
برگزاری ۳۰۰۰ جلسه تفسیر 
تا تشکیل انجمن های جهادی قرآنی

بازآفرینی حاشیه مشهد 
با همکاری آستان قدس رضوی سرعت می گیرد

نگاهی به فعالیت های قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان عضو هیئت رئیسه شورای شهر در گفت وگو با قدس:

قدس   رئیس اداره امور قرآنی اداره کل 
تبلیغات اســامی خراســان رضوی درباره 
برنامه های این اداره کل در ســال جاری با 
اشاره به راه اندازی سه انجمن جهادی قرآنی 
گفت: انجمن جهادگران قرآن و عترت این 
مسئولیت را بر عهده گرفته است تا روحیه 

جهادگری را توسعه دهد...

قدس   در هفته های اخیر شــاهد اعتراض های 
متعددی از ســوی جامعه پرســتاری در مشــهد 
بوده ایم؛ چنان که اواســط اردیبهشت سال جاری 
جمعی از پرستاران شــرکتی زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد با حضور در ساختمان اداری  
این دانشگاه واقع در شــهرک دانش و سامت به 
پرداخت حقوق فروردین با تأخیری بیش از 20 روز 
اعتراض داشتند. در روزهای گذشته نیز پرستاران 

بالین کار، به نبود شفافیت...

قدس  عضو هیئت رئیسه شورای اسامی 
شهر مشهد گفت: بافت حاشیه شهر مشهد 
از کمترین استانداردهای برنامه های شهری 
برخــوردار نیســت. علیرضا شــهریاری در 
گفت وگو با قدس آناین با اشــاره به اینکه 
یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیه مشهد 

.......صفحه 2 سکونت دارند... .......صفحه 3 

جزئیات تازه   پرونده فساد در جهاد کشاورزی خراسان رضوی
در گفت وگوی قدس با مدیران انجمن های 

خیریه پزشکی عنوان شد 

گرانی و کمبود دارو 
درد مشترک 

بیماران خاص

.......صفحه 4 

اتهام سرکردگی باند ارتشا و اختالس به مدیر سابق تفهیم شد

.......صفحه 3 

خرداد به تعطیالت تابستانی دانش آموزان 
اضافه شد 

سال تحصیلی 
آب رفت!

قدس    مســئوالن بیماری های خاص تأکید دارند که سختی 
درمــان و هزینه هــای روزافزون تأمین داروهای مــورد نیاز، درد 
مشترک تمام بیماران خاص است، در این میان هستند مشکاتی 

که درد بیماران را بیشتر می کند...

قدس   یادم می آید سال گذشته در مطلبی از چهار ماهه شدن 
تعطیات مدارس ابتدایی با مخاطبان سخن گفتیم و اینکه سال 
که به خرداد می رســد معموالً مدارس ابتدایی هم رو به تعطیلی 

.......صفحه 2 می روند. پس از آن بود که مسئوالن...
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  صفحه 1 خراسان   98.03.03

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
    ) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» تمدید نوبت دوم فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد «  

در اجرای ماده »  7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/11/30 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی 
 10 مدت  ظرف   98/03/05 مورخ  یکشنبه  روز  از  میشود  دعوت   ، ذیل  شرایط  دارندگان    ، مشهد  بهداشتی  و 
روز کاری ، حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/03/21 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف 
iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با 
درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی 
، واقع در سازمان  اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد  انتخابات  برگزاری  اجرایی  به دبیرخانه هیئت   ، فوق( 

صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرایی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری و 
بهزیستی شهرستان کاشمر تاریخ انتشار : 

1398/03/04 نوبت برگزاری : دوم
ب��ا عنایت به عدم حصول ح��د نصاب الزم در مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول ، بدین وسیله از کلیه 
اعضای شرکت تعاونی فوق الذکر دعوت میشود در 
س��اعت 18  روزشنبه  مورخ 1398/03/18 در محل 
دفتر شرکت واقع در کاشمر ، خیابان امام خمینی3 
حضور بهم رسانند . ضمنا هریک از اعضای شرکت 
میتوان��د ع��الوه بر رای خ��ود ، حداکثر س��ه رای با 
وکالت نامه کتبی و هر فرد غیر عضو ، تنها یک رای 

با وکالت نامه کتبی داشته باشد .
دس��تور جلس��ه : 1- تصویب اساس��نامه جدید به 
منظ��ور مطابقت ب��ا آخرین اصالح��ات قانون بخش 
تع��اون 2- اصالح نام ش��رکت ) ماده 1 اساس��نامه(  
3- اص��الح نش��انی مرک��ز اصلی ش��رکت )م��اده 6 
اساسنامه ( 4- اصالح بند ب از ماده 12 اساسنامه 

) شرایط اختصاصی عضویت ( 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری 

و بهزیستی کاشمر
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 
معیارگسترتوس )سهامی خاص( بشماره ثبت 10441 

وشناسه ملی 10380261620
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مزبوردعوت 
میش��ود ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی س��االنه  
ک��ه راس س��اعت 18 روزپنجش��نبه 98/03/30  در 
مح���ل دفترمرکزی ش��رکت واق��ع درخیاب��ان آبکوه ، 
بلوارکاله��دوز ، ) آبک��وه 19( ، پ��الک 348 طبقه اول 
بشماره کدپس��تی 44631 - 91846 تشکیل میگردد، 

حضور بهمرسانند.
دستور جلسه :

-  اس��تماع گزارش��ات هیئت مدیره وب��ازرس قانونی 
برای عملکردسال 1397 .

وترازنام��ه  س��ودوزیان  صورتحس��اب  تصوی��ب   -
وصورتهای مالی منتهی به پایان سال 1397 .

- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال.
- انتخ��اب ب��ازرس قانونی اصلی وعل��ی البدل بمدت 

یکسال.
- انتخاب روزنامه کثیر االنتشارجهت درج آگهی های 

شرکت برای مدت یکسال.
- س��ایر تصمیم��ات ومصوب��ات ک��ه درصالحیت مجمع 

عمومی عادی میباشد.
هیئت مدیره
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آگهـی دعـوت مجمـع عمومی فوق العاده  )نوبت 
اول( شـرکت تعـاونی مسكـن شماره 4 شهرداری 

مشهدتاریخ انتشار:  4 / 3 /  1398 
شماره : 4/2347

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده نوبت اول ش���رکت 
تع�اونی مسک�ن ش��ماره 4 شهرداری مشهد در ساعت 
16 روز  س��ه ش��نبه  م��ورخ  21/ 3 / 1398 در مح��ل 
دفتر ش��رکت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب 
– دس��تغیب 13 کوچه اول دست راست پالك 17 طبقه 
دوم برگ��زار می ش��ود. از کلیه اعض��ای محترم تقاضا 
میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات زیر 
در این جلس��ه حضور بهم رس��انند. اعض��ای متقاضی 
اعط��اء نمایندگی ب��ه همراه وکیل م��ورد نظر خود باید 
از س��اعت  9 ت��ا 12 روزه��ای یکش��نبه ) 98/3/5( و                  
چهار شنبه )98/3/8( به آدرس فوق مراجعه تا پس 
از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه 
ورود به مجمع برای ف��رد نماینده صادر گردد. که در 
این ص��ورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 

رأی و هرشخص غیرعضو تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه :

1-  تمدید مدت فع�الیت شرکت  تعاونی مطابق با ماده  
6  اساسنامه 

هیئ�ت مدیره
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آگهـی دعـوت مجمـع عمومی عـادی سالیانه 
)نوبت اول( شـرکت تعـاونی مسكـن شماره 4 
شهرداری مشهد  تاریخ انتشار:   4  / 3 /  1398

 شماره : 2346  /4
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول  شرکت 
تعاونی مسکن شماره 4 شهرداری مشهد درساعت 16 
روز  یکش��نبه م��ورخ   9 / 4 / 1398 در مح��ل دفت��ر 
ش��رکت  واق��ع در مش��هد- بلوار ش��هید دس��تغیب – 
دس��تغیب 13 کوچه اول دست راس��ت پالك 17 طبقه 
دوم برگ��زار میش��ود. از کلیه اعضای محت��رم تقاضا             
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در این جلس��ه حض��ور بهم رس��انند.  اعضای متقاضی 
اعط��اء نمایندگی ب��ه همراه وکیل م��ورد نظر خود باید 
از س��اعت 9 ت��ا 12 روزه��ای یکش��نبه ) 98/4/2( و                     
چهار شنبه )98/4/5( به آدرس فوق مراجعه تا پس 
از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه 
ورود به مجمع برای ف��رد نماینده صادر گردد. که در 
این ص��ورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 

رأی و هرشخص غیرعضو تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه :

1-  ط��رح و تصوی��ب صورته�ای مالی س��ال 97  پس از 
استم�اع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-  طرح و تصویب بودجه پیشنه�ادی سال  98
3-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

ضمن��ًا کاندیداه��ای س��مت ب��ازرس ش��رکت تعاونی 
موظفند از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به مدت 
ی��ك هفته جه��ت ثبت ن��ام به دفت��ر ش��رکت تعاونی 

مراجعه و مدارك الزم را ارائه و ثبت نام نمایند.
هیئ�ت مدیره

/ع
98
02
39
9

قدس: همزمان بــا روز جهانی تنوع زیســتی و با 
همــکاری ادارات آمــوزش و پرورش، بهزیســتی 
و شــهرداری، دانش آموزان دبســتان حاج حســن 
اسدی با مراجعه به اداره محیط زیست مه والت، از 
موزه حیات وحــش آن اداره بازدید و آموزش هایی 
درزمینــه حیات وحــش و نقش تنوع زیســتی در 
زندگی انسان را دریافت کردند. در پایان جوایزی به 
رسم یادبود به دانش آموزان برتر درزمینه اطاعات 

زیست محیطی اهدا شد. 
همچنین بچه های بی سرپرست مرکز خضرا هم در 

محل خوابگاهشان با نکاتی درمورد حیات وحش و 
محیط زیست شهرستان مه والت آشنا شدند.

بشرویه - خبرنگار قدس: امام جمعه بشرویه گفت: فتح 
خرمشــهر یک معجزه الهی بود و تمام معادالت رژیم های 
حامی صدام را در هم پیچید.  حجت االســام والمسلمین 
ســیدمحمد معلمی در مراســم گرامیداشت شهدای فتح 
خرمشــهر گفت: فتح خرمشــهر کــه در جریان عملیات 
غرورآفرین بیت المقدس انجام شد یک معجزه الهی بود که 
تمام معادالت نظامی رژیم های حامی صدام بعثی را در هم 
پیچید. وی گفت: ایمان، اخاص، فداکاری و والیت پذیری 
نیروهای رزمنده از عوامل اصلی و زمینه ساز این معجزه الهی 
یعنی فتح خرمشهر بود؛ چرا که دشمن با تمام قوا استحکامات 

بسیارسختی ایجاد کرده بود که از نظر محاسبات نظامی دنیا 
نزدیک شدن به خرمشهر غیرممکن بود. 

قدس: محفل انــس با قرآن با شــعار »قــرآن، محور 
وحدت مسلمین« در مهمانشهر تربت جام برای مهاجران 
افغانستانی برگزار شد. در این محفل استاد جواد جعفرنژاد، 
اســتاد فصیحی، استاد توســلی و عاطفه واحدی حافظ 
خردسال به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی به اجرای 
برنامه پرداختند. جعفری، مســئول همایش های قرآنی 
مجمع هماهنگی هیئات مذهبی اتباع افغانســتان بیان 
کرد: عاوه بر محافل قرآنی که در ماه رمضان اجرا می شود 
مجمع هماهنگی در نظر دارد طرح کبوتران حرم را اجرا 
کند که در آن اتباع افغانستانی زائر اولی در ایران، شناسایی 

و به مشــهد آورده شوند. وی افزود: این طرح با همکاری 
آستان قدس رضوی برگزار می شود.

  در مهمانشهر تربت جام انجام شدامام جمعه بشرویه:  همزمان با روز جهانی تنوع زیستی در فیض آباد صورت گرفت

برگزاری محفل انس با قرآن وعترت مهاجران افغانستانیفتح خرمشهر معادالت نظامی دشمن را در هم پیچیدآشنایی دانش آموزان با حیات وحش و محیط زیست مه والت



کارانه 800 هزار تومانی هم گره زندگی سپید پوشان را باز نکرد

پرستاران: سیستم قاصدک شفاف نیست

خبر

اخیر  محبوبه علیپ��ور  در هفته هــای 
شــاهد اعتراض های متعددی از سوی جامعه 
پرستاری در مشــهد بوده ایم؛ چنان که اواسط 
اردیبهشت ســال جاری جمعی از پرستاران 
شــرکتی زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد با حضــور در ســاختمان اداری  این 
دانشگاه واقع در شــهرک دانش و سالمت به 
پرداخت حقــوق فروردین با تأخیری بیش از 
20 روز اعتراض داشــتند. در روزهای گذشته 
نیز پرســتاران بالیــن کار، به نبود شــفافیت 
در ســامانه قاصدک و همچنین پرســتاران و 
کارکنان حوزه فوریت های پزشکی و مواردی 

دیگر اظهار ناخشنودی کردند.
عضو هیئت مدیره نظام پرســتاری مشــهد 
درباره دغدغه های جامعه پرستاری در استان 
خراســان رضوی بــه خبرنگار مــا می گوید: 
هفته گذشــته کارانه پرستاران در بیمارستان 
قائم)عج( واریز شــده و در هفتــه جاری نیز 
کارانه کارکنان بیمارستان امام رضا)ع( را واریز 
کرده انــد. به این ترتیب براســاس فیش های 
حقوقی پرستاران شاغل در این مراکز درمانی، 
مشخص شد کارانه ای که قرار بوده بنابر وعده 
معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان در 
چند ماه گذشته، دســت کم 800 هزارتومان 
 درنظر گرفته شود، در برخی فیش ها به حدود

70-60 هزار تومان نیز کاهش داشــته است. 
جواد توکلی ادامه داد: ناگفته نماند این مبلغ 
مربوط به کارانه بهمــن 96 بوده که با تأخیر 
14 ماهه پرداخت شــده، آن هم در شرایطی 
که شاهد افت چشمگیر ارزش پول در ماه های 
اخیر بوده ایم. این درحالی اســت که از زمان 
اجرای طــرح قاصدک که قرار بود به نوعی به 
جای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری 
به اجرا دربیاید، تغییر محسوســی در میزان 
دریافتی پرســتاران صورت بگیرد که درعمل 

این اتفاق نیفتاده است.

  توان اجرای قانون بهره وری 
برای پرسنل 115 را نداریم

این عضــو هیئت مدیــره نظام پرســتاری 
مشــهد می افزاید: چند روز پیش نیز نامه ای 
از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
درخصوص همکاران و پرستاران فوریت های 
پزشکی به وزارتخانه بهداشت و درمان ارسال 
شده که در آن اشاره شده، توان اجرای قانون 
بهــره وری در مورد پرســنل 115 را نداریم. 

این مقوله نیز در شــرایطی 
براساس  که  مطرح می شود 
انجام شــده  شــکایت های 
پرســتاران به دیوان عدالت 
اداری و احکام قطعی صادره 
و بنا بر حکــم وحدت رویه 
برای اجرای قانون بهره وری، 
تمام پرســتاران و از جمله 
همــکاران 115 مشــمول 
اجرای این قانون هســتند. 
البتــه این قانــون از بهمن 
88 در همه بیمارستان های 
کشــور الزم االجرا شناخته 
شــده اســت. این درحالی 
اســت که در بســیاری از 

مراکــز درمانی، همچنان در اجرای دقیق آن 
کوتاهی می کنند.

توکلی خاطرنشــان می کند: به موجب بندی 
از قانون بهره وری، شــیفت های پرســتاران 
نباید بیش از 12 ســاعت باشــد که به دلیل 
کمبود نیروی انسانی، درحال حاضر همکاران 
115 در شــیفت های 18 ساعته نیز مشغول 
بــه کار اند. براســاس یک مصوبــه از هیئت 
دولــت، این بند از قانــون در مورد این گروه 

از همکاران ما مستثنا شده 
اســت. بنابراین مــا هم در 
پرســتاری  نظام  ســازمان 
پیشــنهاد داده ایم به دلیل 
تنگناهای موجود برای حل 
و  همکاران  این  مشــکالت 
انگیزه، درحال حاضر  ایجاد 
ضرایب  پرستاران  این  برای 
1.5 شیفت شب و تعطیلی 
را اعمــال کننــد و پس از 
مانند  مناسب  ایجاد شرایط 
اســتخدام نیروهای بیشتر، 
به مورد الزام شــیفت کمتر 
از 18 ساعت پرداخته شود.

  مخالف به کارگیری پرستاران با 
واسطه گری شرکت ها هستیم

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بشــدت مخالف 
به کارگیری پرستاران با واسطه گری شرکت ها 
هستیم، اظهارمی کند: شرکت های واسطه طی 
قــراردادی که با پرســتاران منعقد می کنند، 
بودجه را از وزارت بهداشــت دریافت می کنند 
که بخشی از آن را در حدود حداقل دستمزد 
قانون کار، به پرستاران پرداخت کرده وبخشی 

را نیــز خود بــه جیب می زننــد. ازهمین رو 
نســبت به این قضیه ایراد وجود دارد، چرا که 
پرستار کارشــناس بوده و باید مطابق قوانین 
اســتخدامی از حقوق و مزایای تعریف شده، 
بهره مند شــود. به این ترتیب پیشنهاد دادیم 
حال که معذوریت هایی برای جذب پرستاران 
وجود دارد، دانشــگاه های علوم پزشــکی به 
طور مســتقیم با این افراد قرارداد بسته و این 
گروه از همکاران از مزایای سایر پرستاران که 
به صورت پیمانی و رســمی خدمت می کنند 
بهره مند شوند، چراکه درحال حاضر پرستاران 
شــرکتی از مزایا و حمایت هــای حقوقی که 
دیگر پرســتاران اســتفاده می کنند، بی بهره 
هستند. نامه ای از سوی سازمان نظام پرستاری 
مشهد برای بررسی و رفع این چالش به رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ارسال شده که با گذشت 

چند هفته، هنوز جوابی دریافت نکردیم.

   نسخه پیچی شهرداری 
برای ارتفاعات جنوبی! 

چهارشــنبه گذشته، شــهرداری نشســتی را با عنوان »ارائه 
طرح های پیشــنهادی حفاظت از حریــم و ارتفاعات جنوبی 
مشهد« برگزار کرده که اعضای آن، شهردار محترم و معاونان و 
مشاورانش بوده اند. محمدرضا کالیی در این نشست مواردی را 
مطرح کرده که در کشمکش مخالفان و موافقان دست اندازی به 
ارتفاعات جنوبی شهر قابل توجه است. عین گفته های شهردار 
را به نقل از رسانه شهرداری می نویسم و قضاوت درباره آن ها 
را به افکار عمومی وامی گذارم. پیش از آن اما یادآوری می کنم 
که شهرداری، طراح و مجری پروژه کمربند جنوبی مشهد بوده 
اســت و نیز جاده های فراوانی که در ارتفاعات جنوبی کشیده 
شده، توسط همین مجموعه ساخته شده و همین مجموعه 
یکــی از نهادهای مجری در طرح »جاده گردشــگری حصار 
گلســتان« است. حاال با درنظر داشــتن این سابقه، اینکه آیا 
شهرداری مشــهد می تواند از جایگاه دلسوزی برای ارتفاعات 
جنوبی سخن بگوید، هم پرسشی است که افکار عمومی باید 
به آن پاسخ بدهد. شهردار مشهد می گوید: »راه حل حفاظت 
از ارتفاعات جنوبی آن اســت که مردم در این مناطق حضور 
پیدا کنند و ارتفاعات، محل رفت و آمد و ایجاد خاطره برای 
مردم باشــد«. من هم مثل شــهردار محترم معتقدم حضور 
مردم می تواند اثربخش باشد؛ اما یادآوری می کنم که صحبت 
درباره یک زیست بوم شکننده است که هرگونه دست اندازی 
به آن می تواند اثرات جبران ناپذیری بر جای بگذارد. شــعار 
دادن را کنــار بگذاریم و واقعی تر به ماجرا نگاه کنیم. حجم 
جاده کشــی ها را ببینیم. به این جاده های آسفالته، راه های 
شن ریزی شــده و راه های خاکی را اضافه کنیم؛ مسیرهای 
فرعی و پاکوب هایی که درســت شــده اســت؛ نیز حجم 
زباله هایی که در همین اوایل کار، دارد شکل منطقه را عوض 
می کند. به این ها، ســکوها و اجاق های کباب پزی و... را هم 

بیفزاییم. حاال از ارتفاعات جنوبی مشهد چه باقی می ماند؟
اگر حضور بی ضابطه و بی قاعده گردشگران می توانست چیزی 
را درســت کند، اکنون باید در نوار شــمالی کشور، بکرترین 
جنگل ها، پاکیزه ترین رودخانه ها و بهداشــتی ترین سواحل 
را می داشــتیم. ارتفاعات جنوبی مشهد به خاطر کارکردهای 
زیســت محیطی اش و اثر این کارکردها بر شهر اهمیت دارد، 
وگرنه چه فرقی می کند که انبوه جاده ها، ماشین ها و زباله ها 

فاتحه آن را بخواند یا ویالسازها و کوه خوارها؟
شهردار محترم اما در ادامه به مسئله ای اشاره می کند که نشان 
می دهد سالم روســتایی، آن قدرها هم بی طمع نبوده است. 
کالیی می گوید: »نگاه مان به ارتفاعات جنوبی، واگذاری زمین 
حتی در حوزه های خدماتی نیست، بلکه بهره برداری از آن، در 

چارچوب طرح است«.
پس طرحی برای ارتفاعات جنوبی وجود دارد؛ طرحی که جسته 
و گریخته بخش هایی از آن، از زبان مسئوالن طرقبه شاندیز و 
مســئوالن استانداری و نیز شهرداری مشهد شنیده می شود؛ 
طرحی که از قضا، منافعش آن قدر هست که شهرداری محترم 
را به همکاری با طرف هایی کشــانده که در موارد دیگر عمدتاً 
طرف نزاع هســتند. شــهردار محترم در ادامه، نگاه سازمان 
متبوعش را دقیق تر توضیح می دهد و می گوید: »در واقع اگر به 
سرمایه گذاری در ارتفاعات جنوبی فکر می کنیم، به هیچ عنوان 
با هدف انتفاع مالی نیست؛ بلکه به دنبال رونق بخشی به این 
منطقه هســتیم و... در این مسیر هیچ باری را بر عهده کسی 
نمی گذاریم. بنابراین حاضریم ســرمایه گذاری مربوط به این 
بخش از شهر را به دوش بکشیم و معتقدیم در مقابل منافعی 
که دارد، ناچیز است«.حاال افکار عمومی باید قضاوت کند که 
آیا شهرداری که به دنبال انتفاع مالی هم نیست، درآمد شهر 
را در ارتفاعات جنوبی سرمایه گذاری کند یا اینکه این سرمایه 
را در بخش هایی مثل حمل و نقل عمومی به کار بگیرد. همان 
مردمی که شهردار محترم از آن ها یاد کرده، قضاوت کنند که 
تســهیل خدمات در حمل و نقل عمومی بیشتر به نفع شهر 

است یا تسهیل حضور در ارتفاعات جنوبی؟ 

  امروز و چهارشنبه
امتحانات مدارس برگزار نمی شود

قدس: براساس اعالم مســئوالن آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با توجه به برگزاری مراســم شب های قدر، امتحانات 
مدارس امروز شــنبه 4 خرداد برگزار نخواهد شد.رئیس اداره 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی 
با بیان این مطلب گفت: با توجه به برگزار شدن مراسم شب 
قدر و حضور مردم در این مراسم معنوی، بنا به تصمیمی که 
گرفته شده است امتحانات دانش آموزان در روز شنبه چهارم 
خرداد برگزار نمی شود.مهدی مجیدی فر ادامه داد: امتحانات 
دانش آموزان در چهارشنبه هشتم خرداد که شب پیش از آن، 
مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان برگزار می شود 
نیز لغو شــد و این روز نیز امتحانی در مدارس استان برگزار 
نخواهد شــد.وی ادامه داد: تاریخ جدیــد برگزاری امتحانات 
براســاس تصمیم  مدیــران مدارس در بــازه زمانی برگزاری 

امتحانات پایان سال پیش بینی خواهد شد.

  ثبت رویداد »مشهد؛ شهر جهانی 
گوهرسنگ ها« در نشریه »ایکوم «

قدس: دبیر شهر جهانی گوهرسنگ ها از ثبت رویداد مشهد؛ شهر 
جهانی گوهر سنگ ها در نشریه بین المللی ایکوم خبر داد.ملیحه 
سلطانی با اعالم این خبر افزود: با همکاری موزه خراسان بزرگ، 
رویداد مشهد؛ شهر جهانی گوهرسنگ ها  در نشریه بین المللی 
ایکوم ثبت شــد.وی ادامه داد: هدف از ثبت این رویداد، معرفی 
شهر جهانی گوهرسنگ ها با نگاه ویژه به فیروزه به عنوان یکی از 
باارزش ترین و زیباترین گوهرسنگ ها با قدمتی بیش از 5000 سال 
در ایران است.  سلطانی گفت: همچنین معرفی هنر فیروزه تراشی 
به عنوان یکی از قدیمی ترین هنرصنعت های شهر مشهد نیز مد 
نظربوده است. مشهد از سال 1۳95 از سوی شورای جهانی صنایع 
دســتی به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها انتخاب شده است.

خرداد به تعطیالت تابستانی دانش آموزان اضافه شد 
   سال تحصیلی آب رفت!

رسائی فر: یادم می آید سال گذشته در مطلبی از چهار ماهه 
شدن تعطیالت مدارس ابتدایی با مخاطبان سخن گفتیم و اینکه 
ســال که به خرداد می رســد معموالً مدارس ابتدایی هم رو به 
تعطیلی می روند. پس از آن بود که مسئوالن مرتبط با آموزش و 
پرورش استان در موارد مختلفی عنوان کردند خرداد از جمله 9 
ماه آموزشی مدارس است و کسی حق ندارد زودتر از این کالسی 

را تعطیل کند.
در آخرین مورد نیز مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
بصراحت و در جلسه ای با مدیران این دستگاه اعالم کرده است، 
هیچ مدرسه ای در مقطع ابتدایی حق ندارد زودتر از 1۳ خرداد 
کالســی را تعطیل کند و باید تا این زمان کالس های آموزشی 
مدارس دایر بماند. با وجود این، اما آنچه مدنظر مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان بوده، نادیده گرفته شــده و تعــداد زیادی از 
کالس های آموزشی پایه های اول تا سوم یا حتی چهارم ابتدایی 
در اســتان به بهانه پایان امتحانات پایان ســال تعطیل شده و 
دانش آموزان این کالس ها چند روزی می شود که به تعطیالت 

چهار ماهه رفته اند!
به این ترتیب، یادآوری مجدد این نکته برای مسئوالن آموزش 
و پرورش خالی از لطف نیســت که تعطیالت تابستانی به جای 
سه ماه عمالً به چهار ماه افزایش یافته است، بماند که تعطیالت 
نوروزی چند روز زودتر از پایان ســال فرا می رســد و حتی در 
مواردی چند روز دیرتر به پایان می رسد. اگر تعطیالتی را که به 
سبب شرایط جوی گاه اتفاق می افتد نیز به این آمار اضافه کنید، 
به این نکته خواهید رســید که زمان آموزشی مدارس بویژه در 
مقطع ابتدایی درعمل از 9 ماه به هشت ماه یا حتی کمتر از آن 

کاهش پیدا کرده است. 
این در حالی اســت کــه هزینه هایی از جمله حق ســرویس 
دانش آموزان و... بر اساس سال تحصیلی 9 ماهه از والدین دریافت 

می شود و این خود جای پرسشی دیگر است.

استاندار در جمع فعاالن فرهنگی و سیاسی:
     نظام اداری نیازمند 

جراحی  بسیار بزرگی است 

قدس: اســتاندار خراســان رضــوی گفت: نظــام اداری 
کشــور نیازمند جراحی بسیار بزرگی است که به سادگی 
امکان پذیر نیست، اما برای عبور از بروکراسی های پیچیده 
اداری می توان به دنبال نهادســازی در کنار دولت دیوان 

ساالر حرکت کرد.
علیرضا رزم حسینی در جمع نخبگان و فعاالن فرهنگی و 
سیاسی که در محل خانه احزاب استان برگزار شد، اظهار 
کرد: نظام ناکارآمد کشور به دولت ها یا گروه های سیاسی 
ارتباطی ندارد و قطعاً هر گروهی که مسئولیت بپذیرد، به 
دلیل ناکارآمد بودن نظام اداری، مشکالت فراوانی در روند 

کارش ایجاد خواهد شد. 
وی ادامه داد: می توان نهادهای مردمی، چابک، قدرتمند 
و بدون حتی یک ریال هزینه برای دولت تشــکیل داد تا 
فرایندهای فرســوده موجود را پشت سر گذاشته و زمینه 
توسعه و پیشرفت را فراهم کند.  رزم حسینی با بیان اینکه 
نظام اداری کشــور بیمار اســت، تأکید کرد: تا زمانی که 
نظام اداری به گونه ای اســت که تولیِد نارضایتی و فســاد 
می کند، ما به پیشرفت و توسعه دست پیدا نخواهیم کرد؛ 
این موضوع را باید با مردم در میان گذاشت و شفافیت را 

به معنای واقعی کلمه در عمل نشان داد. 
رزم حسینی در بخش پایانی سخنان خود گفت: استانداری 
خراســان رضوی برای تعامل با همه گروه های سیاســی 
آمادگی دارد و در این راســتا از همــه افراد و گروه های 
سیاسی دعوت می کنیم که به توسعه استان کمک کنند. 
وی با بیان اینکه ما خواســتار همگرایی در داخل و خارج 
اســتان هســتیم، ادامه داد: مهم ترین ظرفیت خراســان 
رضــوی پس از بــارگاه منــور و ملکوتی امــام رضا)ع(، 
نیروی انســانی قدرتمند و کارآمد اســت، بنابراین باید از 
این ظرفیت ارزشــمند برای توســعه اقتصادی و فرهنگی 

استفاده شود.

چشم سوم

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.
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محسن متولی اشکذری رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان 
رضوی درباره برنامه های این اداره کل در ســال جاری با اشاره به راه اندازی سه انجمن 
جهادی قرآنی گفت: انجمن جهادگران قرآن و عترت این مســئولیت را بر عهده گرفته 
اســت تا روحیه جهادگری را توســعه دهد. داوطلبان قاری و استاد قرآن با نام نویسی 
در این انجمن به مناطق محروم وهمچنین اســتان های ســیل زده گلستان، لرستان و 
خوزســتان اعزام می شــوند. تاکنون افراد زیادی برای این کار ثبت نام و اعالم آمادگی 
کرده اند که به هر منطقه ای اعزام شوند. امیدواریم با این کار بتوانیم گام های بلندی برای 

ترویج معارف قرآنی برداریم.
حجت االســالم حســین نمازی فرد در گفت و گو با خبرنگار قدس 
اظهار کرد: ما در ســال های گذشته 7000 نفر را به عنوان معلم و 
مربی برای تدریس قرآن در دوره هایی سختگیرانه با استادان درجه 
یک و آزمون هایی دشوار و بدون سهل انگاری آموزش دادیم که در 
اســتان حضور دارند. قرار است با این استادان تماس گرفته شود تا 
اگرآمادگــی دارند به صورت جهادی به مناطق محروم بروند و خدمت و تدریس قرآنی 
داشته باشند یا اگر می خواهند در بخش هایی مثل دوره های طوالنی مدت تدریس در 

شهر ثبت نام و فیض رسانی کنند.

 شما هم می توانید یک خیر قرآنی باشید
وی همچنین با اشاره به انجمن خیرین قرآنی که با شعار »شما هم می توانید یک خیر 
قرآنی باشید« فعالیتش را شروع کرد، ادامه داد: در این طرح خیرانی جذب می شوند تا 
جلسات قرآنی را که در مناطق محروم واقع شده اند و هیچ امکاناتی ندارند، تجهیز کنند.
در این زمینه عالوه بر مردم نقش کمیته امداد، اوقاف و اداره ارشاد هم بسیار مهم است.

  برگزاری 3000 جلسه تفسیر سوره احزاب 
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اســالمی خراســان رضوی با اشاره به اینکه 
موضوع تفســیر ســوره های قرآن همه ســاله در ماه رمضان پیگیری می شود، تصریح 
کرد: امســال سوره مبارکه احزاب برای این کار انتخاب شــد و تفسیر جامع آن برای 
 عموم توسط همه مبلغان خانم و آقا، طالب طرح هجرت، ائمه جماعات مساجد و همه 
ائمه جمعه استان در بیش از  ۳000 جلسه در خراسان رضوی برگزار می شود و پایگاه 
اصلی آن جلسه تفسیر آیت اهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان است که در مهدیه 

مشهد پس از نماز ظهر و عصر برگزار می شود.

نگاهی به فعالیت های قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان

برگزاری ۳۰۰۰ جلسه تفسیر تا تشکیل انجمن های جهادی قرآنی

 شرکت های واسطه 
طی قراردادی که با 

پرستاران منعقد می کنند، 
بودجه را از وزارت 

بهداشت دریافت می کنند 
که بخشی از آن را در 
حدود حداقل دستمزد 
قانون کار، به پرستاران 

پرداخت کرده وبخشی را 
نیز خود به جیب می زنند

بــرش

هاشم رسائی فر: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
مزین به شعار رونق تولید شده است، بی شک تالش مردم و 
مسئوالن در راه تحقق این شعار، تالشی مضاعف است. در 
این مسیر هر کدام از آن ها به تنهایی نمی توانند به این مهم 
دست پیدا کرده و تولیدات کشور را رونق بخشند، از این رو 
همسویی و همراهی مردم و مسئوالن زمینه ساز رونق تولید 
و امیدبخشی به آینده خواهد بود. نمونه ای از این همراهی 
پنجشنبه گذشته در یکی از شهرستان های خراسان رضوی 
مصداق یافت. حضور جمعی از مسئوالن بانکی و دستگاه های 
دولتی استانی در شهرستان مه والت و بررسی طرح های مولد 
و اشــتغال زا نشان می داد مسئوالن برای رفع موانع تولید و 
ایجاد اشتغال عزمشان را جزم کرده اند تا در آینده اتفاقات 
خوبی در بخش تولید این شهرستان و در پی آن  خراسان 

رضوی بیفتد.
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان مه والت به ۳8 
طرح اشــتغال زایی در بخش خصوصی به صورت جداگانه 
پرداخته و راهکارهایی که مدیران اســتانی برای رفع این 
موانع مدنظر داشتند نقد و بررسی شد تا با برطرف شدن این 
موانع در آینده ای نزدیک هر یک از این پروژه ها به مرحله 
بهره برداری رسیده و موجب تولید و اشتغال در شهرستان 

مه والت شوند. 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در این 
جلسه اظهار داشت: شبکه بانکی استان مأموریت و رسالت 

بزرگی را در این راســتا برعهده دارد، چراکه دغدغه امروز 
خیلی از کارآفرینان و تولیدکنندگان مشکالت مالی است. 
شبکه بانکی استان برای رفع این مشکالت برنامه عملیاتی 
بانکی خاصی را تنظیم کرده که این برنامه به تأیید استاندار 

خراسان رضوی رسیده است. 
حســن مونسان ادامه داد: در همین راستا قرار است شبکه 
بانکی اســتان در بخش های مختلف تا 150 هزار میلیارد 
ریال تأمین مالی برای طرح های پیش بینی شده و در دست 
اجرا داشــته باشد که واگذاری برخی از امالک، فعال سازی 

واحدهای نیمه ساز و نیمه تعطیل در همین راستاست. 
وی گفت: موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان شناسایی 
شده است که شــامل 22 مورد است و 15 مورد آن ریالی 
است. به نظر می رسد با رفع این موانع بتوانیم گام های بلندی 

در راه رونق  تولید در خراسان رضوی برداریم. 

  برطرف کردن موانع
معاون کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراســان رضوی نیز دراین جلســه گفت: تمام 
دغدغه مســئوالن در حوزه اشــتغال برطرف کردن موانع 
موجود بر ســر راه تولیدکنندگان اســت. در همین راستا 
برنامه های خوبی تدوین شده است که با هماهنگی های به 
عمل آمده بین سیستم بانکی و اجرایی استان امیدواریم در 
آینده شــاهد شکوفایی فضای کسب و کار و تولید بیشتر 

باشیم. فرماندار شهرستان مه والت هم در این جلسه اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه استکبار جهانی جنگ اقتصادی 
را علیه کشــورمان آغاز کرده است، با توجه به تحریم های 
موجود راهی نداریم که از ظرفیت های داخلی، ایجاد اشتغال 
و تولیدکنندگان حمایت کنیم. مسعود رنجبر ادامه داد: اما 
بزرگ ترین دغدغه ای که وجود دارد ایجاد اشتغال و درآمد 
برای مردم بویژه برای روســتاییان اســت که با برگزاری 
جلساتی اینچنینی می توان با حضور مدیران استانی اقدامات 
مؤثری در جهت رونق تولید ملی انجام داد. گفتنی است، 
بازدید از برخی طرح های تولیدی و اشــتغال زای مه والت 
پایان بخش ســفر مدیران اســتان بود تا آن ها از نزدیک 
در جریان موارد مطرح شــده در جلسه اقتصاد مقاومتی 

شهرستان قرار بگیرند.

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مه والت عنوان شد

اختصاص۱50 هزار میلیارد ریال اعتبار برای رونق تولید در استان

خبر

یادداشت
حسن احمدی فرد
annotation@qudsonline.ir

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

300072305 پیامک کنید.
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خبر

خبر
 عضو هیئت رئیسه شورای شهر 

در گفت وگو با قدس:
 بازآفرینی حاشیه مشهد با همکاری 

آستان قدس رضوی سرعت می گیرد

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
بافت حاشیه شهر مشهد از کمترین استانداردهای 

برنامه های شهری برخوردار نیست.
علیرضا شهریاری در گفت وگو با قدس آنالین با اشاره به اینکه 
یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیه مشهد سکونت دارند، 
تصریح کرد: برای بازآفرینی حاشیه شهر مشهد آماده هر نوع 
همکاری با دســتگاه ها و نهاد های دیگر هستیم؛ زیرا بافت 
مسکونی این منطقه از کمترین شرایط استاندارد برخوردار 
است و در صورت بروز کوچک ترین اتفاق و حادثه غیرطبیعی، 
خســارت های جبران ناپذیری برای مشهد و حتی کشور در 
پی خواهد داشت. شهریاری با بیان اینکه بافت حاشیه شهر 
مشهد مطابق با برنامه های شهری ساخته نشده اند، افزود: از 
طرفی برخی زمین های این منطقه متعلق به آســتان قدس 
رضوی بوده و شهرداری هم به دلیل اینکه ساکنان آن سند 
ملکی ندارند، اجازه هیچ گونه بازآفرینی ندارد که این موضوع 
در دیدار تولیت آستان قدس رضوی و شورای اسالمی شهر 
مشهد نیز مطرح شد.وی با اشاره به اینکه امسال بودجه خوبی 
برای حاشیه شهر مشهد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: 
در این جلسه مقرر شد با همکاری مشترک بین دستگاه ها 
و تعامل با مردم، آســتان قدس رضوی اسناد اراضی در این 
مناطق را تعیین تکلیف کند که انتظار می رود این موضوع 
هرچه سریع تر از سوی این نهاد صورت بگیرد تا شهرداری نیز 

مراحل بعدی و بازآفرینی این منطقه را در اولویت قرار دهد.
شــهریاری با بیان اینکه در این دوره از شــوراها سازمان 
بازآفرینی حاشیه شهر مشهد برنامه ریزی و تأسیس شده 
است، افزود: در حال حاضر در صورت رخ دادن یک حادثه 
جزئی، آتش ســوزی و یا موارد نیاز بــه اورژانس، در این 
مناطق شــرایط تردد ماشــین ها و امکانات فراهم نیست 
و اگر اتفاقاتی در ابعاد گســترده در این مناطق رخ دهد، 
مشخص نیســت که امدادرســانی و تردد وسایل چگونه 

صورت خواهد گرفت. 
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد در ادامه از رفع 
مشــکالت برخی از افراد در موضوع پالک ۱۷۶ در محدوده 
نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد و گفت: شورا و شهرداری 
مشهد آماده هر نوع همکاری برای رفع مشکالت این موضوع 

در چارچوب موازین قانونی هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست در نشست 
تخصصی روز جهانی تنوع زیستی:

 ۹ درصد از پرندگان خراسان رضوی 
در معرض تهدید هستند

قدس: مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی 
گفت: ۱4 درصد از پستانداران و 9 درصد از پرندگان استان 

در معرض تهدیداند که نیازمند حمایت جدی هستند.
تورج همتی دراین نشســت تخصصــی روز جهانی تنوع 
زیســتی که با حضور جمعی از اســتادان و دانشــجویان 
دانشگاه فردوسی مشــهد، اعضای سازمان های مردم نهاد 
و کارشناســان تخصصی با محور های تنوع زیستی گیاهی 
و جانــوری، حقوق حیوانات، دامپزشــکی و تجارت حیات 
وحش برگزار شــد، افزود: خراسان رضوی به لحاظ غنای 
زیســتگاهی، میزبان 8۱ گونه پستاندار، 330 گونه پرنده، 
۶8 گونه خزنده، دو گونه دوزیست و ۱2 گونه ماهی است 
که ۱۱ گونه پستاندار، 3۱گونه پرنده و یک گونه خزنده از 

این فهرست در معرض تهدید هستند.
وی با اشاره به شناســایی 2۶00 گونه گیاهی در استان 
خراســان رضوي گفت: 200 گونه گیاه دارویي و صنعتي 
در اســتان وجود دارد و بخش هرباریوم حفاظت محیط 
زیســت استان این گونه ها را در 52 خانواده و ۱۶0 گونه 

طبقه بندی و جهت مطالعه و پژوهش نگهداری می کند.
تــورج همتی با ابــراز تأســف از اینکه نگاه امروز بشــر به 
حیات وحش و طبیعت نگاهی قهری و خصمانه است، گفت: 
بهبود وضعیت حاضر درخصوص تنوع زیستی تنها در صورتی 
امکان پذیر اســت که زیر ساخت هایی همچون توسعه پایدار 
و نظام برنامه ریزی آمایشــی، توســعه مناطق حفاظت شده 
و ارتقای آگاهی جامعه از ارزش های تنوع زیســتی به شکل 

مطلوب پیاده سازی شود. 

براثر شدت جریان آب
 جوان درگزی 

در رودخانه درونگر غرق شد

ایرنا: فرماندار درگــز گفت: پیکر یک جــوان درگزی که 
چهارشنبه شب گذشته در رودخانه سیالبی درونگر گرفتار 

شده بود، بامداد پنجشنبه کشف شد.
محمد حســن فرهــادی در تشــریح ایــن اتفــاق افزود: 
چهارشنبه شب گذشته سه جوان در محدوده روستای گلریز 
و در فاصله ۶ کیلومتری شــهر درگــز قصد عبور از آبنمای 
رودخانه درونگر را داشتند که سیالبی شدن رودخانه، شدت 

جریان و باالآمدن سطح آب یکی از این افراد را با خود برد.
وی ادامــه داد: با تالش امدادگــران هالل احمر و نیروهای 
آتش نشانی پیکر بی جان این جوان سرانجام ساعت 3 بامداد 
روزبعد 3 کیلومتــر پایین تر از محل ســقوط در محدوده 

روستای »یاقول« کشف شد.
فرماندار درگز با یادآوری پرآب شدن رودخانه ها و مسیل های 
شهرستان در پی بارش های چند روزگذشته گفت: از ساکنان 
حریم رودخانه ها و مســیل های شهرستان درخواست می 
شود تا توصیه و هشــدارهای مسئوالن محلی در خصوص 

ترددنکردن و اتراق در مناطق پر خطر را جدی بگیرند.

شلیک هوایی، توان فرار را از مجرمان گرفت
 عملیات پلیسی برای دستگیری 

سه سابقه دار
خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سه سارق 

سابقه دار در محل پاتوقشان خبر داد.
سرهنگ اکبر آقابیگی در تشریح این خبر گفت: در پی اجرای 
طرح تشدید مبارزه با سارقان خودرو، مأموران این فرماندهی 

موفق به شناسایی پاتوق تعدادی از سارقان حرفه ای شدند.
وی افزود: در همین زمینه با کســب مجوز قضایی، مأموران 
محل اختفای ســارقان را در یکی از مناطق مرکزی شــهر 
شناســایی و پیش از مراجعه آن ها محــل را تحت کنترل 
گرفته و سرانجام در اوایل بامداد روزهای پایانی هفته گذشته 
ســه مرد جوان را همزمان با مراجعه به پاتوق خود بالفاصله 
دستگیر کردند. فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد: متهمان که 
از سارقان سابقه دار می باشند به محض رؤیت مأموران اقدام به 
فرار نمودند که پس از تعقیب و گریز و شلیک اخطار مأموران، 

از فرار منصرف و خود را تسلیم قانون کردند.
در بازرســی به عمل آمده از محل اختفای سارقان حرفه ای، 
یک دستگاه خودرو پراید سرقتی، تعدادی لوازم خودرو، یک 
قبضه شمشــیر و حدود هشــت گرم ماده مخدر شیشه از 
متهمان کشف شد. فرمانده انتظامی مشهد در خاتمه از مردم 
درخواست کرد در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمان، 

موضوع را از طریق سامانه ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

فرماندار اعالم کرد
 خسارت ۱۱ میلیاردی سیل در فریمان 

باشــگاه خبرنگاران: خسارت های ناشــی از وقوع سیل در 
روســتا های بخش قلندرآبــاد فریمان به ۱۱میلیــارد تومان 
افزایش یافت. عباســعلی صفایی، فرماندار شهرستان فریمان 
گفت: بیشترین خســارت ها مربوط به روستاهای »چهاربید«، 
»حســین آبادرخنه گل« و ۶ روســتا در محدوده تلگرد بخش 
قلندرآباد اســت که میزان آن با بررسی های کارشناسان بنیاد 
مســکن مشخص شــده اســت. وی افزود: همچنین سیل به 
285 واحد مســکونی روستایی و 324 مکان نگهداری دام بین 
۱0 تا ۱00 درصد خســارت زده است. صفایی بیان کرد: طبق 
برآورد های انجام شده نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان خسارت به 
مزارع، دام ها، جاده ها، در بخش قلندرآباد فریمان وارد شده است.

وی گفت: عالوه بر تلف شــدن 250 رأس دام سبک، به برخی 
مــزارع کشــاورزی و راه های مواصالتی، تأسیســات زیربنایی 

کشاورزی و شبکه انتقال برق نیز خساراتی وارد شد.
فرمانــدار فریمان با بیــان اینکه آگاهی بخشــی دهیاری ها به 
روســتاییان درخصوص ســیل، می تواند از بروز خسار ت های 
بیشتر در منطقه جلوگیری کند، افزود: به همت مردم منطقه 
و همکاری ادارات مســئول برای جلوگیری از ورود سیالب به 

روستای »رخنه گل«، سد موقت خاکی ایجاد شد.

آتش نشانی مشهد خبر داد
 2 مصدوم در پی واژگونی خودرو 

فارس: معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: براثر 
واژگونــی و حریق خودرو پژو 405 در حد فاصل پل غدیر و 
پل ســالم، دو نفر مصدوم شدند. مهدی رضایی اظهار کرد: 
در این حادثه که بامداد روز جمعه گذشته به وقوع پیوست، 
خودرو یادشده دچار واژگونی و حریق می شود که در پی آن 

سرنشینان پژو 405 مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
وی افزود: پــس از اعالم حادثه، نیروهــای امداد و نجات و 
اطفای حریق ایستگاه 20 به محل حادثه اعزام شدند. رضایی 
ضمن اشاره به اطفای حریق، پیشگیری از گستردگی آن و 
جلوگیری از انفجار خودرو، گفت: مأموران آتش نشانی پس 
از تحویل مصدومان حادثه به عوامل اورژانس و ایمن ســازی 
محل به عملیات خود خاتمه دادند. معاون عملیات سازمان 
آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: علت این حادثه از سوی 

کارشناسان پلیس در دست بررسی قرار دارد.
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 شهرداری منطقه ویرانی پیگیری کند
لطفاً استانداری و بخشداری طرقبه شاندیز 
نســبت به ساخت وســازهای جاده شاندیز 
بخصوص ویرانی22 که با قوطی، پنج طبقه 
ســاخته و با قیمت های کذایی می فروشند 
نظارت کنند؛ اصالً اســتقامت پنج طبقه را 
ندارند اگر حادثه ای پیش بیاید چه کســی 

جوابگو است؟
۹۱5...۱۹6۸

 راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند
چرا وقتی چراغ اتوبوس  بی. آر.تی مسیر مستقیم 
طبرسی به حرم سبز است، چراغ ماشین های 
ســواری که می خواهند در مســیر مستقیم 
حرکت کنند، قرمز می شــود؟ کارشناســان 

راهنمایی و رانندگی رسیدگی کنند.
۹۳6...۴6۴۸

 به کجا مراجعه کنیم
کسانی که مدتی است برای دریافت سود سهام عدالت سرکارند و سودی دریافت نکرده اند به 

کجا باید مراجعه کنند، خواهش می کنم پیگیری فرمایید.
۹۱5...۴72۱

 شهر بدون فرماندار
جناب اســتاندار! هشت ماه است شهرستان خواف فرماندار ندارد، مگر در استان قحط الرجال 

است؟ مشکالت شهرستان هر روز بیشتر می شود.
۹۱5...۴22۳

 پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیام
احتراماً با عنایت به پیام مردمی نشریه شماره 8920 مورخ 9۷/۱2/۱5 جوابیه شهروند محترم 

به حضور ارسال می گردد.
پیام شــهروند: آقای شهردار منطقه 2، آیا واقعاً خیلی سخت  است که از تخلفات تعمیرات 
ساختمانی کوچه های حسین باشی و فرعیات آن جلوگیری شود؟ کاری کنید تا ساختمان هایی 

که باید عقب نشینی کنند، تعلل نکنند.
جوابیه: با ســالم با توجه به کلی بودن آدرس به استحضار می رساند، در آدرس محدوده 
خیابان حسین باشی، آن دســته از امالکی که فقط قصد تعمیرات داخلی را دارند )بدون 
توســعه بنا و تجدید بنا( در حدود اعیان قبلــی ادامه کار می دهند و درخصوص امالکی 
که بدون دریافت مجوز مبادرت به ســاخت بنا نموده اند عالوه بر اقدامات اولیه که شامل 
اخطار، پلمب دادســتانی و جمع آوری وسایل می باشد به کمیســیون ماده ۱00 ارسال 
می گردد و رأی مقتضی اخذ می شــود و در مواردی که توســط کارشناسان فنی و خبره 
خطری تشــخیص داده می شود نیز با دریافت تأییدیه دادستانی رفع خطر می گردد. الزم 
به ذکر می باشــد درخصوص رعایت مقدار در مسیر یا به عبارتی ساختمان هایی که باید 
عقب نشــینی نمایند نیز در زمان اجرای طرح میسر می باشد؛ بنابراین مالکیت امالک با 
مالکان می باشد و شهرداری حق دخل و تصرف در حقوق مالکانه افراد و اشخاص حقوقی 

را ندارد.

در پــی ورود قاطعانه  عقیل رحمانــی 
دادســتانی مرکز استان خراســان رضوی به 
ماجرای تخلفات گسترده چندین تن از مدیران 
ســازمان جهادکشاورزی خراســان رضوی و 
دســتگیری آن ها که در میان افراد بازداشت 
شده رئیس سابق سازمان یاد شده نیز حضور 
دارد، پس از تجمیع مســتندات و ادله قضایی 
سرانجام چند روز پیش اتهام تشکیل و رهبری 
باند ارتشا، اختالس و کالهبرداری به مدیر وقت 

سازمان جهادکشاورزی استان تفهیم شد.

 ماجرای بازداشت 
مدیران متخلف چه بود؟

۱8 دی ســال گذشــته بود که طی انتشــار 
خبری در خط قرمز روزنامه قدس، به ماجرای 
بازداشــت پنج نفر از مدیران ارشــد سازمان 

جهادکشاورزی استان اشاره کردیم.
در آن نســخه از روزنامه و در تشریح جزئیات 
ماجرا عنوان شد: »پرونده تخلف های یاد شده 
در شعبه 2۱۷ و توســط بازپرس محمدعلی 
کمال زاده به صورت ویژه ای در حال رسیدگی 
و مستندات ارائه شــده به دقت مورد کاوش 
قــــرار گرفته است. از سویی با جلوتر رفتن 
اقدامات قضایی، مســتندات بیشتری از عمق 
تخلفات مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی روی میز بازپرسی قرار گرفت. 
همچنین با جمع بندی ادله قضایی و مشخص 
شــدن نحوه تخلفات، بازپرس پرونده دستور 
بازداشت متهمان را که به صورت باندی اقدام 
به ارتکاب جرایم مالی کرده بودند، صادر کرد. 

در مرحله نخست و طی چند عملیات، سه نفر 
از مدیران سابق سازمان جهاد کشــاورزی استان 
شامل مدیر سابق اداره تعاون روســتایی استان، 
مدیر سابق جهاد کشــــاورزی مشهد و مدیر 
ســــابق اداره تعاون روستایی مشهد، دستگیر 
شدند. در همین راســتا و در مرحله دوم، حکم 
بازداشــت دو تن دیگر از مدیران ارشد سازمان 
جهاد کشاورزی استان صادر و در اختیار مأموران 
قرار گرفت. مأموران پس از کسب دستور قضایی 
یکشنبه شب گذشته )۱۶ دی ماه 9۷( وارد عمل 
شده و رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
را در فرودگاه مشــهد و مدیر توسعه بازرگانی 
جهاد کشاورزی استان را هم در منزلش دستگیر 

و به بازداشتگاه منتقل کردند. 
در ادامــه این خبر آمده بــود: در حالی که 

به تمامی افراد بازداشــــت 
شــده اتهام دریافت رشوه، 
از سوی مقام قضایی تفهیم 
شده است، متهمان با قرار 
راهی  موقت  بازداشــــت 
زندان شــــدند تــا دیگر 
مراحــل قضایی پرونده نیز 
صورت پذیرد. در پایان آن 
به  کمال زاده  بازپرس  خبر 
قدس گفــت: تحقیقات به 
صورت محرمانــه در حال 
مردم  و  اســت  پیگیــری 
باشند که دستگاه  مطمئن 
قضایــی با شــبکه فســاد 

شناسایی شده قاطعانه برخورد خواهد کرد.«

 تفهیم اتهام به رئیس سازمان سابق 
همان طور که مقام قضایی به آن اشاره کرده بود 
تمامی اقدامات قضایی به صورت محرمانه ای 
پیش رفت تا موجب شود دیگر افراد متخلف 
هم شناسایی و از سوی دیگر مستندات جرم 

براحتی معدوم سازی نشود.
این رویه ادامه پیدا کــرد تا اینکه چند روز 
پیش و پــس از حدود پنج ماه رســیدگی 
موشــکافانه به ماجرا و با توجــه به جمیع 
مســتندات دریافت شــده، اتهام تشکیل و 
رهبری باند ارتشــا، اختالس و کالهبرداری 

به رئیس ســابق ســازمان 
اســتان  کشــاورزی  جهاد 
کــه  رضــوی  خراســان 
همچنــان به همــراه دیگر 
مدیــران متخلف ســازمان 
استان در  جهادکشــاورزی 
بازداشــت به ســر می برد، 
تفهیم شــد. )طبــق ماده 
مجازات  تشــدید  قانون   4
اختالس  ارتشــا،  مرتکبین 
مصــوب  کالهبــرداری  و 
ســال ۱3۶۷، کسانی که با 
شبکه  رهبری  یا  تشــکیل 
چنــد نفری به امر ارتشــا، 
اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه 
بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که 
از طریق رشــوه کسب کرده اند به نفع دولت 
و استرداد اموال یادشده در مورد اختالس و 
کالهبرداری و رد آن حســب مورد به دولت 
یا افراد، به جــزای نقدی معادل مجموع آن 
امــوال وانفصــال دائم از خدمــات دولتی و 
حبس از ۱5 ســال تا ابد محکوم می شوند و 
در صورتی  که مصداق افساد فی االرض باشند 
مجــازات آن ها، مجازات مفســد فی االرض 
خواهد بود«. از سوی دیگر قرار صادره در مورد 
رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان به 

بازداشت موقت تغییر کرد.

 رشوه خواری سه کارمند دیگر هم
 لو رفت!

این تمام ماجرا نبود و همزمان با رسیدگی ویژه 
و خارج از نوبت این پرونده عظیم که مجموعه ای 
از اقدام های خالف قانون در آن دیده می شود، 
مستندات جدیدی هم روی میز بازپرس پرونده 
قرار گرفت که حکایت از دریافت ارقام چند صد 
میلیونی رشوه توسط چند کارمند دیگر سازمان 

جهاد کشاورزی استان داشت.
برهمین اساس دستور تحقیقات نامحسوس و 
تکمیلی ماجرا صادر و ضابطان خاص دستگاه 
قضایــی روی موضوع دقیق شــدند و پس از 
چندین روز تالش شبانه روزی نتیجه اقدام های 
خود را به دســتگاه قضایــی منعکس کردند. 
بازخوانی اسناد یادشــده توسط مقام قضایی 
نشان داد یکی از مدیران سازمان مذکور حدود 
۱۶0 میلیــون، معاون یکی از قســمت ها هم 
حدود ۷0 میلیون و کارمند شاغل در سازمان 
حدود2۷0میلیون  هم  استان  جهادکشاورزی 

تومان رشوه دریافت کرده اند.
با توجه به این ماجرا بازپرس پرونده دســتور 
بازداشت هر ســه متهم را صادر کرد. در حال 
حاضر متهمان یادشده به اتهام دریافت رشوه در 
بازادشت به سر می برند تا زوایای تاریک و مبهم 
پرونده و دیگر افراد احتمالی دخیل در ماجرا نیز 

شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند.

اتهام سرکردگی باند ارتشا و اختالس به مدیر سابق تفهیم شد

جزئیات تازه   پرونده فساد در جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 یکی از مدیران سازمان 
مذکور حدود 160 

میلیون، معاون یکی 
از قسمت ها هم حدود 

70 میلیون و کارمند 
شاغل در سازمان 

جهادکشاورزی استان 
هم حدود270 میلیون 

تومان رشوه دریافت 
کرده اند

بــرش

آب و هوا
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خط قرمز

 پیش بینی ادامه بارش ها 
در خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد بر اساس 
نقشــه ها و مدل های هواشناسی در ساعات بعدازظهر امروز 
همچنان در نوار شمالی و نواحی غربی استان احتمال بارش 
به صــورت رگبار و رعدوبرق پراکنده )با احتمال آبگرفتگی( 
همراه با افزایش ســرعت وزش باد وجود دارد، ضمن اینکه 
روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه جو نسبتاً پایدار برای بیشتر نقاط 
اســتان پیش بینی می شود. از بعدازظهر روز دوشنبه با نفوذ 
جریان های ناپایدار به استان شاهد آغاز بارش همراه با وزش 
باد شدید از نواحی غربی استان خواهیم بود. همچنین روند 

افزایش دمای هوا تا اواسط هفته در سطح استان ادامه دارد.

زاویه تصویر

»پیاده رو« خواری!

ده
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ضا 
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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



خبر در گفت وگوی قدس با مدیران انجمن های خیریه پزشکی عنوان شد 

گرانی و کمبود دارو، درد مشترک بیماران خاص
وحید اکرمی مسئوالن بیماری های 
خاص تأکید دارند که ســختی درمان و 
هزینه های روزافــزون تأمین داروهای مورد نیاز، 
درد مشــترک تمام بیماران خاص است، در این 
میان هستند مشکالتی که درد بیماران را بیشتر 

می کند.
به گــزارش قدس آنالین، عنــوان بیماری های 
خاص برای نخســتین بار با شــکل گیری بنیاد 
امور بیماری های خاص به کار برده شد. با تالش 
بنیاد امور بیماری های خاص، اختالالت تاالسمی، 
هموفیلی و دیالیــزی تحت عنوان »بیماری های 
خاص« بــه تصویب قانونی رســید. ویژگی های 
بیماری های خاص را به  طور کلی می توان شامل 
ســختی درمان، هزینه باالی درمان و شیوع کم 

بیماری در کشور دانست.
به منظور ساماندهی و ارتقای وضعیت بیماری های 
خاص در زمینه های مختلــف درمانی، دارویی، 
آموزشی و پیشگیری اجتماعی، چندین انجمن 
خیریه غیردولتی تأسیس شده است. برای آشنایی 
بیشتر با مشکالت بیماران هموفیلی، تاالسمی و 
نارســایی های کبــدی با ســه نفــر از مدیران 
انجمن های خیریه استان گفت وگو کرده ایم که از 

منظرتان می گذرد.

  تأمین سخت داروهای انعقادی 
رئیس انجمن هموفیلی درباره با مشــکالتی که 
بیماران هموفیلی با آن دست و پنجه نرم می کنند 
به خبرنگار قدس آنالین گفت: مهم ترین مشکل 
بیماران هموفیلی تأمین داروهای انعقادی و تأیید 
آن ها توسط ســازمان های بیمه گر است. مهدی 
یــزدی ادامــه داد: کمبود دارو بویــژه داروهای 
انعقادکننده خون در این بخش بسیار احساس 
می شود و تأمین یکسری از داروها بسیار سخت 
اســت. برخی از داروهای تولید داخل نیز مدتی 
تولید نمی شد هرچند که اکنون چرخه تولید آن 
دوباره راه افتاده است اما زمانی که دارو به دست 
بیمار نمی رسید شرایط بسیار سخت و اضطراری 

به وجود می آمد.
وی عنوان داشت: یکی دیگر از مشکالتی که داریم 
این است که پزشک میزان مورد نیاز بیمار به دارو 
را در نسخه مشــخص می کند، اما شرکت های 
بیمه ای بخصوص سازمان بیمه خدمات درمانی، 
تمام آن را تأیید نمی کنند و در نسخه دستکاری 
می کنند. آن ها می گویند که هر بیمار ســهمیه 

ثابتی دارد و نباید بیشتر از آن به او تعلق بگیرد.
وی بــه وضعیت کاری پزشــکانی که به صورت 
موقت در انجمن های خیریه معرفی و مشــغول 

به کار می شــوند اشــاره کرد و گفت: متأسفانه 
برخی از این پزشکان، فاقد کارایی الزم هستند 
و انتظــارات ما را نمی توانند برآورده کنند. تصور 
کنید دندانپزشکی که در کلینیک فعالیت می کند 
دارای تخصص الزم نباشد. اگر بیماری که هپاتیت 
داشته باشد و برای درد دندان به این مرکز مراجعه 
کند، اگر از کار دندانپزشک راضی نباشد، طبیعی 
است که به مراکز خصوصی می رود. در آن صورت 
اگر عوامل آن مرکــز خصوصی را از بیماری اش 

مطلع نکند، ممکن است دیگر بیماران حاضر در 
آن مرکز هم آلوده شوند و عفونت در سطح جامعه 

پخش شود. 

  فتوایی که موجب کاهش بیماران 
تاالسمی شد

یکی دیگر از بیماری های خاص بیماری تاالسمی 
اســت. خانم حصاری، مدیرعامل انجمن خیریه 
تاالســمی که اتفاقاً مادر یک بیمار تاالسمی نیز 

هســت در گفت وگو با قدس آنالین عنوان کرد: 
تاالســمی یک بیماری ژنتیکی اســت. از پدر و 
مادری که ناقل ژن مینور هســتند به فرزندان 
منتقل می شود و فرزندان مبتال به ماژور می شوند 
و از هر چهار بارداری یک فرزند مبتال به تاالسمی 
می شــود. وی ادامه داد: می تــوان آزمایش های 
غربالگری پیش از ازدواج انجام داد و اگر زوجین 
هر دو مینور باشند آن ها را با عوارض این ازدواج 
آشــنا کرد تا از تولد فرزندان مبتال به تاالسمی 
جلوگیری شــود اگر هم این دو شخص ازدواج 
کنند می توانند پیش از باردار شدن تحت مراقبت 
پزشک قرار گیرند پس از فتوایی که مراجع عظام 
تقلید در زمینه ســقط این گونــه اطفال صادر 
کردند، تعداد کودکان مبتال به تاالســمی بسیار 

کاهش یافته است.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از مشــکالت عمده 
بیماران تاالسمی کمبود خون است. در گذشته 
کمبود گروه خونی O و B منفی بسیار شدید بود 
اما امروز در گروه A مثبت نیز کمبود داریم. بیمار 

تاالسمی نیاز به خون آن هم خونی سالم دارد.
وی بیان داشــت: کمبود داروهــای ایرانی هم 
داریم و کیفیت مناســب نیست هرچند که در 
ســال های اخیر کیفیت داروها بهتر شده است 
اما هنوز مشــکالت زیادی از ایــن بابت وجود 
دارد. بیمــار تاالســمی برایــش داروی ایرانی و 
خارجی فرقی ندارد او به دنبال داروی باکیفیت 
اســت. برخی اوقات پس از تزریق خون به بیمار 
حساسیت های بسیار زیادی برای بیمار به وجود 
می آید. باید بررســی شود که چرا این مشکالت 

برای تاالسمی ها وجود دارد.
وی در خصوص عوارض ناشی پس از تزریق خون 
به بیماران تاالسمی گفت: بیمار تاالسمی تقریباً 
هر 20 روز نیاز به تزریق خون دارد. هر کیســه 
خون مقدار زیادی بار آهن اضافه دارد. این آهن 

اضافه برای بیمار مشکل ساز است. 
حصاری افزود: برای رفع مشکالت قلبی بیماران 

تاالسمی باید عملیات اکو و ام آر آی انجام شود. 
همین دو مورد مشکالت بیماران تاالسمی 
را بســیار اضافه می کند. در بیمارستان های 
مشهد با سختی بسیار زیادی برای بیماران 
نوبت می گیریم. پزشکان به درستی جوابگو 
نیســتند. اما باز هم این موضوع نســبت به 
ام آرآی شرایط بهتری دارد. سال ها دوندگی 
کرده ایم که هزینه های بیماران برای ام آرآی 
پرداخت شــود و مکانی مشخص برای این 
کار اختصاص دهند امــا هنوز به نتیجه ای 

نرسیده ایم.

خبر
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس:
 شعار رونق تولید 

به فراموشی سپرده نشود

رضا طلبی: نماینده مردم درگز در مجلس شورای 
اسالمی گفت: دســتگاه های اجرایی مراقب باشند 
که شــعار رونق تولید به سرنوشــت شــعارهای سال های 

گذشته تبدیل نشود.
عبداهلل حاتمیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
ســازمان ها با گذشت دو ماه از سال جاری باید برنامه های 
خودشان را در زمینه تحقق شــعار رونق تولید به صورت 

شفاف و بر اساس برنامه زمانبندی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: معموالً در ماه های ابتدایی سال سخنرانی 
و همایش های متعددی در زمینه شــعار ســال از ســوی 
مســئوالن در ســازمان های مختلف ارائه می شــود اما با 
گذشت زمان و از خرداد ماه همه آن ها به فراموشی سپرده 
شده و رویه سال های گذشته و امور روزمره در اولویت قرار 
می گیرند. عضو کمیسیون جهاد کشاورزی مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: رونق تولید نیاز بــه حمایت، امنیت و 
ثبات سیاســت ها به صورت مســتمر دارد و همه افرادی 
که به نحوی سیاســت گذار و یا دارای تریبون هستند باید 
در راســتای تولید و توســعه آن حمایت جدی با پرهیز از 
شعارزدگی و به طور مستمر نه فقط ماه های ابتدایی سال 

داشته باشند.
حاتمیان افزود: شــعار رونق تولید در صورتی که به معنای 
واقعی به مشــکالت و موانع پیش روی آن توجه نشود به 
سرنوشت شــعارهای سال های گذشــته دچار می  شود و 

تحقق آن بسیار کمرنگ خواهد بود.
وی با اشــاره بــه اینکه از طرفی ســاختار اداری کشــور 
معیوب اســت و باید به منظور رونــق تولید اصالحاتی در 
این ســاختارها صورت بگیرد، ادامه داد: با وجود اینکه هر 
سال عنوان می شــود اتکای بودجه کشور به نفت کاهش 
پیدا کرده است اما در عمل مشاهده می شود با کاهش و یا 
افزایش صادرات نفت مشکالت متعددی در حوزه اقتصادی 
کشــور به وجــود می آید که یکی از دالیل آن این اســت 
مدیــران به جای اینکه نگرش درآمدزایی و تولید داشــته 
باشــند نگاه هزینه ای دارند وبه اصطالح یک نوع تنبلی در 

مدیران ایجاد کرده است.
نماینده مردم درگز در مجلس شــورای اســالمی با اشاره 
به اینکه واردات برای برخی افراد و گروه های فســاد دارای 
منافعی است که موجب می شود کم توجهی به عرصه تولید 
رخ دهد، بیان داشــت: حمایت از تولید و رونق آن نباید به 
یک شعار ظاهری در بین مسئوالن و دستگاه های مختلف 
تبدیل شــود و در عمل باید حمایت جدی از این موضوع 
صورت بگیرد. حاتمیان اظهار داشــت: از مردم نیز انتظار 
می رود با حمایت از تولید داخل و مصرف کاالهای ایرانی، 

کشور را در جنگ اقتصادی یاری کنند.

 بهره برداری یک معدن در خراسان شمالی 
به چینی ها واگذار شد

قدس: معاون صنایــع و معادن ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان شــمالی گفــت: پروانــه بهره برداری 
یکی از معادن مرمریت شهرســتان گرمــه به نام نماینده 
سرمایه گذاران چینی صادر شد. علی اصغر رضازاده با بیان 
اینکه قرار است چینی ها در معادن گرمه پنج میلیون یوان 
سرمایه گذاری کنند، اظهار کرد: سرمایه گذاران چینی قرار 
اســت ســاالنه ۷0 تا ۸0 هزار تن ماده معدنی مرمریت از 
چند معدن شهرســتان گرمه اســتخراج کننــد. رضازاده 
با بیان اینکه مواد برداشــت شــده به خارج کشور منتقل 
می شــود، افزود: یکی از مشکالت ما در بخش معدن نبود 
واحدهای فراوری است البته ســرمایه گذاران قول داده اند 
در صورت رضایت از کیفیت مــاده معدنی مرمریت، برای 
ســاخت واحدهای فراوری در خراسان شمالی اقدام کنند. 
وی با اشاره به اینکه به علت نبود واحدهای فراوری، مجبور 
به خام فروشی هســتیم، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شــده، قرار اســت در صورت رضایت چینی ها از کیفیت 
معــادن مرمریت، نســبت به ایجاد واحد فــراوری در این 
استان اقدام شود.وی اظهار کرد: مرمریت شهرستان گرمه 
از نوع کرم اســتخوانی است که به واسطه کیفیت مطلوب 

متقاضیان زیادی دارد.

مسئول سازمان آتش نشانی این شهر:
  مسکن مهر کاشمر 

در برابر حوادث ایمن نیست

ایسنا: مســکن مهر ۱00۸ واحدی کاشــمر فاقد هرگونه 
ایمنی و تجهیزات الزم در برابر آتش سوزی است و نباید جان 
مردم را فدای بی تفاوتی کرد. مســئول سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی کاشــمر با بیان ایــن مطلب گفت: در پی 
بروز آتش ســوزی که در یکی از پارکینگ های مسکن مهر 
اتفاق افتاد 3000 جفت کفش که به صورت غیراســتاندارد 
نگهداری می شــدند در آتش ســوخت در صورتی که اگر 
وسایل ایمنی در محل وجود داشت این میزان خسارت وارد 

نمی شد.
امیر نژادرحیم عنوان کرد: از این گونه انبارهای غیراستاندارد 
در شهرستان بســیار است، در کل شهرســتان شاید تنها 
۵ درصــد انبارهــا اســتاندارد باشــند و ۹۵ درصد دیگر 
غیراستاندارد هســتند که هر لحظه امکان بروز حادثه ای از 
جمله آتش ســوزی وجود دارد. مسئول سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی کاشــمر افزود: متأسفانه مردم هیچ گونه 
توجهی به ایمنی ندارند به طــوری که بی توجهی، خود به 
یک معضل تبدیل و موجب شده فرهنگ سازی های صورت 

گرفته نیز جوابگو نباشند.
وی در خصــوص حادثــه اخیر آتش ســوزی در مســکن 
مهر کاشــمر گفت: در حادثه اخیر اگــر نیروها کمی دیرتر 
می رسیدند و اطفای حریق با تأخیر انجام می شد بدون شک 
شــاهد حوادث بسیار ناگواری می بودیم. نژادرحیم افزود: به 
دلیل کیفیت بسیار پایین مصالحی که در سازه مسکن مهر 
به کار رفته در این حادثه ســازه دچار ترک خوردگی شــد. 
متأسفانه مســئوالن مجتمع هیچ توجهی به ایمنی ندارند؛ 
نه تنها در مسکن مهر از فضای پارکینگ استفاده غیراصولی 
شــده بلکه این مــکان فاقد هر گونه اســتاندارد الزم برای 
اســتفاده به صورت انبار بوده است. وی اظهار کرد: با وجود 
اینکه مسکن مهر کاشمر فاقد هر گونه تمهیدات ایمنی بوده 
و تاکنون بارها این مشکالت به مسئوالن مجتمع مسکن مهر 

تذکر داده شده ولی اقدامی صورت نگرفته است. 
وی گفــت: در حادثــه اخیر به دلیل نبود وســایل ایمنی، 
ســاکنان طبقات باال از شدت دود نمی توانستند از مجتمع 
بیرون بیایند و به پشــت بام رفته بودند. وی از شــهروندان 
خواســت به هیچ عنوان اقدام به دپوی غیراستاندارد وسایل 
نکرده و از انبارهای استاندارد استفاده کنند و اگر هم مجبور 
به دپوی وسایل می شوند، به صورت تفکیک شده و در چند 

محل دپو کنند.

کمیته امداد شهرستان صالح آباد پیشنهاد داد 
 اطعام نیازمندان 

با فروش کتاب های درسی اهدایی 

صاحبی: کمیته امداد شهرستان صالح آباد در اقدامی جالب 
اعــالم کرده با توجه به اینکه ســال تحصیلــی رو به پایان 
است بیایید با اهدای کاغذ و کتاب های درسی و غیردرسی 
بالاســتفاده به این نهاد ضمن صرفه جویی و شرکت در این 
امر خیر از محل فروش ضایعــات کاغذی در اطعام ایتام و 
نیازمندان شهر در ماه مبارک رمضان سهیم باشید. مسئول 
روابط عمومی کمیته امداد این شهرســتان در خبر دیگری 
گفــت: با مشــارکت و همت خیران مشــهدی و بومی این 
شهرســتان تعداد 300 نفر از خانواده های ایتام و نیازمندان 

اطعام شدند.

  ۷۰۰ نفر در نوبت دریافت کبد 
یکــی دیگر از گروه های بیماران خاص، بیماران کبدی هســتند. دکتر بهرامی، رئیس 
انجمن خیریه بیماران کبدی خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه بیماران 
کبدی مشکالت دارویی ندارند. برخی از داروها در داخل ایران تولید می شود و سبب شده 

روند ابتال و پیشرفت بیماری کبدی کاهش پیدا کند.
وی اظهار کرد: یکی از ویروس هایی که موجب تشــدید بیماری کبدی و به مرور زمان 
سبب از کار افتادن کبد می شود ویروس هپاتیت C است. این ویروس توسط سرنگ های 
آلوده منتقل می شــود و این عمل بیشتر در زندان ها و بین معتادان به موادمخدر رایج 
است. وی افزود: تصمیم داریم این ویروس را در بین این افراد شناسایی و ریشه کن کنیم. 
با کمک خیران در حال تحقیق و بررسی تعداد افراد مبتال به بیماری هپاتیت C هستیم. 
اکنــون در حال تأمین موارد مورد نیــاز این بیماران و آمپول های مقابله با این ویروس 
هســتیم تا بتوانیم بیماری را ریشه کن کنیم. اکنون به همراه معاونت بهداشت و اداره 
زندان ها و معاونت دارو دانشگاه و پزشکان متخصص بیماری کبد در حال تخمین زدن 
تعداد و هزینه های این کار هستیم. بهرامی گفت: برای کودکانی که به بیماری کبدی 
مبتال شده اند، می توان از والدینشان یک تکه کبد گرفت و به کودک پیوند زد. همان طور 
که کودک بزرگ می شود کبد هم رشد کرده و مشکلی به وجود نمی آید. وی ادامه داد: 
در بزرگساالن این روش امکان پذیر نیست. در این افراد باید از طریق افراد مرگ مغزی 
شــده که داوطلب اهدای عضو بوده اند کبد گرفته شده و به بیماران پیوند زده شود. از 
سال ۸2 تاکنون در مشهد نزدیک به 2۵0 مورد پیوند کبد انجام شده است اما چیزی 

در حدود ۷00 نفر دیگر در نوبت پیوند قرار دارند.
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خراسان رضوی؛ رتبه نخست مناسب سازی محیط برای معلوالن
قدس: جانشین دبیرخانه ستاد هماهنگی 
و پیگیری مناسب سازی معابر کشور گفت: 
خراسان رضوی رتبه نخست مناسب سازی 

محیط برای افراد معلول را داراست.
سیدحســین خادم الحســینی شامگاه 
پنجشــنبه در آیین قدردانی از خیران و 
فعاالن مناسب  ســازی محیط برای افراد 
دارای معلولیت که در آسایشگاه شهید 
بهشتی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در 

سال ۹4 که به حضور مدیران خراسان رضوی رسیدیم اعالم کردیم که جایگاه این استان 
در مناسب سازی خوب نیست و باید در جایگاه باالتری قرار بگیرد. وی ادامه داد: با همت 
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی و معاونت توانبخشی بهزیستی این استان در مدت چهار 
دوره ارزیابی که در زمینه مناسب سازی محیط برای معلوالن این استان اجرا شده است در 
حال حاضر این استان جایگاه نخست مناسب سازی محیط برای افراد معلول را داراست و 
کمال تشکر را دارم. شهردار مشهد نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه یکی از اولویت های 
اصلی شهرداری مشهد مناسب سازی محیط برای معلوالن است، گفت: این مشکل در طول 
زمان انباشته شده و واقعاً ممیزی آن کار بسیار سختی است. محمدرضا کالیی با بیان اینکه 
نرم افزار »چشــم شهر« در شهرداری مشهد طراحی و آماده شده است، افزود: این نرم افزار 
تا پایان خرداد در اختیار شــهروندان بویژه معلوالن قرار می گیرد و شهروندان روی نقشه 
مشخص می کنند که کجا نیازمند مناسب سازی محیط است و شهرداری هم نسبت به رفع 

مشکل و مناسب سازی آن اقدام می کند. 

اجرای مرحله دوم توزیع اقالم تنظیم بازار ویژه ماه رمضان
قدس: معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجــارت ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی از مرحله دوم 
توزیع اقالم اساســی تنظیم بازار ویژه 
ماه مبارک رمضان در ســطح شــهر 

مشهد خبر داد. 
علــی غفــوری مقــدم با بیــان این 
مطلــب، اظهــار کــرد: در جلســه 
گــذاری  نــرخ  و  توزیــع  کمیتــه 

ذیــل کارگروه تنظیم بازار اســتان در خصوص بررســی برنامه هــای توزیع اقالم 
اساســی و کاالهای ســاماندهی شــده، اســتمرار روند توزیع شــکر مورد تأکید 
 قرار گرفت و مقرر شــد 3000 تن شــکر ســهمیه جدید خانوار در اســتان توزیع 

شود. 
وی یادآور شــد:از این مقدار، حدود ۱۵00 تن در شهرستان های استان و مابقی در 
مشهد در شبکه های مختلف توزیع ازجمله فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، بازارهای 
شهرداری و تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری با قیمت هر کیلو 3400 تومان 

توزیع خواهد شد. 
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوی تصریح کرد: همچنین در این جلســه در رابطه بــا توزیع چای با قیمت هر 
بسته نیم کیلویی 23 هزار و ۵00 تومان و ماکارونی ۱.۵ کیلوگرمی با قیمت مصوب 

۷۷00 تومان در شبکه های توزیع مذکور، تصمیم گیری شد.
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۱. دروازه- از انــواع دوگانه تقویم هجری- 
بزرگش عالمت نزدن است 2. اسبی با موهای 
 سرخ و سفید- پســر مازنی- گرفتارشده 
 3. زینت ناخن- ناشی و نابلد- انکارکردن 
4. عنصر شیمیایی- از درختان سوزنی برگ- 
رستگار- اما ، ولی ۵. ماهی مرکب - بافنده- 
طاقچه باال 6. خوراکی از تخم مرغ وسبزی 
یا ســیب زمینی- طریق- بتی در جاهلیت 
۷. پسوند محافظت- از آن در تهیه واکس 
استفاده می شــود- شهر و تیم فوتبالی در 
فرانســه ۸. فریادکشــیدن- حرف هفتم 
 انگلیســی- رنگ موی فــوری- دید و نگاه 
۹. راس المال- ترشی آزمایشگاهی- صوت 
افسوس ۱0. به یکباره در گویش خودمانی- 
مفرد- برای سفت شدن به پارچه می زنند 
۱۱. مخفف اینک- نوعی تفنگ ســرپر- 
ظرف آبخوری ۱2. واحد شمارش احشام- 
بسیار شک کننده- نوعی ساز الکترونیکی- 
کجاست؟ ۱3.شهری در قزوین- طردشده 
از جمع - فایده ۱4. چیزهای کمیاب- پول 
اتحادیه اروپایــی- خلق و خو ۱۵. درخت 

تســبیح- فیلمــی محصــول ۱۹۹۵ به 
کارگردانی جوجانستون - آزاد

۱. بســتر- به عمل کار برآید / ... نیســت 
2. دایر و برقرار- روکش- خواب آشــفته 
3. نوعــی پارچه ضخیم که در خراســان 
از پشــم شــتر می بافند- به لرزش شدید 
آب دریا می گویند- متحرک 4. شــیرینی 
بزرگ عروســی- عابد دیرنشین- عددرمز 
 ۵. نیست شــده- حملــه کردن- ســتون

 6. پرحرفی- پول- شهر نیروگاه ۷. کامیون 
ارتشی- با این امال هم ماه دوم سال است - 
نام کوچک »لوو« مربی رویایی جام جهانی 
20۱4 برزیل ۸. ترک و درز - سودای ناله- 
 آسیب و صدمه- پیوندکردن دوچیز با هم 
۹. سوبســید- محــل عبورســیل- گیاه 
فیلگوش ۱0. ظــرف پذیرایی- راه رفتن- 
به عقیده برخی مورخان ســرزمینی بوده 
در ارمنســتان ۱۱. عنصر شیمیایی- کرم 
»روح«   .۱2 قضاوت کــردن  خونخــوار- 

توخالی- سمت و سو- عامل تکثیر قارچ ها ۱3. اندیشه- 
 کشــوری در جنوب شــرق آســیا- بدبوی پرخاصیت 
۱4. گیاه راهبردی صنعت قند- درخت ســدر- آتشدان 
۱۵. جرمی اقتصادی که با هدف حصول ســود بیشــتر 

انجام می شود- براندازی نظامی یک حکومت

  افقی

  عمودی
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