي با همدستي يك نفر ديگر و فروش 
آن ها به دو نفر مالخر در سطح شهر اعتراف كرد كه همدست او 
نيز پس از هماهنگى با مقام قضايى در اقدامي غافلگيرانه به همراه 

دو مالخر مورد نظر دستگير شدند.

  دست درازى نوجوان 13 ساله به حساب 
بانكي پدرش 

كاهانى: نوجوان 13 ساله اى كه به طور غيرمجاز به حساب بانكى 
پدرش دستبرد زده بود، به دردسر افتاد.

به گزارش خبرنگار ما در پي شــكايت يكي از شهروندان قوچان 
مبني بر برداشت 30 ميليون ريال از حساب بانكي اش، پيگيري 
موضوع در دســتور كار كارشناســان پليس فتا اين شهرستان 
قرار گرفت. كارشناســان پليس فتا درتحقيقات فني اين پرونده 
دريافتند برداشت ها توسط پسر13 ساله شاكي انجام شده است 
كه پس از هماهنگي قضايي اين نوجوان به پليس فتا هدايت شد 
و باتحقيقات انجام شده به برداشت بدون اجازه از حساب پدرش 

در چند مرحله براي خريدهاي اينترنتي اعتراف كرد.
ادامه اين خبر به نقل از فرمانده انتظامي قوچان حاكى اســت: 
16 خرده فروش و معتاد متجاهر، در عمليات مشــترك پليس 
مبارزه با موادمخدر و مأموران دايره تجســس كالنتري 11 و 12 
اين شهرستان دستگير شدند. سرهنگ قدير مصرخاني گفت: در 
مرحله ديگرى از طرح ارتقاى امنيت اجتماعي مأموران با شناسايى 
مناطق آلوده، در چند عمليات ضمن پاكسازى پاتوق هاى تهيه و 
توزيع موادافيونى هشت خرده فروش و هشت معتاد متجاهر را 
دستگير كردند. در اين طرح هفت كيلو و 235 گرم شيره ترياك 

و ترياك و 60 گرم شيشه و كراك كشف شد.

  مرگ جوان 26 ساله در تصادف خاور 

با موتورسيكلت 
بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى شهرستان اسفراين 
از برخورد يك دســتگاه خاور بنز با يك دستگاه موتورسيكلت 
سوار خبرداد.  سرهنگ جاويدمهرى گفت: درپى تماس با مركز 
فوريت هاى پليسى مبنى بريك فقره تصادف در يكى از محورهاى 
روستايى (محور اسفراين كوشكى) بالفاصله تيم گشت به محل 
اعزام شــد. وى افزود: در بررسى اوليه مشخص شد يك دستگاه 
بنز خاور با يك دســتگاه موتورســيكلت برخورد كرده و راكب 
موتورسيكلت سريعاً توسط عوامل امدادى به مركز درمانى انتقال 

يافت كه به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان فوت كرد. 
وى افزود: كارشناس پليس راه در صحنه حاضرشدند و علت تامه 
تصادف را بى احتياطى ازسوى راكب موتورسيكلت به علت تجاوز 

به چپ اعالم كردند.
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قدس گزارش مى دهد

كمبود دارو؛ دغدغه اين روزهاى بيماران تاالسمى

گزارش

نيشابور- خبرنگار قدس  تاالسمى يك 
بيمارى ژنتيكى است كه در آن هموگلوبين، 
ســاختار طبيعى خود را از دست مى دهد و 
بنابراين پديده توليد هموگلوبين غيرمؤثر در 
بدن ايجاد مى شــود. در نتيجه هموگلوبين 
مختل شــده قادر به خون رسانى به اعضاى 

بدن نيست.
بسيارى از مردم تصور مى كنند كه بيماران 
تاالســمى كمبود آهن دارنــد، در حالى كه 
بيماران تاالسمى ماژور از افزايش بار آهن در 
بدن رنج مى برند و تالش بر اين است كه اين 

بار آهن را كاهش داد.
مبتاليان به تاالسمى نمى توانند گواهينامه 
دريافــت كننــد و بــراى اشــتغال نيز با 

محدوديت هاى فراوانى رو به رو هستند.
از حدود 18 هــزار و 616 نفر افراد مبتال به  
تاالســمي  در كشور، 25 نفر را نيشابوريان  و 
افرادي  تشــكيل  مي دهند كه  در روســتاها 

وحاشيه  شهر زندگي مي كنند.
در شهرســتان  نيشــابور 25 نفر به  بيماري 
 تاالسمي  مبتال هستند كه  متأسفانه  بيماري  

آنان  از نوع  ماژور است.
فرزندان  مبتال به  تاالســمي  ماژورمعموالً از 
پدران  و مادراني  متولد مي شــوند كه  هر دو 
مبتال به  تاالســمي  مينور هســتند و اكثر 
زوج هايي  دچار اين  عارضه  و بسترساز بيماري  
فرزندان  خود مي شــوند كه  قبــل  از انجام  
آزمايش هاى پزشكي به  عقدشرعي  يكديگر 

در آمده اند.
هزينــه  درمان  ســاالنه  هريــك  از بيماران  
تاالسمي  در شهرستان  نيشــابور بيش از 6 
ميليون  تومان  است  و بايد مسئولين مربوطه 
تخفيفاتى را به علت تعداد كم اين بيماران در 

نسخه هايشان اعمال كنند.
اين درحالى اســت كــه مديرعامل انجمن 
حمايت از بيماران تاالســمى در ســال 94 
از افزايش ســهم پرداختى بيماران در تهيه 
داروهاى دسفرال و اكسجد خبر دادو گفت: 
يارانه دارويى بيمــاران كاهش يافت؛ ضمن 

اينكه شركت هاى ايرانى توان توليد دارو را به 
اندازه نياز ساالنه ندارند.

 خواسته مان از دولت، خون سالم و 
دسفرال خارجى است

يك بيمارى تاالسمى نيشابورى در گفت وگو 
با خبرنگارما اظهار كــرد: ماهانه با دفترچه 
تأمين اجتماعى فقط براى دسفرال 600 هزار 
تومان بايد هزينه كنيم. اين درحالى اســت 
كه برخى از ما اصالً از لحاظ مالى در شرايط 

خوبى نيستيم.
وى افــزود: ماهيانه بايــد 100عدد آمپول 
دسفرال مصرف كنيم و همچنين هرماه دو تا 
سه واحد تزريق خون داريم و هر سه ماه يك 

باربايد آزمايش هايى صورت گيرد.
اين بيمارى تاالسمى نيشابورى تأكيد كرد: 
هزينه آمپول دســفرال خيلى زياد است و با 
دفترچه تأمين اجتماعــى 600هزار تومان 
هزينه دارد، ولى اين مبلغ براى بچه ها خيلى 
زياد است چون بچه ها غالباً از روستا يا پايين 
شهرهستند و هر ماه اين مبلغ را نمى توانند 

پرداخت كنند.
وى افــزود: در يــك بازه زمانى از فرانســه 
خون هــاى آلوده وارد كشــور شــد و چون 
بيشترين مصرف فراورده هاى خونى در ايران 
مربوط به بيماران تاالسمى است، اكثر قريب 

به اتفاق ايــدز و هپاتيت گرفتند و اين براى 
بدنشان بسيار ضرر دارد.

وى يادآورشد: نه دولت به ما كار مى دهد و نه 
مردم و مردم هم دليل اصلى شــان را اوضاع 
جســمى مان مطرح مى كننــد و همچنين 
ازدواج هم نمى توانيم بكنيم چون هرجا براى 
خواستگارى مى رويم به خاطر بيمارى جواب 
رد به ما مى دهند. اين بيمار اذعان كرد: با اين 
شرايط به عنوان يك شهروند واقعاً نمى توانيم 
حداقل زنده بودن؟! را از دولت ومســئولين 
امربخواهيم !چراكه زنده بودن و زندگى كردن 
حق اصلى همه است و ما هم ازمردم همين 

كشور هستيم.
يك بيمار تاالسمى ديگر نيز گفت: اآلن فقط 
مشــكل ما هزينه دسفرال خارجى است كه 
قبالً رايــگان بود و هر ويــال 6000 تومان 
است و بارها از مشكالت به همه جا گفته ايم 
و مسئولين امر در شهرستان از اين اتفاق با 
خبرند، اما كســى تاكنون به داد ما نرسيده 
است و داروخانه هم هميشه دارو ندارند. هفته 
گذشــته رفتيم داروخانه، گفت كه نرخ هاى 

جديد معين بشود، دارو مى آوريم!
وى افزود: بزرگ ترين دغدغه ما داروست چون 
ادامه زندگى مان به دارو بستگى دارد. ما براى 
تزريق به بيمارستان حكيم مراجعه مى كنيم، 
ولى متأســفانه براى تزريق ما اتاقى كوچك 

اختصاص داده اند كه كوچك ترين پنجره اى 
براى تهويه هوا ندارد و يك دســتگاه سويچ 
متعلق به شــبكه هاى داخلى كامپيوترهاى 
بيمارستان كه در اتاق استفاده مى شود كه آن 
هم براى تزريق خون ضرر دارد چون نبايد در 

مجاورت كيسه خون قرار بگيرد.

 مشكلى براى تأمين دارونيست
معاون دارويى دانشكده علوم پزشكى نيشابور 
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: مهم ترين 
كار ما براى بيماران تاالسمى دسترسى آسان 
و ســريع به داروهايشان است و براى تأمين 
داروهايشــان با دو داروخانه دكتر وجوهى و 
دكتر اسدى تفاهمنامه اى را بسته ايم تا اين 
داروخانه ها به شركت هاى معرفى و نسبت به 

تأمين داروى بيماران تاالسمى اقدام كنند.
مجيد شادكام تربتى گفت: ما مى خواهيم كه 
بيماران از سرگردانى در داروخانه ها نجات پيدا 
كنند و بيشترين وقت خود را در داروخانه ها 
صرف نكنند و راحت بتوانند به داروى مورد 

نظر خود دست يابند.
وى عنوان كرد: در بحث كمك هزينه ها فقط 
به بيماران بى بضاعت تاالسمى كه از طريق 
واحد مددكارى مشــخص مى شــود، كمك 
خواهد شــد و همه بيماران تاالســمى كه 
بى بضاعت نيستند. اگر به اين گونه باشد، ما 
نمى توانيم همه را در بسته كمكى مان پوشش 
دهيم و بسته به شرايطى كه بيماران تاالسمى 

دارند 20 تا 50 درصد تخفيف مى دهيم.
شــادكام تربتى تصريح كرد: بــراى تأمين 
داروى بيماران تاالسمى تا امروز خوشبختانه 
مشكلى نداشته ايم. مدير بيمارستان حكيم 
نيشــابور نيزعنوان كرد: با تمهيدات ويژه اى 
كه صورت گرفته، قرار است در كنار اورژانس 
بيمارســتان حكيم مكانى را بــراى بيماران 
تاالســمى اختصاص دهيم. على اصغر نورى 
افزود: براى بهبود حال بيماران تاالسمى اين 
مكان با تجهيزات الزم، تجهيز خواهد شد تا 
ديگر بيماران تاالسمى مشكلى نداشته باشند.

 ناظر گمركات استان خراسان رضوى گفت: هيچ 
مشكل گمركى درباره خودروسازان استان وجود 
ندارد. اميد جهانخواه به قدس آنالين اظهار داشــت: اگر 
كااليى در گمركات استان همه مراحل قانونى خود را طى 
كرده باشد ترخيص خواهد شد و دليلى براى نگه داشتن 

آن وجود ندارد.
وى تصريح كرد: ممكن است خودروسازان ثبت سفارش 

خود را انجام نداده و كد رهگيرى از بانك نيز دريافت نكرده 
باشند و يا كاال را به گمرك اظهار نكرده باشند كه از اين رو 

بايد مشكالت را برطرف نمايند.
جهانخواه اظهار داشت: سرعت زمان صادرات و واردات 
كاال در گمركات افزايش پيدا كرده اســت و واردات از 
26 روز به ســه روز و صادرات از هفــت روز به كمتر 
از يك روز كاهش پيدا كرده اســت كه ســبب افزايش 

قدرت رقابت صادركنندگان به كشــورهاى هدف شده 
اســت و همچنين باعــث كاهش قيمت تمام شــده 

كاالهاى وارداتى نيز شده است.
شايان ذكر است زاهدى فرد مديرعامل شركت ايران خودرو 
خراسان ديروز در گفت و گو با قدس علت توقف خودروها در 
پاركينگ ايران خودرو خراسان رضوى را مشكالت گمركى 

در ترخيص قطعات اعالم كرده بود.

ناظر گمركات استان در واكنش به اظهارات مديرعامل شركت ايران خودرو خراسان:

خودروسازان خراسان رضوى هيچ مشكل گمركى ندارند
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