
شایعه گرانی، ترفند دالالن برای احتکار انسولین راه اندازی یک مطب دندانپزشکی یک میلیارد آب می خورد!
قدس از بازی سودجویان با جان بیماران گزارش می دهد در گفت و گو با عضو شورای روابط عمومی نظام پزشکی مطرح شد

 انســولین از جمله داروهای مهم موجود در 
بین اقالم دارویی هر داروخانه اســت که به 
دلیل نقش حیاتی برای بیمــاران دیابتی از 
اهمیت باالیی در ســبد دارویی این گروه از 
بیماران برخوردار است. به همین جهت وجود 
آن و در دسترس بودنش برای بیمارانی که با 

افزایش  قند خون ...

در هفته های اخیر بنابر مصوبه دولت ، تعرفه های 
دندانپزشــکی برای ســال جــاری ، در بخش 
دولتــی بــا 10 درصــد و در بخش خصوصی 
13 درصــد افزایش تعیین شــده که همین 
مسئله واکنش های متعددی را از سوی جامعه 
دندانپزشکان به همراه داشته است . چنانکه برای 

.......صفحه 4 حل این مسئله نیز کارگروهی ... .......صفحه 4
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8 شهرستان خراسان رضوی سکاندار ندارد
امروز و در ۷۰۰ غرفه

چهاردهمین نمایشگاه 
 بین المللی قرآن 

در مشهد افتتاح می شود

.......صفحه 2

گزارش قدس از بالتکلیفی و تأخیردر انتخاب فرمانداران

.......صفحه 2 

 گزارش قدس از انتقادات شهروندان 
به افزایش کرایه ها

گرانی، مسافر 
تاکسی های اینترنتی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی گفت: 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم مشهد از امروز 
تا 30 اردیبهشــت  در قالب ۷00 غرفه در نمایشگاه بین المللی 
مشهد برگزار می شود.جعفر مروارید طی نشستی مطبوعاتی در 

مورد چهاردهمین نمایشگاه بین المللی...

داســتان تاکسی های اینترنتی چند سالی می شــود با راه اندازی 
اپلیکیشن هایی با نام و نشــان های مختلفی شکل گرفته است. 
تاکســی هایی که به ادعای دست اندرکاران آن ها هم برای مسافر 
ســود دارد و هم درآمدزایی خوبی برای رانندگان آن ها. با آمدن 
سرویس های اینترنتی تاکسی، به نوعی برخی از صنوف هم راستا با 

این خدمت مانند تاکسی های ...
.......صفحه 3 
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 13 می 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 8964 
 ویژه نامه 3348 

قدس: رئیس کمیســیون مناطق پیرامونی و 
کم برخوردار شورای شهر مشهد از اختصاص 
9 میلیارد اعتبار برای حل مشــکل ترافیکی 

جمعه بازار این شهر خبر داد.
رمضان علــی فیضی گفت: جمعه بــازار را از 
محور میامی به جاده شترک انتقال دادیم اما 
مشکل ایاب و ذهاب و ترافیکی در آن منطقه 
وجود دارد که با اختصاص یک اعتبار خیلی 
خوب خواســتیم با تعریض جــاده، ایجاد راه 
دسترسی و ایجاد پل مکمل برروی کشف رود 
دسترســی به آن نقطه را راحت می کنیم تا 
آن چند هزار شــغلی کــه در این جمعه بازار 
هســتند برای یک روز هم که شــده در آنجا 

پایدار بماند .
وی در گفت و گو با ایســنا افــزود: تا انتهای 
اردیبهشــت فاز اجرایی این پــروژه آغاز و تا 
انتهای ســال هم جمع می شود. قرار شده به 

صورت ضربتی کار کنیم. 
اعتبار آن هم هر چقدر شود تأمین می کنیم. 
حــدود 9 میلیــارد اعتبار برای ایــن پروژه 

پیش بینی کرده ایم. 
یــاد آور می شــود روزنامه قــدس نیز طی 
سلســله گزارش هایی مشــکالت جمعه بازار 
مشــهد بخصوص راه دسترســی بــه آن را 
پیگیری و به چاپ رســاند که امید می رود 
با اختصاص بودجه یاد شده مشکل ترافیکی 

این بازاربزودی بر طرف شود.

مدیرعامل شرکت آب خراسان رضوی خبر داد 
 تأسیس  تصفیه خانه برای افزایش کیفیت  

آب شرب شهر ریوش
قدس: آب و فاضالب خراسان رضوی برنامه های این شرکت برای 

تأمین آب کیفی شهروندان در شهر ریوش را اعالم کرد. 
سید ابراهیم علوی گفت:شهر ریوش به دلیل برخورداری از دو منبع 
تأمین آب مشکلی از نظر کمیت ندارد ولی به لحاظ کیفیت موجب 

گله مندی مشترکان شده است. 
وی برنامه راهبردی این شــرکت برای رفع نگرانی مردم ریوش را 
تهیه دو برنامه دانست و اظهار داشت: در فاز نخست قرار بود سال 
گذشــته آب از بند خوشــرود با اجرای 5500 متر لوله گذاری به 
ریوش منتقل شــود که در پی افزایش قیمت ها، مناقصه مربوط به 

این پروژه به سبب عدم خرید لوله عملیاتی نشد. 
وی در همین رابطه از تجدید مناقصه و انتخاب و تعیین پیمانکار و 
تحویل زمین خبر داد که مقرر شد پیمانکارضمن خرید لوله، نسبت 
به اجرای پروژه در بازه زمانی 9ماه و با اعتبار 18میلیارد ریال اقدام 
کند. وی بر تأمین 10میلیارد ریال اعتبار دیگر برای نیرو رســانی 
به بند خوشــرود تأکید کرد و ادامه داد: با اتمام این پروژه 10 لیتر 

برثانیه آب با کیفیت وارد شبکه توزیع شهر ریوش خواهد شد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اضافه کــرد: در فاز 
دوم و پس از اجرای پروژه آبرســانی از بند خوشرود ، یک باب 
تصفیه خانه آب طراحی شــده به روش »الترافیلتراســیون« در 

ریوش راه اندازی می شود. 
علوی اعتبار ســاخت این تصفیه خانــه را 50 میلیارد ریال ذکر 
کــرد و گفت: در حال پیگیری تأمین این مبلغ از طریق مراجع 

ذی ربط هستیم.

درس عملی شهید پژوهی در منزل شهید کامیاب
مســعود حیدری: همزمان با فرارســیدن بهار 
قرآن، دانش آموزان مشــهدی منزل شهید کامیاب 
را با تالوت آیات نور عطرافشــانی کردند.به گزارش 
خبرنگار قدس، روز گذشته دانش آموزان پایه ششم 
دبستان شهید ســالیانی در منزل شهید سیدرضا 
کامیــاب، یار دیرین رهبر فرزانــه انقالب حاضر و 
ضمن تالوت کالم اهلل مجید درس شــهیدپژوهی را 

به طور عملی فراگرفتند.
دختر شهید کامیاب در جمع دانش آموزان گفت: شما 
دانش آموزان عزیز آینده ســازان این مملکت هستید 
و گام برداشتن شما در مســیر درس همان چیزی 
اســت که یقین دارم خواسته همه شهداست. شهدا 
تمامی هستی خودشــان و باارزش ترین چیز را که 
 جانشان بود در راه اسالم و پیروزی انقالب تقدیم این 
مرز و بوم کردند تا اســالم را زنده نگه دارند و از همه 

چیز و خانواده شان گذشتند تا ما بتوانیم با امنیت و 
بدون دغدغه زندگی کنیم.

وی که خود نیز از معلمان آموزش و پرورش اســت، 
تأکید کرد: همه ما باید تالش کنیم تا از دین اسالم 
دفاع کنیم تا مدیون خون شهدا نباشیم.سیدحسین 
کامیاب نیزاز خاطرات شــهید و روز ترور پدرش در 
جمع دانش آموزان گفت: از همان کودکی بیشــتر 
اوقات همراه پــدر می رفتم و پــای صحبت هایش 
می نشســتم. یک بار که پیش از انقالب اســالمی به 
تربت جام رفته بودیم و شــهید کامیاب در مسجدی 
مشغول سخنرانی بودند، نیرو های ساواک به مسجد 
حمله ور شدند و با انداختن گاز اشک آور و تیراندازی 
در مسجد، سعی در برهم زدن جلسه و متفرق کردن 

مردم داشتند و پدر مدام با این خطرات رو به رو بود.
 وی اظهار داشت: پس از انقالب بارها منافقین قصد 

دستگیری شــهید را داشتند و شهید هر بار در یک 
مســجد و محله و شــهر حاضر می شد و سخنرانی 
می کرد و از آنجایی که ایشان به عنوان نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی بودند، سرانجام در 

2۷ رمضان 1360 توسط منافقین ترور شدند.
فرزند ارشد شهید کامیاب تأکید کرد: پدرم همیشه 
بر نماز اول وقت و مسائل عبادی تأکید داشتند. ایشان 
معتقد بود کسی که نماز نخواند نمی تواند ارتباط با 
خدا داشــته باشد، در نتیجه نمی تواند آینده معنوی 
خود را بســازد.وی ادامه داد: ایشان همیشه ما را به 
مطالعه  تشویق می کردند و همواره خودشان احترام 
خاصی برای بزرگ تر ها قائل بودند.پارسا، داماد شهید 
کامیاب نیز در جمــع دانش آموزان گفت: ما در حال 
گــردآوری آثار، مقــاالت، دستنوشــته ها و نوارهای 
سخنرانی شهید کامیاب هستیم تا بتوانیم این شهید 

واالمقام را بیشــتر به مردم و بخصوص نسل جدید 
بشناسانیم تا شــما بدانید که این انقالب با تالش و 
کوشش چه کسانی به ثمر نشست.وی کتاب »خواب 
یک ســتاره« را که به روایت همسر شهید و در مورد 

زندگینامه شهید کامیاب است، یکی از ارزشمند ترین 
آثاری برشمرد که به زبان ساده و قابل فهم بخصوص 
برای رده سنی دانش آموزان است که به کوشش سمیه 

سادات حسینی به چاپ رسیده است.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی 
وخدماتی وتوزیعی فدک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

خراسان به شماره ثبت 8937    تاریخ نشر  1398/03/23
بدینوس��یله از کلی��ه نمایندگان منتخ��ب مرحله اول مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تعاونی تولیدی 
وخدمات��ی وتوزیعی فدک به ش��ماره ثبت 8937 دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی س��الیانه مرحله 
دوم نوبت اول ش��رکت که در روز جمعه  تاریخ 1398/03/31  س��اعت 9 صبح در محل دفتر شرکت تعاونی 
تولی��دی وخدمات��ی وتوزیع��ی فدک به آدرس هاش��میه 28 بعد از مخاب��رات برگزار می گ��ردد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و ارائه گزارش بازرس

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 97
3- طرح و تصویب بودجه مالی سال98

4-تعیین وتصویب سودشرکت ونحوه تقسیم آن بین اعضا
5- تصویب پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل

6-انتخاب هیئت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت سه سال 
7 – انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

باتوج��ه ب��ه انتخاب��ات هیئت مدیره وبازرس��ین افرادی ک��ه تمایل ب��ه کاندیداتوری س��مت هیئت مدیره 
وبازرس��ی رادارند.ظرف یک هفته ازتاریخ انتش��ارآگهی می بایست به دفترشرکت مراجعه وفرم مربوطه 

راتکمیل نمایند.
توضیحات : 1- کلیه مقررات قانونی برگزاری مجمع تابع آیین نامه مجامع عمومی وزارت تعاون خواهد بود.

2- داشتن کارت شناسایی معتبر برای حضور در مجمع الزامی است.   
 هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی وخدماتی وتوزیعی فدک

/ع
98
01
82
4

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهرتاریخ 

انتشار : 98/2/23
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن 
بهاردش��ت مشهد مهر راس س��اعت 17 روز سه شنبه مورخ 
98/3/7 در محل دفتر ش��رکت واقع دربلوار س��ید رضی ، 
س��ید رض��ی 34 پالک 322 طبق��ه پایین برگزار می ش��ود . 
از کلی��ه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مذکورمقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به 
موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. 
در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی به هم��راه وکیل 
مورد نظر باید از س��اعت 17 ت��ا 20 بعدازظهر روزهای 
چهارش��نبه ، شنبه  و دوش��نبه  مورخ 1، 4 و98/3/6 
به محل دفتر ش��رکت به نش��انی ف��وق مراجعه تا پس 
از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 1- اصالح ماده 5 اساسنامه 

) تمدید مدت فعالیت شرکت (
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهر
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آگهی دعوت سهامداران شرکت پیمایش آسانبر سهامی خاص ثبت شده به شماره 14751 و شناسه ملی 10380303825 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 9 صبح مورخ 98/03/05 در آدرس: مشهد-سجادشهر-

خیابان الله شمالی ) سجاد9-    ابن سینا12 (-بزرگمهرشمالی3-پالک27-طبقه سوم-واحد8 کد پستی 9187844962 تلفن 37602801 تشکیل می گردد حضور 
بهم رسانند. دستور جلسه:اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر محل شرکت 

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری و 

بهزیستی شهرستان کاشمر

تاریخ انتشار : 1398/02/23
نوبت برگزاری : اول

بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی 
ف��وق الذکر دعوت میش��ود در س��اعت 18  
روز جمع��ه م��ورخ 1398/03/03 در مح��ل 
دفتر ش��رکت واقع در کاشمر ، خیابان امام 
خمینی 3 حضور بهم رسانید . ضمنا هریک 
از اعضای شرکت میتواند عالوه بر رای خود 
، حداکثر سه رای با وکالت نامه کتبی و هر 
ف��رد غیر عضو ، تنها یک رای با وکالت نامه 

کتبی داشته باشد .
دستور جلسه : 1- تصویب اساسنامه جدید 
به منظور مطابقت با آخرین اصالحات قانون 
بخش تعاون 2- اصالح نام ش��رکت ) ماده 1 
اساس��نامه ( 3- اصالح نشانی مرکز اصلی 
ش��رکت )ماده 6 اساسنامه ( 4- اصالح بند ب 
از ماده 12 اساسنامه ) شرایط اختصاصی عضویت ( 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری 

و بهزیستی کاشمر

/ع
98
01
85
3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان بهداری و بهزیستی 

شهرستان کاشمر تاریخ انتشار : 1398/02/23
نوبت برگزاری : اول

بدینوس��یله از کلیه اعضا ش��رکت تعاونی فوق الذکر 
دع��وت م��ی ش��ود در س��اعت 20 روزش��نبه م��ورخ 
98/03/18 در مح��ل دفتر ش��رکت واقع در کاش��مر ، 
خیابان امام خمینی 3 حضور بهم رسانید. ضمنا هریک 
از اعضا ش��رکت میتواندعالوه بر رای خود حداکثر سه 
رای ب��ا وکالتنامه کتبی و هر ف��رد غیر عضو ، تنها یک 

رای با وکالت نامه کتبی داشته باشد .
تذک��رات : ضمن��ا داوطلبان عضوی��ت درهیئت مدیره 
یا بازرس��ی موظفند تا ی��ک هفته پس از صدور آگهی 
دع��وت ، م��دارک مربوط��ه ش��امل : ) فرم ثب��ت نام ، 
دو قطع��ه عک��س ، کپی کارت ملی و شناس��نامه ، حکم 
کارگزینی مبنی بر اش��تغال یا بازنشس��تگی در شبکه 
بهداشت و درمان ( را به دفتر شرکت تحویل نمایند. 
دس��تور جلس��ه :1- اس��تماع گزارش��ات هیئت مدیره و 
بازرس��ان 2- تصویب صورت های مالی سال های 94 و 95 
و 96 و 97  3- تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی هیئت مدیره 
برای سال 98  4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت س��ه سال 5- انتخاب بازرسان شرکت 
برای مدت یک سال  6- تصویب آیین نامه های اداری 
و اس��تخدامی ، معامالت ، وظایف ، اختیارات و حقوق و 
مزایای مدیر عامل 7 – تصمیم گیری در خصوص نحوه 

تقسیم سود سال های 94 و 95 و 96 و 97
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری 

و بهزیستی کاشمر

/ع
98
01
85
4

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شمالی 
گفت: خراسان شــمالی می تواند در بحث تحول سیستم 

آموزشی و تربیت نیروهای بومی پیشگام باشد.
محمدعلی شــجاعی در نشســت هیئت امنای دانشــگاه 

فرهنگیان اســتان اظهار داشــت: دانشــگاه فرهنگیان و 
آموزش و پرورش می تواند با شناســایی نیروهای انسانی 
مســتعد در مناطق روســتایی، آنان را به سمتی هدایت 
کند که در آینــده به عنوان نیروی بومــی با تعلق خاطر 

بیشــتر در این مناطق خدمت کنند.وی گفت: برای حل 
مشکل کمبود فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی با حضور نمایندگان این دانشگاه و 
آموزش و پرورش استان نشستی برگزار و با رعایت قوانین 

و مقررات موضوع را رســیدگی کند.براساس این گزارش، 
تعیین تکلیف برای ایجاد راه دسترســی قســمت شرقی 
دانشــگاه فرهنگیان در 10 روز آینده از دیگر موضوعات 

این نشست بود.

ضرب االجل  استاندار برای توسعه دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی
 و کم  برخوردار شورای شهر مشهد  خبر داد

 اختصاص 9 میلیارد اعتبار 
برای حل مشکل ترافیکی جمعه بازار



گزارش قدس از بالتکلیفی و تاخیردر انتخاب فرمانداران

8 شهرستان خراسان رضوی سکاندار ندارد
خبر

قدس  بــا اجرای قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان، به یکباره شــاهد خالی شدن 
پســت های مختلف در دســتگاه های دولتی 
بودیم، درحالی که براســاس منطق مدیریتی، 
نبود یک مدیــر موجب ایراداتــی در فرایند 
خدمت رسانی دستگاه مربوط می شود.اما اگر 
براساس حساسیت یا ضرورت بخواهیم نگاهی 
به پست های خالی مدیران بیندازیم بی تردید 
به این نتیجه می رسیم که خالی بودن پست 
فرمانــدار به عنوان عالی تریــن مقام اجرایی 
یک شهرستان تأثیرگذارترین پست در میان 
مدیران پایین تر از اســتاندار است و تعلل در 
خالی بودن این پســت شاید تبعات بیشتری 
نســبت به هر پست مدیریتی دیگر برای یک 
شهرستان داشته باشد.نکته قابل تأمل دیگر 
زمان خالی بودن این پست است؛ در سال 98 
که قرار است انتخابات مجلس شورای اسالمی 
برگزار شود بی شک حساس ترین برهه خواهد 
بود و الزم است تا عالی ترین مقام دولتی یک 
شــهر در چنین بازه زمانی مهمی با اشــراف 

کامل در صحنه باشد.

  چه شهرستان هایی فرماندار ندارند؟
حال با این مقدمه کوتاه به موضوع این نوشته 
می پردازیم که خالی بودن پســت فرمانداری 
در هشت شهرستان خراسان رضوی در چهار 
ماه گذشته است. شهرســتان های صالح آباد، 
فیروزه، ســرخس، داورزن، چناران و جغتای 
6 شهری هســتند که پس از تصویب قانون 
منــع به کارگیری بازنشســتگان، فرمانداری 
آن ها با سرپرست اداره می شود و به این جمع 
خــواف که فرماندار آن به دلیل تخلفات مالی 
دســتگیر شــده و فرماندار شهرستان مشهد 
که به سمت اســتاندار سیستان و بلوچستان 
منصوب شــده را باید اضافه کنیم.همان گونه 
که گفته شد حساسیت پست فرمانداری آن 
هم در برهه زمانی چند ماه مانده به انتخابات 
شــرایط را کمی حساس تر از همیشه کرده و 
در همه شهرستان ها این موضوع صادق است، 
اما بــی تردید نمی توان جایگاه مشــهد را با 
شهرستان کوچکی همچون فیروزه یا صالح آباد 
که چند ماه بیشتر نیست به عنوان شهرستان 

شناخته می شود مقایسه کرد.
آنچه مسلم است همه مدیران عالی استانی و 
ملی بخوبی شرایط ویژه مشهد را می دانند و 
نیاز نیســت چیزی در این باره گفت، بنابراین 
به نظر می رســد باید استاندار و متولیان این 
موضــوع در وزارت کشــور با ســرعت عمل 

بیشتری در این باره تصمیم بگیرند.

  شرح وظایف فرمانداران
بــرای آنکه اندکی بیشــتر با شــرح وظایف 
فرمانداران آشــنا شــویم به چند مورد اشاره 
می کنیم، چراکه در قانون بیش از 40 سرفصل 

وظیفه ای برای فرمانداران شمرده شده است.
 فرمانــداران در قلمــرو مأموریــت خــود 

بــه عنــوان نماینــده عالی 
اجرای  دولــت، مســئولیت 
کشور  عمومی  سیاست های 
در ارتبــاط بــا وزارتخانه ها 
و شرکت های  مؤسســات  و 
دولتی و ســایر دستگاه هایی 
که به نحوی از بودجه عمومی 
دولــت اســتفاده می کنند، 
نهادهــای انقالب اســالمی، 
شوراهای  انتظامی،  نیروهای 
اسالمی شهر و شهرداری ها و 
مؤسسات عمومی غیردولتی 

را عهده دار خواهند بود. 
 فرماندار مســئول برقــراری و حفظ نظم و 

امنیت شهرستان است.
 هدایت و تشــکیل مرتب جلســات شورای 

تأمین و نظارت بر حسن اجرای آن.
 پیش بینی و پیشــگیری معضالت امنیتی 
شهرســتان، تعییــن و تدویــن اولویت ها و 
سیاســت های امنیتی و تعیین حدود وظایف 
و اختیارات امنیتی همه دستگاه های اجرایی 

شهرستان در چارچوب وظایف قانونی آن ها.
. فراهــم آوردن موجبات اجــرای طرح ها و 
سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات 
مراجع قانونی، دســتورعمل ها و ابالغیه های 

امنیتی.
 برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی های 
الزم در خصــوص مبارزه با موادمخدر، قاچاق 

سالح، مواد منفجره، کاال و ارز.
 تشــکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت 
آن هــا بر عهــده فرمانــدار اســت و رعایت 
تصمیمــات متخذه شــوراهای مذکور طبق 

قوانین و مقررات مربوطه.
  اجرا و نظارت بر همه پرسی و همه انتخابات 

هایی که به موجب قانون برگزار می شود.

  انجــام مطالعــات و ارائه 
پیشــنهادها در خصــوص 

تقسیمات کشوری.
  اتخــاذ تدابیــر و اعمال 
هماهنگــی الزم به منظور 
پیشــگیری، کنترل و مهار 
بحران های ناشی از حوادث 
و بالیای طبیعــی از قبیل 

سیل و زلزله.
  نظــارت و مراقبــت در 
اجــرای برنامه های عمرانی 

)ملی، استانی(.
 نظارت بر حفظ و حراست 
از منابع طبیعی و محیط زیســت و استفاده 
بهینه از منابــع و امکانات بالقــوه و موجود 

شهرستان.
  هدایت و هماهنگــی فعالیت های بانکی و 
تعیین اولویت ها در اعطای تسهیالت تکلیفی 
بانکی در چارچوب سیاســت ها و برنامه های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
و تشــویق ســرمایه گذاران از طریق تشکیل 
مؤسســات اعتبــاری غیردولتــی و جــذب 
سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت 

فعالیت های تولیدی و عمرانی و... .
بنابراین همان گونه که می بینیم نبود فرماندار 
در یک شهرستان آن هم به مدت چند ماه در 
تمام بخش های دیگر مدیریتی آن شهرستان 
اثرگذار است. به طور مثال در سال جاری عالوه 
بر مأموریت ویــژه برگزاری انتخابات، موضوع 
هماهنگی بین بانک ها و ابالغ دستورات الزم 
در جهت اهداف کلی تعیین شده براساس نام 
انتخاب شده برای سال جاری که رونق تولید 
نام گرفته است، ضرورت این اقدام را چندبرابر 

نموده است. 
اینک نزدیک به دو ماه از ســال گذشــته و 

معمــوالً در بهترین حالت، یک مــاه پایانی 
سال هم که پرداخت تسهیالت بانکی متوقف 
می شود؛ لذا اگر فرمانداری هم انتخاب شود، تا 
گزارش های الزم را بگیرد و به اصطالح کار را 
در دســت بگیرد دست کم یک ماه و شاید دو 
ماه زمان الزم باشــد و عماًل نیمی از سال از 
دست رفته و آنچنان که باید نمی توان امیدوار 
به اقدام چشمگیری در بخش حمایت از تولید 

از سوی بانک ها هم بود.

  گفت و گو با یک مسئول
با تمام این اوصاف به منظور اطالع از آخرین 
وضعیــت فرایند انتخاب فرمانداران هشــت 
شهرســتان و به طور خاص مشــهد با احمد 
قربانــی مدیر کل دفتر سیاســی، انتخابات و 
تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی 
گفت و گویی داشــتیم که وی اظهار امیدواری 
کرد تا چنــد هفته آینده ایــن فرایند پایان 
خواهد یافت.قربانی گفت: بر اســاس ضوابط، 
باید افراد منتخب در اســتان توسط استاندار 
به وزارت کشور معرفی شوند که این موضوع 
در اســتان انجام شــده و پس از بررسی های 
مختلف، اســامی این افراد به وزارت کشــور 
اعالم شده است.وی افزود: همچنین در وزارت 
کشور هم ارزیابی ها و استعالمات دیگری انجام 
می شود و در نهایت فرد مورد نظر تأیید و اعالم 
می شــود که طبق آخرین اطالعات رسیده، 
تعداد زیادی از افراد معرفی شــده به عنوان 
فرماندار شهرستان های خراسان رضوی برای 
جلسه ارزیابی به وزارت کشور دعوت شده اند و 
در مرحله استعالمات هستند.قربانی ادامه داد: 
با توجه به روند انجام شده، پیش بینی می شود 
ظــرف چند هفته و کمتــر از یک ماه فرایند 
انتخاب بیشــتر فرمانــداران و بویژه فرماندار 

مشهد به پایان رسیده و معرفی شوند.

در حوالی امروز2

معاون کمیته امداد خراسان رضوی به قدس خبر داد
  واریز سبد کاالی نقدی رمضان 

برای 157 هزار خانوار مددجو 
خانوارهای  همه  سرور هادیان: 
تحت پوشش کمیته امداد خراسان 
رضوی، سبد کاالی نقدی رمضان 
به حسابشــان واریز شــد.معاون 
حمایــت و ســالمت خانــواده 
کمیته امداد خراســان رضوی در 
گفت و گــو با خبرنــگار ما ضمن 

اعالم این مطلب گفت: ســبد کاالی نقدی ویژه ماه مبارک 
رمضان برای 157 هزار و420 خانوار تحت حمایت این نهاد، 
طی ســه روز گذشته واریز شــد.رضا شهرکی، میانگین رقم 
واریزی برای خانوارهای مددجویان را 200 هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: این رقم باتوجه به تعداد نفرات خانواده های تحت 
پوشش متفاوت است.وی خاطرنشان ساخت: رقم واریزی برای 
خانواده ها از150 تا حدود 400 هزار تومان است که میانگین 
آن رقمی معادل 200 هزار تومان می باشــد.معاون حمایت و 

سالمت خانواده کمیته امداد خراسان رضوی تأکید کرد: 
ســبد کاال ویژه ماه مبارک رمضان بــرای خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد در سراسر کشور در نظر گرفته شده است 

که به صورت نقدی به حساب همه این عزیزان واریز شد.

  گالیه امام جمعه از ناتوانی مسئوالن 
در تکمیل درمانگاه بایگ

قدس: امام جمعه بایگ از تحقق نیافتن سهم وزارت بهداشت 
در تکمیل پروژه ساختمان درمانگاه دارالشهدا این شهر گالیه 
کرد.حجت االســالم حصاری تصریح کرد: مبلغ 500 میلیون 
تومان برای دولت بودجه ای نیســت که از اختصاص آن برای 
این پروژه استنکاف می کند و بهانه می گیرد. وی اضافه کرد: 
نمی دانم چرا مســئوالن از نجابت و شــکیبایی مردم بایگ 

سوء استفاده می کنند؟
امام جمعه بایگ ادامه داد: بنده ده ها مورد را می توانم نام ببرم 
که برای این موارد بودجه دارند، اما برای ساخت درمانگاه ادعا 
می کنند که پول ندارند.وی خطاب به دست اندرکاران تأکید 
کرد: اگر در توان شما مسئوالن نیست که درمانگاه بایگ را به 

پایان برسانید به ما بگویید تا از مردم کمک بگیریم!
شایان ذکر است، عملیات ساخت درمانگاه جدید شهر بایگ 
حدود چهار سال پیش و به همت یک نیکوکار بایگی آغاز شده 
است، اما مدت هاست که پایان پروژه منتظر 40 درصد سرمایه 

بخش دولتی است که پرداخت نشده است.

  اجرای پویش »من یک حامی ام« 
در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراســان 
شمالی از آغاز پویش »من یک حامی ام« با همکاری صداوسیما 
برای کمک به کــودکان نیازمند این اســتان در قالب طرح 
اکرام ایتام و محســنین خبر داد. مجید الهی راد با بیان اینکه 
خیران می توانند با پیوستن به این پویش در طرح اکرام ایتام 
و محسنین مشارکت کنند، افزود: هر فرد می تواند با پذیرش 
یک یا چند کودک نیازمند و یتیم و واریز ماهانه 20 هزار تومان 
حامی مادی و معنوی این کودکان شود.وی بابیان اینکه خیران 
می توانند برای کســب اطالعات بیشتر و ثبت نام در این طرح 
عدد یک را به ســامانه پیام کوتاه ۳0000627 ارسال کنند و 
از نحوه اجرای آن مطلع شــوند، یادآور شد: همچنین شماره 
تلفن 058۳2257651 نیز آماده پاسخگویی به تمامی سؤاالت 
مردمی برای پیوســتن به این پویش است.وی یادآور شد: در 
مرحله نخســت اجرای این طرح بسیاری از مسئوالن استانی 
ازجمله فرماندهان سپاه تمامی شهرستان های این استان به 
این پویش پیوسته اند.وی در ادامه با اشاره به کمک 20 میلیارد 
تومانی مردم نیکوکار این استان در طرح اکرام ایتام و محسنین 
طی سال 97، گفت: هم اکنون 17 یتیم و ۳19 نفر از فرزندان 

محسنین حامی ندارند و نیازمند کمک خیران هستند.

 افتتاح مرکز نیکوکاری سپاه جواداالئمه  
خبر دیگری حاکی اســت، نخســتین مرکز نیکوکاری سپاه 
حضرت جواداالئمه)ع( به همت سپاه و همکاری کمیته امداد 
و مشارکت خیران راه اندازی و فعال شد. مدیرکل کمیته امداد 
خراسان  شمالی در حاشیه آیین افتتاح این مرکز گفت: خدمات 
ارائه شده در این مرکز از محل کمک های مردمی در حوزه ها 
و پایگاه های مقاومت بسیج، مساجد و گروه های جهادی شهر 
تأمین می شود.مجید الهی راد ادامه داد: در این مرکز خدمات 
مهمی همچون بازســازی و مرمت مسکن محرومان، ایجاد 
اشتغال برای قشرهای نیازمند، کمک به دانش آموزان محروم، 
خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین جهیزیه زوج های جوان 

نیازمند ارائه می شود
.مدیرکل کمیته امداد خراســان  شمالی همچنین از افزایش 
مراکز نیکوکاری در استان در سال جاری خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در سال جاری مقرر است تعداد مراکز نیکوکاری استان 
از 68 به 90 مرکز افزایش یابد.الهی راد بابیان اینکه این مراکز 
باهدف توسعه فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نیز شناسایی خیران 
راه اندازی می شــود، گفت: این مراکز در راســتای شناسایی 
نیازمندان و حمایت از مددجویان به صورت ساماندهی شده 
و تخصصی فعالیت خواهند کرد.الهی راد افزود: راه اندازی این 
مراکز در محله های مختلف شهری با جمعیت دست کم 10 
هزار نفر و نیز در ســطح روســتاهای با بیش از 200 خانوار 

صورت می گیرد.

  دومین بخشدار زن در خراسان رضوی 
منصوب شد

ایرنا: مدیرکل سیاسی، انتخابات 
و تقسیمات کشــوری استانداری 
خراســان رضوی گفت: با حکم 
علیرضا رزم حســینی اســتاندار 
خراسان رضوی، فاطمه بارانی به 
عنوان بخشدار مرکزی شهرستان 
رشــتخوار در این استان منصوب 

شــد. احمد قربانی با بیان اینکه بارانی دومین بخشدار زن در 
این استان اســت، افزود: پیش از این نیز اسفند سال گذشته 
برای نخســتین بار در خراســان رضوی ریحانه شریعتی به 
 عنوان بخشدار مرکزی شهرســتان خلیل  آباد منصوب شده 
بود.وی اظهار داشت: استاندار ماه گذشته نیز کوکب موسوی 
را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استانداری این استان منصوب کرد.بخش مرکزی رشتخوار با 

40 روستا بیش از 45 هزار جمعیت دارد.

آیت اهلل علم الهدی درجلسه تفسیرقرآن: 
  شرک و نفاق در درگاه الهی مورد 

پذیرش و بخشش نیست 

تسنیم: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: گناه، قابل 
بخشش و عفو خداوند اســت اما شرک و نفاق قابل بخشش 
نیست. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در جلسه تفسیر قرآن در 
مهدیه مشهد اظهارداشت: عدل و عدالت دارای دو تعریف است 
که یکی قرار دادن هر چیز در جای خودش است و معنای دیگر 

عدل این است که حق هر کس را به وی بدهیم. 
اینکه عدل و قســط در کنار یکدیگر آمده از این باب اســت 
که سهم هر کس را باید به وی اعطا کرد.نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی افزود: گناه وقتی گناه است و زمانی به عنوان 
گناه مورد عتاب قرار می گیرد که فرد اراده گناه و معصیت دارد؛ 
عقاب در برابر سرکشی در مقابل خداوند و نافرمانی از ذات حق 
رخ می دهد.وی بابیان اینکه استحقاق ثواب نیز در مقابل اراده 
بندگــی و عبودیت خداوند متعال صورت می گیرد، ادامه داد: 
انســانی که خدا و معاد را قبول ندارد و به عنوان نوعدوســتی 
دست بیچاره ای را گرفته، استحقاق ثواب ندارد و البته قطعاً این 
عمل دارای اثر طبیعی خواهد بود، اما اســتحقاق ثواب ندارد، 
زیرا در مقام عبودیت و بندگی خدا صورت نگرفته اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: اگر در ارتکاب یــک گناه عمد قلبی وجود 
نداشــته باشد خداوند متعال آن را می بخشد. گناهانی با اراده 
صورت می گیرد یا به قلب انســان نسبت دارند و نوع دیگری 
نیز وجود دارد که عمد غیرقلبی است.امام جمعه مشهدمقدس 
اظهار داشــت: قرآن حجاب را واجب کــرده، اما برخی به آن 
توجه نمی کنند و تا تذکر می دهیم عنوان می شود جوان است، 
که این حرف بی معناســت. آیــت اهلل علم الهدی تصریح کرد: 
گناه، قابل بخشش و عفو خداوند است، اما شرک و نفاق قابل 
بخشــش نیست؛ گناه نداشتن سبب می شود انسان مستحق 
عقاب خداوند نباشد اما برای ثواب باید انسان عمل داشته باشد.

  نیکوکار گنابادی هزینه دستگاه دیالیز 
بیمارستان بهلول را تأمین کرد

قدس: رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی گناباد گفت: یکی از خیران این شهرستان یک میلیارد 
ریال هزینه یک دســتگاه دیالیز بیمارســتان عالمه بهلول 
گنابــادی را تأمین کرد.دکتر جواد باذلی افزود: مشــارکت 
خیران در تأمین نیازهای بخش ســالمت، یکی از زیباترین 
شــیوه  های نوعدوستی و احسان است که نزد خداوند متعال 
از ثواب بسیار برخوردار است.وی اظهار داشت: بخش دیالیز 
بیمارستان عالمه بهلول گنابادی با هشت دستگاه فعال دیالیز 
و یک دستگاه ایزوله در سه نوبت کاری به 46 بیمار دیالیزی 
خدمات ارائه می دهد و این بخش ظرفیت افزوده شــدن دو 

دستگاه دیالیز دیگر را نیز دارد.

  اعتکاف دانش آموزان در حرم رضوی

قدس: اعتــکاف دانش  آموزی در حرم مطهــر رضوی برگزار 
می شود. روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
خراســان رضوی اعالم کرد: در مراسم اعتکاف امسال که ویژه 
دانش آمــوزان دختر مقطع متوســطه از 24 تا 26 ماه مبارک 
رمضان برگزار می شود، برنامه هایی همچون: تالوت دسته جمعی 
قــرآن کریم و زیارت روزانه، حلقه هــای معرفت، بهره مندی از 
اساتید مذهبی و فرهنگی کشوری با اجرای برنامه های جذاب 
حول محور الگوی تعالی دختران، پاســخ به سؤاالت شرعی و 
عقیدتی دانش آموزان توسط کارشناسان و طالب حوزه علمیه، 
ســخنرانی مذهبی و مناجات در قالب هیئــت دانش آموزی 
انصارالمهدی)عج(، کالس های رفع اشــکال درســی )با توجه 
به ایام امتحانات( و... تدارک دیده شــده اســت.عالقه مندان به 
شــرکت در این مراســم معنوی می توانند تا 2۳ اردیبهشت با 
مراجعه به پایگاه اینترنتی جنبش دانش آموزی استان به نشانی: 

JONBESH.IR نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.
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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
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جلیل فخرایی   مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراســان رضوی گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم مشهد از امروز تا ۳0 اردیبهشت  در قالب 700 
غرفه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.جعفر 
مروارید طی نشســتی مطبوعاتــی در مورد چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم مشــهد اظهارداشــت: 
نمایندگان 20 کشــور اسالمی و مســلمانان اقصی  نقاط 
جهان، در این نمایشــگاه فرهنگ هــای دینی، مذهبی، 
اســالمی و قرآنی خود را به منصه ظهــور می گذارند.وی 
خاطرنشــان ساخت: حضور 50 ناشــر داخلی و 14 ناشر 
خارجی در نمایشگاه چهاردهم نکته ای قابل توجه خواهد 
بود. همچنین در محافل قرآنی این نمایشــگاه 2۳ قاری 
بین المللی شــامل 14 قاری داخلی و 9 قاری خارجی به 

تالوت کالم وحی می پردازند.

  70هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال
وی بــا بیان اینکه بیش از 70 هــزار عنوان کتاب در این 
نمایشــگاه در مقابل دید عموم قرار می گیرد، خاطرنشان 
کــرد: از مجموع این تعداد کتــب قرآنی، 60 هزار عنوان 
آن داخلی و 10 هزار عنوان هم خارجی و از 20 کشــور 
آســیایی، اروپایی، آمریکایی و آفریقایی اســت.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی به برگزاری جنگ قرآنی، 

جشنواره غذای ملل و نشست های علمی بین المللی با نگاه 
به جهان اســالم اشاره کرد و ادامه داد: در بخش فرهنگی 
هم 24 ناشر از کشورهای سوریه، عراق، مصر و ترکیه در 
کنار 50 ناشــر داخلی جریان نشر را با رویکرد بین المللی 

خواهیم داشت.
این نمایشــگاه از ســاعت 18 تا 24 در محل نمایشگاه 

بین المللی مشهد دایر خواهد بود.

 امروز و در 7۰۰ غرفه
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن در مشهد افتتاح می شود

با توجه به روند 
انجام شده، پیش بینی 

می شود ظرف چند 
هفته و کمتر از یک ماه 

فرایند انتخاب بیشتر 
فرمانداران و بویژه 

فرماندار مشهد به پایان 
رسیده و معرفی شوند

بــرش

قدس: مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: فاز نخست مرمت و 
احیای عمارت چهاربرج توس همزمان با مراســم سالروز بزرگداشت 
فردوسی بهره برداری می شود.احســان زهره وندی با اعالم این خبر 
افزود: فاز اول مرمت و احیای عمارت چهاربرج توس معروف به خانه 
ارباب با مشارکت شهرداری مشهد با اعتبار حدود یک میلیارد تومان 
به پایان می رسد.وی با بیان اینکه این باغ بخشی از باغ بزرگ چهاربرج 
به نام خانه اربابی بوده است، ادامه داد: عمارت »ارباب« 6۳0 مترمربع 

و باغ آن نیز 5000 مترمربع مساحت دارد.
  زهر  وندی درباره قدمت این بنا اظهارکرد: بخشــی از بنا مربوط به 
اواخر دوره قاجار و بخشی از آن به دوره پهلوی اول مربوط می شود که 
در سال 1۳84 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.گفتنی 
است، عمارت چهاربرج در مسیر آرامگاه فردوسی روستای چهاربرج، 

شاهنامه 44 واقع شده است.

همزمان با مراسم بزرگداشت فردوسی انجام می شود
بهره برداری از فاز نخست مرمت عمارت چهاربرج 



گپ

ایرنا: رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان پالستیک در مشهد 
گفــت: تأمین مواداولیه برای واحدهای کارگاهی و صنفی تولید 
پالســتیک از طریق تعاونی در مشهد دچار مشکل شده و نیاز 
به مساعدت مسئوالن دارد. قاسمعلی اسالمی فیض آبادی افزود: 
واحدهای صنعتی تولید لوازم پالســتیکی، مواد اولیه خود را از 
طریق بورس خریــداری می کنند، اما واحدهای صنفی تولیدی 
که بیشــتر واحدهای کوچک و کارگاهی هستند، نمی توانند از 
طریق بورس مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. وی اظهار 
داشت: دولت تصویب کرد که شرکت تعاونی تهیه و توزیع مواد 
اولیه پالستیک در استان ها شکل گیرد و از طریق این تعاونی ها 

مواد اولیه تولید پالستیک به دست واحدهای کارگاهی و صنفی 
کوچک برسد. وی گفت: شرکت تعاونی تهیه و توزیع مواد اولیه 
پالستیک از سال ها قبل در خراسان رضوی فعالیت دارد و مواد 
اولیــه واحدهای صنعتی را تأمین می کند، اما امکان تأمین مواد 

اولیه پالستیک برای واحدهای صنفی و کارگاهی را ندارد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان پالستیک در مشهد افزود: 
با توجه به وجود این شــرکت در خراسان رضوی که کد خرید 
مواداولیه پالستیک را در اختیار دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کــد جدید دیگری برای خرید مواداولیه به اســتان 
نمی دهــد و این موضوع تأمین مواد اولیه از طریق بورس برای 

واحدهای صنفی و کارگاهی را دچار مشکل کرده است. وی با 
اشاره به وجود 500 کارگاه تولیدی لوازم پالستیکی زیر پوشش 
این اتحادیه در مشــهد، اظهار داشت: از این تعداد 350 واحد 
شــرایط الزم برای دریافت مواداولیه را دارند. وی گفت: امسال 
به دلیل اختصاص ارز 8800 تومانی به واردات مواداولیه تولید 
لوازم پالســتیکی، قیمت مواداولیه بــرای تولیدکنندگان این 
رسته تولیدی نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته 
است. اسالمی افزود: در صورتی که مواد اولیه به موقع تأمین و 
در اختیار صنوف تولیدی قرار گیرد، لوازم پالســتیکی قاچاق 

حذف خواهد شد.

دلیل وجود لوازم پالستیکی قاچاق در بازار مشخص شد
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با امضای تفاهمنامه خیران و دانشگاه علوم پزشکی

 ساخت مرکز درمانی ویژه 
کودکان سرطانی در مشهد کلید خورد

پروین محمدی: همزمان با ماه مبــارک رمضان تفاهمنامه 
ساخت مرکز درمانی ویژه کودکان مبتال به سرطان با ۱۲0 تخت 
بستری بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مؤسسه حمایت از 

کودکان مبتال به سرطان خراسان رضوی به امضا رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
مراسم سالگرد تأسیس مؤسســه حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان و آیین معنوی مراسم افطار به یادبود بانوی نیکوکار طراح 
اولیه این مؤسسه »معصومه شریفی سرابی« که با حضور جمعی 
از بانوان نیک اندیش و خیر شــهرمان برگزار شــد، در سخنانی 
خاطرنشان کرد: امروز با شرایط تحریم ها و... بزرگ ترین ضربه های 
تحریم را بیماران بخصوص کودکان بیمار می بینند، زیرا عالوه 
بر تحمل درد و رنج بیماری باید با مشــکل تهیه دارو و کمبود 
امکانات درمانی هم دست وپنجه نرم کنند بویژه کودکان مبتال به 
سرطان که نیاز به درمان های طوالنی دارند. دکتر محمدحسین 
بحرینی گفت: از این رو دانشگاه علوم پزشکی، خیران و همه ما 
برحسب وظیفه انسانی باید برای رفع مشکل این بیماران معصوم 
به طور جدی تالش کنیم. وی با بیان اینکه ایجاد یک بیمارستان 
خاص برای کودکان مبتال به سرطان از  جمله اولویت های شهر 
مشهد باوجود بیمارانی که از شهرها و استان های مجاور به قصد 
درمان و زیارت و شفا به این شهر می آیند است، تصریح کرد: به 
خاطر فضای محدود در بیمارستان دکتر شیخ )35 تخت موجود 
و مراجعه 70-60 بیمار هر روز( با مشــارکت جمعی از خیران 
ازجمله برادران علیزاده بنیان گذاران بیمارستان اکبر، سرور و... 
پیش بینی برای ۱۲0 تخت بســتری در یک بخش الحاقی به 
بیمارستان کودکان اکبر شده تا کودکان مبتال به سرطان برای 

دریافت خدمات درمانی با مشکالت فعلی رو به رو نشوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه یادآور شد: مشارکت 
در ساخت بخش الحاقی بیمارســتان اکبر ویژه کودکان مبتال 
به ســرطان در شهر مشهد وظیفه همه انســان های شریف و 
نیک اندیش و همجواران امام رضا)ع( اســت و باید هرچه زودتر 
برای ســاخت بخش ویژه با ۱۲0 تخت بســتری برای کودکان 
ســرطانی اقدام کنیم. در ادامه رئیس هیئت مدیره مؤسســه 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان به تشریح وضعیت 
این مؤسسه پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱340 کودک مبتال 
به ســرطان تحت پوشش این مؤسسه قرار دارند که از خدمات 
دارو، درمان، آزمایشگاه، مددکاری، پشتیبانی، لباس، لوازم التحریر، 
آموزش و... برخوردار می شوند که تنها در سال گذشته ۲ میلیارد 
و 500 میلیون تومان هزینــه دارو، درمان و هزینه های جانبی 
ایــن کودکان بیمار بوده که با کمک مؤسســه محک و خیران 
محقق شــده اســت. یزدان پناه افزود: با توجه به افزایش تعداد 
کودکان مبتال به ســرطان و گران شدن قیمت دارو و خدمات 
پزشــکی پیش بینی می شود در ســال ۹8 شمار بیماران تحت 
 پوشــش مؤسسه به ۱550 نفر برسد که خدمات به آنان حدود 
4 میلیارد تومان هزینه در پی دارد. در بخش دیگری از این مراسم 
خانم قدس، مسئول مؤسسه محک تهران همدلی، همبستگی و 
مشارکت مردم نیکوکار مشهد و خراسان را ستود و اظهار داشت: 
رسانه های غرب باید به جهانیان بگویند که دل های عاشق ایرانیان 
در برابر یاوه گویی ها و دشمنان قسم خورده خود می ایستند و با 
وجود تمام مشکالت بازهم به بیماران کمک می کنند. در پایان، 
مراســم گلریزان به منظور تأمین بخشی از هزینه های بیش از 
۱300 کودک مبتال به سرطان تحت پوشش مؤسسه برگزار شد 
و کمک های شایانی توسط نیک اندیشان برای کمک به تأمین 

هزینه های درمان کودکان سرطانی جمع آوری شد.

 مدیر جنگلداری شهری سازمان پارک ها
در گفت و گو با قدس:

 زرد شدن زودهنگام درختان مشهد 
نتیجه بارندگی زیاد است

مدیر جنگلداری شــهری سازمان پارک های شهرداری 
مشــهد درخصوص زرد شدن زودهنگام برگ درختان 
گفت: بارندگی زیاد و ســنگینی خاک در برخی مناطق مشهد 
سبب شده درختان نتوانند قابلیت مناسب جذب داشته باشند. 

علی صادق زاده در گفت و گو با قدس آنالین با بیان اینکه با پایان 
بارندگی هــا، درختان دوباره قابلیت جــذب آب را دارند، افزود: 
زردشدن زودهنگام برگ درختان فقط در میان اقاقیای پیوندی 
بیشتر شایع بوده، بنابراین درصدد هستیم این نوع از درختان در 
ســطح شهر کمتر کاشته شود. وی بیان کرد: یکی از اقدام های 
مهم برای جلوگیری از زرد شدن زودهنگام برگ درختان استفاده 
از دستگاه مه پاشی است تا بتوان مواد از دست رفته همچون آهن 

را برای تغذیه خاک درختان احیا کرد.

 شمار مسافران قطارهای خراسان 
افزایش یافت

ایرنا: مدیرکل راه آهن خراســان گفت: تعداد مسافران و ضریب 
اشغال قطارهای مسافربری این خطه در سه سال متوالی افزایش 
یافته است. محمدهادی ضیایی مهر افزود: تعداد مسافران جابه جا 
شده در مســیر های ریلی خراسان به صورت رفت و برگشت در 
ســال های ۹5، ۹6 و ۹7 به ترتیب، ۱۱، ۱۲ و ۱4.۲ میلیون نفر 
بوده است. وی سهم قطارهای تهران - مشهد از مجموع قطارهای 
مسافربری در مسیر خراســان را 60 درصد عنوان کرد و اظهار 
داشــت: ضریب اشــغال قطارها نیز در این مســیر در سال ۹5 
معادل 7۱.8 درصد، در ســال ۹6 حدود 73 درصد و در ســال 
گذشته نیز 83.۲ درصد بوده است. وی ضریب اشغال قطارها در 
مسیرهای کمربندی یا سایر مسیرها به جز تهران را نیز افزایشی 
دانســت و گفت: ضریب اشغال قطارها از 7۱.7۲ درصد در سال 
۹5 به 75.۱۲ درصد در سال ۹6 و 86.۲6 درصد در سال گذشته 

رسیده است.
وی ضریب اشغال قطارهای حومه ای راه آهن خراسان در سال ۹5 
را 34.5۱ درصد عنوان کرد و افزود: این ضریب در ســال ۹6 به 

37.۹۱ درصد و در سال ۹7 نیز به 50.47 درصد افزایش یافت.

یک کارشناس با اشاره 
به ناپایداری وضعیت اقتصادی:

  سازندگان مسکن می ترسند!
ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: سازندگان مسکن از ورود به 
بازار ساخت و ساز اجتناب کرده و یا به نوعی دچار ترس هستند. 
غالمعلی ثنایی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه نیاز جامعه به 
مسکن، عدم تولید کافی در چهار سال گذشته به چشم می خورد، 
اظهار کرد: بر اثر نوســانات شدید آیتم های اقتصادی که در این 
مدت بر مسکن و ساخت و ساز تأثیرگذار بوده، نمی توان ارزیابی 
مطلوبی نسبت به این بازار داشت. این کارشناس مسکن با اشاره 
به اینکه وضعیت نامطلوب مســکن در دو بخش مشهود است، 
گفت: ابتدا آنکه همکاران ســازنده و جامعه انبوه ســاز کشور در 
یک ســردرگمی نسبت به وضعیت اقتصادی به سر می برند و از 
سوی دیگر ارگان های مرتبط با مسکن )وزرات راه و شهرسازی، 
شهرداری ها و نظام مهندسی( آن تنگناهای تولید مسکن را ظاهراً 
درک نمی کنند و هرکس تشکیالت سازمانی خودش را محور قرار 
می دهد و صرفاً منافع سازمانی خود را می بیند. وی با بیان اینکه 
سه سازمان مذکور باید همواره مدافع جامعه باشند، بیان کرد: تا 
زمانی که در جامعه مسکن تولید نشود و نیاز آن در جامعه حس 
شود، قاعدتاً خسارات مالی و روانی زیادی به جامعه وارد می شود.

این کارشناس مســکن تصریح کرد: این عامل اثرگذاری زیادی 
دارد که جامعه انبوه ســاز ما در یک حالت تردید قرار گیرند که 
ساخت وســاز انجام بدهند یا خیر. وی اظهار کرد: در حال حاضر 
نیز این روند ادامه دارد و سازندگان ما از ورود به بازار ساخت وساز 
اجتناب کــرده و یا به نوعی دچار ترس هســتند. ثنایی گفت: 
اثرگذاری نوســانات اقتصادی در مصالح نیز یکی دیگر از عوامل 
تأثیرگذار در بازار مســکن بوده و ســازندگان ما اطالعی ندارند 
که ساخت یک ســاختمان با مواداولیه برای آن ها چه هزینه ای 
دربر خواهد داشت و با چه قیمتی می توانند آن را در بازار عرضه 
کننــد، حتی باید این امــر را در نظر بگیرند که بعد از اتمام کار 
جامعه توان خرید خواهد داشت یا خیر. وی تصریح کرد: یکی از 
عوامل مهم دیگر، بی تعهدی وزارتخانه های راه وشهرسازی، سازمان 
ملی زمین و مسکن و شهرداری ها در پروژه های مشارکتی تولید 
مســکن است. در مکان هایی که شهرداری ها زمین و پروانه را به 
مشارکت گذاشته و سازنده سرمایه خود را در آنجا دخیل کرده 
بخوبی بی تعهدی در قراردادها مشهود است، به همین دالیل است 
که در ســال جاری و حتی در دو سال آینده نمی توان وضعیت 
خوبی برای بازار مسکن چه در عرضه و چه در قیمت ها پیش بینی 
کرد. این کارشناس مسکن با اشاره به مشوق های ساخت وساز از 
ســوی ارگان های مختلف، خاطرنشان کرد: این طرح ها فقط در 
حد قول های شفاهی باقی خواهند و هیچ کدام در مکتوبات خود 

پایبند به آن نخواهند بود.

  واحدهای تولیدی لبنیاتی گرانفروش 
جریمه می شوند

ایسنا: رئیس اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت خراســان رضوی گفت: همــه واحدهای 
تولیدی اســتان مکلف هســتند که قیمت هــای مصوب را 
رعایــت کنند و اگــر واحد تولیدی باالتــر از قیمت مصوب 
نرخ گــذاری کند، حتماً با آنان برخورد خواهد شــد. عباس 
اخوان درخصــوص وضعیت قیمت لبنیــات در ماه مبارک 
رمضان اظهار کرد: قیمت ها توسط سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننده اعالم می شــود و به دلیــل قرار گرفتن آن در 
گروه یک، قیمت گذاری ها به صورت مصوب انجام می شــود.  
وی افــزود: همچنین همه واحدهای تولیدی اســتان مکلف 
هستند قیمت های مصوب را رعایت کنند و اگر واحد تولیدی 
باالتر از قیمت مصوب نرخ گذاری کند، حتماً با آنان برخورد 

خواهد شد.
اخــوان بیان کــرد: در صورت اعالم گزارشــی مبنی بر افزایش 
قیمت واحد تولیدی در اســتان حتماً با آنان برخورد خواهد شد 
و هیچ گونه مســامحه ای با متخلفان صورت نخواهد گرفت، زیرا 
تمامی واحدهای تولیدی مشمول قیمت تکلیفی هستند و باید 
قیمت مصوب را رعایــت کنند و تا زمانی که قیمت جدیدی از 
طرف ســازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اعالم نشــود، ما 

قیمت دیگری را قبول نداریم.

زاویه تصویر

دره زیبای ارغوان در شهرستان درگز
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 به کارگران هم سبد کاال بدهید
چرا بــه کارگرهای ســاختمانی و فصلی و 
افراد نیازمند دولت سهام عدالت و سبد کاال 
نمی دهند، چرا همش به بازنشستگان سهام 
و ســبد کاال می دهند؛ بازنشستگان حقوق 

می گیرند، ولی کارگران که بیکارند!
۹۱5...۸۹2۱

 ساعت کار نامناسب نمایشگاه قرآن
ساعت کار نمایشگاه قرآن در نمایشگاه بین المللی مشهد از ساعت ۱8تا ۲3 نیمه شب است! یعنی 
دقیقاً زمانی که بیشتر مردم نمی توانند از آن بازدید کنند، چرا ساعت کار نمایشگاه بین المللی مشهد 
فقط مناسب همسایه های آن است و هیچ وقت زمان مناسبی برای بازدید مناطق دیگر شهر نیست؟

۹۳6...6۱5۸

 به فکر حاشیه نشین ها باشید
کمی به فکر حاشیه نشــین ها هم باشــید 
شهرک قدس یک منطقه شلوغ و پرجمعیت 
ولی بدون امکانات، نه اگو، نه روشنایی و نه 
فضای ســبز و پارکی، تو را به خدا صدای ما 

را هم بشنوید.
۹۱5...۹2۱۱

 ساخت وساز شبانه
با توجه به اینکه مردم حاشیه شهر مشهد )طبرسی شمالی( از نظر اقتصادی توان پرداخت پروانه 
ساختمانی را ندارند در نتیجه ناچارند شبانه بنایی کنند به طوری که در عرض چند ساعت اسکلت، 
دیوارچینی و ســقف یک آپارتمان را بدون هیچ مقاوم ســازی انجام می دهند اگر حتی یک زلزله 

3ریشتری بیاید کل طبرسی تخریب می شود.
۹۳5...۱۰۴۰
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هاشم رسائی فر  داستان تاکسی های اینترنتی 
چند سالی می شود با راه اندازی اپلیکیشن هایی 
با نام و نشــان های مختلفی شکل گرفته است. 
تاکسی هایی که به ادعای دست اندرکاران آن ها 
هم برای مسافر سود دارد و هم درآمدزایی خوبی 

برای رانندگان آن ها.
با آمدن سرویس های اینترنتی تاکسی، به نوعی 
برخی از صنوف هم راســتا با این خدمت مانند 
تاکســی های درون شــهری و تاکسی تلفنی ها 
بیشترین نارضایتی را از این اتفاق داشته و دارند، 
چراکه آن ها معتقدند تاکســی های اینترنتی در 
روند کارشــان خلل ایجاد می کننــد و بازار کار 
آن ها را کساد می کنند. در این بین البته مشتریان 
تاکسی های اینترنتی قالباً از نحوه سرویس دهی 
و میزان هزینه دریافتی که این تاکسی ها دارند، 
ابراز رضایت داشته اند، چراکه برای خدمات دهی 
در مسیری مشخص هزینه هایی که پرداخت شده 

کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
با این تفاسیر اقبال مردم به استفاده از تاکسی های 
اینترنتی هر روز بیشتر و بیشتر شده تا جایی که 
در حال حاضر سهم بسزایی از بازار نقل و انتقال 
مسافران درون شهری را در اختیار خود گرفته اند. 
بــا اینکــه میــزان رضایتمندی مشــتریان از 
هزینه هایی که برای اســتفاده از تاکســی های 
اینترنتی می پردازند، نخستین شرط برای روی 
آوردن به آن ها بوده اســت، اما شنیده می شود 
در شــرایط کنونی و البته بعد از سال جدید نرخ 
خدمات تاکســی های اینترنتی با افزایش قابل 

توجهی همراه بوده است.

 100 درصد افزایش تعرفه ها
یکی از شــهروندان مشــهدی که گویــا برای 
رفــت و آمد از خانه تا محــل کارش و برعکس 
از تاکســی های اینترنتی اســتفاده می کند در 
ایــن خصوص می گوید: مــن از زمانی که بحث 
تاکســی های اینترنتی راه اندازی شــده است به 

دسترس  در  سهولت،  دلیل 
بودن و بویژه هزینه کمتری 
که پرداخت می کردم از این 
سیستم استفاده می کنم که 
در این مدت تا قبل از ســال 
برای  که  هزینه هایی  جدید 
رفت وآمد در زمانی مشخص 
پرداخت کــردم تقریباً یکی 
بوده اســت، ولی به یکباره 
بعد از سال جدید تعرفه هایی 
که برای اســتفاده از تاکسی 
اینترنتــی پرداخت می کنم 
افزایــش قابــل مالحظه ای 

داشته است به گونه ای که در برخی مواقع افزایش 
۱00 درصدی یا بیشتر از آن را هم داشته است!

وی در ادامــه می افزایــد: مزیــت خوبی که 
تاکســی های اینترنتــی بــرای من و ســایر 
مشــتریان آن ها تاکنون داشــته است بحث 
پائیــن بودن هزینه خدمات آن ها نســبت به 
تاکسی های درون شــهری یا تاکسی تلفنی ها 

بــوده اســت، اما حــاال با 
حســاب و کتابی که انجام 
چندانی  فــرق  می دهــم 
در ایــن مــورد ندارنــد و 
افزایش قابل مالحظه ای در 
مشتریان  از  وجه  دریافتی 
شرایط  این  با  داشــته اند. 
اگر قــرار باشــد پولی که 
اینترنتی  تاکســی های  به 
پرداخت می شــود با سایر 
کند  برابــری  تاکســی ها 
اکنون  اقبالی کــه  قطعــاً 
در  اینترنتی  تاکســی های 
بین مــردم دارند را از دســت خواهند داد و 
شــاهد افت قابل مالحظه مشتریان خواهند 

شد.

 افزایشی که مشهود نیست
 شــهروند دیگری با اشــاره بــه اینکه وجود 
تاکســی های اینترنتی و رقابتــی که در بازار 

نقل و انتقال درون شــهری مــردم به وجود 
آمده اســت قابل توجه و به ســود مشتریان 
می دانــد، می گوید: من زمان هــای زیادی از 
تاکســی های اینترنتی برای رفت و آمد داخل 
شهر استفاده کرده و می کنم ، چون برای من 
بحث هزینه ای کــه پرداخت می کنم اهمیت 
قابل توجهی دارد و این تاکسی های اینترنتی 
هستند که با کاهش هزینه ها موجب شده اند 
تا مردم با پرداخت پول کمتری خدمات سایر 

تاکسی ها را دریافت نماید.
وی در ادامــه در مــورد افزایــش تعرفه هــای 
تاکسی های اینترنتی از ابتدای سال اظهار داشت: 
دریافــت خدمات در برخی از ســاعات روز و در 
شرایطی خاص همچون زمان بارندگی با افزایش 

روبه رو بوده و هست.

  طفره رفتن مدیرعامل تاکسیرانی از 
پاسخگویی

در مــورد آنچــه که ایــن روزهــا پیرامون 
تاکســی های اینترنتی می گــذرد و نیز ایجاد 
ســؤاالت دیگری در این حیطه، چند باری با 
علوی مقدم، مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی 
مشــهد تماس گرفتیم تا در این زمینه با وی 
صحبت کنیم کــه در تماس های اول هر بار 
پاسخگویی را به ۱0 یا ۲0 دقیقه بعد موکول 
کــرده و در نهایت تماس های بعدی خبرنگار 
ما را بی پاسخ گذاشت! در این بین چه چیزی 
وجود دارد که مدیرعامل تاکســیرانی مشهد 
از پاســخگویی طفره رفته، ســؤالی است که 

علوی مقدم می بایست جواب آن را بدهد.

گزارش قدس از انتقادات شهروندان به افزایش کرایه ها

گرانی، مسافر تاکسی های اینترنتی شد

با این شرایط اگر قرار باشد 
پولی که به تاکسی های 

اینترنتی پرداخت می شود 
با سایر تاکسی ها برابری 

کند قطعًا اقبالی که اکنون 
تاکسی های اینترنتی در 

بین مردم دارند را از دست 
خواهند داد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

اجتماعی و ... به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار مشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

9,650

97,500

84,000

90,000

6,800

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ
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شایعه گرانی، ترفند  دالالن برای احتکار انسولین
هاشمرسائیفر انسولین از جمله داروهای 
مهم موجود در بین اقالم دارویی هر داروخانه 
اســت که به دلیل نقش حیاتی برای بیماران 
دیابتی از اهمیت باالیی در ســبد دارویی این 

گروه از بیماران برخوردار است. 
به همین جهت وجود آن و در دسترس بودنش 
برای بیمارانی که با افزایش  قند خون روبه رو 
هستند الزم و ضروری است. در چنین شرایطی 
که نیاز روزانه بیماران دیابتی به انسولین از هر 
چیز دیگری برای آن ها مهم تر اســت کمبود 
یا نبود این داروی ضروری می تواند مشکالت 

عدیده ای را برای آن ها به وجود آورد.
اتفاقی که گویا این روزها برای بیماران دیابتی 
نیازمند به انسولین در شــهر مشهد افتاده و 
آن ها در شــرایطی متفاوت از گذشته باید به 
دنبال جور کردن انســولینی باشند که برای 

آن ها حکم حیات را دارد.

  کمبود  برای گرانی 
یکی از شهروندان که به بیماری دیابت دچار 
اســت در مورد شرایط فعلی تهیه انسولین از 
داروخانه های ســطح شهر می گوید: آنچه که 
مسلم است اکنون شرایط خوبی نیست نه در 
بحث در دسترس بودن انسولین برای بیماران 
دیابتی و نه در موضوع قیمت آن. این دو مورد 
موجب شده است تا رنج بیماری برای بیماران 
دیابتی بیشتر از گذشته شود. مشکل افزایش 
قیمت انسولین که هر نوبت با نوبت قبل خرید، 
برای ما کم بود کــه اکنون باید دغدغه بودن 
یا نبودن انسولین در داروخانه ها را هم داشته 

باشیم.
وی در ادامــه می افزاید: قبل از این ما برای هر 
ماه سهمیه داشتیم و به اندازه مصرف یک ماه 
انسولین دریافت می کردیم بعد شد دو هفته 
و اکنون بحث فروش ســهمیه ای به میزان دو 
عدد تا پنج عدد وجود دارد. دلیلش چیســت 
مــا بی خبریم فقط آنچه می دانیم این اســت 
که زندگی ما به انســولین وابسته است و نبود 

آن می تواند برایمان فاجعه آمیز 
باشد.

فرد دیگری کــه گویا فرزندش 
مبتال به بیماری دیابت اســت 
در ایــن زمینه اظهــار می دارد: 
واقعاً شرایط برای تهیه انسولین 
برای فرزندم سخت شده است با 
اینکه قیمت ها نسبت به گذشته 
افزایش زیادی داشــته است اما 
چند روزی می شــود که حتی 
بــا همین قیمت هــای باال هم 

انسولین به اندازه مورد نیاز و درخواست وجود 
ندارد و به هر داروخانه ای که مراجعه می کنیم 
یا می گویند موجود نداریم یا حداکثر دو یا پنج 
عــدد می دهند که این موجب شــده تا وقت 
زیادی از ما برای تهیه انســولین هدر برود و 

برای ما مشکالت زیادی ایجاد کند.

  کمبود انسولین موقتی است
ویزیتور یکی از شــرکت های پخش دارو نیز 
در واکنش بــه موضوع کمبود انســولین در 
داروخانه هــا، گفت: حدود یک ماه اســت که 
وقفه ای در عرضه انســولین به شــرکت های 

پخش دارو افتاده اســت 
امــا با این شــرایط فکر 
نمی کنــم بــا توجه به 
داروخانه ها  کــه  انباری 
دارند این موضوع توانسته 
باشد در روند عرضه این 
خللی  بیمــاران  به  دارو 

ایجاد کرده باشد.
وی در پاســخ بــه این 
پرســش که این وقفه تا 
چــه زمانی ادامــه دارد، 
عنوان داشــت: طبق قولی که به ما داده اند تا 
چند روز دیگر یعنی از 25 اردیبهشت به بعد 
این مشکل برطرف می شود و شرایط به حالت 

عادی باز خواهد گشت.

   شایعه گران شدن
فروشــنده یکی از داروخانه های ســطح شهر 
مشهد نیز با تأیید موضوع عرضه کم انسولین 
به متقاضیان می گوید: اصلی ترین دلیل در این 
موضوع به نظر می رســد شــایعه گران شدن 
مجدد انســولین باشد برای همین هم هست 
که شــرکت های پخــش دارو در حال حاضر 

انسولین به مقدار الزم در اختیار داروخانه دارها 
قرار نمی دهند و منتظرند تا قیمت های جدید 
مشخص شــود و انسولین را وارد بازار کنند از 
طرفی داروخانه دار هم برای اینکه از بقیه عقب 
نماند عرضه انسولین به متقاضیان را محدود 
ســاخته تا بعد از اینکه قیمت معلوم شــد با 
قیمت های جدید این دارو را به فروش برساند!  

   یک خبر جدید
به گزارش خبرنگار ما در آخرین لحظات تنظیم 
این گــزارش ، خبری در خروجی خبرگزاریها  
 منعکس شــد که  از رفع کمبود »انســولین« 

خبر داد. 
به گفته ســخنگوی ســازمان غذا و دارو طی 
دو هفته گذشته در برخی از مناطق کشور با 
کمبود انسولین مواجه بودیم اما در حال حاضر 
هیچ گونه کمبود انسولین در کشور وجود ندارد. 
شعیبی اظهار داشت: نحوه توزیع دارو در این 
سازمان به صورت مویرگی بوده و این دارو در 
تمام نقاط کشــور توزیع می شود، حدود  یک 
هفته اســت که توزیع انسولین آغاز شده و تا 
روزهای آینده توزیع این دارو در تمام مناطق 

کشور انجام خواهد شد.

آب و هوا
پیشبینیوزشبادشدیدبااحتمال

گردوخاکدرخراسانرضوی
قدس:هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: بــا توجه به 
بررســی نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره امروز بخصوص 
دربعدازظهــر پدیده غالب جوی وزش باد اســت و در مناطقی 
از نوار شــرقی و جنوبی استان شاهد وزش باد شدید با احتمال 
گردوخــاک خواهیم بود. ضمن اینکه در روزهای پایانی هفته بر 

میزان و گستره بارش ها افزوده می شود.

خبر

ژپواک

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
کاهشتولیدچغندروتعطیلی2کارخانه

عاملگرانیشکردرخراسانرضوی

تســنیم: نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در 
خصوص افزایش قیمت شــکر، اظهار داشت: در استان خراسان 
رضوی حــدود 25 هزار تن شــکر در ماه به عنــوان مواداولیه 
کارخانه های سازندگان قند، نبات، کلوچه و مرباسازی و... مصرف 
می شود. سید حسن حســینی افزود: در اردیبهشت ماه امسال 
6.5 تن شــکر توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 
اختیار خانه صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که پس از تشکیل 
کمیته ای در این خصوص، این کمیته براساس تولید در سه ماه 
گذشته، میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و فهرست بیمه 
شاغالن را بررسی و نسبت به تولید واحدهای صنعتی، میزان شکر 
الزم را در اختیار آن ها قرار داده است. رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوی با بیان افزایش تقاضا در ماه مبارک 
رمضان و کاهش تولید شــکر، گفت: در چند روز گذشته شکر 
حدود 400 تومان گران شده است. دالالن در حال حاضر شکر را 
کیلویی 7600 تومان به واحدهای تولیدی می فروشند در صورتی 
که دولتی آن 6400 تومان و تا قبل از ماه مبارک رمضان حدود 
3400 تومان بود. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
علت افزایش قیمت و نابســامانی در بازار شکر را کاهش تولید 
چغندر قند و واردات آن دانســت و بیان کرد: بیشــترین تعداد 
کارخانه های قند و شکر در استان خراسان رضوی واقع است که 
از بین آن ها دو واحد تولیدی به دلیل مشــکالت تعطیل شده و 
حتی برداشت بهاری چغندر قند نیز مشکل واحدهای تولیدی 
را برطرف نکرده اســت. وی اظهارداشت: عالوه بر کمبود شکر، 
کاهــش روغن مایع و جامد و آرد مشــکالتی را برای واحدهای 

تولیدی ایجاد کرده است.

جوابیهدامپزشکیبهگزارش
»اینهمهکشفیاتتاحاالکجابود؟«

قدس:روابط عمومی دامپزشــکی خراسان رضوی در پاسخ به 
 چاپ گزارش با عنوان »این همه کشــفیات تا حاال کجا بود« که 
21 اردیبهشــت ماه در همین صفحه به چاپ رسید جوابیه ای 

ارسال کرده که در آن آمده است: 
1. در ابتدا آمار طرح تشــدید نظارت نــوروزی این اداره کل به 
 طور خالصه به این شرح عنوان می شود که در این طرح بیش از 
10 هزار بازدید انجام شــد و طــی آن 36 تن فراورده خام دامی 
ضبط، 13 تن معــدوم، 74 متخلف به مراجع قضایی معرفی و 
هفت مرکز نیز پلمب شد . آنچه عنوان شد تنها بخشی از نظارت 
گروه های بازرسی دامپزشکی استان بود و با توجه به محدودیت 
فضای روزنامه از ذکر مشــروح نظارت ها در کشتارگاه های دام و 

طیور خودداری می شود. 
2. در راستای گزارش بند قبل یادآور می شود، دامپزشکی در طول 
ســال خود را مقید می داند در راستای حفظ بهداشت و سالمت 
عمومی نسبت به نظارت بر فراورده های خام دامی و پیشگیری از 
بروز بیماری های مشترک اقدام نماید؛ اما در بازه های زمانی خاص 
مانند عید نوروز، ایام محرم و صفر و ماه مبارک رمضان نسبت به 
اجرای طرح های تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی اقدام می شود 
و طبیعی است در چنین ایامی، با توجه به اهمیت مقطع زمانی 
خاص و حتی برخی ایام عادی سال، میزان کشفیات افزایش یابد 
و گزارش ها در طول انجام طرح به صورت مقطعی اعالم شــود؛ 
بنابراین عدم اطالع خبرنگار محترم از اقدامات رسانه ای متناوب 
این اداره کل و فعالیت های نظارتی صورت گرفته توسط سربازان 
گمنام بهداشت عمومی و سالمت، نبایستی موجب موضع گیری و 
استفاده از عبارات نامناسب شود، بلکه انجام این حجم از عملیات 
در طی سال و بویژه در مقاطع خاص زمانی با توجه به امکانات، 
 اعتبارات و پرســنل محدود بایستی توســط رسانه های محترم 
مورد حمایت و تشویق قرار گیرد نه با عباراتی مبهم و غیرواقعی 

مورد هجمه واقع شود.
 3. از طرفــی طبیعی اســت که با افزایش قیمت هــا بویژه در 
فراورده های خام دامی، تخلفات نیز توســط سودجویان بیشتر 
شده ؛بنابراین این مجموعه عالوه بر تشدید نظارت ها، سیاست 
اطالع رسانی خود را نیز در راستای صیانت از حقوق شهروندان، 
زائران و مجاوران آســتان منور رضــوی افزایش داده و در جهت 
افزایــش آمادگــی مردمی ســعی در افزایش اطالع رســانی و 

پاسخگویی داشته باشد. 
4. این مجموعه همواره خود را نیازمند به حمایت های دستگاه 
قضایی دانســته و تمام اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفان را 
در سایه حمایت این دستگاه انجام داده و خواهد داد ؛بنابراین به 
جهت درج عبارت »پشت پرده خوش خدمتی ها« که اصالً معلوم 
نیست با چه قصد و نیتی در  این تحلیل ناصواب درج شده است 
این اداره کل، حق خود را برای پیگیری این مورد محفوظ می داند. 
5. در پایان این جوابیه، این نکته را به خبرنگار آن رســانه یادآور 
می شــویم که قبل از انتشار چنین تحلیل هایی که فاقد هرگونه 
ســند و مدرک مستدلی است نســبت به مطالعه دقیق زوایای 
موضوع و کسب اطالعات الزم از افراد ذی صالح و کارشناس اقدام 
 نموده و ســپس چنین تحلیل هایی را آن هم بر مدار تخصص، 

حق و انصاف منتشر نمایند.

واژگونیتریلیمرگرانندهرارقمزد

قدس:یک دستگاه تریلی در کیلومتر 40 محور نیشابور - سبزوار 
واژگون که راننده آن بر اثر شدت جراحات کشته شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی نیشابوربا 
اعالم این خبر گفت: در ســاعت 22:30 شــنبه )بیست و یکم 
اردیبهشت ماه( به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس 115 
مبنی بر واژگونی تریلی، یک دســتگاه آمبوالنس اورژانس 115 
و خودرو نجات هالل احمر و آتش نشــانی به محل حادثه اعزام 
شدند. دکتر قاسم مشــارموحد ادامه داد: راننده تریلی به علت 

شدت جراحات وارده در صحنه حادثه فوت کرده بود.

کشف۱۰هزاردارویقاچاقدرنیشابور
نیشــابور-خبرنگارقدس:مدیر اداره داروی دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور از کشف و ضبط 10هزار قرص و داروی قاچاق و 
غیرمجاز در بازرسی از یک داروخانه حومه شهر خبر داد. مهین 
شــورورزی گفت: بازرســان اداره داروی معاونت غــذا و دارو در 
بازرســی از یک داروخانه در حومه شهر نیشابور موفق به کشف 
و ضبط 10هــزار عدد قرص و داروی قاچاق و غیرمجاز مختلف 
مخدر، جنسی و... شدند که پرونده داروخانه متخلف به تعزیرات 

حکومتی شهرستان ارجاع داده شد.
 

تخریبغیراصولیساختمان
کاردستکارگرجوانداد

قدس:فرمانده شــیفت ایستگاه هفتم ســازمان آتش نشانی 
مشهد از ریزش آوار بر روی یک کارگر جوان خبر داد.

وحید غفوری گفت: عصر شنبه گذشته یک ساختمان دو طبقه 
قدیمی در منطقه قاسم آباد، بلوار امامیه در حال تخریب بود که 

ناگهان سقف طبقه اول روی کارگر جوان فرو ریخت.
وی افــزود: در پی وقوع این حادثه نیرو های ایســتگاه هفتم 
آتش نشــانی به محــل حادثه اعزام شــدند. وی با اشــاره به 
رهاســازی کارگر حادثه دیده توسط همکارانش از زیر آوار در 
همان لحظات اولیه، بیان کرد: با ایمن ســازی محل حادثه با 
تالش نیروهای آتش نشــانی، کارگر جوان به محل امن منتقل 
شد و با توجه به اینکه وی مجروح شده بود به عوامل اورژانس 

تحویل داده شد.

اراذلدانشآموزمشهدیرا
راهیبیمارستانکردند

ایرنا:مدیر کل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 
دانش آموز آســیب دیده در درگیری روز شــنبه گذشــته با 
چند نفر از اراذل و اوباش در مشــهد در بیمارســتان شهید 
هاشمی نژاد این شهر بستری است. قاسمعلی خدابنده افزود: 
پنــج نفر از دانش آموزان دبیرســتان ترنم والیت در محدوده 
کوی امیر مشهد ساعت 11 و 30 دقیقه دیروز حین رفتن به 
مدرسه با هفت نفر از اراذل و اوباش منطقه درگیری لفظی و 

سپس فیزیکی پیدا کردند.
وی با بیان اینکه 6 نفر از اراذل موتورسوار دارای چاقو بودند، 
اظهار داشــت: در این درگیری یکی از دانش آموزان از ناحیه 
چشم آســیب دید و به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
منتقل شــد. وی گفت: حال عمومی سایر دانش آموزان خوب 

است اما آسیب وارده به دانش آموز بستری شده جدی است.
خدابنده افزود: درگیری بیرون از مدرســه و خارج از ســاعت 

آموزشی رخ داده است.
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شرکت های پخش دارو 
در حال حاضر انسولین 

به مقدار الزم در اختیار 
داروخانه دارها قرار 
نمی دهند و منتظرند 

تا قیمت های جدید 
مشخص شود

بــرش

درگفتوگوباعضوشورایروابطعمومینظامپزشکیمطرحشد

راه اندازی یک مطب دندانپزشکی یک میلیارد آب می خورد!

گفت و گو

در هفته های اخیــر بنابر مصوبه دولت ،  محبوبهعلیپور
تعرفه های دندانپزشکی برای سال جاری ، در بخش دولتی با 10 
درصد و در بخش خصوصی 13 درصد افزایش تعیین شــده که 
همین مسئله واکنش های متعددی را از سوی جامعه دندانپزشکان 
به همراه داشته است . چنانکه برای حل این مسئله نیز کارگروهی 
در سازمان نظام پزشکی تشکیل شده که نتایج جلسات آن تا اوایل 
ماه آینده ابالغ خواهد شــد. این درحالی است که دندانپزشکان 

همچنان از وضعیت حاکم بر فعالیت در این حرفه ناخشنودند. 

  استثمار دندانپزشکان
دکترمهدی نیکوســیر، عضو شــورای 
روابط عمومی نظام پزشکی که سال ها 
درتشــکل های تخصصی دندانپزشکی 
فعالیــت دارد نیز با تأیید این مســئله 
می گوید: در مراکز خیریه دندانپزشکی 
یک یونیت به اندازه یک دندانپزشــک 
ارزش دارد. زیــرا خیریه ها در اســم و به ظاهر خیریه اند و تعرفه 
کمتری می گیرند اما درعمل دندانپزشکی را که به دلیل مشکالت 
اقتصادی قادر به راه اندازی و تجهیز مطب شخصی نبوده و یا توان 
پرداخت هزینه های جاری این حرفه را ندارد ،اســتثمارمی کنند. 
چرا که به طورمتوسط درســال جاری هزینه های دندانپزشکی 
بیش از300 درصد رشــد داشــته ، به طوری که هزینه دستگاه 
اتوکالو که برای اســتریل ابزار استفاده می شود به بیش از چهار 
برابر رسیده است. این درحالی است که بین 10 تا13 درصد برای 
فعاالن این حوزه افزایش تعرفه درنظر گرفته اند. همچنین از اوایل 
ماه جاری بنابر مشاهدات فعاالن این حوزه؛ تعرفه های البراتوارهای 

دندانسازی نیز 100 درصد افزایش داشته است. 
وی می افزایــد: درحــال حاضر با گرانی کاالهای دندانپزشــکی 
هنوزهم این خدمات در کشــور ما ارزان ارائه می شــود. چنانکه 

برای یک کشــیدن عادی دندان در برخی کشــورهای اروپایی 
معادل یک میلیون تومان هزینه می کنند در صورتی که همکاران 
مــا با هزینه های کمتر از100 هزار تومان چنین خدماتی را ارائه 
می دهند. دکتر نیکوســیر خاطرنشــان می کند : مردم هم که 
می خواهند هزینه دندانپزشکی را بپردازند با دشواری می پردازند 
چرا که این میزان رقم ســنگینی محسوب می شود زیرا به طور 
کلی درســبد هزینه ها جایی برای خدمات دندانپزشکی درنظر 
نمی گیرند. به هر روی ما هم به دنبال احقاق حق مردم و رفاه آن ها 
هستیم اما نمی توانیم حقوق همکارانمان را نیز نادیده بگیریم. به 
هرحال این افراد نیز مسئول خانواده ای محسوب می شوند. چنانکه 
درحال حاضــر راه اندازی مطب حدود یک میلیارد تومان هزینه 
می خواهد، حال آیا این مطب سودده باشد یا خیرهم قابل اطمینان 
نیســت. از همین رو این روزها مکرر آگهی های واگذاری مطب 
را می بینیم در حالی که درگذشته جریان چنین نبوده وهمه به 

دنبال توسعه فعالیت خود بودند.

  غفلت از تخصص گرایی
این پیشکســوت حوزه ســالمت تأکید می کند: اگرکشورهای 
پیشــرفته به توسعه رسیدند به این دلیل بوده که به تخصص ها 

توجه کرده اند. درحالی که شاهدیم در رسانه های ما به طور عمد 
یا ســهوی مکررالقا می کنند که دکترها می خورند و می چاپند، 
دکترها زیاده خواهند و...! درحالی که کاش جامعه ای داشتیم که 
متخصصان آن از امکانات و مزایایی منتفع می شدند چرا که اگر 
طبقه تحصیلکرده در جامعه مرفه باشند خانواده ها ترغیب می شوند 

فرزندانشان را به علم آموزی و تخصص گرایی تشویق کنند. 
 

  صرف مواد بی حسی در مراکز زیبایی
دکتر نیکوســیر در ادامه می گوید: امروزه در11 رشــته مختلف 
دندانپزشکی بیش از 3000 آیتم خدمات جراحی انجام می شود. 
به این ترتیب چند جراحی محدود همانند »نگین دندان« به عنوان 
خدمات لوکس می باشــد که همین جراحی ها را پر رنگ کرده و 
به تمام خدمات این حرفه تعمیم می دهند. این درحالی است که 
درحال حاضر رشته دندانپزشکی در دنیا از همه علوم پزشکی دیگر 
پیشرفت بیشتری داشته اســت. در واقع اگر امکان جراحی های 
متفاوت نباشد چگونه می توان به رشد علمی رسید. درحالی که 
امروزه برای کارپول بی حســی؛ سهمیه گذاشته اند و باید از چند 
داروخانه دریافت کنیم. به این ترتیب متخصصان پیشکسوت این 
حوزه ناچارند نصف روز درگیر باشــند و نسخه و سرنسخه ببرند 
تا دوبســته کارپول بگیرند. درصورتی که این دو بســته کارپول 
تنها برای 6-5 روز فعالیت دندانپزشــک کفایت می کند و بقیه 
روزها را باید آزاد تهیه کنند. این درحالی اســت که در بازار آزاد 
قیمت آن پنج برابر شــده، چنانکه 100 هزار تومان بوده و حال 
در بازار آزاد 500 هزار تومان شــده است. البته همین کار پول ها 
در بازار می چرخد و به خط خدمات آرایشــگاهی رسیده و صرف 
تاتو و خدمات زیبایی می شود.  باید مسیرهای غیرقانونی عرضه 
تجهیزات پزشکی گرفته شده و به طورحتم ارز دولتی به تهیه این 
محصوالت اختصاص پیدا کند. چنانکه اگر این روند انجام نشود 

این مردم هستند که زیان خواهند کرد.

7532جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ک و ل ا ک  ب ل ا   ا ک ا ر س
 2 ر   ت و س ت ر   ل ا ر و س   ی
 3 ا گ   ر ا س ا ل خ ی م ه   ج ر
 4 ن ا ز   ل و   ا   ه ا   ر ه ا
 5 ه ز ی م ت   ن ق ص   ن ا ب ا ب
 6   ا ر ش   م ا ی و س   ک ا ن  
 7 ک ن ه   چ ا ل د ر ا ن   ت ا ق
 8 ل ب   م ا ل ه   ت ل ق ی   ر ی
 9   ر ا ز ق ی   س   ک ا م و ا  
 10 ر   ر و ی   م ی ت   ب ی ا   گ
 11 ن ا د ر   ب و ن ک ر   ن ی ک ل
 12 س ر ک   ش ا د ی ل و ن   ر ش ک
 13 ا ز   س ه   م و م   ی م   ت ا
 14 ن ا س پ ا س   ر   پ ا س د ا ر
 15 س ن گ ر ب ا ن   ر ا ز د ا ر ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. بیا تا گل برافشــانیم و می در ســاغر 
 اندازیــم / فلک را ســقف بشــکافیم و ... 
 2. کنایه از تنبیه کردن کسی است- اسب ماده 
3. پایتخت کانادا- جمع مرســوم 4. مایه 
آهنگ- خبردادن- برنج شوشتری- گیاه 
سرشــویی 5. بند و اســارت- نوعی قایق 
نقد-  نقیــض   .6 مســابقه ای  تنــدروی 
ســلطان- واحد شمارش شــتر - نوعی 
زغال سنگ 7. بی آبرو کردن کسی- لباس 
سنتی ژاپنی 8. از گون می گیرند- ردیاب 
الکترونیکــی 9. از چاشــنی ها- نقطــه 
 میان شــکم- دوروی پررونق بازار- بعید 
10. جــای پا- زمین خربــزه و خیار 11. 
آشــوب و فتنه- بی زبان شــدن- دشنام 
دادن 12. حشره کوچک کروی قرمزرنگ 
که بــر بدنــش خال هــای ســیاه رنگ 
 دارد- ســازمان ها و نهادهــای دولتــی 
13. توکل کردن- شخصیت و ذات کسی 
یا چیزی 14. پهلوان- درخت پرشــاخ و 
برگ جنگلــی- سرشــیر- از پدیده های 
مخرب طبیعــی 15. صفتی برای خداوند 

به معنــی پــاک و منزه- مارکــی برای 
ماشین آالت سنگینی چون لودر ، بولدوزر 

و بیل مکانیکی
1. محکــم و اســتوار- علم شــمارش- 
نمایشــنامه 2. جــوی خون- ســهل و 
ســاده- از روش های چاپ- عضو صورت 
3. ام البشــر- صفحه مدور خودرو- گیاه 
دارویی از تیــره نعناعیان که از نظر طب 
قدیم ایران گرم و خشــک بوده و ســرفه 
 و ناراحتی های ریــوی را برطرف می کند

 4. پرســتیدن- خوش اندام- خریدن 5. 
 برابر فارســی »فکس«- نشــانه ها- مغازه
  6. آواز شغال- عجیب- نان نازک ماشینی
 7. دل را خطــاب کــرده- به درد بخور- 
بازی و ســرگرمی فکری 8. زادگاه رازی- 
نوعی کاغــذ نامرغوب- رهرو- نت چهارم 
9. رسوب ته جوی - سخن گفتن- اسلحه 
انــدک- خودروی  کمری 10. خیســی 
جنگی- فیلمی محصول 1377 از رسول 
مالقلی پور- همگی 11. کمند- نوشیدنی 

غیر طبیعی تخمیری حاصل از شیر که از کوه های قفقاز 
روسیه سرچشمه گرفته است- حی 12. نشانی- خاکستر 
 نرم- معاضدت 13. افزون- بسیار دوستدار- پول خودمان 
14. از صحابه- درخت ســدر- سامانه تسویه ناخالص 
آنی در سیستم بانکی کشور 15. تکیه کالم آدم مغرور- 

نحوه چیدمان اشیاء منزل کنار هم- بام جهان- بدی

افقی

عمودی


	page 1 khorasan new new
	page 2 khorasan new new
	page 3 KHorasan 
	page 4 khorasan

