
30 درصد از مدارس استان
 در معرض تخریب هستند

تشییع پیکر شهید مدافع حرم » مجید قربانخانی« 
در حرم رضوی 

با حضور زائران بارگاه امام هشتم)ع(؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

مدیــرکل اداره آمــوزش و پرورش اســتان 
خراسان رضوی گفت: برای مدارسی که در 
آن ها به تعداد انگشــتان دست دانش آموز 

وجود دارد اعتباراتمان را صرف نمی کنیم. 
قاســم علی خدابنــده در گفت و گو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: ایمنی مدارس استان 

خراسان رضوی در ...

پیکر مطهر »مجید قربانخانی« شــهید مدافع 
حرم حضرت زینب)س( در حرم مطهر رضوی 
تشییع شــد. پیکر مطهر شهید صبح دیروز 
پس از ورود به فرودگاه مشهد مورد استقبال 
خانواده شــهدا قرار گرفــت. پیکر مطهر این 
شهید واال مقام سپس برای طواف و خواندن 

نماز میت به بارگاه منور ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

چند راهکار برای پروژه متوقف شده کمربند جنوبی مشهد
قدس افشا کرد

 کالهبرداری 
به سبک بن  سبد کاال

.......صفحه 4 

در گفت و گو با کارشناسان مطرح شد

.......صفحه 2 

 قدس دالیل فوت یک بیمار بستری 
در بیمارستان مشهد را پیگیری کرد

 آیا قصور پزشکی
در کار بوده است؟

 گرانی های یک سال اخیر پس لرزه های آسیب زای متنوعی 
برای شهروندان داشــته و به نظر می رسد باید مردم مراقب 
باشــند و دســتگاه های نظارتی هم با دقت بیشتری اتفاقات 
جامعــه را نظارت کنند.یکی از آســیب هایی که به اشــکال 
مختلــف بروز کرده توزیع بن کاال در برخی از مناطق بوده و 
هست و در آخرین مورد که تعدادی از شهروندان در تماس با 

روزنامه خواستار پیگیری ...

 روز گذشــته پیامــی از ســوی شــهروندی مشــهدی به 
دســتمان رســید که حکایت از ادعای تخلف پزشــکی در 
 یکی از بیمارستان های مشــهد و فوت یک بیمار داشت. از 
همین رو برای آگاهی از موضوع تماســی با مادر این بیمار 

در اهواز انجام دادیم...
.......صفحه 3 
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.......صفحه 2

 در قالب طرح »هرمسجد 
یک خانه« در بجنورد انجام شد

تحویل 
نخستین مسکن 
بازسازی شده 

پس از سیل
منزل مســکونی یکی از اهالی بجنــورد که در 
اثر بارندگی های اخیر دچار تخریب شــده بود 
با همت نمازگزاران مســجد چهــارده معصوم، 
کمیته امداد و بســیج در قالب طرح »هر مسجد 
یــک خانه« تحویل وی شــد. مدیــرکل کمیته 
امداد خراســان شــمالی در این خصوص گفت: 
تاکنون مردم نیکوکار این اســتان یک میلیارد و 
۸۷۰ میلیون تومان برای سیل زدگان به کمیته 
امداد کمک کرده انــد. مجید الهی راد افزود: در 
یک اقدام جهادی نخســتین منزل مســکونی 
خســارت دیده از ســیل و بارندگی امســال در 
شهرســتان بجنورد به بهره برداری رسید. وی با 
اعالم اینکه این واحد مسکونی در بارندگی اخیر 

به صورت کامل تخریب شده بود ...

رئیس شورای شهر بیرجند:
 راه و شهرسازی

 به تعهدات خود در »مهرشهر« عمل نکرد
فارس: رئیس شــورای شــهر بیرجند گفت: مهرشهر در شرایطی به 
شــهرداری تحویل داده شد که راه و شهرسازی به تعهدات خود عمل 
نکرد و اگر این نهاد به تعهدات خود عمل می کرد شهرداری می توانست 
بسیاری از بودجه ها را )به طور مثال طرح فرزان( را در مکان های دیگر 
هزینه کند. ابراهیم تقی زاده همچنین بودجه شهرداری بیرجند در سال 
جاری را 12۰ میلیارد تومان اعالم و مطرح کرد: سال گذشته پیش بینی 
بودجه شهرداری ۷۸ میلیارد تومان بود که تا سقف 1۰2 میلیارد تومان 
تحقق یافت و امسال نیز پیش بینی می کنیم بودجه شهرداری تا سقف 

15۰ میلیارد تومان محقق شود.

رشد 44 درصدی درآمدهای وصولی ثبت اسناد 
وامالک خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کل ثبت اســناد وامالک خراسان 
شمالی گفت: در سال9۷ بیش از 143 میلیارد ریال توسط دوایر ادارات 
ثبت اســناد وامالک استان برای دولت کسب درآمد و به خزانه دولت 
واریز شده است. قدرت حاجی پور گفت: با تالش مجموعه همکاران و 
ارائه راهکارهای مناسب درآمدی برای سازمان،اداره کل موفق به نتایج 
مطلوب کســب درآمد برای خزانه و به سهم خود سرعت بخشیدن به 
درآمدهای سازمانی شده است.وی افزود آمار درآمدی نشان دهنده آن 
اســت که در سال گذشته این اداره کل نسبت به مدت سال 96 رشد 
44 درصدی داشته است وشاید بتوان گفت این اداره کل از جمله ادارات 

موفق در ارائه طرح، برنامه و راهکار درآمدی برای استان بوده است.

مشاور وزیر بهداشت و درمان:
 جمعیت سالمند کشور
در حال افزایش است

قدس: مشــاور وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: جمعیت کشور در 
حال مسن شــدن بوده و امید به زندگی در 
کشور به ۷5 ســال رسیده و مفهوم آن این 
اســت که جمعیت ســالمند کشور در حال 

افزایش است.
محمد تقی جغتایی در حاشــیه هجدهمین 

کنگره شنوایی شناسی ایران اظهار کرد: 
از مســائلی که با افزایش سن، جامعه به آن 
درگیر می شود نیز مشــکالت شنوایی بوده 
که از این جهت باید توان بخشی شنوایان و 

کم شنوایان مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: هدف وزارت بهداشــت این است 
که کســانی کــه در هنگام تولــد اختالل 
شــنوایی دارند بــا اســتفاده از غربالگری 
شنوایی به سرعت شناسایی و این افراد نیز 
به مراکز خدمات بهداشت سازمان بهزیستی 

ارجاع داده شوند.
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از مهم ترین 
اتفاقاتی کــه امروز در ایــن کنگره صورت 
گرفــت، رونمایی از گایدالین های غربالگری 
کودکان ناشــنوا، کــم شــنوا و اختالالت 

شنوایی بود.

گشایش نمایشگاه دست نوشته های طالیی دانش آموزان در نیشابور

یک مسئول در مراسم تجلیل از برترین های جشنواره خوارزمی در نیشابور :

فعالیت های فرهنگی از مهم ترین راه های مقابله با رفتارهای پر خطر است

جشنواره  خبرنگارقدس: نمایشــگاه   نیشابور- 
جابر بن  حیان و دومین جشــنواره دســت نوشته 
هایی طالیی دانش آموزان نیشابور با حضور معاونت 
آمــوزش ابتدایی اداره کل، رئیــس اداره تکنولوژی 
و گروه های آموزشــی، مدیریت آمــوزش وپرورش 
نیشابور و جمعی از دانش آموزان، معلمان و اولیای 

عالقه مند در محل مسجد جامع نیشابور برپا شد.
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان خراسان رضوی در این مراسم اظهارکرد:نقش 
تأثیرگــذار دانش آمــوزان درآفرینش  ســازنده و 
فعالیت هــای نوآورانــه مهم اســت که بــه عنوان 

سرمایه های عظیم کشور می باشند.
ابوالحسن حقیقی افزود: از حمایت ها و همراهی اولیا 

و مربیان در ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش و تشویق 
و ترغیب دانــش آموزان در اجرای این جشــنواره 

قدردانی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه برگزاری و نمایش فعالیت های 
علمی دانش آموزان در قالب جشــنواره ها منجر به 
خود باوری و اعتماد به نفس شده و زمینه های رشد و 
تعالی آن ها را فراهم خواهد ساخت، گفت: کنجکاوی 
جزئی از فطرت انسان است واگر این ویژگی در افراد 
پرورش یابد منجر به بالندگی و پویایی نظام تعلیم و 

تربیت و جامعه خواهد شد.
معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش نیشــابور 
با توجه به برگزاری جشنواره جابربن حیان و دست 
نوشــته های طالیی در مسجد جامع شهرستان به 

نقش ارتباطی آموزش وپرورش و نهادهای اجتماعی 
اشــاره کرد و این همبستگی و ارتباط اثر گذار را به 
یکی از ساحت های مورد تأکید سند تحول بنیادین 

در بخش ساحت علمی و فناورانه مرتبط دانست.
عبــاس محمدی افزود: نیاز اســت دانــش آموزان 
فعالیت ها واقداماتی را در راســتای پرورش و تربیت 
روح پژوهــش محوری وخالقیت و نــوآوری انجام 

دهند.
 وی خاطرنشــان کرد:بانظــر به اینکه جشــنواره 
جابربن حیان با طعم پژوهش و با هدف آشــنایی با 
تربیت علمی و فناورانه، دانش آموزان را با بهره گیری 
از روش های خالق، گروهی و با نشاط به سمت تعالی 
و پیشرفت هدایت می کند و ضامن آموزش باکیفیت 

 و یادگیــری اثربخش اســت، ســبب پوپایی نظام 
آموزش و پرورش خواهدشد.

محمدی خاطرنشان کرد: برنامه ها و فعالیت های ما 
در دوره بنیادین پیش دبستانی و دبستانی باید با در 
نظر داشتن اقتضائات کودکی و رشد عاطفی - روانی 

و حسی و حرکتی آنان باشد.
وی عنوان کرد: در ســال تحصیلــی کنونی تعداد 
پروژه هایــی که در ســطح مدارس توســط دانش 
آموز اجرا و ثبت شــده است بالغ بر ۸456 پروژه، با 
مشارکت بیش از 24 هزار دانش آموز بوده و از این 
تعداد 13۰۰ پروژه در نمایشگاه منطقه ای به مدت 
یک هفته در مسجد جامع نیشابور به معرض نمایش 

گذاشته شده است.

کاهانی مقدم: تکمیل پروژه نیمه تمام ســالن ورزشــی 6۰۰۰ 
نفری ثامن االئمه)ع( مشهد توسط یک شرکت وابسته به سازمان 
همیاری شــهرداری های خراسان رضوی، بعد از حدود پنج سال 

توقف از سرگرفته شد.
مدیرعامل شرکت همیار سازه توس در حاشیه جلسه تحویل 
پروژه این مجموعه ورزشــی که با حضور نمایندگان شــرکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی کشور و اداره کل و ورزش 
و جوانان اســتان برگزار شد، گفت: در مذاکراتی که با شرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشــور انجام شد، تکمیل 
پروژه ســالن چند منظوره سر پوشیده مســتقر در مجموعه 
بزرگ ورزشی ثامن االئمه با اعتباری حدود 35 میلیارد تومان 

واگذار شده است.

پرهیخته پور با اشــاره به پیشــرفت فیزیکــی 3۰ تا 5۰ 
درصدی این ســالن ورزشــی عنوان کرد: از آنجا که چند 
سالی اســت عملیات اجرایی این سالن متوقف شده است، 
با تمام توان تخصصی شرکت تالش خواهیم کرد بر اساس 
زمان بندی تعیین شــده 1۸ ماهه، این پــروژه را به ثمر 

برسانیم.

توسط سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ازسرگرفته شد

تکمیل سالن ورزشی سرپوشیده 6000 نفری ثامن االئمه )ع( مشهد

صفحه 1 خراسان   1398/2/5

دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
خدم��ات مس��افرت هوائ��ی ،جهانگ��ردی و 
زیارت��ی عرفان س��یر امید به ش��ماره ثبت 
 10380358062 مل��ی  شناس��ه  و   20295
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه که در س��اعت 17:00 مورخه 
98/02/20 در آدرس اصل��ی ش��رکت واقع 
                         - س��ناباد  خیاب��ان  انته��ای   - مش��هد  در 
بین سناباد 58 و 60 - پالک 828 کد پستی  
9185678585 و تلفن 38460110 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

زی��ان                                            و  س��ود  و  ت��راز  تصوی��ب   -3
سال مالی 97

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
نوبت اول شركت تعاونی مرزنشینان سفیربخش 

مركزی سرخس
بدینوس��یله به اط��الع نماین��دگان محت��رم گروههای 
فرع��ی حوزه عمل ش��رکت می رس��اند مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه  ش��رکت در س��اعت 18روز  پنجش��نبه  
مورخ1398/03/09در محل  س��الن اجتماعات ش��رکت 

واقع در خیابان امیرکبیر پالک 17 برگزار میگردد .
 ل��ذا از نماین��دگان محترم  تقاضا می ش��ود در موعد 

مقرر در محل مذکور حضور بهمرسانید.
دس��تور جلس��ه :1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و  

بازرسان شرکت
 2- طرح و  تصویب  صورتهای مالی  سال 1397 و پیش 

بینی بودجه  سال 1398
 3-  اتخاذ تصمیم درمورد تقسیم سود ویژه 1397 و 
پرداخت سود علی الحساب از محل درآمدهای سال 1398
 4 - تعیی��ن حقوق و مزایا، حق الجلس��ه اعضاء هیئت 

مدیره و مدیرعامل و4% پاداش مدیران
 5-  انتخاب هیئت مدیره  شرکت برای مدت سه سال 
 6-  انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی

 7- اتخاذ تصمیم درمورد افزایش حق عضویت ساالنه 
شرکت تعاونی و سرمایه گذاری دراتحادیه شرکتهای 

تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش 

مرکزی سرخس
متقاضیان کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی شرکت 

مدارك خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ  
صدور آگهی به دفتر کار شرکت تسلیم فرمایند.
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آگهی  فراخوان واگذاری شبکه 
و تجهیزات  تاکسی بیسیم گناباد 

)نوبت اول(
 س��ازمان مدیریت  حمل و نقل  شهرداری گناباد  
در نظر دارد  به اس��تناد  دستور العمل  سازمان  
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی  و برابر 
مصوب��ه  ش��ورای  محترم اس��المی  ش��هر گناباد  
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نیشابور- خبرنگارقدس: هشتمین جشنواره استانی نوجوان سالم با موضوع اعتیاد و 
خشونت به میزبانی آموزش و پرورش نیشابور با حضور مسئوالن استان وشهرستان در 

محل سالن تربیت کانون مهرتابان این شهربرگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور در این مراسم اظهارکرد: این جشنواره بسیار ارزشمند 

است چون جنبه پیشگیرانه دارد.
حســین مهرآبادی با اشاره به توفیقات کسب شده در حوزه های مختلف، افزود: دانش 
آموزان نیشــابوری موفق شدند بیشترین مقام را در جشنواره نوجوان خوارزمی کسب 
کنند، تیم های فوتســال و شنای دانش آموزان دوره متوسطه این شهرستان موفق به 
کســب مقام اول استان شدند و با عنایت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
فرهنگی نیشــابوری، صدیقه ابراهیمی دالر به عنوان معلم نمونه اســتانی به مرحله 

کشوری معرفی شده است.
رئیس اداره پیشــگیری از آســیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی و دبیر اســتانی جشنواره نیز گفت: برنامه ریزی و فعالیت های فرهنگی یکی از 
مهم ترین راه های مقابله با آسیب های اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر است 
و جشنواره نوجوان سالم از جمله این برنامه هاست که سبب گسترش نهضت فرهنگی 
در مقابله با رفتارهای پرخطر و شناســایی استعدادها، معرفی دستاوردها و شناسایی 

الگوهای برتر شده است.
مژگان ســاعدی عنوان کرد: هشتمین جشنواره نوجوان سالم با محوریت خشنونت و 

اعتیاد با استقبال چشمگیر دانش آموزان و ارتقای کیفی و کمی آثار برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جشنواره 14 هزار و 45 اثر در حیطه ها و رشته های مختلف برگزار 
شده است که 245 اثر به مرحله نهایی استانی راه پیدا کرده و از دانش آموزان برگزیده 

تجلیل خواهد شد.
دبیر جشنواره نوجوان سالم یادآورشد: هدف ما از برگزاری این جشنواره، فراهم شدن 

یک زندگی سالم و عاری از خطر است و امید داریم از این برنامه، سه بخش هدف یعنی 
دانش آموز، خانواده و معلم بهره کافی را برده باشند.

صفدر سلطانی معاون تربیت بدنی و سالمت مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
نیز افزود: آموزش، تغذیه مناسب، آب سالم، پیشگیری مناسب، درمان و دارو به عنوان 
ارکان مراقبت های اولیه بهداشتی شناخته می شود و شما عزیزان به گونه ای با مشارکت 

در پیشگیری از آسیب های اجتماعی به این ارکان مهم جنبه عملیاتی بخشیده اید.
وی تصریح کرد: با همه این اتفاقات خوشایند و برنامه های تبیین شده در این مسیر، 
بازهم تالش بیشتر و پیگیری های جدی تر در حوزه پیشگیری از آسیب ها و رفتارهای 

پرخطر مورد نیاز است.
در این مراسم با حضور مسئوالن استان وشهرستان از برگزیدگان هشتمین جشنواره 

نوجوان خوارزمی تجلیل شد.



در گفت و گو با کارشناسان مطرح شد

چند راهکار برای پروژه متوقف شده کمربند جنوبی مشهد
خبر

جنوبی  کمربند  پروژه  فر   هاشم رسائی 
شــهر مشــهد موضوعی اســت که شــکل 
 گیــری و اجــرای آن از ابتــدای شــروع با 
موضع گیری هایی از ناحیه مردم، کارشناسان 
و دغدغــه هایی که در ایــن خصوص وجود 
داشــته و دارد مواجــه بوده اســت. بر این 
اســاس پیگیری هایی که در این حوزه چه از 
طریق ســازمان های مردم نهاد، چه نهادهای 
نظارتی و قوه قضائیه صورت پذیرفت و البته 
دغدغه مندی که برخی از رســانه ها در این 
خصوص داشــتند کار را به اینجا کشاند که 
برخی مســئوالن نیز از توقف اجرای کمربند 
جنوبی ســخن به میان آوردنــد تا عماًل این 

پروژه سرنوشتش دستخوش تغییرات شود.
حال با توجه به شــرایط فعلی که به وجود 
آمده و با در نظر داشــتن این موضوع که تا 
همین جای کار برای اجرای پروژه کمربند 
جنوبی شهر مشــهد مبلغی در حدود 180 
میلیارد تومان هزینه شــده اســت باید چه 
کــرد تا هزینه هایی که در این زمینه انجام 
شده هدر نرفته و مردم بتوانند از آن انتفاع 

الزم را ببرند.

  پارک موضوعی،جایگزینی برای کمربند 
جنوبی

لیال نــوروزی، عضو پژوهشــکده ثامن در این 
خصوص معتقد است با اتفاقاتی که در خصوص 
کمربند جنوبی مشهد افتاده است و هزینه هایی 
که برای پروژه پرداخت شده، حتماً می بایست 
فکر و بررسی درستی صورت بگیرد که با توجه 
به تجربه و شناختی که من ازشهر مشهد دارم، 
بهترین کاری که می توان در موضوع ساماندهی 
پــروژه کمربند جنوبــی انجام داد این اســت 
که منطقه را تبدیل به پــارک نمود تا خود به 
جاذبه ای برای شهر مشهد تبدیل شود. وی ادامه 
داد:هر چند که نمی خواهم از واژه گردشگری در 
این مورد استفاده کنم، اما می شود به مانند آنچه 
که برای پارک جمشــیدیه تهران وجود دارد، 
این قســمت از ارتفاعات جنوب شهر مشهد را 
به پارک های لویزان و خورشید متصل نمود یا 

اینکه از آن بــه عنوان پارک 
استفاده  رویکرد  با  موضوعی 

تمامی مردم بهره برد.
 نــوروزی تصریح کــرد: گام 
نخست البته در این خصوص 
اصالح بستر و شرایطی هست 
که با عنــوان کمربند جنوبی 

ایجاد شده است.

  پیاده محور شدن 
کمربند جنوبی

دکترســعید شعرباف، استاد 
دانشــگاه و پژوهشــگر هم 

در این زمینه می گویــد: ادامه پروژه کمربند 
جنوبی به هر تقدیر به ضرر بوده و هســت، با 
این وجود جلوی ضرر را از هرکجا که بگیریم، 

منفعت خواهد داشت.
وی ادامه می دهد:در این ســه ســال اخیر نیز 
در تمامی مطالعاتی که صــورت گرفته اعم از 
زیســت محیطی و غیره و با توجه به مستندات 
غیــر قابل انکار ادامه این پروژه با این شــکل و 

کاربری به نفع شــهر نیست. 
با این تفاســیر و بــا توجه به 
اینکه معاون شــهردار مشهد 
به اصل این موضوع رســیده 
اســت، ضمن  قدردانی  قابل 
اینکه اظهار تمایل شهردار به 
ضرورت ایجاد گردشگری کم 
بــار که مردم بتواننــد از این 
مکان استفاده کنند نیز نشانه 
مثبتــی بود، اما تعــدادی از 
رسانه ها که عملکردشان قابل 
تأمل اســت، به این موضوع 
دامن زده اند که چرا باید پروژه 
کمربند جنوبی را از بین برد.وی افزود: قطعاً همه 
این ها فضا سازی است و تقریباً منتقدی وجود 
ندارد که ادعا کنــد این هزینه 180 میلیاردی 
را بایــد از بین برد. وی در ادامــه افزود: قطعاً 
با طراحی مناســب و نگاهی به موضوع پیاده 
محور شدن کمربند جنوبی و اندکی تغییر در 
طراحی اصلی می شود شرایط را برای استفاده 
مردم فراهم ســاخت. دکتر شــعرباف اظهار 

داشــت: متأســفانه آنچه وجود دارد این است 
که روابط بین قــدرت و ثروت و جدیداً برخی 
رســانه ها دوست ندارد و نمی خواهد این اتفاق 
بیفتد، حتی اگر تمایلی در حوزه شــهرداری 
مشــهد وجود داشته باشد. در چنین شرایطی 
بایــد مخاطبان حواسشــان به خــوراک این 

رسانه ها باشد.
وی با اشــاره به اینکه مطالعاتــی در خصوص 
جایگزینی این پروژه نیز موجود اســت، تصریح 
کــرد: صاحبنظران حوزه هــای مختلف باید در 
خصوص تغییر کاربری کمربند جنوبی مشــهد 
ارائه طریق کننــد تا این پروژه که هزینه زیادی 
برای آن انجام شده، به نحو مطلوبی مورد استفاده 

مردم قرار گیرد.

در حوالی امروز2

در بیست ویکمین جشنواره خیران مدرسه ساز 
خراسان جنوبی عنوان شد

  کمبود فضای آموزشی در حاشیه شهر 
بیرجند

حسین پورحسین: بیست ویکمیــن جشــنواره خیران 
مدرسه ساز خراسان جنوبی دردانشگاه فرهنگیان تاالرابن 

هیثم مشهد برگزارشد.
مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان جنوبی درحاشــیه این 
جشــنواره درگفت وگوباقدس اظهار داشــت: 17 درصد مدارس 
خراسان جنوبی تخریبی است که 49 درصد نیازمند مقاوم سازی 

و 34 درصد مدارس مستحکم است.
محمد علی واقعی در خصوص وضعیت ســرانه فضای آموزشی 
استان اعالم کرد: وضعیت سرانه مدارس استان 6.77 متر مربع 

است اما استاندارد آن 9.75 است.
مدیرکل نوســازی مدارس خراســان جنوبی هم به قدس 
گفت: 75 درصد مدارس دارای سیستم گرمایشی حرارت 
مرکــزی هســتند، که 25 درصــد مابقی فاقد سیســتم 

گرمایشی حرارت از مرکز هستند.
بیگی با بیان اینکه 346 کالس درس در شهرستان های تابعه به 
غیر از بیرجند در مســاکن مهر مورد نیاز بوده است، ادامه داد: از 
این تعداد 176 کالس تحویل و 42 کالس نیمه تمام اســت که 
128 کالس دیگر در مسکن مهر 10 شهرستان استان نیاز است.

مدیرکل نوســازی مدارس خراسان جنوبی افزود: در سایت های 
مسکن مهر شهرستان بیرجند 396 کالس درس فضای آموزشی 
نیــاز بوده که 75 کالس تحویــل، 83 کالس نیمه تمام و 238 

کالس دیگر مورد نیاز است.
بیگی گفت: در شــهرک های اقماری مانند حاجی آباد، امیرآباد، 
چهکند، شــراب، رقویه، منظریه و علی آباد 63 کالس مورد نیاز 
اســت. وی بیان کرد: در خراســان جنوبی 11 جشنواره خیران 
مدرســه ساز برگزار شده که 142 میلیارد و 164 میلیون تومان 
تعهدات خیران بوده که از این تعهدات 1798 کالس ساخته شده 
اســت. وی یادآور شد: از این 142 میلیارد و 164 میلیون تومان 
تعهدات خیران مدرسه ساز طی 11 جشنواره، 70 درصد محقق 

شده است و 1798 کالس درس ساخته شده است.
»محمد حسینی« مشاور استاندار و نماینده استاندار خراسان 
جنوبی در بیست و یکمین جشــنواره خیران مدرسه ساز 
بــه قدس گفت: آموزش و پرورش در هموار کردن مســیر 
تعلیم و تربیت برای فرزندان این مرز و بوم، همیشه نیازمند 

پشتیبانی خیران مدرسه ساز است.
وی ادامه داد: امروز بزرگان، دانشمندان و نخبگان بسیاری 
را در سطح کشور می توان نام برد که دوران تحصیلی خود 
را در مدارس خیرســاز گذرانده اند که این مهم، یک باقی 

الصالحات برای آن ها محسوب می شود.
حسینی با تأکید بر اینکه برنامه های دولت در حوزه تعلیم و تربیت 
بدون حمایت خیران مدرسه ساز محقق نمی شود، گفت: خیران 

مدرسه ساز یک بال بزرگ در پیشرفت علمی کشور هستند.
وی از خیران مدرســه ساز خواست، تجهیز مدارس نقاط مرزی 
را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ چرا که این مهم، از مهاجرت 

بسیاری از مرزنشینان جلوگیری می کند.
نماینده اســتاندار خراسان جنوبی در بیست و یکمین جشنواره 
خیران مدرســه ساز استان با اشاره به کمبود فضای آموزشی در 
حاشیه شهر بیرجند بویژه شهرک های اقماری گفت: آموزش و 
پرورش باید زیرساخت های الزم برای حضور خیران مدرسه ساز را 

در نقاط مختلف استان فراهم کند.

نامه درخواست انجمن اسالمی دانشگاه پیام نور 
مشهد از استاندار خراسان رضوی

  لزوم تسریع در انتخاب فرمانداران
قدس: انجمن اســالمی دانشگاه پیام نور مشــهد در نامه ای از 
رزم حسینی،استاندار خراسان رضوی برای انتخاب هر چه سریع تر 

فرمانداران برخی از شهرستان های این استان درخواست کرد. 
در قسمتی از این نامه آمده است:با توجه به تجربه ای که حوادث 
اخیر در چند اســتان درگیر سیل به بدنه مدیریتی کشور اضافه 
کرد، نیک می دانیم برای مقابله با شــرایط بحــران باید از تمام 
ظرفیت های مدیریتی استان و شهرســتان ها استفاده کرد، اما 
همان طور که مستحضرید، 9 فرمانداری و سه معاونت استانداری 
با سرپرســت اداره می شــود که این موضوع بهره مندی از تمام 

ظرفیت های استان را تضعیف می کند. 
بنابرایــن انتظــار می رود در شــرایط خطیر امروز بــا توجه به 
ظرفیت های مطرح خراســان رضوی برای این معضل تصمیم 
عاقالنه و درستی اتخاذ شود، از آنجا که سوابق درخشان مدیریتی 
شــما بر ما پوشیده نیست، خواهشمندیم برای حل این معضل 

پیگیری و اقدامات الزم را مبذول فرمایید. 

j با حضور زائران بارگاه امام هشتم
  تشییع پیکر شهید مدافع حرم 
» مجید قربانخانی« در حرم رضوی 

قدس: پیکر مطهر »مجید قربانخانی« شهید مدافع حرم حضرت 
زینب)س( در حرم مطهر رضوی تشییع شد. 

پیکر مطهر شهید صبح دیروز پس از ورود به فرودگاه مشهد 
مورد استقبال خانواده شهدا قرار گرفت. پیکر مطهر این شهید 
واال مقام سپس برای طواف و خواندن نماز میت به بارگاه منور 
رضوی منتقل شد. شهید »مجید قربانخانی «21 دی ماه سال 
94 به همراه همرزمان شــهیدش مصطفی چگینی، شــهید 
مرتضی کریمی و شهید محمد آژند در خان طومان سوریه به 

شهادت رسیده و مفقوداالثر شده بود.
پیکر مطهر این شــهید بعد از گذشــت بیش از سه سال از 
 DNA شهادتش در سوریه کشف و هویتش از طریق آزمایش

شناسایی شد.

آسمانی اه

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
 19 شعبان 1440 25 آوریل 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8949  ویژه نامه 3333 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  |  ارتباط سروش: ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

@quds95 :کانال سروش

 ایســنا   رئیــس دانشــکده منابــع طبیعــی و 
محیط زیســت دانشــگاه فردوسی مشــهد گفت: اگر 
بارش ها در مشهد به باالی 100 میلیمتر برسد کنترل 

آن ممکن نیست.
محمدتقی دستورانی ، در خصوص شناسایی و بررسی 
مسیل های مشهد اظهار کرد: وقتی رودخانه های دائمی 
از جریان ظرفیت خود فراتر می شــود، ایجاد خسارت 
می کند و ســیالب را بــه وجود  مــی آورد. در مناطق 
خشک، بخصوص در خراسان، رودخانه های غیردائمی 
و موقتــی وجود دارد که بر اثر بــارش فراوان روان آِب 

کنترل نشده ایجاد شده اند و خطر سیالب دارند.
وی در خصوص تفاوت روان آب و ســیالب عنوان کرد: 
روان آب دراثر بارش باران ایجاد و حرکت می کند و وارد 
آبراه می شود؛ درمناطق خشک به دلیل کنترل نکردن 
روان آب و از دســترس خارج شــدن این آب، سیالب 

ایجاد می شود.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 
فردوسی افزود: بارش های اخیر در مشهد سیالب بود. 
در روان آب های کنترل نشــده در طرقبه و زشک آب  
فراوانی هدر و به بخش هایی خسارت وارد شد و خاک 

حاصل خیز بیشتر مناطق از بین رفت.

  سیالب با مدیریت کوتاه مدت مسئوالن شهری 
قابل اجتناب است 

دستورانی بیان کرد: مدیریت های کوتاه مدت مسئوالن 
شــهری می    تواند از بخشی از خسارت جلوگیری کند، 
ولی با ایــن وضعیت اداره امور، ســیل قابل مدیریت 

نیســت. مدیریت باید درازمدت هم باشد. باید بررسی 
شــود که آب باران را چگونه جمع  آوری کرد تا سبب 
تخریب نشــود. خدماتی که اکنون درحال اجراســت 
خدمات اورژانسی ا ست، برای کاهش خسارت نه برای 

مدیریت سیل.

  نقاط درمعرض سیالب مشهد  
وی گفت: ارتفاعات بینالود لخت و ســنگی اســت که 
می توانــد روان آب ایجــاد کند. بخش هایی از شــهر 
مشــهد گود و به دلیل توسعه ســطح خیابان ها صاف 
و سبب ایجاد روان آب می شود. احتمال وقوع سیل در 

بخش های شمال و شمال شرق مشهد بیشتر است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 
تأکید کرد: در مشهد مسیل ها و کانال هایی وجود دارد. 
برای نمونه کال خیام که به کشــف رود می ریزد و کال 
چهل بــازه که آب رودخانه جاغــرق و دهبار را از کنار 
شهر عبورمی دهد و وارد کشف رود می کند. ظرفیت این 
کانال ها فقط در شــرایط عادی قابل کنترل است؛ در 
مواقع استثنایی این کانال ها کافی و جوابگو نیستند.   

دســتورانی تصریح کرد: مهندسی مشهد برای کنترل 
ســیالب ضعیف است و در وضعیت نســبی قرار دارد. 
در شــرایط معمولی مشکلی نیســت. بارش های  این 
چنــد روز کمتر از 40 میلیمتر بــود؛ اگر این بارش ها 
به باالی 100میلیمتر برســد کنترل آن برای مشــهد 

ممکن نیست.
وی عنــوان کرد: بــرای مقاوم ســازی ابتــدا باید به 
قســمت های باالدســت توجه داشــت. روان آب هایی 
که وارد شــهر می شــود، باید کنترل و امکاناتی فراهم 
آورد تا بتــوان آب را به داخل زمین نفوذ داد. این امر 
سبب تقویت ســفره های زیرزمینی شده و کمبود آب 
را جبران خواهد کــرد. در این صورت روان آب کمتری 

داخل شهر می شود.
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 
فردوســی در ادامه افزود: اجازه ساخت وساز در اطراف 
کال ها و رودخانه ها نباید داده شــود؛ چون مسیر آب 
محدود و بسته می شود. این امر موجب ایجاد روان  آب 
و ســیالب می شود. باید در مهندســی ساخت وسازها 
ایمنی و اصول الزم را رعایت کرد تا ضریب خطر را در 

هنگام بروز بالیای طبیعی از جمله سیل کاهش داد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی:

کنترل بارش باالی 100 میلیمتر در مشهد ممکن نیست

بهترین کاری که 
می توان در موضوع 

ساماندهی پروژه 
کمربند جنوبی انجام 

داد این است که منطقه 
را تبدیل به پارک نمود 

تا خود به جاذبه ای برای 
شهر مشهد تبدیل شود

بــرش

اداره  مدیــرکل  رضاطلبــی: 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
خراسان رضوی گفت: برای مدارسی که 
 در آن هــا به تعداد انگشــتان دســت 
دانش آموز وجــود دارد اعتباراتمان را 

صرف نمی کنیم. 
قاسم علی خدابنده در گفت و گو با قدس 
آنالین اظهــار داشــت: ایمنی مدارس 
استان خراســان رضوی در سطح توان 
و اعتبارات در نظر گرفته شــده اســت 
و خــارج از آن نمی توانیم اقدامی انجام 

دهیم.
وی در پاسخ به این سؤال که به موجب 
قانون تأمین زیر ساخت های الزم برای 
تحصیــل دانــش آمــوزان وظیفه مهم 
آموزش و پرورش اســت و در این میان 
باید بــه مقوله آرامــش و تأمین جانی 
دانش آموزان نیز توجه ویژه و اساســی 
صورت بگیــرد، تصریح کرد: 30 درصد 
از مدارس اســتان در معــرض تخریب 
هســتند و بودجه ای برای ایمن سازی 
آن هــا نیز نداریــم و مجبور هســتیم 
باهمیــن وضعیــت کالس درس را در 
آن هــا دایر کنیم و یا آن هــا را تعطیل 
کنیم که در ایــن صورت دانش آموزان 

در این مناطق با بحــران جدی فضای 
آموزشی مواجه خواهند شد.

خدابنده با بیان اینکه 36 درصد مدارس 
استان نیز از سیستم گرمایشی متمرکز 
برخوردار نیســتند و مجبور به استفاده 
ازبخــاری گازی و یا بخــاری نفتی در 
آن ها هستیم، ادامه داد: با صراحت اعالم 
می کنیم که برخی از مدارس اســتان از 
ایمنی کافی برخوردار نیستند و اعتبارات 
اختصاص داده شــده برای ایمن سازی 
آن ها نیز در همین حد پاسخگو است. از 
طرفی اولویت ایمن سازی و برخورداری 
مدارس از امکانات با آن هایی اســت که 
تعداد دانش آموز بیشــتری دارد و برای 
مدارسی که در آن ها به تعداد انگشتان 
دســت دانش آموز دارد اعتباراتمان را 

صرف نمی کنیم. 
وی بــا بیان اینکه بســیاری از مدارس 
روســتایی دیوار و حصار کشی ندارند و 
در این زمینه هــم اعتبار نداریم، افزود: 
حادثــه رخ داده بــرای دو کــودک در 
مدرسه روستای ســنجدک کوهسرخ و 
ریزش چاه توالت مدرســه که منجر به 
مرگ آن ها شده است در زمانی رخ داده 
است که مدرســه تعطیل بوده و کسی 

در آن حضور نداشــته اســت. از طرفی 
باوجود اینکه این مدرسه بسیار قدیمی 
بوده است، در بارندگی های بی سابقه در 
فروردین ماه که ســبب شده بود برخی 
افراد در این روســتا منازل خودشان را 
ترک کنند، بــه عنوان یک مرکز موقت 
برای ســاکنین روستا نیز پیشنهاد شده 

است.
وی با اشــاره به اینکــه بیش از 2000 

مدرسه در روستاهای استان وجود دارد 
و ســاکنان در برخی روســتاها از آن ها 
استفاده  فراغت خودشــان  اوقات  برای 
می کنند، تصریح کرد: افراد این روســتا 
در بعــداز ظهر هــا از این مدرســه به 
عنــوان یک مکان برای بازی اســتفاده 
می کرده انــد و چــون تاکنــون اتفاقی 
رخ نــداده بــوده، کســی از ورود آن ها 

جلوگیری نمی کرده است. 

 مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

30 درصد از مدارس استان در معرض تخریب هستند

خبر

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در جهت رفع 
مشکالت مردمی،  سوژه های 

ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    
در حوزه های شهری، اجتماعی، 

اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس 
کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305

در قالب طرح »هرمسجد یک خانه« در بجنورد 
انجام شد

  تحویل نخستین مسکن بازسازی شده 
پس از سیل

بجنورد – خبرنگار قدس: منزل مسکونی یکی از اهالی بجنورد 
کــه در اثر بارندگی های اخیر دچار تخریب شــده بودبا همت 
نمازگزاران مسجد چهارده معصوم، کمیته امداد و بسیج در قالب 
طرح »هر مسجد یک خانه« تحویل وی شد. مدیرکل کمیته امداد 
خراسان شــمالی در این خصوص گفت:  تاکنون مردم نیکوکار 
این اســتان یک میلیارد و 870 میلیون تومان برای سیل زدگان 
بــه کمیته امداد کمک کرده اند. مجید الهــی راد افزود: در یک 
اقدام جهادی نخســتین منزل مسکونی خسارت دیده از سیل و 
بارندگی امسال در شهرستان بجنورد به بهره برداری رسید.  وی 
با اعالم اینکه این واحد مسکونی در بارندگی اخیر به صورت کامل 
تخریب شده بود، گفت: این منزل مسکونی به همت کمیته امداد و 
بسیج به صورت درجاسازی ساخته و واگذار شد. الهی راد ادامه داد: 
کمیته امداد این استان بیش از 8 میلیون تومان به صورت بالعوض 
برای ســاخت این منزل خسارت دیده هزینه کرده است. وی در 
ادامه به اقدامات کمیته امداد این استان به منظور کمک رسانی 
به خانوارهای آســیب دیده از سیل و بارندگی اشاره کرد و افزود: 
سیل و بارندگی های فروردین ماه امسال به بیش از 2700 خانوار 
مددجوی تحت حمایت این نهاد آسیب زده است. مدیرکل کمیته 
امداد استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه این نهاد هم اکنون 
در حال توزیع 6000 قلم کاالی اساسی شامل انواع لوازم منزل 
در بین مددجویان آســیب دیده است، افزود: توزیع این کاالها از 
ابتدای هفته جاری شــروع  شده و تا پایان هفته تمامی آن ها در 
اختیار مددجویان سیل زده در نقاط مختلف شهری و روستایی 
قرار می گیرد. الهی راد اعتبار هزینه شده برای خرید این کاالها را 
بیش از 4 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این اعتبارات از محل 

کمک های مردمی تأمین شده است.

فرماندار خلیل آباد خواستار شد
  عدالت در توزیع اعتبارات 

اداره کل ورزش و جوانان

خلیل آباد- خبرنگار قدس: جلســه تودیع و معارفه رئیس 
جدیــد اداره ورزش و جوانان شهرســتان خلیل آباد با حضور 
معاون پشــتیبانی و توســعه منابع اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی و فرماندار خلیل آباد در محل دفتر فرماندار 
شهرستان برگزار شــد. فرماندار خلیل آباد در مراسم تودیع و 
معارفــه رئیس جدید اداره ورزش و جوانــان خلیل آباد اظهار 
کرد: در ســطح شهرســتان خلیل آباد اســتعداد های ورزشی 
خوبی دربین جوانان وجود دارد که نیازمند شناســایی توسط 
اداره ورزش شهرســتان است. شــاکری با بیان اینکه در سطح 
شهرستان نیازمند ایجاد روحیه نشــاط و شادابی توسط اداره 
ورزش و جوانان هســتیم،افزود: بایســتی ایــن اداره در بحث 
برگزاری ورزش های همگانی و پیــاده روی های خانوادگی در 
سطح شــهر و روستا با جدیت بیشــتری ورود پیدا بکند. وی 
برساماندهی مجمع مشورتی جوانان در خلیل آباد تأکید کرد و 
گفت: ارتباط جوانان با اداره ورزش و جوانان شهرستان کمرنگ 
است که بایســتی ریاست جدید اداره ورزش خلیل آباد به این 
مهم توجه خاصی داشته باشد. فرماندار خلیل آباد اظهار داشت: 
از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی خواستاریم، عدالت 
در توزیع اعتبارات را مد نظر داشــته باشد؛ چرا که شهرستان 

خلیل آباد در بحث اعتبارات نیازمند توجه بیشتری می باشد.
 گفتنی اســت در این مراسم از زحمات چهار ساله علی قربانی 
ریاست ســابق این اداره تقدیر و رضا شهنازی به عنوان رئیس 

جدید اداره ورزش و جوانان خلیل آباد معرفی شد.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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خبر

خبر
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 

شهر مشهد: 
  نظام اداری به ارباب رجوع مشکوک است

ایسنا: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
مشهد با اشــاره به اینکه نظام اداری ما به ارباب رجوع مشکوک 
است، گفت: وقتی شما به ارباب رجوع اعتماد ندارید، ارباب رجوع 

به شما اعتماد نمی کند و سرمایه اجتماعی از بین می رود. 
محمدهادی مهدی نیا در همایش بزرگداشت شیخ بهایی و روز 
معمار که دیروز در تاالر شــهر مشــهد برگزار شد با بیان اینکه 
»جلوگیری کردن از فساد یکی از اولویت های شورای شهر است«، 
افزود: فساد کاهش پیدا نخواهد کرد مگر اینکه اطالعات در اختیار 
همگان باشــد. وقتی اطالعات در اختیار همــه قرار گیرد رانت 
اطالعاتی ایجاد نمی کند. بر این اساس ما طرحی را تصویب کردیم 
که اطالعات شهرســازی در اختیار همگان قرار گیرد و سامانه 
فاش آنچه را مخل نباشــد در اختیار همه قرار می دهد. چراکه 
مــا معتقدیم هنگامی که این اتفاق بیفتد خود به خود یک نوع 

خودکنترلی برای تصمیمات بهتر اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشــاره به فعالیت های شــورای پنجم در حوزه معماری و 
شهرســازی، اظهار کرد: کمیسیون عمران و شهرسازی در طول 
یک  سال و نیم گذشته فعالیت هایی را در حوزه سیاست گذاری و 
اقدام انجام داده است، با این حال ردپای حوزه تخصصی معماری 

را در جای  جای مشهد می توان دید.
وی ادامه داد: پروژه هایی که در حال ســاخت  و ساز هستند 
بافت پیرامون حرم، طرح میدان شــهدا، بازآفرینی شهری، 
مســکن قابل اســتطاعت و بحث ســیما و منظر شــهری 
که شــامل بناها و نماهایی که ســاخته و پرداخته می شود 
موضوعات کالنی است که در شورای پنجم توسط کارگروه ها 

گردآوری شد و در دستور کار قرار گرفت.
مهدی نیــا بیان کرد: این اقدامات ما را به این ســمت برد که در 
حوزه افزایش اشتغال، صدور مجوزهای ساختمانی را تسهیل کنیم 
که مصوباتی داشتیم که به تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی 
کمک کند. وی با اشاره به اقدامات شورای شهر برای رونق بخشی 
به صنعت ســاختمان، تصریح کرد: در این خصوص با مصوبات 
خود سعی کردیم با کاهش هزینه ها در حوزه مشاعات در پروانه 
ساختمان کاری کنیم که کارفرما برای تغییر طراحی به منظور 

کاهش هزینه ها به معمار فشار نیاورد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرســازی شورای اسالمی شهر 
مشــهد ادامه داد: همچنین ارائه مشــوق هایی بــرای ایجاد 
پروژه های ســرمایه گذاری در نقاط کم برخوردار شــهر یکی 
از مصوبات شــورای شــهر به منظور رفع چالش ایجاد بافت 
خدماتی در این مناطق بود. بر این اســاس برای نخستین بار 
شــهرداری در پروژه های بزرگی کــه در مناطق کم  برخوردار 
شکل گیرد کاربری غیر از تجاری داشته باشد 90 درصد سهم 
شهرداری در پروانه کاهش می یابد تا بتوانیم بخشی از خدمات 

خود را در این طرح ها تأمین کند.
مهدی نیا عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات شورای شهر ساماندهی 
استفاده از فضاهای شهری برای اصناف است. ابتدا مقاومت های 
بسیاری در برابر این طرح صورت گرفت، اما با اجرای آن در سال 

گذشته و امسال شاهد تبلور آن خواهیم بود.
وی اضافه کرد: همچنین مصوبه دیگری برای ســاختمان های 
نیمه تمام داشتیم که بر اساس آن ساختمان های نیمه تمامی که 
در سطح شهر هستند می توانند از جدار ساختمان های خود برای 
تبلیغات محیطی استفاده کنند که این چهره خشن ساختمان های 

در حال ساخت از خیابان های شهر جمع آوری شود.

  توزیع گوشت موجب تنظیم بازار 
در خراسان رضوی شد

ایرنا: مدیر کل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: توزیع گوشت در سطح بازار بخوبی 
موجب تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشــت در بازار این 

استان شده است.
ســیداحمد دلقندی افزود: بر این اساس هم اینک توزیع 
گوشــت مرغ گرم تنظیم بازار به خاطر به تعادل رسیدن 
قیمت این محصول متوقف شده اما توزیع گوشت منجمد 
گوســاله و گوشت گرم گوســفندی وارداتی همچنان در 
بــازار ادامه دارد. وی ادامه داد: ظرف یک ماه اخیر در این 
چارچوب 1370 تن انواع گوشــت تنظیم بازار در ســطح 

خراسان رضوی توزیع شده است.
مدیرکل پشــتیبانی امور دام ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی گفت: این میزان توزیع گوشت در قالب 
طرح تنظیم بــازار که 705 تن آن مــرغ منجمد و بقیه 
گوشت منجمد و گرم گوساله و گوسفند بود از 25 اسفند 

سال گذشته تا 28 فروردین ماه جاری صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد: 
  شهروندان تا پایان بهار به چهل  بازه نروند

قدس: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشهد گفت: در 
فصل بهار که بارش های رگباری داریم شهروندان از رفتن 
به کنار مسیل ها و رودخانه ها و مناطقی که احتمال وقوع 

سیل است خودداری کنند. 
عزیزی افزود: شــهروندان ســعی کننــد تا پایــان بهار به  
قســمت های مختلف بخصوص کال چهل بازه و اطرافش به 
هیچ عنوان نروند زیرا اگر در باالدست رگباری بزند در عرض 

10 دقیقه ممکن است سیل زیادی بیاید و فاجعه رخ دهد.

فرماندار در گفت وگو با قدس:
  مردم خواستار تثبیت نام مصوب 

طرقبه و شاندیز برای شهرستان هستند
رضا طلبی: فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: 
مردم و مســئوالن این منطقه خواســتار برگشت اسم 
شناسنامه ای و مصوب این شهرستان از بینالود به طرقبه و شاندیز 
می باشند. سید حسین حسینی در گفت وگو با قدس آنالین در 
مورد آخرین اقدامات برای تغییر نام این شهرستان،تصریح کرد: در 
حال حاضر به لحاظ ســازمانی و شناسنامه ای اسم مصوب این 
شهرســتان در وزارت کشــور به نام بینالود است اما شهروندان، 
شوراها و سایر مسئوالن از جمله نماینده این شهرستان معتقد 
هستند به دلیل اصالت تاریخی و تمدن این منطقه همین اسم 
طرقبه و شاندیز باید باقی بماند. وی افزود: تمام مردم و مسئوالن 
این منطقه خواستار برگشت اســم شناسنامه ای و مصوب این 
شهرســتان به نام طرقبه و شاندیز می باشند و اسم بینالود مورد 
پذیرش آن ها قرار نگرفته است، به طوری که هنوز در مکاتبات و 
نامه های خود همچنان از اسم طرقبه و شاندیز استفاده می کنند.

وی بیان داشــت: اگرچه وزارت کشــور مدعی اســت که 
اســم طرقبه و شــاندیز به نوعی در آینده ممکن اســت 
موجب ایجاد دوگانگی و پراکندگی شــود، اما بزرگان این 
شهرســتان همچنان به دنبال حفظ اســم این شهرستان 
هســتند و درصدد هســتند که هیئت دولت اســم این 
شهرستان را از حیث شناسنامه ای و سازمانی نیز به طرقبه 
و شــاندیز تغییر دهد.   وی در ادامه در خصوص شــایعه 
استعفای خود نیز اظهار داشت: استعفای من از فرمانداری 
طرقبه و شــاندیز برای حضور در انتخابات مجلس شورای 
اســالمی صحت ندارد وهمچنان در فرمانداری شهرستان 

طرقبه و شاندیز مشغول به فعالیت هستم. 

 یک مسئول سازمان جهاد کشاورزی 
به کشاورزان هشدار داد

  آفت سن در کمین مزارع خراسان رضوی

وحیــد اکرمی: مدیر حفــظ نباتات ســازمان جهاد 
کشــاورزی خراسان رضوی از مشــاهده آفت گندم در 

شهرستان درگز پس از بارش های اخیر خبر داد.
فاطمه حالج نیا در گفت و گو با قدس آنالین عنوان کرد: سن 
موجودی زنده است و می خواهد زندگی طبیعی خود را داشته 
باشد. این موجود طبیعت خشک و گرم را می پسندد، به همین 
دلیل با گرم شــدن هوا هجوم آفت سن به مزارع گندم افزایش 
خواهد یافــت. وی افزود: این موجود بــه خاطر بارندگی های 
مناسب هنوز وارد مزارع نشده است و اکنون از گیاهان اطراف 
کوه در حال ارتزاق است. سن موجودی مرموز است و حرکتش 

از کوه به سمت مزارع گندم بسیار پیچیده است.
وی ادامه داد: تنها گزارشــی که از ورود سن به مزارع داشته ایم 
مربوط به شهرستان درگز بوده است. این واقعه در میزان بسیار 
کمی اتفاق افتاده و حتی به سطح مبارزه با این آفت نرسیده است.
وی اظهار کرد: به دلیل بارندگی های زیاد در بهار امسال علف های 
هرز در اطراف کوه ها و مزارع رشد کرده و سبز شده اند و آفت سن 
فعالً در حال تغذیه از این علف ها هستند. بارندگی موجب می شود 
که رفتار سن مختل و دیگر به راحتی قادر به تخم ریزی نباشد و 

درنتیجه تولید مثل کمتری خواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد: اگر کشــاورزان عالئم ورود این آفت را در 
مزارع خود مشاهده کردند باید در نخستین فرصت به مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان موضوع را اعالم کنند. پس از بررسی 
کارشناسان این ســازمان اگر میزان آفت زدگی به نرم و سطح 

مبارزه رسیده بود اقدامات الزم صورت می گیرد.
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
متذکر شــد: اکنون کارشناسان این سازمان در سطح استان 
در حــال پایش مزارع و تورزنی هســتند. تاکنون در حدود 
۴200 مبارزه در سطح استان صورت گرفته است. این عدد 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته بســیار پایین است. اما 
کشــاورزان حتماً باید اقدامات احتیاطی الزم را انجام دهند، 

چون این حشره به دنبال تکمیل زندگی خود است.
حالج نیا گفت: مسئول اصلی مبارزه با آفت سن در مزارع، خود 
کشاورزان هستند. آفت سن آفتی همگانی است. در این نوع آفت 
پایش و اطالع رســانی با جهاد کشاورزی است و مبارزه به عهده 
کشاورزان است. اما آفتی مانند هجوم ملخ به مزارع آفتی عمومی 

است و تمام مراحل کار به عهده سازمان جهاد کشاورزی است.
وی افزود: هزینه مبارزه با ســن نســبت به خســارتی که 
کشــاورز خواهد دید بســیار پایین اســت. اگر سن زدگی 
محصول گندم یک مزرعه از دو درصد بیشــتر شــود، این 
گندم توســط ســیلو تحویل گرفته نخواهد شد. این گندم 
خاصیت نانوایی خود را از دســت داده است و روی دست 
کشــاورز باقــی خواهد ماند. به همین دلیل در آفت ســن 

هوشیاری و دقت عمل کشاورزان بسیار مهم است.

زاویه تصویر

برف بهاری
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تقاضاینصبدستگاهشارژمنکارت
از سازمان اتوبوسرانی خواهشمندم یک دســتگاه شارژ من کارت در میدان 17شهریور نصب 

بفرمایند.
۹۳5...772۰

اگرفرودگاهمنتقلشود!
اگر فرودگاه منتقل شود! تکلیف چند میلیارد 
هزینه مترو فرودگاه چه می شود؟ برای جبران 
آن باید خط  یک را تا بهشت رضا ادامه دهند 
تا زائران عرب به دو قطب توریستی خواجه 
اباصلت و خواجه مراد بروند و انبوه مجاوران به 

زیارت اهل قبور و شهدا مشرف شوند.
۹۳6...6۱5۸

دفترچهبیمهبهشماتعلقنمیگیرد
مــن تازه دامادم رفتم دفترچه بیمه ســالمت 
خودم را عوض کنم گفتند شناسنامه همسرت 
را بیاور، بردم گفتند به شما و خانمت دفترچه 
درمانی سالمت نمی دهیم چون خانم شما قباًل 
زیرمجموعه بیمه تأمین اجتماعی پدرش بوده، 
اکنون دفترچه درمانی سالمت تعلق نمی گیرد، 

در این گرانی ها و خرج دکتر چه کنم؟
۹۳5...575۱

موروثیشدناداراتبرایفرزندانمدیران
صد افسوس که دادرســی نیست؛ متأسفانه ادارات دولتی شــده میراثی برای مدیران و 
معاونان و فرزندان و نزدیکانشــان اما من تک فرزندم که بتازگی متأهل هم شده ام  بیکار 

هستم! آیا این عدالته؟
۹۳5...2۰۱2

بازرساناتحادیهنانوایانکجاهستند؟
چرا کســی به این همــه نانوایی که مثل 
قــارچ در هــر خیابان بدون مجوز ســبز 
نان های  نظارت نمی کند؟ کاش  می شوند 
باکیفیتی بدهند دست مردم، اما دریغ که 
بیش از 90درصد ایــن نانوایی ها نان های 
بی کیفیت به مردم می دهند، بازرسان کجا 

هستند؟
۹۳۸...6۳2۱

نیازبهپلهوایی
با وجود محل عبــور عابر پیاده در مقابل 
هدایت 19، رد شدن عابران بسیار سخت 
اســت؛ این محــل نیاز به پــل هوایی در 
ورودی شــفا به هدایت دارد. مســئوالن 

محترم لطفاً اقدام الزم انجام شود.
۹۳5...2۱5۴
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از  پیامی  روز گذشــته   محبوبه علی پور
سوی شــهروندی مشهدی به دستمان رسید 
که حکایت از ادعای تخلف پزشکی در یکی از 
بیمارستان های مشهد و فوت یک بیمار داشت. 
از همین رو برای آگاهی از موضوع تماســی با 

مادر این بیمار در اهواز انجام دادیم.

شرحماجرا
فاطمــه فرجی پور با تأییــد این ماجرا ضمن 
تشریح مبســوط واقعه می گوید: بستگان من 
در مشهد اقامت دارند و دخترم در سفری که 
به مشــهد داشت از طریق اینترنت با کیفیت 
جراحی های دکتر»ش« آشنا شد و اصرار کرد 
کــه پایش را که به دلیل تصادف دچار حادثه 
شده در این شــهر عمل کند و پروتز بگذارد 
مــا هم قبول کردیم. دکتر معالج هم در روند 
معاینه و آمادگی برای جراحی همواره به انجام 
ایــن عمل اطمینان می داد و تأکید داشــت: 
»طوری عمل می کنیم کــه از روز اولش هم 
بهتر شــود!«. به این ترتیب هدی تنها دختر 
من که 3۴ سال داشــت، روز چهارشنبه 20 
فروردین امسال در ساعت 16 در بیمارستان 
»ب« به اتاق عمل رفت و ساعت 2۴ به بخش 
منتقل شــد. در این زمان من نتوانستم او را 
بخوبی ببینم چون پرســتاران گفتند: بروید 
چون می خواهیم لباس هایش را عوض کنیم. 
مــا هم بیــرون آمدیم کــه در همین موقع 
صدای جیغ دخترم را شــنیدم برای آگاهی 
از وضعیتش برگشتم که راهم ندادند و اصرار 
داشتند هیچ مســئله ای نیست. همین موقع 
پزشــکان آمدند و بدون آنکه حتی تختش را 

عوض کنند، دوباره دخترم را بردند.
این مادر ادامه می دهد: پزشکی همراه پرستارها 
بود که از او وضعیت دخترم را جویا شدم و او 
نیز جواب داد که دخترم دچار افت فشار شده 
و بایــد به بخش مراقبت های ویژه برود. به هر 
روی من سرگردان و آشفته بودم و هیچ کس 
خبری به من نمی داد تا اینکه ساعت سه صبح 
بار دیگر دختــرم را به اتاق عمل بردند. به هر 
حال ساعت 6 صبح پرستاری به من اعالم کرد 
که بروم پشت در اتاق عمل چراکه دکترش با 
من صحبتی دارد. زمانی که با دکتر»ش« پشت 
در اتاق عمل روبه رو شدم او گفت: »دخترتان 
دچار خونریزی داخلی شــده و از ساعت سه 
صبح عملش کردیم تا خونریزی قطع شود تا 

دو ســاعت دیگر هم به اتاق 
مراقبت هــای ویــژه منتقل 
می شــود و شــما می توانید 
ببینیدش. او مشــکلی ندارد 

اما کمی ضعیف شده است«.
من  می افزایــد:  فرجی پــور 
بی خبر و ســرگردان همان 
طور پشــت در اتاق هــا راه 
می رفتم که ســاعت 11/30 
دوبــاره دکتر آمــد و گفت: 
سطح هوشــیاری دخترتان 
افت کرده و به کما رفته است. 
من از شوک این صحبت ها به 
دلیل مشکالت قلبی که دارم 
از هوش رفتم و پس از ساعتی 

که وضعم بهتر شد دوباره دنبال دخترم رفتم 
اما در بخش مراقبت های ویژه دیدم بر روی او 
مالفه ای سفید انداخته اند. به دکتر گفتم مگر 
مرده که رویش مالفه کشیده اید که جواب داد: 
بله!!! متأســفانه تازه تمام کرده است. این مادر 
با بی قراری از این وضعیت خاطرنشان می کند: 
من فقط می خواهم بدانم چرا مشکالت دخترم 
را حین جراحی به من اطالع ندادند؟ مگر پیش 
از عمل بررسی، آزمایش و مشاوره نکردند که 

ناچار شدند دو بار او را عمل کنند؟
وی با اشاره به اینکه همسرش فوت شده، ادامه 
می دهد: عالوه بر هزینه های متعارف جراحی 

و  تصویربــرداری  هماننــد 
آزمایش هــای مختلف، 13 
میلیون تومان هزینه خرید 
پروتز دادیم اما به دلیل فوت 
فرزنــدم هزینــه جراحی را 

پرداخت نکردیم. 

درانتظاربررسیهای
کارشناسانه

بنا بر شــنیده ها قــرار بوده 
هــدی  بیمــار،  جراحــی 
فرجی پور 3۴ ســاله توسط 
که  شــود  انجام  دکتر»ش« 
توســط دکتر»الف« که حق 
طبابت در سرویس خصوصی 

را نداشته؛ صورت گرفته است. 
دکتر علی بیرجندی نژاد، رئیس ســازمان نظام 
پزشکی مشهد نیز به گزارشگر ما اظهار می کند: 
هــر روزه صدها خدمات پزشــکی و درمانی در 
مراکز درمانی شــهر ما ارائه می شود که در این 
میان ممکن اســت برخی موارد خواســته و یا 
ناخواســته دچار عارضه شــوند. از همین رو به 
سازمان نظام پزشکی بنا بر وظیفه سازمانی خود 
از مجاری غیررسمی نیز این گونه موارد منعکس 
شود. البته آنچه مسلم است وظیفه سازمان مزبور 
زمانی آغاز می شــود که موارد یاد شده از کانال 

مراجع رسمی اطالع داده شود.

وی توصیــه می کند: بهتر اســت پیگیری 
چنین مــواردی از طریق مراجع رســمی 
صورت بگیرد چراکــه ورود چنین مباحثی 
بــدون توجــه به ایــن مقوله به رســانه ها 
داشــته  مطلوبی  نتایــج چندان  نمی تواند 
باشــد. زیرا همــه روزه تعداد بســیاری از 
بیماران تحــت عمل جراحی قرار می گیرند 
که انعکاس رســانه ای این مطالب می تواند 
منجر به افزایش اضطراب های بیماران شود 

که مطلوب ما و اصحاب رسانه نیست.
بنابراین در خصوص موضوع مورد اشــاره شما 
بهتر است که منتظر بمانیم تا از سوی مراجع 
رسمی ارائه شــود و ما نیز پیگیری می کنیم. 
بنابراین چنانچه محرز شود که قصور و کوتاهی 
صورت گرفته به طور قطع، برخورد مناسب و 

متناسب با تخلف انجام می گیرد.
این متخصص تأکید می کند: فرایند رسیدگی و 
بررسی خطاهای پزشکی نیازمند کار کارشناسی 
است. چنان که به طور قطع باید محتویات پرونده، 
اظهارات شهود در قالب تیم کارشناسی بررسی 
شــود. ســپس در تیم انتظامی با حضور قاضی 
مربوطه هــم در دادگاه بدوی و هــم در دادگاه 
تجدیدنظر بررسی شــده و رأی صادر می شود. 
در واقع نمی توان در این خصوص بدون بررسی 
کارشناسانه پیشداوری کرد. بنابراین باید صبر کرد 
تا پرونده مذکور مورد بررسی قرار بگیرد و تا زمانی 
که به مرحله رسیدگی نرسیده، نمی توان درباره 
آن اظهارنظر کرد. بنابراین باید فرصت دهیم که 
سیســتم های قضایی موارد مورد نظر را بررسی 

کرده و در نهایت اعالم نتیجه کنند. 

سخنآخر
گفتنی است برای اطالع از زوایای این قضیه؛ 
مکــرر با پزشــک مرتبط و دیگر مســئوالن 
بیمارستان یاد شده تماس گرفتیم که موفق به 
دریافت پاسخ نشدیم. بنابراین همچنان منتظر 

صحبت ها و نظرات آنان نیز هستیم.

قدس دالیل فوت یک بیمار بستری در بیمارستان مشهد را پیگیری کرد

آیاقصورپزشکیدرکاربودهاست؟

درواقعنمیتواندراین
خصوصبدونبررسی
کارشناسانهپیشداوری
کرد.بنابراینبایدصبر
کردتاپروندهمذکور

موردبررسیقراربگیرد
وتازمانیکهبهمرحله

رسیدگینرسیده،
نمیتواندربارهآن

اظهارنظرکرد

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

5.600

6.900

4.500

4.800

7.200

پاکت

بسته

100 گرمی

850 گرمی

کیلوگرم

شیر )2.5 درصد چربی(

پنیر 400 گرمی )پگاه( 
کره پگاه

ماست )2/3 درصد پگاه( 

تخم مرغ

روز بازار مشهد



روی خط حادهث قدس افشاکرد

کالهبرداری به سبک بن  سبد کاال
علی محمــدزاده: گرانی های یک ســال 
اخیر پس لرزه های آسیب زای متنوعی برای 
شهروندان داشته و به نظر می رسد باید مردم 
مراقب باشند و دســتگاه های نظارتی هم با 
دقت بیشتری اتفاقات جامعه را نظارت کنند.

یکی از آســیب هایی که به اشــکال مختلف 
بروز کرده توزیع بن کاال در برخی از مناطق 
بوده و هســت و در آخرین مورد که تعدادی 
از شــهروندان در تماس با روزنامه خواستار 
پیگیری آن شدند مربوط به شرکتی است که 
در روزهای گذشته افرادی با مراجعه به درب 
منازل شهروندان در مناطق کم برخوردار شهر 
برگه هایی را به آن ها می دادند که بر روی آن 

عبارت بن کاال را هم درج نموده اند. 
نکتــه قابل توجــه این ماجرا آن اســت که 
شــرکت توزیع کننده ایــن برگه هــا با نام 
»شــرکت مبتکران ...« اردیبهشت ماه سال 
گذشــته به ثبت رســیده و اگر شهروندی 
در ســامانه ثبت شــرکت ها جست وجو کند 
به عنوان یک شــرکت ثبت شــده نام آن را 
می بیند و همین امر موجب می شود تا تصور 

کند ادعای آن ها درست است.
موضوع دیگــر اینکه در بــاالی برگه ای که 
در اختیار شــهروندان قرار گرفته به درشتی 
درج شده است »بن سبد کاال« و در ادامه از 
شهروندان متقاضی دریافت برگه می خواهند 
تا مشــخصات و کد ملی سرپرست خانوار را 
در جای خالی مشخص شده برای این موارد 
بنویسند و در مقابل به ازای هر عضو خانواده 

مبلغی از آنان دریافت می شود.
اما نکته تأمل برانگیز ماجرا نوشته دیگری بر 
روی این برگه است که در آن نوشته شده »با 
همکاری فروشــگاه زنجیره ای افق کوروش« 
و شــهروندان در وضعیت کنونی که گرانی 

اقالم مصرفــی خانواده ها توان 
خریــد آن ها را بســیار کاهش 
داده است تصور می کنند چون 
نوشته شــده »بن سبد کاال« 
همان ســبد کاالی  احتمــاالً 
توزیعــی از ســوی دولت برای 
اقشار کم درآمد است و اقدام به 
گرفتن ایــن برگه ها و پرداخت 
همان مبالغ ادعایی از سوی فرد 
توزیع کننــده برگه ها می کنند.

بنابراین برای پیگیری ماجرا با 
دفتر مرکــزی افق کوروش در 

خراســان رضوی تماس 
گرفتیم کــه مدیر حوزه 
مجموعه  ایــن  بازرگانی 
ضمــن رد این مســئله 
در  موضوع  پیگیــری  از 

مراجع قضایی خبر داد.
عشــقی اظهار داشــت: 
توزیع کننــده  شــرکت 
با  قــراردادی  گونه  هیچ 
فروشــگاه های  مجموعه 
زنجیــره ای افق کوروش 
بــرای توزیع ســبد کاال 

ندارد و اقدام صورت گرفته مورد شکایت ما 
بــوده و در حال پیگیری آن از طریق مراجع 

قضایی هستیم.
وی گفت: بر اساس قواعد مجموعه هیچ کدام 
از فروشگاه های زنجیره ای بدون هماهنگی با 
دفتر مرکزی مجاز به عقد قرارداد یا هر اقدام 
دیگری نیستند و از شهروندان تقاضا می شود 
در موارد این چنینی پیش از هر اقدامی ابتدا 
موضوع را از مجموعه مورد نظر که می تواند 
هر فروشگاه زنجیره ای باشد استعالم نمایند 
تا از صحت ادعای افرادی که به آن ها مراجعه 

کرده اند اطمینان پیدا کنند.

آب و هوا
 تناوب بارش های بهاری 

تا روز جمعه در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: بررســی 
نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره به تناوب تا جمعه برای 
مناطقی از استان بخصوص نیمه شمالی نشان دهنده بارش 
پراکنده باران و برف است. ضمن اینکه از جمله در گردنه های 
کوهستانی تشکیل مه سبب کاهش میدان دید افقی می  گردد. 
از جمعه اواسط روز نیز روند افزایش دمای هوا آغاز و تا روزهای 

پایانی هفته آینده ادامه خواهد داشت.

خبر
   آغاز مجدد عمليات ساخت تونل اهلل اكبر 

 قدس: مدیرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي در حاشیه 
سفر استاندار به شهرستان درگز از آغاز مجدد عملیات ساخت 

تونل اهلل اکبر در آینده نزدیک خبر داد.
محمدرضــا اخوان عبداللهیــان با اعالم ایــن خبر گفت: با 
مساعدت اســتاندار خراسان رضوي در مرحله اول 4 میلیارد 
تومان در بهمن ماه ســال 97 از محل اوراق خزانه به تکمیل 
پروژه تونل اهلل اکبر شهرستان درگز اختصاص دادند که در این 
سفر هم این عدد به 8 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش 
یافت و بزودي به قرارگاه خاتم اختصاص داده خواهد شــد تا 
عملیات اجرایي آن آغاز شــود.وي همچنین در خصوص راه 
هاي روستایي شهرستان درگز گفت: بزودي 16/5 کیلومتر راه 
روستایي در دست ساخت در شهرستان درگز به بهره برداري 
خواهد رســید که با این افتتاح میزان برخورداري روستاهاي 
باالي 50 خانوار شهرستان درگز از راه آسفالته به 97 درصد 
خواهد رســید که 2 درصد از میانگین کل کشور باالتر است.

گفتني است تونل اهلل اکبر شهرستان درگز از جمله پروژه های 
مهم این منطقه است که مطالعات آن در سال 1381 آغاز شد 
و پس از 13 سال اجرای آن در سال 1394 آغاز گردید اما به 
دلیل محدودیت های مالی اعتبارات الزم به این پروژه نرسید.

افراد30 سال به باال بخوانند 
  دعوت مركز جامع سالمت شهر خرو 

برای شركت در كمپين فشار خون 

خرو- خبرنگار قدس: دبیر کمپین فشار خون مرکز جامع 
سالمت شــهر خرو گفت: همزمان با هفته سالمت از اول تا 
پانزدهم اردیبهشت ماه کمپین فشار خون در این شهر برگزار 
می شــود. دکتر زهره مال نوروزی افزود: فشار خون باال یکی 
از مهم ترین عوامل خطر ســالمتی است که در صورت عدم 
کنترل فشار خون عوارض غیر قابل جبران و خطرناکی در بدن 
ایجاد می شود که موجب به وجود آمدن بیماری هایی همچون 
سکته مغزی و قلبی و نارسایی کلیه می باشد. وی ضمن تأکید 
بر اینکه باید فشــار خون را جدی بگیریم، گفت: ازتمام افراد 
باالی سن 30 ســال دعوت می شود تا 15 اردیبهشت ماه با 
مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در این کمپین مشارکت 
نماینــد. وی هدف از این کمپین را غربالگری و شناســایی 
بیماری فشار خون و جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی و 

کلیوی و در نتیجه کاهش مرگ و میر اعالم کرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری نیشابور:
  با دالالن  تفکيک اراضی كشاورزی 

برخورد قانونی می شود
نيشــابور- خبرنگارقدس: هر گونه تغییر کاربری اراضی 
کشــاورزی در خارج از شهرها و شــهرک ها به صورت خرد 
ممنوع بوده و نه تنها خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز 
و تلفن به آن ها داده نمی شود، بلکه در صورت مشاهده با این 
پدیده برخورد قانونی و بنای ساخته شده نیز قلع و قمع خواهد 
شد.معاون معماری و شهرسازی شهرداری نیشابور با اعالم این 
مطلب اظهارکرد:اخیراً به استناد گزارش های رسیده، برخی 
دالالن و افراد سودجو با همدستی افراد فرصت طلب اقدام به 
خرید اراضی کشاورزی در محور باغرود)بلوار شهید شوشتری( 
و سایر زمین های کشاورزی اطراف شهر به نازل ترین قیمت 
کــرده و پس از خرد کــردن و تفکیک آن، با بهای هنگفتی 
می فروشند.هادی نیرآبادی گفت: خرد شدن اراضی کشاورزی، 
زمینه تغییر کاربری و ویالسازی را فراهم کرده است که خالف 
ضوابــط و مقررات بوده و موجب از بین رفتن اراضی مرغوب 

کشاورزی و آسیب به منابع آب شرب شهری می شود.
وی ضمن غیر قانونی شمردن این اقدام سودجویان،خاطرنشان 
کرد: هــر گونه تغییر کاربری اراضی کشــاورزی در خارج از 
شــهرها و شــهرک ها به صورت خرد ممنوع بوده و نه تنها 
خدمــات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن به آن ها داده 
نمی شود، بلکه در صورت مشاهده با این پدیده برخورد قانونی 

و بنای ساخته شده آنان نیز قلع و قمع خواهد شد.

 كشف جسد مرد ميانسال دركانال آب

قدس: با کشــف جسد یک مرد میانسال از داخل کانال آبی 
در جنوب مشــهد، تحقیقات گسترده قضایی و پلیسی برای 
کشف علت مرگ این فرد آغاز شد.گزارش خبرنگار ما به نقل از 
فرمانده نجات ایستگاه دوم آتش نشانی مشهد حاکی است: روز 
گذشته در پی درخواست تکنسین های اورژانس از آتش نشانی 
مبنی بر انتقال جسد از داخل کانال آب در شهرک شیرین، تیم 
امداد و نجات ایســتگاه سوم در محل حادثه حاضر شده و در 
حضور عوامل انتظامی و قضایی نسبت به انتقال جسد متوفی 
که یک مرد میانسال بود، اقدام کردند.امیر رضا منصوری افزود: 
تحقیقات برای احراز هویت و مشخص شدن علت و زمان مرگ 
متوفی از ســوی کارآگاهان و پزشکی قانونی آغاز شده است.

 سارقان قمه به دست زمينگير شدند
قدس: جانشین فرمانده انتظامی مشهد گفت: دو سارق قمه 
به دست در این شهر با تیراندازی مأموران انتظامی دستگیر 
شدند.سرهنگ محمد طبسی افزود: این دو سارق در خیابان 
هدایت مشهد با استفاده از چاقو قصد تخریب قفل یک دستگاه 

خودرو سواری پراید و سرقت آن را داشتند.
وی اظهار داشت: سارقان به محض مشاهده پلیس پا به فرار 
گذاشتند که مأموران دایره تجسس کالنتری شفا با تیراندازی 
هوایی این دو نفر را زمینگیر کردند.وی گفت: در بازرسی بدنی 

از متهمان، یک قبضه قمه و تعدادی سیم کارت کشف شد.

 آتش سوزی برج 18 طبقه در مشهد

قدس: سرپرست سه ایستگاه سازمان آتش نشانی مشهد گفت: 
آتش سوزی طبقه دوم یک برج 18طبقه در خیابان کوهسنگی 
مشهد با اقدام به موقع 18 آتش نشان قبل از گستردگی و بروز 
خسارات مالی بیشتر مهار و اطفا شد. آتشپاد سوم کاظم کاظمی 
با تشــریح جزئیات این آتش ســوزی افزود: صبح روز گذشته 
آتش سوزی یک ساختمان در حال ساخت در خیابان کوهسنگی 
به سامانه 125 اعالم و 18 آتش نشان به همراه 6 دستگاه خودرو 
اطفای حریق و امداد و نجات از ایســتگاه های مجاور به محل 
آتش سوزی اعزام شــدند و در بررسی های اولیه مشخص شد 
انباری طبقه دوم این برج دچار حریق شــده است.سرپرســت 
ایســتگاه چهلم آتش نشــانی مشــهد با بیان اینکه بر اثر این 
آتش سوزی دود زیادی دو طبقه فوقانی ساختمان را فرا گرفته 
بود، خاطرنشــان کرد: آتش نشانان پس از مهار آتش و تخلیه 
دود، محل را ایمن ســازی کردند.این حادثه هیچ گونه تلفاتی 
نداشت و با اقدام به موقع آتش نشان ها در مهار آتش و ممانعت 
از پیشروی حریق، از خسارت های مالی گسترده نیز جلوگیری 
شــد. علت بروز این آتش سوزی در دســت بررسی می باشد.

  كشف 400 كيلوگرم مواد مخدر
 در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی استان خراسان 
شمالی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 443 
کیلو و 134 گرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، 
گفت: این مقدار نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 123 
درصد افزایش داشته است.  ســردارعلیرضا مظاهری اظهار 
داشت: در طول این مدت تعداد 265 متهم نیز دستگیرشدند 
که این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با 189 نفر، 

40 درصد افزایش داشته است.

 دست سوداگران مرگ رو شد
قدس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراســان شمالی از 
کشف 10 کیلو گرم تریاک و دستگیری سه سوداگر مرگ در 
بجنورد خبر داد. سرهنگ محمد غالمی با اعالم جزئیات این 
خبر گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه افرادی در سطح 
شهرستان بجنورد در زمینه خرید و فروش و حمل و جابه جایی 
مواد مخدر فعالیت دارند، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور 
کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان قرار گرفت و 
با شناســایی محل اختفای این سه ســوداگر مرگ دراقدامی 
غافلگیرانه دســتگیر و 10 کیلوگرم تریاک از محل کشــف 
شد.سرهنگ غالمی با تأکید بر اینکه در این عملیات موفقیت آمیز 
دو دستگاه خودرو سواری که برای جابه جایی مواد مخدر مورد 
اســتفاده قرار می گرفت نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد، 
افــزود: متهمان نیز بعد از انتقال به مقر انتظامی و تشــکیل 
پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 پلمب پاتوق فروشندگان مواد مخدر
 در فاروج

فاروج-خبرنگارخراسان- فرمانده انتظامی شهرستان فاروج 
از پلمب یک پاتوق معتادان پرخطر و فروشندگان مواد مخدر 
خبر داد. سرهنگ یداهلل نوروزی در تشریح این خبر گفت: در 
پي گزارش های مردمي مبني بر پاتوق شدن یک منزل واقع در 
خیابان »معدنی« شهر فاروج براي معتادان پرخطر، موضوع در 
دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهي قرار گرفت. 
وي با اشاره به اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگي 
با دادستان شهرستان فاروج وارد عمل شد، افزود: در این عملیات 
تعداد پنج خرده فروش دستگیر و در بازرسي به عمل آمده از 
این پاتوق آالت و ادوات اســتعمال مواد مخدر نیز کشف شد.
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بازار داللی دوباره جان گرفت

رقابت تنگاتنگ دالر و پياز در مشهد

گزارش

هاشم رسایی فر: پس از مدتی که آرامشی 
نسبی بر بازار ارز حاکم شده بود و ارزش دالر 
به قولی در کانــال 12 و 13 هزار تومان باال 
و پایین می شد دیروز به محض اینکه کرکره 
صرافی های ســطح شهر مشــهد باال رفت و 
حتی ســاعاتی پیش از آن ارزش دالر و سایر 
ارزها به طور محسوسی افزایش یافت.واکنش 
بازار به این تغییــرات، هجوم دوباره دالالن و 
دالرفروشان به عرصه خرید و فروش ارز بود 
در این بین حتی مردم عادی که گاهی داخل 
بازی فرصت طلبان می شوند نیز به این جمع 
اضافه شدند و شلوغی دوباره قسمتی از خیابان 
امام خمینی)ره( مشــهد را بیشتر و بیشتر 
کردند. داستان باال رفتن ارزش دالر دیروز به 
گونه ای بود که برخی از کاربران فضای مجازی 
به طنز از رقابت فشرده و تنگاتنگ قیمت پیاز 

و دالر در کانال 14 هزار تومان نوشتند!
حواشــی بازار خرید و فــروش ارز در خیابان 
امام خمینی )ره( مشــهد هــم در نوع خود 
قابل توجه و البته تأمل برانگیز بود. در هیاهو 

و تب و تاب قیمت لحظه ای ارز، بودند نفراتی 
که از این تجمع خودجوش منفعت طلبانه به 
دنبال کسب درآمد بودند. در این بین فروش 
چای، تنقــالت، دوغ و حتی غذاهای خانگی 
بازار خاص خودش را داشــت و خیلی اغراق 
نیســت اگر بگوییم درآمــد آن هایی که این 
اقالم را در شلوغی بازار ارز می فروختند چیزی 
شبیه دالالن ارزی بود!پرسشی که در این بین 
مسئوالن مرتبط در شهرداری باید پاسخش 
را بدهنــد این اســت که چطــور در یکی از 
خیابان های اصلی و قدیمی شهر مشهد عده ای 
از شرایط به وجود آمده سوء استفاده می کنند 
و در چشــم بر هم زدنی بســاط فروش به پا 

می کنند و نظارتی بر آن ها نمی شود؟

  کاهش ارزش طال 
امــا در بحبوحه افزایــش ارزش دالر در بازه 
زمانــی دیروز و تا زمــان تنظیم این مطلب 
شــرایط در حجره های زرگــری و بازار طال 

متفاوت از جریان صعودی قیمت دالر بود.

محبوبیت طال این فلز گرانقیمت دیروز در بازار 
کاهش یافت و سیر نزولی حدود 3 هزار تومانی 
در هر گرم را تجربه کرد. اتفاقی که کارشناسان 
آن را متأثر از جریان قیمت دالر و تبدیل سرمایه 

برخی از طال بــه دالر را علت این افت قیمت 
می دانند. کاهشی که معلوم نیست تا کی و چطور 
ادامه دار باشد. شاید همین حاال که این مطلب را 
مطالعه می کنید همه چیز به مانند دیروز نباشد.

خبر

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار خراسان شمالی از اجرایی 
شدن طرح جمع آوری آب های سطحی خبر 
داد و گفت: تا ســه ماه آینده شــهرداری ها 
باید این طرح را آماده کنند تا ســایر طرح ها 
منطبق با آن اجرایی شــود. رضا رجب زاده 

در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
اظهار داشــت:مطالعات آب های سطحی در 
شهر بجنورد تکمیل نیست هرچند شهرداری 
اقدامات خوبی را انجام داده اما وقتی این طرح 
آماده شود مشــکالت کمتری پیش می آید. 
وی افزود: در سیل اخیر عملکرد دستگاه های 

اجرایی اســتان در حوزه بحران و پیشگیرانه 
مطلوب بود که البته استاندار نیز در این مدت 
با برگزاری جلسات مستمر در تهران اعتبارات 
خوبــی را اخذ کرد. رجــب زاده در خصوص 
سرما زدگی احتمالی محصوالت کشاورزی نیز 
گفت: جهاد کشاورزی باید تا حدی را که قابل 

پیش بینی است اطالع رسانی کند تا اقدامات 
پیشگیرانه انجام شود. وی همچنین خبر از 
پرشدن 56 درصدی مخازن سدهای استان 
بخصوص ســد بارزو شیروان داد و گفت: اگر 
بارندگی های اخیر نبود بدون شک مشکالت 

حادتری در حوزه آبرسانی داشتیم. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

56 درصد مخازن سدهای خراسان شمالی پرشد

بجنورد - خبرنگار قدس: مدیر کل اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: تاکنون 270 میلیارد 
تومان تسهیالت مشاغل پایدار روستایی و عشایری 4/6 
درصد و سرمایه در گردش 10 درصد پرداخت شده است.
علی نوری در نشســت خبری به مناســبت هفته کار و 
کارگــر با بیان اینکه در این زمینه جزو اســتان های اول 
کشور هستیم، اظهار داشت:سهم استان خراسان شمالی 
از تسهیالت روستایی و عشایری 400 میلیارد تومان است 

که این رقم ابالغ شده است.
نوری افزود: 70 درصد تســهیالت پرداخت شده متعلق 
به بخش کشــاورزی و دامپروری بوده و مابقی در ســایر 
بخش ها بوده است.وی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی 
دراستان نیز گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته 

44/9 درصد و در کشور 40/5 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه رکود صنعت ساختمان و ساخت و ساز، 
درآمد و وضعیت اقتصاد کارگران این اســتان را با مشکل 
روبه رو کرده اســت افزود: مشاغل بسیار زیادی با صنعت 

ساخت و ساز ارتباط دارند و کارگران ساختمانی بویژه در 
این استان از رکود در این صنعت تأثیر گرفته اند.

این مقام مســئول گفت: در سال گذشته نرخ بیکاری در 
استان 10/4 درصد بوده که این شاخص در سطح کشور به 
12 درصد رسید.نوری ادامه داد: نرخ بیکاری در سال، طی 
چهار نوبت )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( اعالم می  شود 
که با توجه به بافت استان و اشتغال مردم این منطقه در 
حوزه کشاورزی و دامپروری این شاخص در ایام مختلف 

متغیر است.
مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت: 
در حال حاضر 18 هزار و 500 نفر از کارگران ساختمانی 
این استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قراردارند و 

اکنون برای 1700 نفر نیز سهمیه بیمه وجود دارد.
نوری در خصوص ســاماندهی کارگران سرگذر نیز گفت: 
قرار بر این اســت تا برای این افراد سرپناهی ساخته شود 
که این ســرپناه از سیســتم های گرمایشی، سرمایشی، 
امکانات بهداشــتی و... برخوردار باشــد و این افراد زمان 

انتظار برای پیدا کردن کار را در این مکان ســپری کنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان شمالی با 
اشاره به حوادث ناشــی از کار در استان در سال 97 نیز 
اظهار داشــت: در سال گذشــته 64 فقره حادثه ناشی از 
کار در اســتان رخ داد که در همیــن زمینه هفت نفر از 
کارگران ســاختمانی و دو نفر از کارگران نیز بر اثر انفجار 
در پمپ بنزین فوت شدند.وی در پایان با اشاره به شروع 
هفته کار و کارگر از 5 اردیبهشت  ماه به مدت یک هفته 
گفت: تجلیل واحد نمونه کارگری استان در زمینه سالمت 
در جشــنواره ملی امتنان، دیدار جامعه کارگری کشور با 
مقام معظم رهبری و ریاســت جمهوری، گلباران شهدا 
در امامزاده ســید عباس)ع(، دیدار با امام جمعه بجنورد، 
دیدار جامعه کارگری با استاندار خراسان شمالی، مالقات با 
بیماران، افتتاحیه چند پروژه، راه اندازی ایستگاه سالمت، 
کمک به مناطق سیل زده آق قال و نواخته شدن زنگ کار 
در مــدارس و... از جمله برنامه های این نهاد در این هفته 

خواهد بود.

مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی خبر داد

پرداخت ۲۷0 میلیارد تومان تسهیالت مشاغل پایدار روستایی و عشایری

در باالی برگه  ها  به 
درشتی درج شده »بن 

سبد کاال« و در ادامه از 
شهروندان می خواهند 
تا مشخصات و کد ملی 

 سرپرست خانوار
 را در جای خالی 

 مشخص شده برای 
این موارد بنویسند

بــرش

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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