
جراحى موفق كيست مغزى در تربت حيدريه 
نرخ سرويس مدرسه فرزندتان

 را اينجا محاسبه كنيد
در يك عمل موفق صورت گرفت

قدس   رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى 
تربت حيدريه گفت: در يك عمل بى سابقه، 
كيســت هيداتيك با حجم 400 سى.سى و 
قطر 10 سانتيمتر توسط جراح مغز و اعصاب 
بيمارستان نهم دى اين شهر از سر يك پسر 
پنج ساله خارج شد. سعيدرضا قنبرزاده افزود: 

اين كودك كه دچار...

قدس  مديرعامل سازمان تاكسيرانى مشهد 
گفت: نرخ تعيين شــده سرويس هاى مدارس 
در كارگروه ماده 18 تعيين و بعد از آن توسط 
شوراى شــهر تصويب مى شود. تمام شركت ها 
ملزم به رعايت نرخ مصوب هستند و دريافتى 
بيشتر از اين نرخ، تخلف خواهد بود. سيد مهدى 

علوى مقدم در گفت وگو ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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پيش فروش آپارتمان؛ شمشير دولبه كالهبرداران
پيگيرى قدس از يك مشكل قديمى 

پس از يك سال

كمبود آب در 
شهر كهنه قوچان؛  

طومارهايى كه افاقه نكرد

.......صفحه 2

قرارداد بى خانمانى خود را امضا نكنيد

.......صفحه 4

خبرخبر

دليل فرود اضطرارى پرواز مشهد- اردبيل 
مشخص شد

قدس: پرواز شــماره 168 مشهد- 
اردبيل هواپيمايى ســاها در ساعت 
به  ديــروز  دقيقــه صبــح   10:45
فرودگاه شــهيد هاشمى نژاد مشهد 

بازگشت و فرود اضطرارى داشت.
علت اين فرود بد حال بودن پير مرد 

80 ساله اهل باكو بود.
خلبان حين پرواز از بين مســافران درخواست پزشــك كرد و يكى از مسافران كه 
پزشــك بود، پس از معاينه بيمار، فرود اضطرارى در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد را 

درخواست كرد.
هواپيما به مشــهد بازگشــت و بيمار در آمبوالنس تحت رســيدگى قــرار گرفت. اما 
براساس خبرهاى رسيده پس از لحظاتى پيرمرد 80 ساله جان خود را از دست داد. 

واژگونى خودروى پژو 206 
خبرنگارقــدس:  نيشــابور- 
مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ايمنى شهردارى نيشابور از 
واژگونى خودرو سوارى 206 در جاده 
راننده  ومصدوميت  باغرودنيشــابور 
خبرداد.مديرعامل سازمان آتش نشانى 
شــهردارى  ايمنــى  خدمــات  و 
نيشــابور اظهاركــرد: با اعــالم اين 

حادثــه به ســامانه 125 بالفاصلــه نجاتگران ايســتگاه مركزى به محل اعزام شــدند.
ســيد مهدى حســينى گفت: حادثه در حدود ســه كيلومترى جاده باغــرود رخ داده 
و عدم توانايى راننده خودرو ســوارى 206 در كنترل خودرو موجب واژگونى و آســيب 
وى شد.مديرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى نيشابورتصريح كرد: 
نجاتگران ابتدا عمليات احتياط حريق را انجام داده و با همكارى پرسنل اورژانس مصدوم 

رهاسازى و به بيمارستان انتقال يافت.

استاندار و نمايندگان خراسان شمالى در 
ديدار با وزير راه و شهرسازى خواستار شدند

تسريع در ساخت راه آهن 
مشهد - بجنورد - گرگان

قدس   روستاى شهر كهنه يا همان قوچان عتيق با سكونت 
1050 خانوار و جمعيت حدود 3500 نفرى با مشكل آب شرب 
مواجه اند! اين در حالى اســت كه سال گذشته نيز شمارى از 

اهالى اين روستا طى طومارى ...

قدس   استاندار خراســان شمالى به همراه اعضاى مجمع 
نمايندگان اســتان در مجلس شوراى اســالمى با وزير راه و 
شهرســازى ديدار و درباره مســائل مرتبط با حــوزه كار اين 
وزارتخانه گفت و گو و رايزنى كردند. محمدرضا خباز استاندار در 
اين نشست گزارشى از پروژه هاى زيربنايى استان در حوزه راه ها 

ارائه كرد و از عباس آخوندى ...
.......صفحه 4
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 اصالح هندسى كليد خورد

آيا گره ترافيك 
تقاطع 

جانباز- فرامرز 
باز مى شود؟

قــدس   طــرح اصــالح هندســى تقاطــع
جانباز - فرامرز عباســى از آن دســت پروژه هايى 
اســت كه شــهروندان از سال 93 چشــم انتظار 
اجراى آن هســتند.طرحى كه مى خواهد پس از 
چهار ســال درد شهروندان را از باليى كه ابر پروژه 
تقاطع غيرهمسطح جانباز- آزادى بر سرشان آوار 
كرده درمان كند.طرح عظيمى كه نه تنها اجراى 
آن مشــكلى از ترافيك منطقه برطرف نكرد، بلكه 

سال هاست خودش مشكل ساز شده است. 
يكى از شهروندانى كه مسير پل جانباز- آزادى را 
هر روز به دليل شــرايط كارى اش بايد طى كند، 
در گفت و گو با گزارشــگر ما مى گويد: سال هاست 
مديران شهرى به جاى رفع مشكالت ترافيكى اين 

تقاطع فقط شاهد نارضايتى شهروندان هستند.
وى با بيان اينكه ترافيــك تقاطع جانباز و فرامرز 

عباسى همه رانندگان ...

مشترى كينه اى عامل انتشار مطالب ناپسند 
عليه پزشكان بود

كاهانى: رئيس پايگاه ســوم پليس فتا مركز استان از شناسايى و 
دستگيرى عامل انتشــار مطالب موهون و ناپسند عليه تعدادى از 

پزشكان و يك كلينيك  تخصصى پزشكى خبر داد. 
سرگرد هادى شركا به خبرنگار ما گفت: در پى مراجعه نماينده يكى 
از كلينيك هاى تخصصى پزشكى به همراه مرجوعه قضايى مبنى بر 
انتشار مطالب موهون عليه اين كلينيك در فضاى مجازى، رسيدگى 

به اين موضوع در دستور كار كارشناسان اين پايگاه قرار گرفت.
وى افــزود: پــس از اخذ اظهــارات نماينده كلينيــك مذكور و با 
انجام تحقيقات فنى و پليســى مشخص شد، صفحه اى با محتواى 
توهين آميز و هتك حرمت، در فضاى مجازى ايجاد شده كه مدير 
صفحه مذكور شناسايى و پس از هماهنگى قضايى متهم دستگير و 

به مقر پايگاه سوم پليس فتا منتقل شد.
سرگرد شــركا ادامه داد: متهم كه خانمى جوان است، در مواجهه 
بــا ادله موجود،  جــرم خود را پذيرفت و اعتــراف كرد كه  به دليل 
تخصص و مهارتى كه در اســتفاده از شبكه هاى اجتماعى و فضاى 
ســايبرى داشته است، نسبت به ايجاد اين صفحه و درج مطالب با 
هدف تخريب كلينيك تخصصى اقدام كرده و اين كار را به سفارش 

دوستش در برابر دريافت مبلغ 10 ميليون ريال انجام داده است.
وى اضافه كرد: كارشناســان با توجه به اظهــارات متهمه؛ پس از 
بررسى هاى الزم نسبت به دستگيرى همدست وى نيز اقدام كردند 
كه با دســتگيرى وى پرده از راز ايجاد صفحه با محتواى فحاشى و 

تهمت به كلينيك برداشته شد.
رئيس پايگاه سوم پليس فتا مركز استان گفت: با دستگيرى متهمه 
ديگر كه مشترى سابق كلينيك از كار درآمد، مشخص شد اين فرد 
به دليل اختالفى كه با مسئول كلينيك داشته به فكر انتقام گيرى 
در پوشش فردى ناشــناس افتاده و به دوست خود سفارش ايجاد 

صفحه اى عليه كلينيك مذكور در فضاى مجازى را داده است. 
وى افزود: اين متهمه با مشاهده شواهد، با اظهار ندامت، از نماينده 
حقوقى كلينيك تقاضاى بخشش كرد كه پرونده به همراه متهمين 

براى سير مراحل قضايى به دادسرا اعزام شد.

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
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منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

معاون استاندارخراسان رضوى در گفت و گو با قدس آنالين:

مديران مشمول قانون منع به كارگيرى بازنشستگان درخراسان به اندازه انگشتان دو دست هم نيست
 رضا طلبى:معاون سياســى، امنيتى و 
اجتماعى خراسان رضوى گفت: مشمولين 
قانون منع به كارگيرى بازنشســتگان درخراسان 
رضوى به اندازه انگشــتان دو دست هم نيست. 
محمد رحيم نوروزيان در گفت و گو با قدس آنالين 
در پاسخ به اين پرســش كه در استان چند نفر 
شــامل قانون منــع به كارگيرى بازنشســتگان 
مى شوند، گفت: با اين قانون برخورد پوپوليستى 
صــورت گرفت و به طورى در جامعه تفســير و 
تشريح شده است كه انگار پس از اجراى اين قانون 
افراد زيادى از اداره هاى دولتى بيرون خواهند رفت 

و تعــداد آن ها به گونه اى خواهــد بود كه بايد با 
چندين اتوبوس به منزل بروند، اما در حقيقت اين 
طورى نيست و شايد در استان تعداد افرادى كه 
شامل اين قانون شوند به اندازه انگشتان دو دست 
نباشند.نوروزيان در پاسخ به اين سؤال كه طبق 
برخى خبرهاى غيررسمى فقط در مجموعه خود 
استاندارى نزديك به 10 نفرهستند كه شامل اين 
قانون مى شــوند و حتى خودتان نيز شامل اين 
قانون هســتيد، اظهار داشــت: در باره اينكه من 
مشمول اين قانون هستم يا خير دوروايت وجود 
دارد، اما تابع قانون هســتم و پس از تأييد نهايى 

شوراى نگهبان و ابالغ رئيس جمهور براى اجرا در 
صورتى كه مشمول اين قانون باشم، عرصه را به 
افراد جوان تر واگذار خواهم كرد.وى افزود: از طرفى 
ممكن است افرادى كه يقين دارند، مشمول اين 
قانون مى شــوند در مدت باقى مانــده احكام يا 
انتصاب هايى را انجام دهند كه نشــأت گرفته از 
مقاصد شخصى يا حزبى باشد و در برخى موارد 
حتى بار مالى نيز به جامعه تحميل كند كه اگرچه 
از لحاظ قانونى ممكن است مشكلى در اين باره 
وجود نداشــته باشد، اما از لحاظ اخالقى به هيچ 
وجه صحيح نيســت.معاون سياســى، امنيتى و 

اجتماعى خراسان رضوى همچنين گفت: فرماندار 
شهرستان هايى كه فرماندارى آن ها با سرپرست 
اداره مى شــوند، انتخاب شده اند و منتظر امضاى 
وزير كشــور براى معرفى و شــروع به كار آن ها 
هستيم.وى افزود: فرماندار شهرستان خواف نيزكه 
مأمور از دانشــگاه فردوســى بود و از تاريخ اول 
شهريور ماه قرار بود كه مجدداً به دانشگاه برگردد، 
اما توســط مراجع قضايى به دليل اتهامات مالى 
بازداشت شد نيز انتخاب شده است و در صورتى 
كه وزارت كشور وى را تأييد كند بزودى فعاليت 

خود را آغاز خواهد كرد.

 روزنامه چى
پيشنهادى توپ 

به رئيس اتحاديه تخم مرغ داران
هاشم رسايى فر: اندر احواالت گرونى هاى اخير كه نميشه ديگه اسمش 
رو گرونى يك ماه، يك هفته، يك روز، يك ســاعت، يك دقيقه و حتى 
يك لحظه قبل گذاشت خيلى مهارت مى خواد كه بتونى چيزى بنويسى. 
اوضاع يه جورى شده كه به قولى اگه بخوايم دست روى هر جنسى بزاريم 
و از فروشنده قيمت جنس رو بخواهيم فروشنده ميگه قيمت االن يا االن! 
بازار مرغ و توليدات اين پرنده استراتژيك در صنعت غذايى كشور هميشه 
پاى ثابت گرونى ها بوده و اخبارش براى مردم جذاب. از گرونى چند ماه 
قبل تخم مرغ كه به مســئله اى سياسى بدل شد و گرونى هايى كه به 
جون گوشت مرغ افتاد. اتفاق جالبى هم كه مرتبط به روزگار مرغ زبان 
بسته است به نحوه عرضه يكى از محصوالت اين پرنده برمى گرده. تا بوده 
تخم مرغ رو داخل شونه هاى مقوايى و كاغذ فشرده بهمون فروختن اما 
گويا معضل گرونى باعث شده تا ديگه تخم مرغ رو هم نتونيم از اين به 
بعد به سالمت به خونه برسونيم.  رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار خراسان 
رضوى اعالم كرده كه گرونى و نبود شــونه هاى مخصوص تخم مرغ به 
يكى از معضالت صنعت مرغ دارى تبديل شده! شونه تخم مرغ يا نيست 

يا اينقدر گرون شده كه ديگه صرف نمى كنه خريدشون!
ما هم با آقاى رئيس اتحاديه هم عقيده ايم كه برادر جان گرونى و كمبود 
هست اما آيا براى عرضه تخم مرغ به مردم فكرى دارين؟ البته كه راه هاى 
زيادى هست.مثال ميشــه مثل سابق از روش هاى ابداعى براى حمل و 
عرضه تخم مرغ استفاده كرد.گذاشتن تخم مرغ داخل كاه يا خورده كاغذ 
يا پارچه پيچ كردن تخم مرغ ها روش هايى هستش كه ميشه براى عبور 
از بحران فعلى ازش بهره برد! تازه اگه مرغداران عزيز تخم مرغ رو همراه 
با كاه به مردم عرضه كنن اينجورى ميشه چند تا گوسفند خريد و بعد 
از استفاده تخم مرغ كاه باقى مونده رو به گوسفند داد و چرخه توليدات 
دامــى رو كامل كرد! آقاى رئيــس اتحاديه ببين جوش الكى مى زنى و 
ميشه با يه راهكار ســاده هم تخم مرغ به مردم داد هم گوشت و شير 
گوسفنديشــون رو تأمين كرد. حاال هى غر بزنين كه گرونيه و گرونيه 

نميشه تكون خورد بيا اينم يه پيشنهاد توپ تخم مرغى!



پيگيرى قدس از يك مشكل قديمى پس از يك سال 

كمبود آب در شهر كهنه قوچان؛ طومارهايى كه افاقه نكرد
��ر

فاطمه معتمدى  روســتاى شهر كهنه يا 
همان قوچان عتيق با سكونت 1050 خانوار 
و جمعيت حدود 3500 نفرى با مشــكل آب 
شــرب مواجه اند! اين در حالى است كه سال 
گذشته نيز شــمارى از اهالى اين روستا طى 
طومارى به ارگان هايى مانند اســتاندارى، كه 
نسخه اى از آن نيز به روزنامه ارسال شده بود، 

خواستار رفع اين مشكل بودند.
روزنامه قدس در ســال گذشــته بــه دنبال 
دريافت نسخه اى از رونوشت طومار ياد شده 
ضمن طرح مشكالت ســاكنان اين روستاى 
پر جمعيت در حوزه آب شــرب،راهكارهاى 
مسئوالن آب و فاضالب روستايى شهرستان 
قوچان را نيزبه عنوان پاســخ درج كرد به اين 
اميد كه مشــكل آب در روستاى شهر كهنه 

برطرف شود.

 پابرجايى مشكل كم آبى
در همين حال چندى پيش، عضو شــوراى 
اســالمى روستاى شــهر كهنه طى تماس با 
روزنامه مدعى شــد مشكل كم آبى در روستا 
با وجود وعده مسئوالن شركت آب و فاضالب 

روستايى قوچان حل نشده است!
 وى گفت: 6 ســال پيش وقتى مشكالتى در 
امورى مانند جمــع آورى قبوض و كم آبى در 
اين روســتا وجود داشــت، براى اينكه كارها 
بهتر ومشكل كم آبى برطرف شود مسئوليت 
امور آب روستاى شهر كهنه از شوراى روستا 
به شركت آب و فاضالب روستايى شهرستان 
قوچان واگذار شود اما مشكالت همچنان باقى 

مانده است! 
دلگرم با اشاره به طومار سال گذشته اهالى به 
استاندارى براى رفع مشكل كم آبى شد، افزود: 
پس از آن شــركت آب و فاضالب روســتايى 
شهرستان قوچان حفر چاه جديد را به عنوان 
راهكار حل اين مشكل اعالم كرد كه البته در 
بهمن ماه اين چاه حفر شــد آن هم درست 
در محلى كه منبع قديمى و بدون آب وجود 

داشت!
وى تصريح كرد:در آن زمان زمينى كه شركت 
آب براى حفر چاه در نظر گرفته بود با مخالفت 
ميراث فرهنگى مواجه شد اما به دليل اصرار 
شــركت آب و فاضالب روستايى و اينكه حفر 
چاه در اين نقطه مشكل آب در روستاى شهر 
كهنه را براى ســال ها حل مى كند، دادستانى 
شهرستان قوچان با وساطت ورود پيدا كرد تا 
چاه در اين محل مورد نظر شــركت آب حفر 

شود و مشكل اهالى روستا برطرف شود.
وى اضافه كرد: چاه ياد شده در حالى به عمق 
90 متر و با صرف هزينه زياد حفر شد كه دبى 
آب دو ليتر بــر ثانيه دارد كه قبًال هم همين 

ميزان، دبى چاه قبلى بود.
وى گفت:وضعيــت آب در روســتاى شــهر 
كهنه به گونه اى اســت كه برخى محالت كه 
عمدتاً هم در نقاط مرتفع روســتا قرار دارند 
در شبانه روز فقط 2 ساعت آب دارند و بيشتر 
اوقات هــم همان اندك آب قطع اســت،لذا 
شــمار زيادى از اهالى روى پشت بام ها تانكر 

گذاشته اند.
وى ادامه داد: شركت آب و فاضالب روستايى 
قوچان بايد پاســخ دهد كه چــرا وعده رفع 
كم آبى در روســتاى شهر كهنه با وجود حفر 
چاه تحقق نيافت و دبى آب با گذشــته فرقى 
نكرده است در حالى كه براى حفر چاه هزينه 

صرف شده است.
اين عضو شــوراى اســالمى روســتاى شهر 
كهنه وعده ديگر مســئوالن شــركت آب را 
اصالح شــبكه فرســوده و قديمى اعالم كرد 
و گفت:طبــق اين وعده قرار بود 14 كيلومتر 

فرسوده  آب  توزيع  شــبكه 
روستا تعويض شود اما فقط 
5 كيلومتر لوله گذارى جديد 
انجام و بقيه كار مانده است!

 نبود مديريت آب
رئيــس شــوراى اســالمى 
قوچــان عتيق نيــز با بيان 
اينكه روستاى شهر كهنه با 
است،  مواجه  كم آبى  بحران 
اظهار داشت: روستا در هر دو 
حوزه آب شرب و كشاورزى 
بشدت با مشكل مواجه است.

صنايعى نيــز با اشــاره به 
فرسودگى شبكه آب روستا 
و ضرورت تعويض آن افزود: 
لوله كشى شبكه فعلى آب 
روســتا مربوط به 40 تا 50 

ســال پيش اســت لذا پرت و هدر رفت آب 
زياد اســت البته چند سال پيش شركت آب 
لوله هاى پالســتيكى را در مجاورت شاه لوله 
اصلى گذاشت اما هنوز وصل نيست تا از اين 
شبكه جديد انشعاب گيرى شود كه به دليل 
كندى در انجــام كار تكميل آن حداقل پنج 

سال ديگر زمان مى برد!
وى در بخش ديگر اضافه كرد: يكى از مشكالت 
روستاى شهر كهنه در بحث آب، عدم مديريت 
اســت در حالى كه شركت آب بايد با تعويض 
موارد كهنه و نصب چند شيرفلكه جديد توزيع 

آب در روستا را مديريت كند.

وى تصريح كرد: از آن جايى 
كه روســتا حالت سراشيبى 
پاييــن  بخش هــاى  دارد 
روســتا همــواره مى توانند 
از آب اســتفاده كننــد اما 
نقاط ســربااليى آب ندارند 
لذا بهترين كار در شــرايط 
فعلى اين اســت كه شركت 
فلكه هاى  شــير  تعويض  با 
كهنــه روســتا را بــه چند 
محله تقسيم تا آب شرب به 
صورت مديريت شده به همه 

محالت برسد.
وى بــا بيان اينكــه نيمى از 
جمعيت روستا در سر بااليى 
سكونت دارند، گفت: آب در 
اين مناطق قطع است و تنها 
ساعت 12 شب به بعد اهالى 

مى توانند از آب استفاده كنند.
وى ادامه داد: مشــكل ديگر اين است كه در 
همين وضعيت كم آبى برخى روســتاييان از 
آب شــرب براى آبيارى درختان داخل منازل 
اســتفاده مى كنند در حالى كه اگر نظارت و 
تذكر بيشــتر شركت آب و فاضالب باشد اين 

موارد برطرف مى شود.
وى با اشــاره به وجود تانكر هــاى با گنجايش 
هزار ليترى روى پشــت بام برخى از واحدهاى 
مسكونى اين روستا خاطرنشــان كرد: نظارت 
كم اســت در حالى كه به عنوان نمونه با نصب 
چندين فلكه مى توان كم آبى را مديريت كرد با 

اين حال شركت آب مدعى است بودجه نداريم!

 دريافت مجوز حفر چاه رزرو
در ادامــه مديــر امور شــركت آب و فاضالب 
روســتايى شهرســتان قوچان اظهار داشــت: 
روستاى شهر كهنه بزرگ و پر جمعيت و داراى 
1256 اشــتراك است، لذا نياز آبى آن بيش از 

وضعيت موجود و اقدامات انجام شده است.
هادى بهمنيار در گفت و گــو با خبرنگار ما با 
بيان اينكه روســتا از سال 87 تحت پوشش 
شركت شــده اســت، افزود: 5 كيلومتر لوله 
گذارى از محل اعتبارات ملى طى ســال 95 
و 96 و احداث مخزن 500 مترمكعبى و حفر 
چاه از جمله اقدامات انجام شده براى رفع كم 
آبى در اين روســتا ست. وى تصريح كرد:دبى 
چاهى كه اهالى مدعى كم آبى آن هســتند با 
اقدامات شــركت از 1/5 به 3/5 ليتر افزايش 
يافته اســت. وى اضافه كرد: براى سال جارى 
نيز از محل اعتبارات مــاده 180 مبلغ 208 
ميليون تومان مصوب و همچنين مجوز حفر 
چاه رزرو براى كمك به چاه اصلى گرفته شده 
است كه مناقصه آن برگزار و پيمانكارتعيين 
شده است و اكنون كار در مرحله عقد قرار داد 
قرار دارد. وى با اشــاره به 19 كيلومتر شبكه 
قديمى روستا و اينكه بيش از 5 كيلومتر آن 
نوســازى شده اســت،درباره نصب شير فلكه 
به عنــوان يكى از خواســته هاى اهالى براى 
مديريت آب گفت: در كنار نوسازى سه شير 
فلكه، افزايش تعداد شير فلكه در دستوركار و 

برنامه شركت قرار دارد.

 6 انشعاب غيرمجاز در يك واحد 
مدير آب فاضالب روستايى شهرستان قوچان 
درباره مشتركانى كه باغچه هاى بزرگ منزل 
را با آب شرب در اين روستا آبيارى مى كنند، 
يادآور شد: شــركت در اين حوزه ورود يافته 
اســت و هم اكنون تعدادى پرونــده در اين 
خصوص براى جريمه مشتركان تشكيل و در 
دستوركار است به عنوان نمونه در يك مورد 
فقط 6 انشــعاب غيرمجاز در يك ملك اتفاق 
افتــاده بود كه پرونده آن بــه مراجع قضايى 

ارسال شده است.

در حوالى امروز2

:فرمانده سپاه امام رضا  

 350 تيم جهادى به مناطق محروم 
خراسان رضوى اعزام مى شوند

قدس: فرمانده ســپاه امام رضا(ع) ازاعزام 350تيم جهادى به 
مناطق محروم استان در قالب رزمايش سپاهيان محمد رسول 

اهللا (ص)خبرداد.
ســردار يعقوبعلى نظرى گفــت: اين رزمايش در ســه مرحله 
در خراســان رضوى برگزار مى شــود كه بخش اول آن توسط 
شهرستان ها، بخش دوم شهرستان مشهد و بخش سوم آن در 

هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: 350تيم جهادى با هدف خدمت  رسانى گسترده 
به محرومان و مســتضعفان به نقاط مختلف اســتان در قالب 
سازندگى، پزشكى و فرهنگى و آموزشى اعزام  مى شوند وهدف از 
برگزارى اين رزمايش اميد بخشى و اعالم آمادگى براى خدمت 
به مردم و محرومان و همچنين اعالم ايستادگى در برابر دشمنان 

خارجى است.
وى ادامه داد:مجموعه ســپاه و بسيج آماده همكارى با نهادها و 
ادارات مختلف براى همكارى و كمك  رســانى براى پيشرفت با 

استفاده از ظرفيت هاى مردمى خود است.

 رزمايش اقتدار عاشورايى سپاهيان 
محمد رسول اهللادر نيشابور و بشرويه 

قدس: فرمانده ناحيه مقاومت بســيج سپاه نيشابور از برگزارى 
مرحله دوم رزمايش اقتدار عاشــورايى سپاهيان حضرت محمد 
رسول اهللا(ص) باحضور شانزده گردان در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ پاسدار سيد على اكبر حسينى گفت: اين رزمايش هفته 
جارى همزمان با سراســر اســتان در دو مرحله كه مرحله  اول 
آن رزمايــش گردان بيت المقدس و كوثر بوده و در مرحله  دوم 
اعزام گروه هاى جهادى به مناطق محروم مى باشــد در منطقه 
عمومى باغرود برگزار مى شــود. همچنين به گزارش خبرنگار 
ما از بشرويه، رزمايش سراســرى اقتدار سپاهيان عاشورايى 
حضــرت محمد (ص)  با حضور گردان هاى بيت المقدس در 

شهر ارسك شهرستان بشرويه در حال برگزارى است. 
سرگرد پاســدار على خبازى ، فرمانده ناحيه مقاومت سپاه  
بشرويه در حاشيه اين مراسم با اشاره به برگزارى اين رزمايش 
خاطر نشان كرد: بسيج همواره در ميدان بوده و هيچگاه اجازه 
نمى دهد كه دشمنان به اهداف خود برسند بلكه آمادگى كامل 

براى مقابله با تمامى بحران ها را دارد.

 «شرح شيدايى» در مشهد
قدس:معاون شــهردار و رئيس ســازمان اجتماعى و فرهنگى 
شهردارى از ويژه برنامه هاى ايام عزادارى ماه محرم تحت عنوان 
«شرح شيدايى» با هدف معرفى مؤلفه هاى سبك زندگى حسينى 
و محوريت آموزه هاى عاشورايى تعظيم و تكريم شعائر و معارف 
اسالمى، هويت افزايى دينى و انقالبى شهروندان در رويداد بزرگ 
عاشــورايى خبرداد. بختيارى، قالب  هاى اجراى اين برنامه ها را 
برپايى نماز ظهر عاشــورا به همراه نماز مغرب و عشــا، نمايش 
تعزيه خوانى، برپايى پياده راه حســينى (گذرهنر عاشورايى) با 
هنرهايى همچون نقالى، نقاشى قهوه خانه اى، ساخت تسبيح و 
انگشتر، دوخت بيرق، ساخت علم،سنج زنى،حضور دسته هاى 
هيئت هاى عزادارى و ايســتگاه هاى استقبال از زائران پياده در 
ورودى هاى محورى شهرمقدس مشهد، عنوان كرد و افزود: آيين 
تعزيه خوانى در چهار بوستان الله، زيتون، نصرت، كوهسنگى و 

همچنين عرصه ميدان شهدا برگزار خواهد شد. 
وى همچنين از برپايى نمايشــگاه عكس و دل نوشــته آيينى 
با عنــوان «خاطراتم با تعزيــه» با محوريت مــردم در نمايش 
تعزيه خبرداد و اظهار كرد: برنامه پياده راه حســينى (گذرهنر 
عاشورايى) در قالب برپايى غرفه هايى با موضوعات نقاشى قهوه 
خانه اى، نقالى، تصويرگر، دوخت پرچم، ســاخت َعلَم عزادارى، 
تسبيح سازى و ايستگاه كودك و قصه هاى عاشورايى، شب شعر 
عاشــورايى و عزادارى محلى توســط هيئات مذهبى در عرصه 

ميدان شهدا انجام خواهد شد.

 ارائه خدمات رايگان به سرمايه گذاران 
فاز 4 شهرك صنعتى مشهد

قدس:مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى 
از ارائه خدمات رايگان به سرمايه گذاران فاز 4 شهرك صنعتى 

مشهد خبر داد.
مســعود مهدى زاده درخصوص ارائه مزايــاى ويژه و رايگان 
اســتقرار در شــهرك ها و نواحى صنعتى گفت: تهيه زمين 
مناســب براى اجراى طرح هاى صنعتى مطابق با اصول فنى 
ومهندسى؛ دسترسى سريع به امكاناتى از قبيل راه، آب، گاز، 
فاضالب صنعتى؛ استفاده از خدمات نرم افزارى، مشاوره اى، 
مهندســى، مديريتى؛ فراهم شدن بستر مناسب براى ايجاد 
شــبكه ها و خوشــه هاى مرتبط به يك صنعت در محدوده 
شــهرك ها و نواحى صنعتى؛ ارائه خدمات رايگان در زمينه 
صدور مجوز هاى ساخت و ساز و پايان كار واحد هاى صنعتى؛ 
امكان ترهيــن دفترچه هاى قرارداد تخصيــص زمين براى 
دريافت تســهيالت بانكى؛ عدم نياز به كسب مجوز جداگانه 
از ادارات و سازمان هاى متعدد از قبيل: محيط زيست، منابع 
طبيعى، كشــاورزى، آب، برق و امور اراضى، ميراث فرهنگى، 
خاك شناســى، ثبت، راه و ترابرى، كاروامــور اجتماعى را از 
مزيت هــاى ويژه اســتقرار در شــهرك ها و نواحى صنعتى 

برشمرد.

 ارسال 71 هزار قلم كاالى ورزشى به 
مدارس خراسان رضوى

حسين پورحســين: با حضور معاون تربيت بدنى و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش، رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزى 
كشور و جمعى از مسئوالن استان از ستارگان ورزش دانش آموزى 
خراسان رضوى تجليل و كاروان تجهيزات ورزشى با 71 هزار و 
516 قلم كاالى ورزشى و بهداشتى در قالب 3307بسته به مراكز 
47 گانه آموزش و پرورش استان اعزام شد. معاون تربيت بدنى و 
سالمت وزارت آموزش و پرورش در اين مراسم با بيان اينكه 132 
مدال طــال، 98 نقره و 127 برنز نتيجه تالش مربيان، مديران، 
خانواده ها و مديران استان است، گفت: خزانه ورزش كشور با 14 
ميليون دانش آموز از گذرگاه آموزش و پرورش تأمين مى شود و 
اگر ورزش كشور به ورزش دانش آموزى نظر كند ورزش شكوفا 
مى شود و خزانه كشور مى تواند به ورزش دانش  آموزى تكيه كند، 
زيرا آينده سازان المپيادهاى ورزش آينده در آموزش و پرورش 
توســط 33 هزار دبير ورزشــى غربال مى شوند و استعدادها در 
مدرسه و تيم هاى دانش  آموزى شكل گرفته و شناخته مى شوند.
مهرزاد حميدى از تشكيل انجمن هاى ورزشى در داخل مدارس 
از اول مهرماه خبر داد و افزود: انجمن هاى واليبال، بســكتبال، 
فوتبال و نظاير آن توســط دانش  آموزان را در مدارس تشكيل 

خواهيم داد.
خدابنــده، مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى هم در 
اين مراسم با اشــاره به اينكه توجه به سالمت دانش آموزان از 
شاخصه هاى مهم كشــورها به حســاب مى آيد، گفت: استان 
خراسان رضوى با بهره  گيرى از مربيان و استادانى كه در سطح 
بين المللى فعاليت داشــته اند از جمله اســتان هاى برتر ورزش 
دانش آموزى به شمار مى آيد و رتبه اول را در اين حوزه به خود 

اختصاص داده است.

 نقاشي «بغض شهريور» در كمال الملك

نيشابور- خبرنگارقدس: نمايشــگاه نقاشي گروهى «بغض 
شهريور» آثار هنرمندان نوجوان و جوان نيشابوري در نگارخانه 
كمال الملك اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى نيشابورگشايش 
يافت. مســئول هنرى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى نيشابور 
اظهــار كرد: هنرمندان نوجوان و تحصيل كرده نيشــابوري در 
رشته هاي هنري بخصوص نقاشي توانســته  اند آثار مانايي را 
تا كنون از خود بر جا گذارند و در اين رهگذر نمايشــگاه نقاشي 
گروهى «بغض شــهريور» درصدد است موضوعات آثار هنري را 

براي كشف رازهاي انسانى به مخاطب ارائه كند.
حميد رضا آتشى افزود: نمايشگاه نقاشي گروهى «بغض شهريور» 
آثار10 هنرمند نوجوان وجوان نيشابوري است كه در آن 80 اثر 
نقاشي در ابعاد  30در21 الى 50در35  سانتيمتر برپا شده است. 
وى به تكنيك، سبك و موضوع اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت: 
اين نمايشگاه داراي تكنيك سياه قلم، پاستل ومدادرنگى است وبا 
سبك رئاليسم و فانتزى است و موضوع طبيعت وچهره مي باشد.
اين نمايشــگاه تا 22شهريور97 هر روز از ساعت 9 الى 13 و16 
الي 20 بعــد از ظهردر محل نگارخانه كمال الملك ويژه عموم 

عالقه مندان داير مي باشد.
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 افت دبى چاه اصلى روستا
مدير امور شركت آب و فاضالب روستايى شهرستان قوچان گفت: اگر چاه اصلى روستا 
با افت آب مواجه نمى شد با توجه به چاهى كه قبالً حفر شده بود كمبود آب برطرف 
مى شــد اما دبى آب چاه اصلى 3 ليتر بر ثانيه افت كرد در حالى كه دبى آب چاه تپه 
ارگ با اقدامات شركت حدود دو برابر شده بود با اين حال افت دبى چاه اصلى مشكل 

ساز شد به همين منظور مجوز حفر چاه رزرو گرفته شده است.
وى درباره زمان بندى تعويض شبكه فرسوده آب نيز خاطرنشان كرد:9 كيلومتر شبكه 
فرسوده بايد نوسازى و تعويض شود كه البته بخشى انجام شده است. امسال هم براى 
اين مهم، اعتبار در نظر گرفته شد اما با توجه به افت دبى آب چاه اصلى اين اعتبار و 

منابع براى رفع اين مشكل هزينه مى شود.
وى درباره نصب تانكر و پمپ توسط برخى اهالى در حالى كه اين موضوع سبب مى شود 
برخى ســاكنان دسترسى به آب نداشته باشند، گفت: شركت آب با موارد غيرمجاز از 
جمله نصب پمپ مكش برخورد مى كند،همچنين اگر مشــتركى از آب شرب براى 

كشاورزى استفاده كند برخورد مى شود.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

سرورهاديان  پيشينه زالو درمانى به 1500سال قبل از ميالد 
مسيح در مصر مى رسد.اين درحالى است كه زالو درمانى در ايران، 
مصر، روم و بعدها در اروپا رواج پيدا كرد.يكى از درمان هايى كه 
از گذشته هاى دور در بين مردم براى درمان بيمارى هايى چون 
دردهاى مفاصلى، كمر درد، واريس، سكته مغزى و قلبى، جوش 

صورت و...رواج داشته است.
اين بار با زن و شــوهرى كه به همــت آن ها يك مركز پرورش 
توليد زالوى طبى را در مشــهد راه اندازى كرده اند به گفت و گو 

مى نشينيم.
 زالو درمانى و دريافت مجوزها 

مهرى محمدزاده، متولد 1359 و ديپلم تجربى است او از ورودش 
به اين كار مى گويد: از دوســتانم اطالعاتى را درباره زالو درمانى 
شنيدم و به صورت جدى اطالعاتم را به صورت تئورى و عملى 
تكميل كردم. شــرايط محيطى براى پــرورش زالو را با كمك 
همسرم مهيا كرديم وبراى مجوزهاى الزم و استعالم ها از شيالت، 
دامپزشكى و جهادكشاورزى اقدام كرديم وما اولين مركزپرورش 
زالو طبى درمشــهد هستيم كه خوشــبختانه روند ادارى براى 

دريافت مجوزها را طى كرديم.
 به روز بودن و آموزش 

وى تصريح مى كند: براى ارتقاى علمى كارم دوره هاى زالو درمانى 
را نزد رئيس حجامت استان گذراندم و سايردوره ها و تحقيقات 
و پژوهش درباره زالو را با همسرم انجام مى دهيم تا كامالً به روز 
باشيم. وى كه در بحث آموزش نيز حضورى فعال دارد، توضيح 
مى دهد: يكى از فعاليت هاى ما آموزش به كارآموزان اين رشــته 
است كه دوره هاى اين رشته را از طريق جهاد كشاورزى و سازمان 
فنــى و حرفه اى بايد به صورت عملى و تئورى دروس مرتبط به 
زالو درمانى را آموزش ببينند كه بخشى از اين كالس ها در مركز 

پرورش زالو درمانى ما انجام مى شود. 
محمد زاده اظهار مــى دارد: معموالً كالس هــا 16 نفره برگزار 

مى شود و بازديدهاى گروهى 30 نفره است و بيشتر عالقه مندان 
به اين رشته را آقايان تشكيل مى دهند و ما همه سعى مان را براى 

ارائه آموزش و انتقال تجربياتمان انجام مى دهيم.
 زنان بيشترين مراجعه 

وى در پاســخ به اين ســؤال كه بيشــتر مراجعه كنندگان چه 
جنسيتى هستند، مى گويد: بيشــتر مراجعه كنندگان خانم ها 
هستند و براساس سن، جنس، توان بدن هربيمار، تعداد زالو براى 

درمان متفاوت است.
 مراحل پرورش زالو ها 

همسر اين بانوى پرتالش درباره پرورش زالو مى گويد: پرورش زالو 
و براى تبديل شدن به مولد طى سه مرحله انجام مى شود. مراحلى 
چون تغذيه كه به مدت 2ماه و نيم تا هشــت ماه طول مى كشد. 
مرحله بعدى كوكون هاســت كه تعداد 500كوكون (تخم)هاى 
درشت  را جدا مى كنيم وشرايط زمستان و تابستان را برايشان با 

تغييردما مهيا مى كنيم و بعد تخم گذارى انجام مى شود.
جعفرى تصريح مى كنــد: در هر تخم گــذارى 10 الى 15 الرو 
وجود دارد و اين درحالى اســت كه زالو ها معموالً ســايز 6 الى 8 
سانتيمتر برسند، طبى مى شود و زالو طبق تحقيقاتى كه تاكنون 
در اين باره انجام شده است، بيش از 120 آنزيم دارد كه براى بدن 
مفيد است. زالو هاى خيلى ريز را معموالً براى جوان سازى و درمان 

جوش صورت استفاده مى شود كه نيش آن بسياركوچك است. 
 تفاوت زالو صيدى و طبى

وى دربــاره تفــاوت زالو صيدى و درمانى يــا طبى نيز توضيح 
مى دهــد: زالو صيدى و طبى باهم متفاوت هســتند و زالو هاى 
صيدى از تاالب ها، مرداب ها و گندآب كه معموالً در شــاليزارها 
و درياچه ها قرار دارد صيد مى شوند و اين در حالى است كه اين 
زالو هاى صيد شده بايد در آب تصفيه وضدعفونى شده درشرايط 

قرنطينه قرار گرفته و بعد مورد استفاده قراربگيرد.
وى همچنين خاطر نشان مى ســازد:اثر درمانى و غلظت ميزان 

پروتئين در بزاق زالو پرورشى بيشتر از زالو صيدى است. زالوى 
پرورشى شناسنامه داراست يعنى دوران قرنطينه را گذرانده و بايد 
براى درمان بيمار كامالً از سالم بودن زالو مطمئن باشد. درغيراين 

صورت زالو، حكم يك سرنگ آلوده متحرك را خواهد داشت.
 زالو يك بارمصرف است 

اين بانوى پرتالش در پاســخ به اين سؤال كه آيا زالويى كه يك 
باربراى درمان استفاده شده، دوباره براى درمان قابل استفاده است 
و خطرانتقال بيمارى را به مصرف كننده بعدى دارد ؟ مى گويد: 
دماى خون بدن انسان 37 درجه است واين درحالى است كه اين 
دما براى بدن زالو مناسب نيست و در نهايت زالو حداكثر دما 30 
تا 32 درجه برايش مناسب است و اين اختالف دماى بيشتر از 5 
درجه ناگهانى رانمى تواند تحمل كند و مريض مى شود و مى ميرد.

محمــدزاده تصريح مى كنــد: از طرفى درصورتــى كه زالو بعد 
ازمكيدن خون بدن انسان زنده بماند، ماه ها به طول مى انجامد تا 
آن خون را هضم كند و تا پايان هضم كامل زالو تحت هيچ شرايط 
نيشش را در بدن فرو نخواهد كرد.اين درحالى است كه اين مدت 
زمان هضم طى 3 الى 4 ماه به طول مى انجامد و سايز زالو بزرگ 
مى شود و ديگر كارايى براى طب و زالو درمانى ندارد، زيرا نيش 
آن بزرگ مى  شود ومحل نيش خونريزى زيادى مى دهد و حتى 

محل نيش لكه اش به جا مى ماند و اثر درمانى اش كم مى شود. 
او تأكيد مى كند: براى نگهدارى زالو ها بايد دما 18 تا 20 و براى 
كوكون ها بين 24 تا 26 درجه و درمرحله زمستان بين 8 تا 10 
و براى تغذيه 24 تا 26 درجه باشد و دماى باالتر موجب كاهش 

اكسيژن و تلفات زالو ها مى شود.
وى مى افزايد: اگر زالويى بعد از استفاده طبى در شرايط قرنطينه 
3 الى 4 ماه زنده بماند ديگر سالم است، اما به دليل بزرگ شدن 

ديگر قابل استفاده در طب زالو درمانى نخواهد بود.
وى درادامه درخصــوص كارش مى گويد:20 ميليون تومان وام 
اشتغال زايى از كميته امداد دريافت كردم كه خوشبختانه كمك 
خوبى براى كارم بود واميدوارم درجهت توســعه نيزهمچنين از 

حمايت هاى اين مركزحمايتى برخوردار شويم.
 زمينه توليد، صادرات و اطمينان

وى درپايان خاطر نشــان مى ســازد: اميــدوارم با اعطاى مجوز 
به مراكز اســتاندارد پــرورش زالو، بتوانيم عــالوه برتأمين نياز 
مراكز درمانى اين رشــته در شهرمان و كشــور امكان صادرات 
آن نيــز فراهم شــود و بيماران و پزشــكان باخريــد از مراكز 
اســتاندارد پرورش زالو با اطمينان خاطــر به اين بحث درمانى

 بپردازند.

گفت و گو با زوجى كه زالو پرورش مى دهند

حمايت شويم زالوها را صادر مى كنيم

6 سال پيش وقتى 
مشكالتى مانند 

جمع آورى قبوض و 
كم آبى در اين روستا 

وجود داشت، براى اينكه 
مشكل كم آبى برطرف 

شود مسئوليت امور آب 
روستاى شهر كهنه از 

شوراى روستا به شركت 
آب و فاضالب روستايى 
قوچان واگذار شود اما 
مشكالت همچنان باقى 

مانده است!

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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مديركل انتقال خون تشريح كرد

 آخرين وضعيت ذخاير خونى استان

ايسنا: مديركل انتقال خون خراسان رضوى گفت: با تالش هاى 
صورت گرفته بانك خون خراسان رضوى تقويت شده، اما ذخاير 

خونى استان همچنان در معرض خطر است. 
حميدرضا اســالمى در خصوص آخرين وضعيت ذخاير خونى 
اســتان، اظهار كرد: به منظور اطمينان از تأمين خون الزم در 
شــرايط مختلف نياز است ذخاير خونى هميشه در حالت سبز 
باشــد كه در مواقع اضطرارى همچــون زلزله، با توجه به اينكه 
منطقه خراسان زلزله خيز اســت، اولين نيروى اعزامى سازمان 
انتقال خون هســتند، از طرفى حجم جراحى هاى روزانه بسيار 
باالســت، بنابراين خون و فراورده هاى خونى به اندازه كافى بايد 

داشته باشيم.
وى ادامه  داد: اين موضوع مى طلبد كه مردم همواره براى اهداى 

خون اقدام كنند.
اســالمى با اشــاره به راه اندازى پايگاه اهداى خون ثامن، 
تصريح كرد: كانكس اهداى خــون در نزديك حرم براى 
زائــران از وضعيت نامطلوبى برخوردار بــود، با همكارى 
آســتان قدس رضوى و دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد 
پايگاهى بــا وســعت 200 مترمربع در مجــاورت حرم 
مطهر بــه نام پايگاه ثامن با يك درب از بازارچه شــهيد 
آســتانه پرســت و درب ديگر آن پاركينگ شماره چهار 
حرم، راه اندازى شد، كه افراد مى توانند براى اهداى خون 

صبح ها به اين پايگاه مراجعه كنند.
وى افــزود: ضمناً پايگاه اهداى خون اميد در طبقه منهاى يك 

مجتمع تجارى اميد صبح ها آماده خدمت رسانى به مردم است.
مديركل انتقال خون خراســان رضوى خاطر نشان كرد: پايگاه 
تقى آباد همه روزه از ساعت 8:45 تا 18:45 به صورت يكسره آماده 

خدمت به اهدا كنندگان خون است.

رئيس اين بيمارستان در گفت و گو با قدس:
 طب اورژانس بيمارستان امدادى 

شهيد كامياب مشهد راه اندازى مى شود

پروين محمدى:مدير بيمارستان امدادى شهيد كامياب 
مشــهد در گفت و گو بــا خبرنگار مــا از بهره بردارى طب 
اورژانــس اين مركز درمانى در آينــده نزديك خبرداد و 
گفت: بزودى ساختمان طب اورژانس باظرفيت 15 تخت 
اورژانس، 30 تخت ســوانح، 24 تخت  آى ســى يو و يك 

آزمايشگاه مجهز اورژانس به بهره بردارى مى رسد.
دكتر خانى افزود: ســاختمان طــب اورژانس با هزينه اى 
افــزون بر 50 ميليــارد ريال از اعتبارات دانشــگاه علوم 
پزشكى مشــهد و مشاركت خيران در زمينى به مساحت 
5500 مترمربع ســاخته شــده و روزانه ظرفيت پذيرش 

400 بيمار را خواهد داشت. 
مدير بيمارســتان امدادى شــهيد كامياب مشهد با بيان 
اينكه 14 اتاق عمل خيرســاز و اورژانس اين بيمارستان 
بســيار مجهز است، خاطر نشــان كرد: با اينكه اورژانس 
و اتاق هــاى عمل  جديــد از تجهيزات كافــى برخوردار 
اســت، با اين حال به دليل فرسودگى ساختمان قديمى 
بيمارســتان نمى توانيم خدمات را به طــور مطلوب ارائه 
دهيم؛ زيرا فرســودگى ساختمان بيمارســتان و فضاى 
فيزيكى موجود ســبب كندى كارها شده و براى بيماران 
و پرسنل مشكالت متعددى ايجاد مى كند كه در صورت 
مشــاركت خيران باتخريب ساختمان قديمى و گسترش 
و نوســازى بيمارستان قطعاً رفاه بيشترى براى بيماران و 
مصدومان كه بيشــتر آن ها زائران امام رضا(ع) هستند به 

وجود خواهد آمد.
دكتر عبداهللا بهرامى رئيس بيمارستان امام رضا(ع) نيز در 
پنجمين جلسه شوراى مشاركت هاى مردمى بيمارستان 
شــهيد كامياب اظهار داشــت: مســئوالن بيمارستان و 
خيران و اعضاى شــوراى مشــاركت ها بايد براى ساخت 
پاركينگ مناســب براى اين مركز درمانى اقدام كنند و با 
همكارى شهردارى به فكر پاركينگى باشند كه جوابگوى 
تعــداد خودرو هاى زياد همراهان بيمار در صورت افزايش 

تخت هاى بيمارستان و در نتيجه افزايش تردد باشد.

 نرخ سرويس مدرسه فرزندتان
 را اينجا محاسبه كنيد

وحيد اكرمى: مديرعامل ســازمان تاكسيرانى مشهد 
گفت: نرخ تعيين شده سرويس هاى مدارس در كارگروه 
ماده 18 تعيين و بعد از آن توسط شوراى شهر تصويب مى شود. 
تمام شركت ها ملزم به رعايت نرخ مصوب هستند و دريافتى بيشتر 

از اين نرخ، تخلف خواهد بود. 
سيد مهدى علوى مقدم در گفت وگو با قدس آنالين گفت: با توجه 
به دستورعمل جديد مدارس در سال 97 كه توسط وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت كشــور ابالغ شده است، برخى از ضوابط قبلى 

تغيير و بهبود يافته است.
وى اعالم كرد: امسال سامانه اى به نام «سپند» طراحى شده است 
كه براساس آن مدارس مكلف هستند، ثبت نام دانش آموزان را در 
اين سامانه انجام دهند. وقتى كار ثبت نام دانش آموزان انجام شد، 
ثبت نام شركت ها و ناوگان ها توسط ما انجام و شركت هاى داراى 

صالحيت تأييد و مشخص مى شوند.
وى افزود: اميدواريم امسال در سامانه سپند بخش مهمى از مسائل 
مربوط به سرويس هاى مدارس اجرايى شود. از جمله اينكه نحوه 
پرداختى اوليا و محاســبات ريالى آن ها براى ســرويس فرزندان 
خود از طريق سيســتم انجام شود تا نرخى شفاف داشته باشيم 
و از تخلفات احتمالى جلوگيرى شــود. شركت ها به هيچ عنوان 

نمى توانند بيشتر از مصوبه شوراى شهر دريافتى داشته باشند.
مديرعامل سازمان تاكسيرانى مشهد بيان كرد: براساس قانون، نرخ 
تعيين شده ســرويس ها در كارگروه ماده 18 تعيين و بعد از آن 
توسط شوراى شهر تصويب مى شود. تمام شركت ها ملزم به رعايت 
نرخ مصوب هستند و دريافت پول بيشتر از اين نرخ، تخلف است و 

با متخلفين برخورد خواهد شد.
وى ابرازداشت: نحوه محاسبه نرخ حدودى سرويس دانش آموزان 
در سامانه http://taxihemayat.ir/madares قرار داده شده 
اســت و اوليا مى توانند با توجه به مسافت منزل تا مدرسه و نوع 
خودرو، نرخ حدودى قابل پرداخت را به دســت آورند. اين نرخ به 
اين دليل حدودى گفته مى شود كه ممكن است ميزان مسافتى 
كه اوليا تا مدرسه به دست مى آورند با مسافتى كه شركت تعيين 
مى كند، كمى متفاوت باشد. همچنين بايد فاصله دو برابر در نظر 

گرفته شود تا مسير رفت و برگشت محاسبه شود.
علوى مقدم تصريح كرد: ظرفيت هر خودرو براساس ظرفيتى كه 
روى كارت آن نوشته شده است، تعيين شده و شركت ها در تقسيم 
بندى دانش آموزان حق استفاده بيشتر از ظرفيت هاى خودرو را 
ندارند. به عنوان مثال خودروهاى پيكان و پرايد و پژو 405 و سمند 
هيچ تفاوتى با يكديگر ندارند و ظرفيت آن ها 1+4 است كه از يك 

راننده و چهار نفر دانش آموز تشكيل مى شود.
مديرعامل سازمان تاكسيرانى مشهد در ادامه گفت: امسال بحث 
محدوده هاى پرترافيك در محاسبات تعيين نرخ ديده شده است و 
ضريب باالسرى محدوده هاى ترافيكى و يا مسافت هايى با بيشتر 
ازهفت كيلومتر در مصوبه اعمال شده است. بنابراين شركت ها، به 
هيچ بهانه اى نمى توانند ضرايبى را در محاسبات وارد كرده و از اوليا 

پولى بيشتر از آنچه كه در قانون ديده شده، دريافت كنند.
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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     .

 حمايت از كاالى ايرانى
چرا در سال حمايت از توليد ملى در متروى مشهد از دوربين هاى ساخت ايتاليا و در پله برقى 

از پله برقى هيونداى استفاده مى شود؟
903...8469

 ناراحتى اهالى از دادن مجوز مدرسه 
آموزش و پرورش چرا بر خالف قانون در دانش آموز 4 سال گذشته مجوز ساخت دو مدرسه را 
داده و امسال هم مجوز يك مدرسه ديگر را؛ آيا اين ظلم و تعرض به حقوق اهالى نيست. همه 

اهالى ناراضى هستند. اگر مسئوالن گوش شنوايى داريد به اين ظلم رسيدگى كنيد.
915...1533

 آيتم جديد در قبض برق
لطفاً از شركت برق مشهد بپرسيد منظور از پيك فصلى 
كــه جديداً مبلغى بابت آن به قبض برق اضافه كرده، چه 

مى باشد؟
915...1424

 پاسخ مديركل راهدارى به يك پيامك
با عنايت به مطلب منتشر شده در ستون «رخ در رخ» در روزنامه قدس خراسان شماره 8774 ويژه 
نامه 3159 مورخ 14 شهريور 97 صفحه 3، در خصوص وضعيت سرعتكاه هاى محور قديم مشهد- 
باغچه به اطالع آن روزنامه و شهروند عزيز مى رساند، با توجه به آمار باالى تلفات فوتى و جرحى در 
محور قديم مشهد - باغچه و به علت عدم رعايت سرعت مطمئنه توسط رانندگان و كاربران مسير، 
بررسى هاى كارشناسى مفصلى صورت پذيرفت كه در نهايت به پيشنهاد شوراى ترافيك شهرستان 
مشهد و تصويب شوراى تأمين و ترافيك استان و همچنين تصويب كميسيون ايمنى حمل و نقل و 
سوانح رانندگى استان، اجراى سرعتكاه در محور فوق به منظور كاهش سرعت و كاهش تصادفات 
صورت پذيرفت كه با عنايت به اين اقدام، آمار تلفات فوتى در محور مذكور بشدت كاهش يافت. 
الزم به توضيح اســت كه پيش از اجراى طرح فوق در سه ماه ابتداى سال 1393 تعداد سه نفر 
فوتى داشتيم كه پس از اجراى طرح تاكنون هيچ گونه تصادف منجر به فوت اتفاق نيفتاده است.

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.

مهناز خجسته نيا  طرح اصالح هندسى 
تقاطع جانباز - فرامرز عباســى از آن دســت 
پروژه هايى اســت كه شــهروندان از سال 93 

چشم انتظار اجراى آن هستند.
طرحى كه مى خواهد پس از چهار ســال درد 
شــهروندان را از باليى كه ابر پــروژه تقاطع 
غيرهمســطح جانباز- آزادى بر سرشان آوار 

كرده درمان كند.
طرح عظيمى كه نه تنها اجراى آن مشكلى از 
ترافيك منطقه برطرف نكرد، بلكه سال هاست 

خودش مشكل ساز شده است. 

 ترافيكى كه رانندگان
 را ميخكوب مى كند

يكى از شهروندانى كه مسير پل جانباز- آزادى 
را هر روز به دليل شــرايط كارى اش بايد طى 
كنــد، در گفت و گو با گزارشــگر ما مى گويد: 
سال هاســت مديران شــهرى به جــاى رفع 
مشــكالت ترافيكى اين تقاطع فقط شــاهد 

نارضايتى شهروندان هستند.
وى با بيان اينكه ترافيك تقاطع جانباز و فرامرز 
عباسى همه رانندگان را پشت چراغ قرمز در 
اغلب ســاعات شــبانه روز ميخكوب مى كند، 
مى افزايد: برخى اوقات ترافيك سنگين پشت 
چــراغ قرمز حتى به بــروز تصادف نيز منجر 

مى شود.
وى با بيان اينكه مــردم در اين ترافيك فقط 
چوب تعامل شهردارى با مجتمع هاى تجارى 

مى خورند،  را  تقاطع  اطراف 
اظهار مى دارد: پليس نيز جزو 
منتقدان چگونگى اجراى اين 
طرح است، اما آنچه به جايى 

نمى رسد فرياد است.
به گفتــه وى اگــر تقاطع 
ســوى  آن  تا  غيرهمسطح 
چهارراه فرامرزعباســــى و 
پس از بلوار ساجدى كشيده 
مى شد، هرگز شاهد ترافيكى 

اين چنينى نبوديم.
وى با اشــاره بــه اينكه بارها از مســـئوالن 
خواســــتار پاسخگويى و برطرف شدن اين 

گره ترافيكى با وجود هزينه 
آن شده ايم،  اجراى  سنگين 
مى افزايــد: اما دريغ از حتى 

اصالح هندسى اين تقاطع!

 اصالح هندسى تقاطع 
كليد خورد

حالى  در  نارضايتى هــا  اين 
مطرح است كه گويى طرح 
اصالح هندسى تقاطع جانباز 

- فرامرز عباسى بتازگى كليد خورده است. 
طرحى كه بــه گفته معاون حمــل و نقل و 
ترافيك شــهردارى مشــهد هفته گذشته به 

شهردارى منطقه 2 ابالغ و آماده اجرا مى باشد. 
گزارشــگر ما براى كســب اطالع از جزئيات 
اين طرح به ســراغ رئيس اداره حمل و نقل و 

ترافيك شهردارى منطقه 2 مشهد مى رود.
رحمانــى با بيان اينكه اين طرح براى اجرا در 
حال بررسى اســت، مى گويد: تنها معارضاتى 
مانع اجراى طرح اســت كه بــزودى برطرف 

خواهند شد.
اين مقام مســئول با اشــاره به اهتمام جدى 
شهردارى براى تســريع در اجراى اين طرح 
مى افزايد: بنا به دستور شهردار مشهد مباحث 

ادارى اين پروژه نيز تسريع يافته است.
وى از اصالح طرح هندســى تقاطع جانباز - 
فرامرز عباسى تا اوايل مهرماه خبر مى دهد و 
اظهار مى دارد: طبق طرح مصوب قرار اســت 
تقاطع جانباز-فرامرز مســدود شــود و محور 
جانباز يكســره و بدون تقاطــع به پل جانباز 

متصل گردد.
به گفته اين مقام مسئول همچنين با بازگشايى 
تقاطع بلوار ســاجدى و جانباز اين تقاطع به 

سه راه تبديل خواهد شد.

 اصالح هندسى كليد خورد

آيا گره ترافيك تقاطع جانباز- فرامرز باز مى شود؟

سال هاست مديران 
شهرى به جاى رفع 

مشكالت ترافيكى 
اين تقاطع فقط شاهد 
نارضايتى شهروندان 

هستند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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در يك عمل موفق صورت گرفت

جراحى موفق كيست مغزى در تربت حيدريه 

خبر

ايرنا: رئيس دانشگاه علوم پزشــكى تربت حيدريه گفت: 
در يك عمل بى ســابقه، كيســت هيداتيك با حجم 400 
سى.ســى و قطر 10 سانتيمتر توسط جراح مغز و اعصاب 
بيمارســتان نهم دى اين شهر از ســر يك پسر پنج ساله 

خارج شد.
ســعيدرضا قنبرزاده افزود: اين كودك كه دچار سردرد و 
تهوع شده بود پس از انجام سى.تى.اسكن از سوى پزشك 

متخصص نيازمند جراحى تشخيص داده شد. 

وى ادامــه داد: در جريان عمل جراحى چند ســاعته توده 
كيست هيداتيك از درون جمجمه اين كودك برداشته شد 
و هم اينك بيمار بدون هيچگونه نقص عصبى بسترى است. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى تربت حيدريه  گفت: كيست 
هيداتيك نوعى بيمارى عفونى ناشى از انگل است كه انسان 

با خوردن سبزيجات آلوده به انگل به آن مبتال مى شود. 
وى افــزود: اين انــگل پس از ورود به بــدن در ارگانهاى 
مختلــف جاى مى گيرد. درگيرى مغز در اثر اين انگل نادر 

و احتمال آن كمتر از دو درصد اســت. توصيه مى شــود 
شهروندان با رعايت بهداشت فردى، محيطى و ضدعفونى 
كردن ســبزيجات با روشــهاى بهداشــتى از ابتال به آن 

پيشگيرى كنند.



روی �ط حاد� قرارداد بى خانمانى خود را امضا نكنيد

پيش فروش آپارتمان؛ شمشير دولبه كالهبرداران
على محمدزاده مرد ميانســال بى طاقت تر 
همه همســاالن خود مدام عرض سالن دادگاه 
را قدم مى زند و زير لــب چيزهايى مى گويد، 
دستانش مى لرزد و مدام مى گويد حاصل 30 
سال گچ خوردنم پاى تخته سياه و سختى هايى 

كه كشيدم به باد رفت.
داستانش كوتاه اســت، اما مى شود فهميد در 
تمام اين سال هايى كه مى گويد شب ها به زور 
قرص هاى خواب آور مى خوابد و هيچ انگيزه اى 

براى زندگى ندارد.
مى گويد: دار و ندارمان را جمع كرديم و داديم 
به يك آقاى مهندس كــه برايمان يك واحد 
آپارتمان بســازد، اما با گذشت سال ها نه خانه 
دارم و نه حتى پولى كه براى مردنم قبر بخرم.... 
داســتان تكرارى و تلخ خريد هاى بى سرانجام 
خانه به شيوه پيش خريد يا همان پيش فروش 
هر روز در جايى در شهرمان شنيده مى شود كه 
برخى از آدم هاى فرصت طلب از غفلت بعضى ها 
سوءاستفاده مى كنند و پول هنگفتى به جيب 

مى زنند و غيب مى شوند.

  پيش خريد با چشم هاى بسته
با اندكى جست و جو در محل زندگى يا در ميان 
اقوام بى ترديد يكى را پيدا مى كنيد كه درگير 
موضوع پيش خريد خانه باشد يا خبرى از خانه 
نيست و مالباخته است و يا اگر خانه اى تحويل 
گرفته ناقص اســت و درگير الزام فروشنده به 

انجام تعهداتش مى باشد.
اين ها بخشــى از ســخنان على رنجبر است 
كه ســال ها ســابقه كار در بازار ملك را دارد، 
او مى گويــد: به دليل آنكه در چند دهه اخير 
حوزه مسكن يكى از سودآورترين كارها بوده، 
بسيارى از شهروندان وارد اين حوزه شده اند، 
بنابراين مانند 50 سال پيش نيست كه در هر 
شــهرى تنها تعداد معدودى بودند كه به اين 
كار مشــغول بودند و اصطالح عاميانه معمار 

براى آن ها به كار مى رفت.
وى مى افزايد: اما در ســال هاى اخير شــاهد 
افرادى در بازار مسكن بوديم و هستيم كه فقط 
پول دارند و هيچ تخصصى در اين حوزه ندارند، 
بنابراين به اشكال مختلف مى تواند آسيب هاى 

بعدى به دنبال داشته باشد.
اوالً به دليل ناشناخته بودن آدم ها طرف قرارداد 
شدن با آن ها نوعى ريسك است، شايد به همين 
نيت آمده تا پولى جمع كند و متوارى شــود و 

موارد متعددى مى توان مثال زد.
ثانياً به دليل ناآشنايى فرد با روند كارها يا در دام 
افرادى مى افتد كه هزينه هاى ساخت را آن قدر 
باال مى برند كه او قادر به تكميل پروژه نمى شود 
كه باز خريداران بايد تــاوان بى تخصصى او را 
بدهند، يا خانه را ناتمام تحويل بگيرند و با چند 
برابر پول بيشتر آن را تكميل كنند، يا بايد مسير 

دادگاه را در پيش بگيرند.
ثالثاً به دليــل حضور افراد متفــاوت در بازار 
متأسفانه برخى از كالهبرداران حرفه اى از اين 
موقعيت استفاده كرده و از همان لحظه اول با 
نقشه اى حساب شده براى فريب طعمه هايشان 
وارد بازى مى شــوند و بــه ترفندهاى مختلف 
دارايى متقاضيان خانه را از دستشان مى گيرند 

و متوارى مى شوند.

  شيوه هاى قديمى
اميد از فعاالن بازار مســكن هم با اشــاره به 
چند مصداق مى گويــد: بايد قبول كنيم كه 
خودمان با سهل انگارى و يا ناآشنايى با شكل 

قانونى كار با كالهبرداران همكارى مى كنيم 
تا پولمان را ببرند.

او مى افزايد: وقتى اين همه مى شنويم خريد 
و فــروش خانه هاى قولنامــه اى يا وكالتى 
تبعاتى براى برخى از شــهروندان داشــته 
و بايد با دقت بيشــترى وارد معامالت اين 
گونه از امالك بشويم، ولى باز گول تبليغات 
افراد كالهبردار را مى خوريم و فكر مى كنيم 
فرصت اســتثنايى نصيبمان شــده تا سود 
خوبــى به دســت آوريم و بــدون توجه به 
هشــدارها و بدون مشــورت با كارشناسان 
وارد قراردادى مى شويم كه حتى نمى دانيم 
ادعاى طرف قراردادمان در مالكيت زمينى 

كه معرفى مى كند صحت دارد يا خير.
وى ادامــه مى دهد: يكــى از قديمى ترين 
روش هاى كالهبــرداران در اين بخش اين 

اســت كه مثًال چهار واحــد آپارتمان را به 
20 نفر مى فروشــند وچون در ابتدا نيمى از 
پول را مى گيرند و بعد تكميل مابقى پول را 
خريدار فكر مى كند شــرايط به نفع اوست، 
بنابرايــن بدون تحقيق و حتــى بى خبر از 
اطرافيان چنين قراردادى را امضا مى كنند، 
ولى به دليل آنكه هيچ ســند رسمى تنظيم 
نمى شــود و عمدتاً به صورت قولنامه دست 
نويس مى باشد، هيچ مستندى وجود ندارد 
تا بشــود فهميد يــك واحد بــه چند نفر 

فروخته شده است.
وى اظهــار مى دارد: البته در بازار مســكن 
افراد زيادى هستند كه قانونى كار مى كنند 
وحق هيچ كســى را ضايــع نمى كنند، ولى 
متأسفانه به دليل آنكه هيچ ضابطه اى براى 
ورود فعــاالن اين بخش وجود ندارد، امكان 

دارد هــر فردى با هر نيتــى وارد اين حوزه 
كارى بشود، بنابراين شهروندان بايد با دقت 
و وسواس زياد اقدام به پيش خريد آپارتمان 

نمايند.

  مشورت با اهل فن 
باقرى كه در امر خريد و فروش مسكن فعال 
است، مى گويد: به شهروندان توصيه مى شود 
اگر مى خواهند به روش پيش خريد واحدى 
را بخرند با كارشناسان حوزه مسكن و براى 
نحوه عقد قــرارداد با كارشناســان حقوقى 
مشورت كنند تا ريسك كارشان را به حداقل 

برسانند.
وى مى افزايد: در ماه هاى اخير به دليل نوسانات 
بازار پولى و افزايش قيمت مصالح ساختمانى 
ساخت يك مجموعه مسكونى با توافق صورت 
گرفته در چند ماه قبل نه تنها براى ســازنده 
ســودآور نيست كه حتى متضرر هم مى شود، 
بنابراين پيش بينى مى شود با تعدادى شكايت 
در ماه هاى آينده روبه رو باشــيم كه خريداران 
واحدهاى پيش فروش شــده خواهان الزام به 

انجام تعهد فروشندگان باشند.
وى ادامــه مى دهد: با تمــام اين اوصاف الزم 
است شهروندان با تحقيق زياد وارد اين گونه 
معامالت بشــوند و هشدارهاى كارشناسان را 
در خصوص امالك قولنامه اى جدى بگيرند؛ 
چراكه اگر سندى رسمى در معامله اى صادر 
شــود نگرانى چندانى نيست، ولى وقتى قرار 
است داراييشــان را به اتكاى يك ورق دست 
نويس عادى به فرد ديگرى بدهند، بايد مراقب 
باشــند و تمام احتماالت را در نظر بگيرند و 
بر اساس همين احتماالت قرارداد را به نحوى 
تنظيم نمايند كه در صورت بروز مشكل بتوانند 
به پولشان برسند نه اينكه همه چيزشان را از 
دست بدهند و عمرشان را صرف باال و پايين 

رفتن از پله هاى دادگاه نمايند.

آب و �وا
 پيش بينى افزايش ابر و شدت وزش باد

قدس: بررسى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره حاكى 
است طى ساعات بعدازظهر عالوه بر وزش باد و گرد و خاك، 
براى مناطقى بخصوص نواحى كوهستانى شمال غرب استان 

نشان دهنده افزايش موقت ابر است. 
ضمن اينكه از امروز بتدريج بر شدت وزش باد افزوده خواهد 
شد. همچنين پيش بينى مى شود بيشينه دماى هوا امروز در 

اغلب مناطق استان كاهش يابد.
براين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى صاف پاره اى نقاط 

وزش باد شديد و گرد و خاك پيش بينى شده است.

��ر
استاندار و نمايندگان خراسان شمالى در ديدار با 

وزير راه و شهرسازى خواستار شدند
  تسريع در ساخت راه آهن مشهد - 

بجنورد - گرگان 

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى به همراه 
اعضاى مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراى اسالمى با 
وزير راه و شهرسازى ديدار و درباره مسائل مرتبط با حوزه كار 

اين وزارتخانه گفت و گو و رايزنى كردند.
محمدرضا خباز استاندار در اين نشست گزارشى از پروژه هاى 
زيربنايى اســتان در حوزه راه ها ارائه كرد و از عباس آخوندى 
خواســت، روند اجرايى پروژه هاى مصــوب از جمله راه آهن 
مشهد به بجنورد و گرگان و چهاربانده شدن محور مواصالتى 

بجنورد به گلستان تسريع شود.
بررسى و چاره جويى موانع اجرايى طرح هاى ديگرى ازجمله 
راه آهــن جوين به اســفراين، بجنورد و شــيروان، پيگيرى 
وضعيت پروازهاى فرودگاه بجنورد، همچنين برخى پروژه هاى 
راه  سازى مهم استان از ديگر نكات مطرح در اين نشست بود 
كه با تأكيد اســتاندار و نمايندگان و قول مساعد وزير راه و 
شهرسازى، راهكارهاى مقتضى، بررسى و تصميمات الزم در 

مورد هريك از آن ها اتخاذ شد.

  50 درصد روستاهاى راز و جرگالن 
دچاركمبود آب هستند

بجنــورد- خبرنگار قــدس: مدير امــور آب و فاضالب 
روستايى شهرستان رازوجرگالن گفت:50 درصد روستاهاى 

رازوجرگالن با كمبود آب روبه رو هستند. 
اســماعيل درخشــان اظهار كرد: در حال حاضر 13 الى 15 
روستا مشكل شــديد كمبود آب دارد كه از اين تعداد هفت 
روســتاى كالته ميرزا، حبك،عبدل آباد، قاولقا و... كه تحت 

پوشش شبكه آبرسانى نيستند با تانكر آبرسانى مى شود.
وى ادامه داد: هفت روســتاى بك پوالد، تنگه تركمن، جلف 
دره، على آباد قاولقا، يكه ســعود پاييــن، قره آقاچ نيز تحت 
پوشــش شبكه آبرسانى هستند، ولى به دليل كيفيت پايين 

آب با تانكر آبرسانى انجام مى شود.
درخشان افزود: آب مورد نيز از مخازن آب روستاهاى اطراف 
مانند قوش تپه،آناباى و اســفروج در شــهر راز مزارلق، يكه 
سعود باال در جرگالن نيز و همچنين توسط چاه هاى خيرين 
هفته اى دو الى ســه بار تانكر ها پر شده و در روستاهاى مورد 

نظر توزيع مى شود.
وى گفت: 50 درصد روستاها نيز روزى فقط چهار تا 6 ساعت 
آب دارند و بقيه ساعات به دليل پايين آمدن سطح آب چاه ها 

و چشمه ها، آب آن ها قطع مى شود.

  اختصاص 25 ميليارد ريال اعتبار به 
طرح هاى آبخيزدارى خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قــدس: مديركل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى خراسان شــمالى از اختصاص 25 ميليارد ريال 
اعتبار براى طرح هاى آبخيزدارى استان خبر داد و گفت: اين 
اعتبار در حوزه هاى مختلف آبخيزدارى هزينه خواهد شــد. 
حســن وحيد با بيان اينكه در حوزه آبخيزدارى اترك طرح 
تفصيلى و مطالعاتى انجام شــده است، افزود: تاكنون نيز در 
هفت درصد اين حوزه، عمليات بيولوژيكى و بيومكانيكى از 
جمله بذرپاشى، ُقُرق و حفاظت، كپه كارى و عمليات مكانيكى 

اجرا شده است. 
وى گفت: با توجه به بارندگى هاى رگبارى و فرسايش خاك 
براى رفع مشكل سيل خيزى در بجنورد بايد مطالعات جامع 

انجام شود.

  توزيع گوشت پيش سرد استراليايي 
در بجنورد آغاز شد

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالى از آغاز توزيع گوشت گوسفندي پيش 
سرد استراليايي از امروز با هدف تنظيم بازار در بجنورد خبر 
داد.  يحيى نيكدل افزود: قيمت هر كيلو سردســت 36 هزار 
و 500 و قيمــت هر كيلو ران 38 هزار و 500 تومان تعيين 
شــده است. وى اظهار كرد: اين گوشت در 6 مركز عرضه در 

بجنورد توزيع مي شود.

  دفتر زندگى نوجوان 14 ساله 

در چهلمير بسته شد
قدس: رئيس پليس درگز گفت: نوجوان 14 ساله اي در منطقه 
چهلمير اين شهرستان براثر غرق شدن در گودال آب جان باخت.
سرهنگ حســين احمدي افزود: در پى كسب خبرى مبنى بر 
غرق شدن جوان 14 ساله اي در منطقه چهلمير، بالفاصله مأموران 
يگان امداد اين فرماندهي به همــراه تيم هاى امدادى در محل 
حاضر شدند. با حضور مأموران در صحنه مشخص شد، نوجوان 
14 ساله اي با هويت معلوم، براى شنا در منطقه ممنوعه كه داراى 
عمق هفت مترى است، حضور يافته و متأسفانه غرق شده است.

وى اظهار داشــت: با تأييد مرگ جوان 14 ساله توسط نيروهاي 
امدادى، جسد با هماهنگي مقام قضايي به پزشكي قانوني منتقل 
و در اين خصوص پرونده مقدماتى تشكيل و به دادسرا ارسال شد.

  كشف 10 هزار قرص غيرمجاز 

در تربت حيدريه 

قدس: رئيــس پليس تربت حيدريه از كشــف 10 هزار قرص 
غيرمجاز در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ غالمرضا خرقاني گفت: مأموران انتظامي ايستگاه بازرسي 
شهيد شير دل كامه حين كنترل خودروهاي عبوري به دو مرد از 
مسافران يك اتوبوس كه به سمت مشهد در حركت بود، مشكوك 
شدند و در بازرسي دقيق وسائل همراه اين دو مسافر، مقدار 10 
هزار عدد قرص غيرمجاز به ارزش 200 ميليون ريال كه داخل دو 

عدد كيف مسافرتي جاساز شده بود، كشف كردند.
وى با اشــاره به يك عمليات موفق ديگر، تصريح كرد: مأموران 
ايستگاه كامه همچنين در بازرسي از يك دستگاه كاميونت باري، 
1200 كيلوگرم نشاسته تاريخ مصرف گذشته، فاسد و فاقد مصرف 

انساني و دامي، به ارزش 100 ميليون ريال را كشف كردند.

  شناسايي عامل نشر اكاذيب 

در فضاى مجازى
قدس: فرمانده انتظامي گناباد از شناسايي و دستگيرى عامل نشر 

اكاذيب در فضاى مجازى خبر داد.
سرهنگ قربانعلى قربانى گفت: مدير يكى از فروشگاه هاى معتبر 
موادغذايى با ارائه گزارشى به پليس فتا مراجعه و اظهار داشت، 
مدتي است در فضاي مجازي توسط فردى ناشناس اخبارى مبنى 
بر فروش مواد غذايى تاريخ گذشــته و فاسد توسط فروشگاه او 

منتشر شده كه موجب بدبينى مردم و ايراد خسارت شده است.
وى افزود: كارشناســان پليس فتا با رصد و پايش فضاي مجازي 
و بررسي هاي فني و تخصصي، فردى را كه اقدام به انتشار اخبار 

كذب كرده بود، شناسايي و به پليس فتا احضار كردند.
در بازجويي هاي انجام شده توســط مأموران، متهم ابتدا منكر 
هرگونه جرمــي بود كه در مواجهه با مســتندات و ادله پليس 
چاره اي جز بيان حقيقت نيافت و به انتشار اخبار كذب در فضاي 
مجازى عليه فروشــگاه موردنظر اعتراف كرد. اين متهم پس از 
تشــكيل پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضايى شد.

  دستگيري 2 سارق موتورسيكلت 

در قوچان 

قدس: فرمانده انتظامي شهرســتان قوچان گفت: دو ســارق 
موتورسيكلت در اين شهرستان دستگير شدند.

ســرهنگ قدير مصرخاني افزود: در پي وقوع چند فقره سرقت 
موتورســيكلت در حوزه استحفاظي كالنتري 12 فلسطين اين 
شهرســتان، مأموران دايره تجســس كالنتري 12 فلسطين با 
اشراف اطالعاتى و بررسي شيوه هاي وقوع سرقت ها، به يك سارق 
سابقه دار مظنون شده و پس از اطمينان از انجام سرقت ها توسط 
وي با هماهنگى مقام قضايى اين متهم را در مخفيگاهش دستگير 
كردند. وى با اشاره به اينكه متهم در بازجويي هاي انجام شده به 
ســه فقره سرقت موتورسيكلت با همدستي فردي ديگر اعتراف 
كرد، گفت: مأموران پس از دستگيرى همدست اين فرد و تشكيل 

پرونده مقدماتى، متهمان را به مراجع قضايى معرفى كردند.

  پليس وظيفه شناس 59 ميليون تومان 
وجه نقد را به صاحبش بازگرداند 

ايسنا: رئيس بازرســى فرماندهى انتظامــى خراسان شمالى از 
استرداد 590 ميليون ريال وجه نقد توسط يكى از مأموران وظيفه 

شناس پليس امنيت عمومى استان به صاحبش خبر داد.
ســرهنگ جالل كمالى رنجبر گفت: سروان محمد دلشاد از 
مأموران پليس اطالعات استان، پس از بررسى حساب بانكى 
خود متوجه مى شود كه مقدار زيادى وجه نقد به حسابش واريز 

شده است. 
وى با اشاره به اينكه مأمور ياد شده، بالفاصله و بدون فوت وقت 
مراتب را بــه بانك مربوط اعالم مى كند، افزود: مســئول بانك 
نيز پس از بررســى موضوع، متوجه مى شود كه فرد ديگرى كه 
مشــخصاتش همانند نظامى ياد شده، بود در اين بانك اقدام به 

افتتاح حساب كرده است. 
وى ادامــه داد: مبلــغ 590 ميليون ريال كه ايــن فرد به عنوان 
وام بايســتى دريافت مى كرد، به اشــتباه به حساب اين همكار 
وظيفه شناس واريز شده اســت كه مأمور وظيفه شناس پس از 

اقدام هاى بانكى، كل مبلغ را به حساب صاحب وام واريز كرد.

يك هشدار جدى
پيش فروش مسكن، بدون ثبت رسمى وجاهت قانونى ندارد 

مديركل راه و شهرســازى خراسان رضوى 
گفت: هرگونه قرارداد پيش فروش مســكن 
بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمى فاقد وجاهت 

قانونى است و رسميت ندارد. 
محمدرضا اخوان عبداللهيان افزود: بر اساس 
آيين نامه اصالحيه قانون پيش فروش مسكن، 
هر قراردادى بــا هر عنوان كه به موجب آن 
مالك رسمى زمين (پيش فروشنده)، متعهد 

به احداث يا تكميل واحد ســاختمانى مشخص با كاربرى متناسب با آن شود و پس از 
تكميل به مالكيت فرد ديگرى (پيش خريدار) درآيد، بايد در دفاتر اسناد رسمى به ثبت 
برسد. وى اظهار داشت: در قرارداد پيش فروش اسم و مشخصات طرفين قرارداد، پالك و 
مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك، اوصاف و امكانات واحد ساختماني، مشخصات فني 
و معماري ساختمان، بهايا عوض در قراردادهاي معوض، زمان تحويل واحد، تعيين تكليف 
خسارات، تضمين ها، تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادر كننده پروانه، معرفي داوران 

و جرايم تأخير درج مي شود.
وي با بيان اينكه چنانچه اشخاص بدون تنظيم سند رسمي يا اخذ مجوز اقدام به پيش 
فروش ساختمان نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان 
دو تا چهار برابر وجوه و اموال محكوم مي شوند، افزود: همچنين مشاوران امالك پس از 
انجام مذاكرات مقدماتي،طرفين راجهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي 
از دفاتر اســناد رسمي داللت نمايند و نمي توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش 

فروش نمايند.
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خبرخبر

نماينده تام االختيار مديركل محيط  زيست خراسان رضوى عنوان كرد
روند درمان پلنگ ايرانى باغ وحش وكيل آباد مشهد 

معطل ام.آر.آى!
قدس: نماينده تام االختيار مديركل محيط  زيســت 
خراســان رضوى در امور تخصصــى حيات  وحش 
درباره وضعيت درمــان تنها پلنگ ايرانى باغ وحش 
وكيل آباد مشــهد گفت:«ارس» تحت نظارت كامل و 

دقيق پزشكى قرار دارد.
هومن فربد اظهار كرد: اين پلنگ تحت نظارت كامل 
و دقيق پزشكى قرار دارد و هرروز با دوربين ها چك 
مى شــود، هرروز دو نوبت شست وشو شده و عفونت 

پنجه هايش برطرف شده است.
وى ادامه داد: داروى ضد تشــنج به حيوان داده شــده كه به طــور طبيعى باعث 
بى حالى حيوان خواهد شد و براى بررسى هاى بيشتر نياز به ام.آر.آى داريم كه بخش 
خصوصى با وجود نامه نگارى ها حاضر به همكارى با ما نيســت زيرا فضاى فرهنگى 
مشهد نمى پذيرد كه از دستگاهى مربوط به انسان براى حيوان استفاده كنيم و اگر 
طــى يك يا دو هفته آينده اين اتفاق نيفتد بــا توجه به اعالم آمادگى حيوان را به 

تهران انتقال خواهيم داد.
نماينده تام االختيار مديركل محيط  زيست خراسان رضوى در امور تخصصى حيات  
وحش خاطرنشان كرد: با آزمايش هاى انجام شده احتمال بيمارى هاى عفونى براى 

ارس رد شد.

درجلسه كارگروه مديريت پسماند استان تصويب شد 
بى خطرسازى پسماند مراكزدرمانى و مطب ها 

در خراسان رضوى تا سه ماه آينده
قدس: كارگروه مديريت پســماند استان تصويب كرد 
كه همه مراكز درمانى و مطب ها در مشــهد تا دوماه و 
در سايرشهرها تا ســه ماه آينده با شركت هاى مجرى 

بى خطرسازى پسماندهاى پزشكى قرارداد ببندند.
معاون هماهنگى امورعمرانى اســتاندارى در جلســه 
اين كارگروه اعالم كرد: از خرداد ماه امســال تا كنون 
900مطب،80 آزمايشــگاه و 140 درمانگاه و كلينيك 
پزشكى تحت پوشش طرح بى خطر سازى پسماندهاى 

پزشكى قرارگرفته اند. به عبارت ديگر تاكنون 90درصد از مراكز درمانى در مشهد تحت 
پوشش اين طرح قرار گرفته اند. محمد مقدورى در ادامه تصريح كرد: بخشى از سايت هاى 

دفن زباله بايد مختص پسماندهاى پزشكى باشد.
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان نيز در اين جلسه اظهاركرد: مديريت پسماند 
پزشــكى براى اولين بار در كشور در خراسان رضوى تعيين تكليف شد چنانكه سازمان 
حفاظت محيط زيســت كشور طرح خراسان رضوى را در قالب الگو به ديگر استان هاى 

كشور ارائه كرد. 
تورج همتى افزود: بايد به دنبال اين باشــيم كه با استفاده از فناورى هاى نوين، زباله به 
انرژى تبديل شود. در حال حاضر دوسوم پسماندهاى شهرى ما دفن مى شوند، ولى بايد 

به دنبال بازيافت آن باشيم.

نماينده تام االختيار مديركل محيط  زيســت 
خراســان رضوى در امور تخصصــى حيات  وحش 
درباره وضعيت درمــان تنها پلنگ ايرانى باغ وحش 
وكيل آباد مشــهد گفت:«ارس» تحت نظارت كامل و 

هومن فربد اظهار كرد: اين پلنگ تحت نظارت كامل 
و دقيق پزشكى قرار دارد و هرروز با دوربين ها چك 
مى شــود، هرروز دو نوبت شست وشو شده و عفونت 

كارگروه مديريت پســماند استان تصويب كرد 
كه همه مراكز درمانى و مطب ها در مشــهد تا دوماه و 
در سايرشهرها تا ســه ماه آينده با شركت هاى مجرى 

معاون هماهنگى امورعمرانى اســتاندارى در جلســه 
اين كارگروه اعالم كرد: از خرداد ماه امســال تا كنون 
 درمانگاه و كلينيك 
پزشكى تحت پوشش طرح بى خطر سازى پسماندهاى 

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

300072305 پيامك كنيد.

مديركل راه و شهرســازى خراسان رضوى 
گفت: هرگونه قرارداد پيش فروش مســكن 
بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمى فاقد وجاهت 

محمدرضا اخوان عبداللهيان افزود: بر اساس 
آيين نامه اصالحيه قانون پيش فروش مسكن، 
هر قراردادى بــا هر عنوان كه به موجب آن 
مالك رسمى زمين (پيش فروشنده)، متعهد 
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