
 قیمت نان یارانه ای 
افزایش می یابد 

 صادرات 776 میلیون دالر کاال 
از خراسان رضوی  

در 6 ماهه نخست امسال محقق شدمعاون استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی از افزایش نرخ نان دولتی تا چند 
روز آینده خبر داد.علی رسولیان عصر روز گذشته 
به خبرنگار ما گفت:در پی افزایش نیافتن قیمت 
نان یارانه ای طی ســال های اخیر و افزایش نرخ 
حامل های انرژی ،دستمزد کارگران ،هزینه بیمه 

و... با پیشنهاد اتحادیه نانوایان ....

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضــوی گفت: در 6  ماهه نخســت امســال یک 
هــزار و 784 تن کاال بــه ارزش 776 میلیون دالر 
از گمرکات اســتان به کشورهای هدف صادر شده 
اســت. محمدرضا مس فروش اظهار کرد: این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

30درصد رشد داشته است...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

کمبود بودجه در استان نبض سالمت را کندکرده است
 وعده افتتاح تصفیه خانه

 همچنان عملی نشده است

فاضالب چرمشهر 
همچنان بوی مرگ 

می دهد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

با هدف شرکت در مراسم 
راهپیمایی اربعین حسینی  

3 هزار زائر 
افغانستانی از 
مرز دوغارون 

وارد ایران 
شدند

3هزار و ۵0 نفر از اتباع کشــور افغانســتان برای شرکت در 
راهپیمایی عظیم اربعین حســینی در عــراق از طریق مرز 
دوغارون در شرق خراسان رضوی وارد ایران شدند. فرمانده 
انتظامی تایباد در حاشــیه بازدید از مرز دوغــارون و روند 
ورود زائران افغانســتانی به ایران بــا بیان این مطلب گفت: 

زیرساخت های الزم برای عبور آسان ...

گالیه مسئوالن حوزه سالمت خراسان رضوی در نشست با نمایندگان مجلس

.......صفحه 4 

 با دستور دادستانی مرکز 
خراسان رضوی صورت گرفت

پلمب نمایندگی 
ایرالین گران فروش

 داستان کشف رود و آلودگی هایش قصه امروز و دیروز نیست که بشود 
آغاز و پایانی برایش در نظر گرفت. ســالیان سال است که هر آنچه از 
فاضالب آب، آلودگی و پسماند در شهر مشهد به ویژه حاشیه آن تولید 

می شود راهی این رود بیمار می شود...

 کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 
گفت: یک دفتر فروش بلیت هواپیما در مشهد که نماینده رسمی 
یک شــرکت هواپیمایی شناخته شده هم بود در حالی با بررسی 

سازمان صمت و ورود دادستانی پلمب شد ...
س.......صفحه 3 
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وعده افتتاح تصفیه خانه همچنان عملی نشده است

فاضالب چرمشهر همچنان بوی مرگ می دهد 
هاشم رســائی فر  داستان کشــف رود و 
آلودگی هایــش قصه امروز و دیروز نیســت که 
بشود آغاز و پایانی برایش در نظر گرفت. سالیان 
سال است که هر آنچه از فاضالب آب، آلودگی و 
پسماند در شهر مشهد به ویژه حاشیه آن تولید 
می شود راهی این رود بیمار می شود و در همه این 
سال ها بودند و هستند کسانی که همین فاضالب 
آلوده را ســر زمین کشاورزی می آورند و با تولید 

صیفی جات، آلودگی به خورد مردم می دهند!
جز مقطعی که داستان سبزی کاری ها در حاشیه 
کشــف رود ساماندهی شــد و سفره سبزی های 
فاضالبی تا حدود زیادی برچیده شد مابقی زمان 
برداشت فاضالب از کشف رود جریان داشته و دارد 

که باز هم برای مصارف کشاورزی!
بخش بنــدی این آلــوده رود و ســطح بندی 
فاضالبی که وارد آن می شــود نیز داســتان 
خــودش را دارد. فاضالب هــای خانگی که با 
تانکر حمل شده و مســتقیم وارد کشف رود 
می شوند نوعی از رده بندی فاضالب را دارند و 
فاضالبی مثل خروجی های کارخانه های فعال 
در چرمشهر هم آن قدر خطرناکند که سرطان 

را روانه کشف رود می کنند!

  پیش تصفیه هایی که جدی گرفته نمی شود
تصفیه خانه شــهرک چرمشــهر هم که هیچ. 
واحدهای فعال در شهرک ملزم شدند به داشتن 
پیش تصفیه اما گویا هنوز اقدامی نتیجه بخش 
در بسیاری از واحدها صورت نگرفته است! جز 
یکی از واحدهــا که تصفیه خانه ای در مقیاس 
کوچک برای خــودش احداث کــرده مابقی 
واحدها کاری که گوشه چشم کسی را بگیرد 
برای سر و ســامان دادن اوضاع انجام نداده اند. 
حتی همان پیش تصفیه ای که قانوناً باید داشته 
باشند! خیلی از آن ها شاید داشتن چند چاله 
را که تا حدودی برای ســپتیک به کار گرفته 
می شوند اسمش را می گذارند پیش تصفیه، اما 
در واقع این آنچه باید باشــد نیست. سپتیک 

مقدمه پیش تصفیه است. 

  بی تغییر از سال گذشته تاکنون!
از سال گذشته که دوازدهم مهر ماه گزارشی با 
عنوان شیوع سرطان و هپاتیت در همسایگی 
چرمشــهر را منتشــر کردیم و در آن گزارش 
به شــرایط موجود، خطرات و تهدیدات ناشی 
از فاضالب چرمشــهر اشــاره شد چندی بعد 
آن هم برای چندمین بار ســری به چرمشهر 

زدیم. اوضاع همانی بود که خیلی وقت اســت 
می دیدیــم. همان فاضالب مرگبــار با همان 
داســتان فلزات سنگین و سرطان زایش حتی 

پرفشارتر از گذشته روانه کشف رود می شدند!
موتور تلمبه ها با قدرت زیاد در فاصله کمی از هم 
فاضالب را از کف کشف رود می کشیدند و راهی 
مزارع می کردند. بوی تعفن سردردآور فاضالب 
خروجی غیر قابل تحمل و مشمئزکننده تر از 
گذشــته بود. چه می کشند همســایگان این 

فاضالب رود!

  ادامه سریال مشکالت برای اهالی 
روستا در همسایگی چرمشهر

خانم میانسالی از اهالی روستای قازقان با حالتی 
ملتمسانه از ما می خواهد برای مردم روستایشان 
کاری بکنیــم. او همان جمله پیرمــردی را که 
ســال گذشــته با او در مورد فاضالب کشف  و 
 چرمشهر صحبت کردیم را بدون حتی یک کلمه 
کم و کاســت تکرار می کند: »اینجا خانواده ای 
نیســت که به دلیل مشــکالت بهداشتی دچار 
بیماری نشده باشد!« نفس کشیدن برای ما سخت 

شده و انواع حساسیت ها را مردم در اینجا دارند!

  پسماندهایی که رها شدند
این بار اما با موضوعی جدیدتر نسبت به موارد 

قبلی کــه به منطقه رفته بودیــم برخوردیم. 
رهاسازی کوهی از پسماندهای پوست و چرمی 
که درست در بستر کشف رود تخلیه شده بودند! 
این پسماندها از کجا و از کدام واحد تولیدی 
به اینجا آورده شده بود کسی نمی داند! فقط 

این را می دانیم که پســماند 
به حکم  تولیــدی  واحدهای 
محیط زیست باید جمع آوری 
بــرای  بالفاصلــه  و  شــده 
معدوم ســازی و دفن تحویل 
شهرداری  پســماند  مدیریت 
مشهد شود تا از انتشار آلودگی 
و بروز مشــکالت بهداشــتی 

جلوگیری به عمل آید.

  افتتاح فاز یک تصفیه خانه 
چرمشهر تا یک ماه دیگر

مســعود مهدیــزاده مقــدم، 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضــوی در مورد آنچــه قرار اســت در مورد 
ساماندهی تصفیه خانه چرمشهر اتفاق بیفتد و 
اینکه این داســتان چه زمانی به پایان خواهد 
رســید، می گوید: پروژه تصفیه خانه شــهرک 
چرمشــهر در حال حاضر 80درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که با شرایط موجود و با توجه به 

اینکه خرید تجهیزات مورد نظر تاکنون افزایش 
زیادی داشته است اما همان طور که در بازدید 
آقای استاندار بیان شد تصفیه خانه تا آخر سال 

به طول کامل به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پاســخ به این پرسش که پیش از این 
آخرین مهلت برای افتتاح 
پروژه آخر شهریور ماه اعالم 
شــده بود، اظهار کرد: این 
زمان برای افتتاح فاز یک در 
نظر گرفته شده بود که این 
فاز تا یک ماه آینده به طور 
حتم به بهره برداری می رسد 
و همــان طور کــه گفتم 
کل پروژه تا پایان ســال به 
اتمام می رســد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی 
خراســان رضوی همچنین 
در مــورد اقــدام واحدهای 
تولیدی شهرک چرمشهر برای راه اندازی مرحله 
پیش تصفیه در محــل کارخانه های خود عنوان 
کرد: این واحدها ملزم شــده اند که هر چه زودتر 
برای راه اندازی پیش تصفیه اقــدام نمایند و در 
صورتی که این اقدام انجام نشود با برخورد قضایی 
مواجه خواهند شد و مشکالتی برای خودشان به 

وجود خواهد آمد.

  در 6 ماهه نخست امسال محقق شد 
  صادرات 776 میلیون دالر کاال

 از خراسان رضوی  
 قدس: رئیس ســازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
خراسان رضوی گفت: در 
6  ماهه نخســت امسال 
یک هزار و 784 تن کاال 
میلیون  ارزش 776  بــه 
دالر از گمرکات اســتان 
به کشورهای هدف صادر 

شده است. محمدرضا مس فروش اظهار کرد: این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 30درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: اقالم عمده کاالهای صادراتی اســتان شــامل 
زعفران در بســته بندی بیش از 30 گرم، سایر روغن های سبک 
و فراورده ها به جز بنزین، میله های آهنی یا فوالدی، انواع زعفران 
در بسته بندی های 10 تا 30 گرم، سایر فراورده های غیر مذکور 
دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری، 
پسته  با پوست تازه یا خشک، سیب، کفپوش های غیر مخملی باف، 

مصنوعات از مواد پالستیکی، سایر سیمان سفید پرتلند است.
وی افزود: مهم ترین کشورهای هدف صادراتی استان کشورهای 
افغانستان، عراق، ترکمنستان، ازبکستان، امارات متحده عربي، 

پاکستان، هنگ کنگ، قرقیزستان، ویتنام و قزاقستان هستند.
وی افزود: واردات اســتان نیــز در این مدت 144هزار تن کاال با 

ارزشی افزون بر 173میلیون دالر بوده است.

مدیرکل اطالعات خراسان رضوی در »نشست 
تخصصی امنیت« با حضور فرمانداران استان: 

  تحریم کنندگان ایران، امروز
 برای مذاکره با ایران التماس می کنند 

و  وزیر  مشــاور  قدس: 
مدیر کل اطالعات استان 
گفت:  رضوی  خراســان 
ایجاد  فعلی  در شــرایط 
اختالف در درون کشور و 
تضعیف اعتقادات دینی و 
ارزش های فرهنگی مردم، 
تنها نقطه امید دشــمن 

است. وی در »نشســت تخصصی امنیت« با حضور فرمانداران 
استان، پیروزی ایران در برابر تحریم های همه جانبه آمریکا، دست 
برتر ایران در مناسبات منطقه ای و همچنین موفقیت دیپلماسی 
ایران در مقابله با فشارهای سیاسی به جمهوری اسالمی ایران در 
حاشــیه نشست سازمان ملل را از جمله اتفاقات یک ساله اخیر 

دانست که جایگاه جمهوری اسالمی را ارتقا بخشیده است. 
وی گفت: هر چند تحریم ها مشــکالتی برای جمهوری اسالمی 
ایجاد کرده اما ایران توانســته بــر تحریم ها غلبه کرده و جنگ 
اقتصادی را مدیریت کند تا جایــی که خود آمریکایی ها اذعان 

می کنند نباید به تحریم ها امیدی داشت. 
مدیر کل اطالعات خراســان رضوی افزود: همان کشورهایی که 
ایــران را تحریم کرده اند، امروز بــرای گرفتن عکس یادگاری با 

مقامات ایران، التماس می کنند. 
این مقام امنیتی با بیان اینکه در مذاکرات حاشیه سازمان ملل، 
آمریکا به دنبال عکس یادگاری با رئیس جمهور ایران بوده، افزود: 
رئیس جمهور فرانسه در یک روز سه بار به دیدار هیئت ایرانی آمده 
و خواستار کوتاه آمدن جمهوری اسالمی و انجام مالقات با ترامپ 

در قالب نشست 1+5 شده است. 
مدیر کل اطالعات اســتان با اشاره به اقتدار مثال زدنی ایران در 
حوزه های سیاسی، نظامی و پیروزی های منطقه ای اخیر، تأکید 
کرد: در شــرایط فعلی ایجاد اختالف در درون کشور و تضعیف 
اعتقادات دینی و آموزه های فرهنگی مردم، تنها نقطه امید دشمن 
اســت. وی در بخش دیگری از ســخنانش خطاب به مسئوالن 
اســتانی گفت: فرمانداران از یک ســو وظیفه دارند برای محقق 
کردن مطالبات مردم و شــکوفایی اقتصاد کشور تالش کنند و 

نقش سازنده و پدرانه خود در شهرستان ها را حفظ کنند.
 وی با اشاره به ضرورت رمق گرفتن احزاب و جریان های سیاسی، 
امنیت در انتخابات پیش رو را وظیفه مســئوالن دانســت و به 
ضرورت امیدآفرین بودن انتخابات تأکید کرد و افزود: ســالمت، 
امنیــت، رقابت و کارآمدی انتخابات چهار رکن مهم اســت که 
فرمانداران در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.  در این جلسه 

چند تن از فرمانداران مشکالت مدیریتی خود را بیان کردند. 

  واکنش مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشهد به گزارش قدس

پورحســین: در پی چاپ گزارش »بازگشت کالس های 50 
نفره به مدارس حاشیه شهر مشــهد« مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشــهد در گفت وگو با قدس گفت: با  توجه به رشد 
7 درصدی جمعیت دانش آموزی در حاشیه شهر مشهد و انفجار 
در تراکم کالس های درس آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد 
بیشــترین تالش را در جهت ساماندهی کالس های موجود در 
حاشیه شهر به انجام رسانیده است. سیدرضا خاتم پور با اشاره 
به اینکه آموزشــگاه امام خمینی)ره( در چند سال گذشته فاقد 
کالس درس در پایه ششم ابتدایی بوده است، افزود: در سالیان 
گذشــته هم دانش آموزان این منطقه کم برخــوردار از مدارس 
نزدیک به محل زندگی استفاده کرده اند. وی درباره بهره برداری از 
آموزشگاه »عطوفت« با تأکید بر اینکه انتظار می رود این آموزشگاه 
در مــدت یک ماه برای تحصیل دانش  آمــوزان به بهره برداری 
برسد، افزود: با افتتاح آموزشگاه عطوفت بخشی از دانش آموزان 
مدرسه امام خمینی)ره( در این مدرسه ادامه تحصیل خواهند 
داد و دانش آمــوزان دیگر هم که در محدوده این مدرســه قرار 
دارند، سرکالس درس این مدرسه ادامه تحصیل می دهند. وی 
با قدردانی از پیگیری روزنامه قدس در رابطه با مطالبات اولیای 
دانش آموزان گفت: آمادگی الزم را برای پاسخگویی به مشکالت 

احتمالی در رابطه با دانش آموزان در دستور کار قرار داده ایم.

در همایش ۱۰۰ معین اقتصاد مقاومتی رونمایی شد 
  سامانه الکترونیکی »الگوی مثلث 

توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی« 
قدس: سامانه الکترونیکی 
»الگــوی مثلث توســعه 
فرهنگــی  اقتصــادی 
در  رضــوی«  خراســان 
معیــن  همایــش 100 
اقتصاد مقاومتی اســتان 
رونمایی شد. رزم حسینی، 
استاندار خراسان رضوی در خصوص راه اندازی این سامانه اظهار 
کرد: در این سامانه با ثبت اطالعات معین های اقتصاد مقاومتی 
استان و پروژه ها، مردم در جریان عملکرد مثلث توسعه اقتصادی 
فرهنگی استان قرار خواهند گرفت. همچنین سعیدی کیا، رئیس 
هیئت امنای بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در ارتباط با این 
سامانه گفت: این سامانه قابلیت های خوبی خواهد داشت که یکی 
از آن ها شفاف ســازی برای مردم است و تردید یا ابهام را از بین 
می برد. گفتنی است، در این سامانه الکترونیکی اطالعات و آمار 
پروژه های سرمایه گذاری خراسان رضوی ثبت شده و امکان رصد 

پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصادی در آن وجود دارد.

   آغاز هوشمندسازی کنتورهای آب 
مشترکان خراسان رضوی

انشعابات  تجهیز  قدس: 
پرمصرف آب در خراسان 
رضــوی بــه کنتورهای 
اخطاردهنده  هوشــمند 

آغاز شد.
مدیرعامل شــرکت آب و 
رضوی  خراسان  فاضالب 
با اعالم ایــن خبر گفت: 
این کنتورهای هوشمند تمامی اطالعات مربوط به میزان و نحوه 
مصرف آب را به سامانه پشــتیبان مرکزی منتقل و در صورت 

مصرف بیش از حد به مشترک اخطار می دهند.
سیدابراهیم علوی افزود: نصب کنتور هوشمند در راستای ایجاد 
دولت الکترونیک عملیاتی شد و برخورداری از حسگرهای کنترل 
سختی آب، امکان سنجش درصد کلر باقیمانده و اعالم برداشت 

قبل از کنتور از مزایای این دستگاه هاست.
وی ادامــه داد: در فرایند هوشمندســازی کنتورهای آب، روی 
انشعاب آب مشترکان یک عدد شیر برقی نصب می شود که در 
مواقــع ضروری کار قطع و وصل را انجام می دهد ضمن آنکه در 
صورت دستکاری در کنتور، آب مشترک نیز مدیریت خواهد شد.  
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان رضــوی گفت: در 
مرحله نخست اجرای این طرح 50 دستگاه کنتور هوشمند روی  
انشعابات غیردائم و فصلی شامل رستوران ها و باغ ویالها در شهر 
طرقبه نصب شد که از این تعداد 10 دستگاه وارد مدار شده است.

علوی افزود: کنتورهای هوشــمند نقش مؤثری در جلوگیری از 
برداشت های غیرمجاز و وارد آمدن آسیب به شبکه توزیع آب و 

تضییع حقوق شهروندان دارند.  
وی ادامه داد: با اســتفاده از این فنــاوری، اطالعات کنتورهای 
هوشمند به صورت روزانه، ماهانه و یا هر زمان دلخواه توسط امور 

آب و فاضالب مدیریت می شود.
او اضافه کرد: میزان مصرف آب هر مشترک خانگی در ماه به طور 

متوسط حدود 1۲ مترمکعب است.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد 
   آغاز عملیات اجرایی ساخت خط دوم 

مسیر تربت حیدریه- سنگان
اجرایی  عملیات  فارس: 
دوم  خــط  ســاخت 
مســیر ســنگان، خواف، 
حیدریه  تربت  رشتخوار، 
بــا ســرمایه گذاری 866 
میلیارد تومــان به طول 

130 کیلومتر آغاز شد. 
معــاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور در حاشیه این مراسم 
با بیان اینکه این پروژه دارای چند ویژگی اســت، گفت: ویژگی 
نخست آن این است که عملیات اجرایی از مسیر ابتدایی و انتهایی 

به صورت همزمان آغاز می شود.
 وی افــزود: ویژگی دوم پروژه، محصول مشــترک دو وزارتخانه 

راه و شهرسازی و صمت است.
خادمی گفت: اهمیت این پروژه به خاطر پروژه اقتصادی سنگان 
است که درآمد اقتصادی کالن برای کشور در بر دارد و می طلبد 
تا زیرساخت های منطقه ساخته شود که یکی از این زیرساخت ها، 

ساخت بزرگراه بود.
معاون وزیر راه و مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور تأکید کرد: مســیر تربت حیدریه به سمت 
خواف، یکی از جاده های پرتردد اســت به خصوص پس از اینکه 
حوزه سنگان فعال شد. تا اواخر سال و یا اوایل سال آینده شاهد 
جابه جایی 17میلیون تن گندله و کنسانتره از این جاده خواهیم 

بود بنابراین اجرای این پروژه بزرگ ضرورت داشت.
وی افزود: امروز همچنین پروژه کمربندی تربت حیدریه و انجام 
روکش آسفالت آن که بسیار مشکل دار است، به ارزش ۲3 میلیارد 

تومان توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.
رئیس هیئت عامل سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( نیز گفت: اهمیت توســعه زیرساخت ها 
زمانی بیشــتر مشخص می شود که بدانیم ســاخت بزرگراه در 
مسیر تربت حیدریه- خواف مانع خام فروشی می شود زیرا گندله 
و کنسانتره از معادن سنگان خواف به سمت فوالد مبارکه، فوالد 
خوزســتان و فوالد خراسان رفته و در آنجا تبدیل به محصوالت 

پایین دستی می شوند.
خداداد غریب پور اظهار کرد: در راســتای توســعه زیرساخت ها 
همچنین به توسعه ریلی در این منطقه و حتی برنامه ریزی برای 

میسر بودن امکان ساخت فرودگاه در سنگان می اندیشیم.

فارس  مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط تغییر 
اقلیمی که وجود دارد و بر اساس اعالم وزارت کشور، احتمال بروز سیالب  در زمستان نیز وجود 

دارد که با نگاه پیشگیرانه جلساتی را در شهرستان ها به  ویژه روستاها برگزار می کنیم. 
حجت علی شایانفر در جلسه مدیریت ستاد هماهنگی بحران خلیل آباد که در محل فرمانداری 
این شهرســتان برگزار شد، گفت: در سال جاری با وجود همه معذوریت ها و مشکالت مالی، 
یک هزار واحد مسکونی خسارت دیده از سیل تا دو ماه آینده در شهرهای خسارت دیده افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار می گیرند، همچنین ۲هزار و 180 واحد دیگر شهری و روستایی در دست 

ساخت است که به مرور به متقاضیان تحویل داده می شود.
وی با اعالم اینکه در بخش کشاورزی 117میلیارد تومان بالعوض پرداخت شد، افزود: زمینه 
پرداخت مبلغ 110میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به کشاورزان خسارت دیده از سیل در 

شهرستان های استان فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: بحران سیل در سال جاری برای همه دستگاه های اجرایی استان تلنگری 
بود؛ چراکه از ســال 78 به تناسب خشکسالی مستمر در استان داشتیم و این خشکسالی ها 

غفلتی را به  وجود آورده بود.
شایانفر با تأکید بر ضرورت تجهیز و استفاده از توان دهیاری ها و ظرفیت های محلی در مواقع 
بحران در کاهش آســیب ها، ادامه داد: در بحران سیل سال جاری سه وجه مهم شامل مردم، 

دولت و رسانه ها توجه الزم را به امر آگاه سازی و هشدارهای اعالم شده داشتند.
مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضوی با بیان اینکه شاه بیت مدیریت بحران، هماهنگی 
است، بیان کرد: علل بروز خسارت  در سیل های اخیر دخل و تصرف و تجاوز به حریم و بستر 

رودخانه ها بود.
وی الیروبی نکردن، آزادســازی بستر رودخانه ها، عدم تناسب طرح های شهری و روستایی با 
میزان بارندگی و سیالب، کوهستانی بودن و شیب زیاد در برخی شهرستان ها را از دیگر علل 

بروز خسارت ها نام برد.
شــایانفر با بیان اینکه باید از سیالب های سال جاری درس بگیریم، یادآور شد: با توجه به 
شــرایط تغییر اقلیمی که وجود دارد و بر اساس اعالم وزارت کشور، احتمال بروز سیالب  
در زمستان نیز وجود دارد که با نگاه پیشگیرانه جلساتی را در شهرستان ها به ویژه روستاها 
برگزار می کنیم. مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی خلیل آباد نیز در این جلسه گفت: تاکنون 
3هزار و 100 واحد مسکونی مقاوم سازی شده و در این راستا تسهیالت 40میلیون تومانی 

به متقاضیان پرداخت شده است.

محمود واحدیان با اشاره به بازسازی 350 واحد به  صورت 100 درصد و شناسایی 35۲ واحد 
تعمیراتی، بیان کرد: بیشتر این منازل در روستاها و واحدهای خشتی و گلی هستند.

وی با اشاره به اینکه 196 واحد در حال حاضر در دست ساخت است، بیان کرد: از این تعداد 46 
واحد به زودی به  بهره برداری می رسد و مابقی تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده می شود.

در ادامه دادستان خلیل آباد با انتقاد از اینکه در شهرستان استخرهای متعددی خارج از محدوده 
و ضابطه حفر شده است، گفت: مجوز این استخرها برای پرورش ماهی داده شده بود که اگر 

همه این ها به پرورش ماهی اختصاص داشته باشد با تولید ماهی بندرانزلی مساوی می شود!
حمیدرضا سلطانی از کشته شدن چند نفر از شهروندان این شهرستان در استخرهای کشاورزی 

خبر داد و اظهار کرد: اگر هر کس به وظایف خود عمل کند در اجرای قانون مشکلی نداریم.
وی با تأکید بر جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی، اظهار کرد: در صورت استمرار 

برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی با فرونشست  ها مواجه می شویم.
سلطانی با اشاره به ایجاد ارتباط با مردم و شفاف سازی ارائه خدمات به آن ها، بیان کرد: تمامی 
دستگاه های ستاد بحران وظیفه دارند کارهای پیشگیرانه را با جدیت انجام بدهند تا مواقع بحران 

هزینه کمتری بپردازیم.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی هشدار داد
احتمال بروز سیالب  در زمستان جدی است

اینجا خانواده ای  « 
نیست که به دلیل 

مشکالت بهداشتی 
دچار بیماری نشده 

باشد!« نفس کشیدن 
برای ما سخت شده و 
انواع حساسیت ها را 
مردم در اینجا دارند!
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 با هدف شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی  

 3 هزار زائر افغانستانی 
از مرز دوغارون وارد ایران شدند

ایرنا: 3هزار و 50 نفر از اتباع کشــور افغانستان برای 
شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در عراق از 
طریق مرز دوغارون در شرق خراسان رضوی وارد ایران 
شدند. فرمانده انتظامی تایباد در حاشیه بازدید از مرز 
دوغارون و روند ورود زائران افغانستانی به ایران با بیان 
این مطلب گفت: زیرساخت های الزم برای عبور آسان 
و بدون دغدغه زائران اربعین حسینی در مرز دوغارون 

فراهم شده است.
ســرهنگ قربانی افزود: دوغارون تنها گذرگاه رسمی 

ورود اتباع افغانستان به ایران است.

رئیس سازمان عمران شهرداری خبر داد

 صرفه جویی 3 میلیارد تومانی
 در بخش آسفالت نیشابور

ســازمان  رئیــس  خبرنگارقــدس:  نیشــابور- 
عمران شــهرداری نیشــابور گفــت: در دو ســال اخیر 
 بیــش از 55هــزار تــن آســفالت در قالــب احــداث 
)با زیرسازی(، روکش و لکه گیری در مناطق شهری استفاده 
شده و در مناطق روستایی و حومه نیز آسفالت معابر طبق 
تفاهم نامه های صورت گرفته با دهیاری ها انجام شده است. 
طباطبایی افزود: اعتبار ســال جاری این سازمان بیش از 
170میلیارد ریال است که این مبلغ نسبت به سال گذشته 
15درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: این سازمان از 

طریق بهره وری 3 میلیارد تومان صرفه جویی کرده است.

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:  

 قیمت نان یارانه ای
 افزایش می یابد 

زهرایی: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی از افزایش نرخ نان دولتی تا چند روز آینده خبر داد. 
علی رســولیان عصر روز گذشــته به خبرنگار ما گفت: در 
پی افزایش نیافتن قیمت نان یارانه ای در ســال های اخیر 
و افزایش نرخ حامل های انرژی، دســتمزد کارگران، هزینه 
بیمه و... با پیشنهاد اتحادیه نانوایان و تأیید سازمان صمت 
نرخ های جدید در چند روز آینده توســط شورای آرد و نان 
استان اعالم خواهد شد. وی با اشاره به نان نیمه یارانه ای که 
قیمت های متفاوتی در مشهد دارد، اظهار کرد: در برخی از 

انواع نان نیمه یارانه  ای قیمت ها کاهش خواهد یافت.



روی خط حادهث

ژپواک

نبض بازار

روی خط

رئیس اتحادیه مؤسسات کرایه خودرو مشهد:
 کرایه اینترنتی خودرو

 پشتوانه قانونی ندارد
اتحادیه  رئیــس  ایرنا: 
خودرو  کرایه  مؤسسات 
گفت:  مشــهد  سواری 
کرایه خــودرو از طریق 
مانند  اپلیکیشــن هایی 
دیوار در فضای مجازی 
شده  شــایع  بسیار  که 

بدون نظارت بوده و پشــتوانه قانونی ندارد. ســیدمجید 
محمودیان افزود: کرایه اینترنتی خودرو به معضلی برای 
این صنف تبدیل شــده که باید از سوی نهادهای نظارتی 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشــاره به فعالیت ۱۰ مؤسسه کرایه خودرو دارای 
پروانه کسب در مشهد اظهار کرد: این مؤسسات یا خود از 
تعدادی خودرو برخوردار هستند یا خودروهای افراد دیگر 
را در اختیار می گیرند تــا بتوانند آن را کرایه دهند. وی 
گفت: همه نوع خودرو ایرانی و خارجی توســط مؤسسات 
کرایه خودرو سواری در مشهد به متقاضیان ارائه می شود 
که اغلب نرخ نامه ندارنــد و عرف بازار تعیین کننده مبلغ 

کرایه برای انواع خودروها در مدت زمان معلوم است. 
وی افزود: مدل خودروهای کرایه ای در این مؤسسات پژو، 
سمند، بنز، انواع تویوتا و مدل های دیگر است که کمترین 
مبلغ کرایه آن مربوط به پژو ۲۰۶ به میزان روزانه ۱۰۰ تا 
۱۲۰ هزار تومان و بیشــترین مبلغ کرایه مربوط به تویوتا 

لندکروز به میزان روزانه ۸۰۰ هزار تومان است.

 برگزاری نشست مشترک مرزبانان 
خراسان رضوی با مرزنشینان تایباد

نشســت  قــدس: 
نیرو هــای  مشــترک 
مرزی  هنگ  مرزبانــی 
تایبــاد و مرزنشــینان 
تایباد،  شهرستان های 
تربت جــام، صالح آباد و 
میهمانسرای  در  خواف 

هنگ مرزی تایباد برگزار شــد. فرمانده مرزبانی خراسان 
رضوی در این نشست گفت: خون شهدا یکی از مهم ترین 
فاکتورهای تداوم انقاب و نظام مقدس اســامی است و 
ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و آزادگان در سایه والیت 
و رهبری مقتدر که با راهبردهای خود این نظام را هدایت 
کردند، رمز موفقیت این نظام هســتند. ســردار ماشااهلل 
جان نثار اظهار کرد: اگر امروز امنیت در مرزهای کشور به 
ویژه مرزهای خراسان رضوی برقرار است به دلیل تعامل 

بسیار باالی مرزنشینان و مرزبانان است. 
در ادامه این نشست فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه 
یک تایباد نیــز گفت: هر گاه در مناطق مرزی تربت جام، 
صالح آبــاد، خواف و تایباد خبر از برقراری امنیت اســت، 
نشــان از تعامل و همــکاری مرزنشــینان و مرزبانان را 

می رساند. 
ســرهنگ کاظم صمدی بیان کرد: اتحاد برادران تســنن 
و تشــیع در این مناطق ســبب تثبیت وحدت و امنیت 
شــده و این دو مقوله از یکدیگر جدا نیســت. امام جمعه 
اهل سنت شهر سمیع آباد شهرستان تربت جام نیز گفت: 
امنیت زمینه ســاز توســعه و آبادانی هر منطقه و بستری 
مناسب برای ایجاد اشتغال و اقتصاد است. مولوی امان اهلل 
برزگــر تصریح کرد: امروز به برکت انقاب و نظام مقدس 
اســامی و همچنین حضور مأموران امنیتی در مرزهای 
کشور سبب شده ما مرزنشینان با خاطری آسوده در نقطه 

صفر مرزی مشغول فعالیت باشیم.

 اهدای عضو به 6 بیمار 
زندگی دوباره بخشید

اهــدای  قــدس: 
مرگ  بیمار  اعضای 
مغزی در دانشــگاه 
پزشــکی  علــوم 
موجــب  مشــهد، 
ادامــه  و  نجــات 
بیمــار   ۶ زندگــی 

نیازمند به عضو شد.
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصد و چهل و یکمین عمل 
اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزي، آقای امیر بشــنیجی 
34 ســاله  که از بیمارســتان ۲۲بهمن نیشــابور به واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 
مشــهد معرفی شــده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ 
مغزي و رضایت خانواده وی، در بیمارستان منتصریه تحت 

عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشــان کــرد: کلیه های زنده یاد 
امیر بشــنیجی در بیمارستان بوعلی ســینا شیراز به آقای 
۲3 ســاله ساکن خرمشهر و آقای 39 ساله ساکن فیروزآباد 
اســتان فارس که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با 
دیالیــز تحت درمان بودند به صورت رایــگان اهدا و پیوند 
شــد. وی گفت: کبد مرحوم نیز در بیمارستان بوعلی سینا 
شــیراز به خانم 3۰ ســاله ســاکن اردبیل پیوند و به بیمار 
زندگی دوباره ای بخشید. مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین 
قرنیه های زنده یاد امیر بشــنیجی نیز جهت پیوند به بانک 

چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
وی گفت: قســمتي از پوست مرحوم جهت پیوند به بخش 

سوختگي بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

 کشف جنازه دو جوان مجهول الهویه 
در چادر مسافرتی

فرمانــده  قــدس: 
شهرســتان  انتظامــی 
اسفراین از کشف جنازه 
مــرد و زنی جــوان در 
داخل چادر مســافرتی 
خبر  شهرستان  این  در 
»جاوید  سرهنگ  داد.  
مهری« در این خصوص اظهار کرد: در پی تماس شهروندی 
با مرکز فوریت های پلیســی، مبنی بر یک مورد مشــکوک 
در داخــل پارک، بافاصله مأموران انتظامی در محل حاضر 
شدند.  وی گفت: در بررســی های  اولیه مشخص شد یک 
مرد و زن جوان در داخل چادر مسافرتی به علت نامعلومی 

فوت شده اند. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بررســی های انجام شده 
مشخص شــده جنازه ها مربوط به سه روز قبل بوده است، 
گفــت: بافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان وارد 
عمل شد ند و پرونده ای در این خصوص تشکیل و در دست 
بررســی است.  فرمانده انتظامی اســفراین افزود: با حضور 
بازپرس و مقام قضایی اجســاد جهــت تحقیقات تکمیلی و 

بررسی دقیق به پزشک قانونی منتقل شد.

 4 سارق خیابانی شب رو 
به آخر خط رسیدند

فرمانــده  قــدس: 
از  مشــهد  انتظامــی 
شناسایی و دستگیری 
رو  چهار ســارق شب 
ضربتی  عملیــات  در 
بــا  مقابلــه  تشــدید 
سرقت های شبانه خبر 
داد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی در تشریح این پرونده 
گفت: مرحله دیگری از طرح تشدید مقابله با سرقت های 
شــبانه با محوریت پیگیری گوشی قاپی و زورگیری های 
خشن در دستور کار مأموران کانتری شهید هاشمی نژاد 
قرار گرفت. وی افزود: تیم دایره تجسس کانتری شهید 
هاشــمی نژاد در مرحله اول این عملیات یکی از عامان 
گوشــی قاپی که چندی قبل گوشــی تلفن همراه فردی 
را در خیابان شــهید قرنی قاپیده و متواری شــده بود را 
شناســایی و در اقدامی غافلگیرانه او را هنگام پرسه زنی 

دستگیر کردند. 
ســرهنگ صارمی خاطرنشــان کرد: از ایــن متهم یک 
دســتگاه گوشــی تلفن همراه و مقادیری طای سرقتی 
کشــف شد و جوان سی وهفت ســاله که راهی جز بیان 
حقیقــت نمی دید، اعتراف کرد که طای مســروقه را از 
داخل منزلی در خیابان عبادی مشهد سرقت کرده است. 
فرمانده انتظامی مشــهد افزود: تیم تجســس کانتری 
شهید هاشمی نژاد مشهد در مرحله نهایی از این عملیات 
گسترده ســه جوان موتورسوار که با موتورسیکلت پاک 
مخــدوش در حال پرســه زنی بودند را پــس از آنکه در 
محلی خلوت توقف کرده و ســرگرم استعمال موادمخدر 
بودند، دســتگیر کردند. وی گفت: این متهمان در زمان 
دســتگیری ســه قبضه چاقو را  زیــر خودروهای پارک 
شــده در کنار خیابان پرت کردند و پلیس در بازرســی 
بدنی متهمان نیز یک قبضه اســلحه از آنان کشف کرد. 
سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد: با رمزگشایی از سرقت 
گوشی قاپی توسط یکی از متهمان، تحقیقات پرونده ادامه 

دارد.

 پیدا شدن جسد جوان مشهدی 
غرق شده در آب های ساحلی بابلسر

قدس: معــاون امداد و 
نجــات جمعیت هال 
احمر شهرستان بابلسر 
جوان ۲۲  جسد  گفت: 
ساله مشــهدی که در 
بابلسر  آب های ساحلی 
غرق شــده بود، ساعت 

۱۰ صبح روز گذشته در پارکینگ شماره 9 بابلسر پیدا شد.
پسر جوان مشهدی دو روز پیش در پارکینگ صفر بابلسرغرق 

شده بود. جسد این جوان تحویل پزشکی قانونی شد.

زاویه تصویر

بام های طالیی
خرو نام شــهری در نیشــابور اســت.  این شهر 
تاریخی بــا محله هایی قدیمی کــه »خروعلیا« 
و »خرو ســفلی« نام دارند. یکــی از جاذبه های 
چشــم نواز خرو در فصل برداشــت آلو از باغ ها، 
ســبدهای بزرگ و پرشماری است که با ترتیبی 
خاص و در کنار هم، برای تهیه خشکبار آلو، روی 

پشت بام خانه ها قرار گرفته اند. 

رخ رد رخ
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افزایشسرقتدرفارغالتحصیالن
 ۱۱ فارغ التحصیــان  در  اســت  مدتــی 
ســرقت های متعددی از خودروهای پارک 
شــده به وقوع می پیونــدد. جالب اینکه در 
برخی مواقع سه شب پشت سرهم این اتفاق 
تکرار شده اســت. کانتری محل هم فقط 
می آید و یک صورتجلســه تنظیم می کند و 
می رود. متأسفانه اقدام جدی از سوی نیروی 

انتظامی صورت نمی گیرد.
915...9939

چراباتخلفاتساختمانیبرخوردنمیشود؟
با این همه گزارش، پیام  و نامه های مردمی که در روزنامه قدس از وضعیت نابه سامان ساخت و 
ساز و تخلفات گسترده ساختمانی در محله های زیر نظر منطقه ۲ چاپ می کند . شهرداری این 
منطقه واکنشی نشان نمی دهد. یا نمی خواهد یا نمی تواند! که در هر صورت هیچ توجیه  ای برای 
آن پذیرفته نیست. حتی همین گشتی های ساده که به ساختمان ها سر می زدند نیز کمتر دیده 

می شوند. مسئوالن این کم کاری شهرداری منطقه ۲ را پیگیری کنند.
915...4525

اقدامیارزشی
توافق ناجا مشــهد و شهرداری در نام گذاری ایستگاه های مترو به نام شهدای مرزبانی اقدامی 

ارزشی و در جهت احیای فرهنگ شهادت است.
936...4139

نشستزمینبعدازآسفالت
بعــد از دو ماه حفــاری و ترافیک در کناره 
شرقی و در مســیرکندروی بزرگراه بسیج، 
باالخره حفاری وعملیــات مذکور به پایان 
رســید،اما بعد آسفالت کردن محل نشست 
کرده و گودتر از حد اســتانداردش است که 
احتمال به هم خوردن تعــادل خودروهای 
ســنگین و واژگونی آن ها وجــود دارد. چرا 

شهرداری شرکت مذبور را مجبور به اصاح و همسان سازی آسفالت نمی کند؟
936...6158

سرانهفضایسبزراافزایشدهید
در حاشیه خیابان طبرسی جنوبی بین ۵۰ و۵۲ قطعه زمینی وجود دارد که سال هاست بدون 
استفاده رها شده و شهرداری می تواند با تملک این زمین و احداث یک پارک در منطقه محروم 
طبرسی، سرانه فضای سبز منطقه را افزایش دهد و مردم و جوانان منطقه از مزایای آن استفاده 

و اوقات فراغت خود را بگذرانند.
936...8709

کانالحصارسرخزبالهدانمصالحساختمانی
مسئوالن شهرداری و شورای شهر شاندیز اگرفرصت کردید سری به منطقه خوش آب وهوای 
شاندیز حصارسرخ  بزنید. این منطقه به دلیل بی توجهی مسئوالن شهرداری شاندیز به زباله دان 
مصالح ســاختمانی وخار و خاشاک وغیره تبدیل شده اســت. کانال و گاوداری موجب شده 

ماشین های زباله دراین منطقه بیداد کنند؟
915...4905
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کارشناس مسئول معاونت  عقیل رحمانی
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: 
یک دفتر فروش بلیت هواپیما در مشــهد که 
نماینده رسمی یک شرکت هواپیمایی شناخته 
شده هم بود در حالی با بررسی سازمان صمت 
و ورود دادســتانی پلمب شد که مدیران این 
مجموعه، بلیت یکطرفه سفر به عراق را حدود 
۶۰۰هزار تومان از قیمت بلیت رفت و برگشت 

گران تر به زائران اربعین فروخته بودند!
مهدی مقدسی در تشریح اقدام  غیرمنصفانه این 
نمایندگی فروش بلیت ایرالین به قدس گفت: 
همه ساله در ایام فرا رسیدن اربعین حسینی 
و دهــه پایانی ماه صفــر نظارت های ما روی 
نحوه فعالیت دفاتر فروش بلیت اتوبوس،قطار 
و هواپیما دقیق تر و تشدید می شود،  این اقدام 
هم یک امر طبیعی اســت؛ چــرا که در زمان 
افزایش تقاضای یک کاال و خدمات متأسفانه 
پای سودجویانی به میان معرکه باز می شود و 
فقط به فکر پر کردن جیب خود در بازه زمانی 

خاص هستند.
وی تصریح کرد:در این میان در ادوار گذشته 
بارها متخلفانی هم شناسایی و برخورد قانونی 

با آن ها صورت گرفته بود.

گرانفروشیعجیبدرسرچشمه!
کارشناس ارشــد معاونت بازرســی سازمان 
صمت به نحوه شناسایی تخلف اشاره و ادامه 
داد:در همین زمینــه چند روز پیش تعدادی 
از کارشناسان ما برای رصد بازار فروش بلیت 
به صورت نامحســوس و پوششی راهی دفاتر 
فروش انواع بلیت شــده و تعداد زیادی از این 

مراکز را مورد بررسی قرار دادند.
در میان بررســی ها به واســطه وجود نرخ 
مصــوب در طول ســال بــرای بلیت قطار 
و اتوبــوس خوشــبختانه مــوارد تخلــف 
گســترده ای مشــاهده نشــد اما در همین 
میــان روز گذشــته مــورد مشــکوکی در 
یکی از دفاتر رســمی فروش بلیت شرکت 
شناخته شــده هواپیمایی شناسایی شد که 
بوی گران فروشی گســترده از آن به مشام 
می رســید و به ســرعت کارشناسان اقدام 
بــه خرید صــوری کرده کــه عامل فروش 
عنــوان کرد قیمت ســفر یکطرفه به عراق 
3میلیون و 4۰۰ هزار تومان است و دوطرفه 
 آن هــم دو برابــر آن برای مســافر اربعین

 آب می خورد!

بلیتیکطرفهایکهازدوطرفههم
گرانتربود!

مقدسی اظهار کرد:باتوجه به اینکه قیمت مصوب 
بلیت هواپیما به صورت رفت و 
برگشت برای بازه زمانی اربعین 
۲میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 
کارشناسان  است،  اعام شده 
پی بردنــد در محل چه ظلم 
عظیمی به زائران و مســافران 
اربعین حســینی در حال به 

وقوع پیوستن است.
از همین رو با توجه به اهمیت 
ماجرا و برای جلوگیری از این 
اقدام ناجوانمردانه به سرعت 
موضــوع به قاضی دشــتی 
فدکی، جانشــین دادسرای 
انقاب مشهد منتقل و وی 
بدون لحظه ای درنگ دستور 

قاطعی برای جمع آوری ادله جرم و پلمب محل 
صادر کرد. در ادامه رئیس شعبه سیار تعزیرات 
حکومتی استان هم به محل اعزام و به سرعت 
اسناد تخلف از سیستم فروش بلیت آن دفتر 
فروش اســتخراج شــد.طی خرید صوری در 

تاریخ ها و ساعت های متفاوت اعام شده بود 
که بلیت معمولی بانرخ یکطرفه یک میلیون و 
4۰۰ موجود نیست و صرفاً بلیت فرست کاس 
با قیمــت 3 میلیون و 4۰۰ 
وجــود دارد کــه صرفاً باید 
این نوع بلیت خریداری شود 
در صورتیکه بررســی اسناد 
نشانگر این بود که در همان 
مقاطع زمانــی بلیت عادی 
وجود داشــته اما شرکت از 
فروش آن طفره و امتناع تا 
بلیت های فرســت کاس را 
بفروش برساند ضمن اینکه 
مدارک نشــانگر این بود که 
بلیت کــودکان کــه قانوناً 
7۵درصد بزرگســاالن است 
حدود ۱۰ درصــد کمتر از 
بفروش  بزرگســاالن  بلیت 

رسیده است.

هشداربهمتخلفان
مقدســی هشــداری بــه متخلفــان داد و 
بیــان کــرد: نظارت های مــا در این زمان 

بسیار شــدید تر خواهد بود و طبق دستور 
مقــام قضایی بــا متخلفان برخــورد قاطع 
و پرونده های تشــکیل شــده تحت عنوان 
گران فروشــی در اختیار مقــام قضایی در 

دادسرای انقاب قرارخواهد گرفت.
از طرفی اگر شــهروندان حین خرید بلیت 
ســفر به عتبات پی به گران فروشی مشابه 
بردند یا پس از برگشت از این سفر معنوی 
و باارزش متوجه گران فروشی صورت گرفته 
شــدند بدون فوت وقت به معاونت بازرسی 
ســازمان صمت واقع در خیابان پاسداران4 
مراجعه و طرح شــکایت کنند و بدون شک 
همشــهریان عزیز بدانند هرچــه از قیمت 
مصوب بیشــتر از آن ها گرفته شــده باشد 
بــه آن ها عــودت و برای متخلــف پرونده 

گران فروشی تنظیم خواهد شد.

با دستور دادستانی مرکز خراسان رضوی صورت گرفت

پلمبنمایندگیایرالینگرانفروش

چندروزپیشتعدادی
ازکارشناسانمابرای
رصدبازارفروشبلیت
بهصورتنامحسوس
وپوششیراهیدفاتر
فروشانواعبلیتشده
وتعدادزیادیازاین
مراکزراموردبررسی

قراردادند

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی بارش های رگباری 

در آخر هفته خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراســان رضوی اعام کرد بر اساس 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی از اوایل وقت امروز 
با نفوذ جریان های شمالی، شاهد افزایش ابرناکی و وقوع 
بارش هــای رگباری پراکنده توأم بــا رعدوبرق در برخی 

نقاط نیمه شمالی و نواحی مرکزی استان خواهیم بود. 
همچنین با تغییر گرادیان فشار هوا طی این مدت وزش باد 
در سطح استان بخصوص در نیمه جنوبی گاهی شدید همراه 

با گردوخاک پیش بینی می شود. 
دمای هوا تا صبح روز شــنبه هفته آتی در بسیاری از نقاط 

استان روند کاهشی خواهد داشت .
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 پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیام
احتراماً در پاســخ به مطلب »چــرا تانکرهای مخصوص 
آبیاری درختان خیابان شــهید فاحی یک فقط ســمت 
شــرق را آبیاری می کنند و از آب دادن درختان ســمت 
غرب خیابان خــودداری می کنند؟ خواهش و اعتراض ما 
هم فایده ای ندارد، جالب است که ماشین آب پاش هم هر 
چند وقت کل خیابان را شست    وشو می دهد، ولی درختان 
همچنان در حال خشک شدن هستند، قابل توجه جناب 
شــهردار محترم چون اداره ناحیه منطقه ۱۰ شهرداری 
هــم در مجــاورت همین خیابان قــرار دارد« مندرج در 
تاریخ 9۸/۰7/۰۲ به استحضار شهروند محترم می رساند: 
با توجه به اینکه مســئولیت نگهداری فضای سبز شهری 
نیازمند مشارکت همه شهروندان است، شهرداری مشهد 
طرح های تشــویقی ویژه ای را برای همکاری بیشتر مردم 

به منظور حفظ فضای سبز، مدون ساخته است.
در این راستا شهروندان می توانند برای آبیاری درختان مجاور 
محل سکونت خود از طرح های تشویقی سازمان پارک ها و 
فضای ســبز شهرداری مشهد و تخفیف در عوارض استفاده 
نمایند، همچنین به منظور جلوگیری از خسارت به درختان، 
بخش امانی فضای سبز منطقه نســبت به آبیاری درختان 

محل مذکور اقدام خواهد کرد.



ورزش خراسان گالیه مسئوالن حوزه سالمت خراسان رضوی در نشست با نمایندگان مجلس

کمبود بودجه  در استان نبض سالمت را کندکرده است 
محبوبه علیپور: بیمارستان هایی که در بستری 
بیماران با محدودیت تخت مواجه اند، حجم قابل 
توجهی از مراجعانی که نیازهایشــان بی پاســخ 
می ماند، ســایه کابوس تعطیلی روی ســازمان 
انتقال خون خراســان رضوی، عــدم پرداخت 
مطالبات دانشگاه های علوم پزشــکی از آذرماه 
سال گذشته و فشارهای قوانین کشور برای حوزه 
سالمت؛ جدی ترین مسائلی بودند که در پنجمین 
نشست مجمع نمایندگان استان با حضور مدیران 
و مسئوالن حوزه سالمت استان خراسان رضوی 

مطرح شد.

  توجه به مشکالت 
در تدوین الیحه بودجه 

حجت االســالم نصراهلل پژمان فر، نماینده مردم 
مشهد و کالت در مجلس شــورای اسالمی در 
این نشســت اظهار کرد: جلسات متعددی را با 
وزارتخانه های مختلف و زیرمجموعه های مرتبط با 
آن ها داشتیم تا در الیحه تدوین و تنظیم بودجه 

سال آینده بتوانیم موارد الزم را اعمال کنیم.
وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان در مراجعاتی 
که مردم به نمایندگان خود دارند، گالیه هایی در 
مورد مسائل بهداشــتی و درمانی است که این 
مسائل مرتبط با محدودیت منابع در استان است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح 
کرد: با نیازمندی های مختلفی از جمله تخت های 
بیمارستانی و خدمات مختلفی چون انتقال خون 
در استان مواجه هستیم. بیمارستان هایی که در 
بستری بیماران با محدودیت تخت مواجه اند و یا 
حجم قابل توجهی از مراجعانی که پاسخگویی 
نمی شوند، باید برای همه این موارد برنامه ریزی 
خاصی شــود. شــرایط باید به گونه ای باشد که 
هــر کس به مراکز درمانــی مراجعه می کند، به 

درخواست وی پاسخ داده شود. 
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در ادامه 
گفت: ما تنها پاسخ دهنده نیازهای استان نیستیم 
و برش استانی برای ما تکلیف خاص ایجاد نکرده 
اســت، بلکه ما موظفیم تا به تمام شرق کشور 

خدمت رسانی کنیم.
حجت االســالم پژمانفر خاطرنشان کرد: پس از 
جمع بندی این جلسه و در یک بازه زمانی کوتاه، 
منتظر مکاتبات غیررســمی شما برای پیگیری 
امورات هســتیم. در ضمن مجــدداً نتایج را با 
مسئوالن ذی ربط، در جلســه ای مطرح کرده و 
تعیین تکلیف می کنیم تا آن ها هم در یک بازه 
زمانی مشخص، امورات مربوط را هماهنگ کنند.

  پول فروش 257 هزار کیسه پالسمای 
استان در جیب خزانه 

مدیــرکل انتقال خون خراســان رضوی نیز در 

این نشســت بــا تأکیــد بر 
خون  انتقال  ســازمان  اینکه 
بودجه شــدید  با محدودیت 
مواجه اســت و اگر با همین 
شــرایط پیش برویم احتمال 
تعطیلی تعدادی از پایگاه های 
انتقال خون در اســتان وجود 
دارد، گفت: در ســال گذشته 
از 366 هــزار کیســه خون 
استخراج شده، 5هزار کیسه در 
شرایط اضطراری به سیستان و 

بلوچستان ارسال کردیم.
اســالمی  حمیدرضا  دکتــر 
افزود: تاکنون ۲5۷هزار کیسه 
آلمان  بــه  پالســمای خون 
اما هیچ عایدی از  فرستادیم، 

این راه نصیب اســتان نشده است، زیرا درآمدها 
به خزانه کشور ارسال می شود و چیزی به دست 

استان نمی رسد.
وی با اشــاره به اینکه حدود یک ســال اســت 
دســتمزد اضافه کاری کارکنان سازمان انتقال 
خون پرداخت نشده، گفت: به دلیل محدودیت 
منابع مالی و کمبود منابع انســانی، به زودی در 
اداره کل انتقال خون اســتان با بحــران روبه رو 
خواهیم شــد به حدی که بــه دلیل محدودیت 
مالی شــدید در تهیه اقــالم مصرفی خود دچار 
مشکل شده ایم، اسالمی در ادامه خاطرنشان کرد: 
در ســال1393 پاسخگوی ۷3درصد تقاضاهای 
مراکز درمانی بودیم اما در سال گذشته با وجود 
کمبود نیروی انســانی و محدودیت های منابع، 
این خدمت رسانی 14درصد رشد داشته، چنانکه 
پاسخگویی به تقاضاها به 8۷درصد رسیده است.

  توزیع نامتوازن  بودجه ها
جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

خراســان رضوی نیز تصریح 
کرد: 3/5درصد بودجه جاری 
به 31 استان کشور اختصاص 
یافته و 9۷درصد نیز به سازمان 
برنامه و بودجه و وزارتخانه ها 
می رســد. در واقــع توزیــع 
نامتوازن منابع بین دستگاه ها 

این تفاوت ها را ایجاد می کند.
این در حالیســت که در چند 
ســال اخیر به دلیل تحوالت 
صورت گرفته، بر بار مسئولیت 
و وظایف اســتان خراســان 
رضوی افزوده شــده اســت. 
چنانکه ناگزیر است پاسخگوی 
درمان  و  بهداشــت  نیازهای 
مناطق شرق کشور باشد. در 
حالی که باید حدود مرز استان خراسان رضوی 
برای ارائه خدمات مشــخص شــود و بر همین 

اساس نیز بودجه ها تعریف شود.

  اجرای سیاست گذاری ها محلی شود
دکتر عظیم نژاد به نمایندگی از دانشگاه های علوم 
پزشکی خارج از مرکز استان خراسان رضوی نیز 
با اشاره به چالش های حاصل از برنامه ریزی های 
ســتادی در حوزه ســالمت گفت: بســیاری از 
شرکت های دارویی نسبت به ثبت درخواست ها 
در سامانه ستاد مجاب نشده اند. از همین رو بیش 
از یک هفته است که تقاضای تهیه داروهایی را 
داشته ایم اما به نتیجه نرسیدیم،؛ چراکه گاه برخی 
داروها تک برند بوده و تنها در انحصار تولیدکننده 
واحدی است و گاه نیز به دلیل طوالنی شدن روند 
پرداخت ها، شرکت های دارویی تمایلی به تأمین 
داروهای درخواستی ندارند. این در حالیست که 
دانشگاه های علوم پزشکی هنوز موفق به دریافت 

مطالبات خود از سازمان های بیمه نشده اند. 

  اجرای قانونی که 
هم فرصت است هم تهدید

ســیدمرتضی وجدان، مدیر کل بیمه ســالمت 
خراســان رضوی نیز گفــت: در ماه های آینده 
آزمون وســع برای بیمه شدگان اجرا می شود که 
می تواند فرصت تلقی شده و یا برای عده ای تهدید 
محسوب شــود؛ برای کسانی که معادل حداقل 
دریافتی را دارند مقرر شده بر اساس خانوار، بیمه 

انجام شود.

  بسوزیم و بسازیم
دکتر محمدحســین بحریني، معاون توســعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
تأکید بر اینکه 80درصد مشکالت دانشگاه ها در 
کشور مشترک است، افزود: چالش اصلی نیز پول 
است، چنانکه بیمه ها پول ندارند که بدهی های 
خود را بپردازند. مراکز درمانی نیز به همین دلیل 
با تنگنا مواجه هستند. البته برای حل این معضل 
نیز قانون گــذاران نمی تواننــد راه حلی بدهند؛ 
چراکه وقتی الیحه بودجه به مجلس می رســد، 
قانون گذاران با بروز هر مشکل در حوزه ای از منابع 

سایر محل ها به تأمین اعتبار می اندیشند. 
وی تصریح کرد: بخشی از مشکالت ما به دلیل 
تصمیماتی اســت که در مرکز گرفته می شود. 
بنابراین تقاضا داریم دانشگاه های علوم پزشکی 
را رها کنند تا با مشکالتشــان بسوزند و بسازند 
و مکرر برای ما خط قرمز، مســئولیت و راهکار 
واهی تعریف نکنند.دکتر بحرینی در ادامه افزود: 
دستگاه های نظارتی نیز مسائل ما را نادیده گرفته 
و توقعــات و مطالبات غیرواقعی ایجاد می کنند. 
چنانکه اصــرار دارند چرا به نیروهای شــرکتی 
کارانه نمی دهید؟ و یا چرا طبقه بندی مشــاغل 
اجرا نمی شود؟ به واقع اگر بودجه و اعتباری وجود 

داشت ما بی رغبت به این مسائل نبودیم .

  بررسی هفتگی امکانات سالمت 
حجت االسالم حسن نوروزی، کفیل مردم طرقبه 
شاندیز در مجلس شورای اسالمی نیز در همین 
نشست اظهار کرد: تقاضای سرکشی به بیمارستان 
شریعتی و سه بیمارستان دیگر در شهر چناران 
را داریم. همچنین درمانگاه شــبانه روزی گلبهار 
پزشک ندارد و اگر توانایی تأمین هزینه های این 
درمانگاه را ندارید، آن  را به بخش خصوصی واگذار 

کنید. 
نوروزی همچنیــن اضافه کرد: خواســتاریم تا 
هفته ای یک بار تعدادی از دانشــجویان رشــته 
پزشکی و پرســتاری با تأمین هزینه از سوی ما 
به روســتاهای اطراف طرقبه، شاندیز و چناران 
فرستاده شوند؛ چراکه باید از وضعیت سالمت این 

روستاها باخبر شد.

یادداشت
  بیماری مزمن بی پولی حوزه سالمت 

هر روز بدخیم تر می شود
علی محمدزاده: با نگاهی به قوانین بودجه ای چند دهه اخیر 
چند نکته تکراری می بینیم که از جمله مهم ترین آن ها می توان 
به عدم تناســب بودجه تخصیصی به خراسان رضوی به نسبت 
جمعیت و مســاحت این استان از کل کشــور و نادیده گرفتن 
جمعیت سیال اســتان و به طور خاص شــهر مشهد در زمان 

بودجه نویسی اشاره کرد.
بنابراین اینکه در اعتبارات تخصیص یافته به خراســان همیشه 
با منحنی منفی مواجه بوده و هســتیم بر هیچ کسی پوشیده 
نیست اما شاید بتوان کمبود اعتبارات در حوزه هایی مانند توسعه 
زیرســاخت ها را با اندکی اغماض پذیرفت ولی بی شــک هیچ 
شــخصی نمی تواند برای کم توجهی به حوزه سالمت توجیهی 
بیاورد؛ چراکه حفظ سالمت جسمی و روحی جمعیت یک کشور 
بدون تردید مهم ترین مأموریت دولتمردان و تصمیم سازان است.

با تمام این اوصاف متأسفانه سال های سال است که اعتبارات حوزه 
بهداشــت و درمان با چالش های فراوانی روبه رو بوده و هست و 
هر ساله در زمان تهیه پیش نویس بودجه سال بعد نظریه پردازی 
و درخواســت های مختلفی از سوی متولیان حوزه درمان کشور 
مطرح می شــود که عدم توجه مدیــران بودجه ریزی به بخش 

سالمت اصلی ترین گالیه آن هاست.
لذا در برشــی اســتانی از وضعیت بودجه ای حوزه درمان استان 
شاید به استناد اظهارنظرها و اخبار منتشر شده از سوی مسئوالن 
بتوان گفت بیماری بی پولی حوزه سالمت خراسان رضوی هر روز 

وخیم تر می شود و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید.
همــان گونه که گفته شــد مشــکل کمبــود بودجــه نظام 
سالمت و کســری های هر ســال آن موضوع جدیدی نیست، 
کســری هایی که البته در سال های اخیر به علت بدهی بیمه ها 
و بیمارستان های وزارت بهداشت به پزشکان، کادر بیمارستانی، 
تولید و توزیع کنندگان دارو و شرکت های خدماتی طرف قرارداد 
بیمارســتان ها حتی گاهی به باالی 15هزار میلیارد تومان )در 
کشور( هم رسید و در مواردی معوقه مطالبات کارکنان را از یک 
سال بیشتر کرد. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بیشترین 
مشکل بودجه ای در حوزه سالمت مربوط به سازمان بیمه سالمت 
و بدهی های معوقه مراکز درمانی و دارویی اســت و اگر به خاطر 
کمبود بودجه دچار مشکل شود، به سختی می توان حوزه سالمت 

را مدیریت کرد. 

  پس لرزه های بی پولی ملی در استان 
شاید بهترین توصیف از وضعیت حاکم بر حوزه درمان خراسان 
رضوی ابتدا گفته های مدیران این حوزه و پس از آن اخبار منتشر 

شده در یک سال گذشته در این باره باشد.
حجت االسالم پژمانفر در جلسه دیروز مجمع نمایندگان گفت: در 
حوزه بهداشت و درمان در مراجعاتی که مردم به نمایندگان خود 
دارند، گالیه هایی در مورد مسائل بهداشتی و درمانی است که این 
مسائل مرتبط با محدودیت منابع در استان است. با نیازمندی های 
مختلفــی از جمله تخت های بیمارســتانی و خدمات مختلفی 
چون انتقال خون در استان مواجه هستیم. بیمارستان هایی که 
در بستری بیماران با محدودیت تخت مواجه اند و یا حجم قابل 
توجهی از مراجعانی که پاسخگویی نمی شوند، باید برای همه این 
موارد برنامه ریزی شــود. مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی 
می گوید: سازمان انتقال خون با محدودیت بودجه شدید مواجه 
است لذا اگر با همین شرایط پیش برویم احتمال تعطیلی تعدادی 

از پایگاه های انتقال خون در استان وجود دارد.
اگر به این موارد موضوعاتی چون معوقه یکساله کارانه پرستاران 
و بدهی بیمارستان ها به شرکت های پشتیبان و نبود اقالمی چون 
دستکش در مقاطعی از سال در برخی مراکز درمانی بزرگ مشهد 
را اضافه کنیم به خوبی می توان نتیجه گرفت حال حوزه سالمت 

استان ما خوب نیست.

  خدمات ملی با بودجه شهری
هر چند از ابعاد مختلفی می توان دالیل کاستی های حوزه درمان 
خراسان رضوی را مورد نقد و بررسی قرار داد ولی یکی از دغدغه ها 
و گالیه های همیشگی متولیان اســتانی این است که در زمان 
بودجه نویسی، شهر مشهد را با جمعیت ساکن در آن می بینند و 

تمام اقدامات بعدی بر پایه همین تصمیم صورت می گیرد.
به زبان ساده اینکه با تمام این اوصاف می توان قاطعانه گفت تمامی 
مدیران اســتانی و ملی می دانند شهری مانند مشهد که ساالنه 
پذیرای بیش از ۲0 میلیون زائر است و در سال های اخیر تعداد 
افرادی که برای دریافت خدمات درمانی به این شهر می آیند رشد 
فزاینده ای داشته ولی در مقابل به نسبت آن پشتیبانی های الزم 
صورت نگرفته و این شهر زخم کهنه کمبودهای حوزه سالمت را 
داشته و هر روز به بخشی از پیکره حوزه سالمت سرایت می کند.

آنچه مســلم است باید مشــکالت حوزه سالمت شهر مشهد را 
ابتدا در ذهن مدیــران ملی حل کرد و ابتدا به این باور واحد در 
بخش تصمیم گیری رسید که بسیاری از نیازهای شهر مشهد و 
به طور خاص نیازهای حوزه سالمت این شهر را باید بر اساس 
جمعیتی در حــدود 5میلیون نفر دید تا بــا توجه به عادت 
کاهش میزان تخصیص ها به نســبت آنچه مصوب می شود در 
نهایت اقدامات انجام شده در حد پاسخگویی به جمعیتی بیش 
از 3میلیون نفر باشــد. این درحالی اســت که در حال حاضر 
توجهات بر مبنای جمعیت 3میلیونی شهر است که همان رقم 
هم تخصیص نمی یابد و بیمارانی که از اســتان های همجوار و 
حتی کشورهای همسایه برای دریافت خدمات متنوع درمانی 
راهی این شهر می شوند نادیده گرفته می شوند و این دور باطل 

همچنان تکرار می شود.
کالم آخر اینکه اگر قرار اســت توریسم درمانی هم به چرخه 
اقتصاد غیرنفتی کشور اضافه شود باید از هم اکنون آماده سازی 
زیرســاخت های الزم و مهم تر از همه ایجاد سرفصل اعتباری 
ویژه آن در اولویت متولیان قرار گیرد تا شــاهد تداوم شرایط 
موجود که منجر به نارضایتی بیشــتر شهروندان این شهر از 

خدمات درمانی می شود، نباشیم.

  برگزاری مسابقات اتومبیلرانی 
آفرود شرق کشور در نیشابور

 - ر بــــو نیـــشا
خبـرنـــگارقدس: 
ورزش  اداره  سرپرست 
و جوانــان نیشــابور از 
مســابقات  برگــزاری 
آفــرود  اتومبیلرانــی 
قهرمانی منطقه شــرق 
کشــور جام پلیس در روز جمعه 19 مهر98 در نیشــابور 

خبر داد.
محسن کاوه آهنگر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نیشابور اظهارکرد: این رقابت ها با حضور 30 شرکت کننده 
از استان های خراســان رضوی، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان در منطقه توریستی 

بشرآباد پیست اتومبیلرانی آفرود نیشابور برگزار می شود.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نیشابور نیز گفت: 
پیســت آفرود نیشــابور در زمینی به مساحت 5/5 هکتار 
ســاخته شده و از ظرفیت مناسب برای برگزاری مسابقات 

ملی برخوردار است.
مهدی صحرایی خاطر نشــان کرد: شرکت کنندگان این 
دوره از مسابقات در کالس های چهار سیلندر و 6 سیلندر 
با یکدیگر به رقابت می پردازند. وی عنوان کرد: این دومین 
دوره مسابقات اتومبیلرانی آفرود منطقه شرق کشور است 
که به مناســبت هفته نیروی انتظامی به میزبانی نیشابور 

برگزار می شود.
رئیس هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی نیشابور تصریح 
کرد:مســابقات آفرود )Off-road( یا بیابانی رشــته ای 
از مســابقات اتومبیلرانی اســت که در پیست های دارای 
عوارض دشــوار طبیعی و با استفاده از خودروهای شاسی 

بلند برگزار می شود .

  تعیین سرپرست جدید 
برای هیئت بسکتبال خراسان رضوی

ایسنا: رضا ترشیزی به 
عنوان سرپرست هیئت 
خراســان  بســکتبال 

رضوی منصوب شد.
اداره  کارمند  ترشیزی، 
وجوانــان  ورزش  کل 
دوره  دو  کــه  اســتان 
ریاســت تربیت بدنی شهرستان نیشــابور، ریاست هیئت 
رزمی استان و نیز ریاســت هیئت شمشیر بازی مشهد را 
برعهده داشته، به سمت سرپرست هیئت بسکتبال استان 

منصوب شد.
مشخص نیست دقیقاً چه زمانی قرار است انتخابات هیئت 
بســکتبال خراسان رضوی برگزار شــود. پیش از این قرار 
بود انتخابات این هیئت پرحاشیه برگزار شود، اما با غیبت 
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضــوی و البته عدم 
حضور رئیس فدراسیون بسکتبال، انتخابات به زمانی دیگر 

موکول شد.

  میزبانی استان از مسابقات 
بدمینتون لیگ دسته یک کشور

اداره  سرپرست  قدس: 
ورزش و جوانان نیشابور 
لیــگ  برگــزاری  از 
بدمینتون  یک  دســته 
کشوردر  باشــگاه های 
این شهرستان خبر داد.

کاوه آهنگــر  محســن 
برگشــت  دور  گفــت:  مســابقات  ایــن  خصــوص  در 
مرحلــه مقدماتــی بیســت و پنجمین دوره مســابقات 
کشــور  باشــگاه های  بدمینتــون  اول  دســته  لیــگ 
 جــام خلیج فــارس با شــرکت پنــج تیم در نیشــابور 

برگزار می شود.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان نیشابور ادامه داد: دراین 
دوره از مســابقات در گروه الف تیم های نماینده مازندران 
قائمشهر، خراسان شــمالی، نماینده شاهرود، گاز شیراز و 

هیئت بدمینتون نیشابور حضور دارند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان نیشابور خاطرنشان کرد: این 
مسابقات امروز و فردا درسالن اختصاصی بدمینتون منوچهر 
سلطانی نیشابور برگزار می شود. گفتنی است، در دور رفت 
 مرحله مقدماتی این مســابقات تیم نیشابور با 1۲امتیاز به 

مقام قهرمانی رسید.

سازمان انتقال خون 
با محدودیت بودجه 
شدید مواجه است و 
اگر با همین شرایط 
پیش برویم احتمال 
تعطیلی تعدادی از 

پایگاه های انتقال 
خون در استان 

وجود دارد
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فرهنگ و هنر
   نمایشگاه نقاشی کودک »قانون = امنیت«

قدس: همزمان با هفته کودک، نمایشــگاه نقاشی هنرجویان 
 نوجوان و خردســال آموزشــگاه نقاشــی »بیرنگ« بــا عنوان 
»قانون = امنیت« در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی 
در حال برگزاری اســت. در این نمایشــگاه آثاری از کودکان و 
نوجوانان 5 تا 14 سال به سرپرستی و مربیگری نگین طاهری و 
با محوریت موضوع امنیت و ایمنی به نمایش گذاشته شده است.

عالقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه از تاریخ 1۷ تا ۲0 
مهر در ســاعات 9 الی 1۲ و 1۷ الی ۲0 به نگارخانه اشراق حوزه 

هنری خراسان رضوی )بین هاشمیه ۲0 و ۲۲( مراجعه کنند.

   رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خبر داد 
 jتجهیزبیمارستان قمر بنی هاشم 

جوین به دستگاه های پیشرفته

جوین- خبرنگار قدس: رئیس شــبکه بهداشــت 
ودرمان شهرســتان جوین ضمن بازدید از تجهیزات 
جدید  اتــاق عمل در خصوص عمل هــای ارتوپدی  
گفت:  به همت دانشــگاه علوم پزشکی و پیگیری های 
مســتمر فرماندار و مجمع خیرین سالمت شهرستان 
جوین ست های پیشرفته ارتوپدی  با هزینه 3 میلیارد 
ریال خریداری شــده  است. دکتر کوشــکی افزود: با 
رایزنی های انجام شده مقررشد در آینده نزدیک دستگاه  
CARM )سی آرم( که مرتبط با عمل های ارتوپدی 
نیز هست با هزینه 3 میلیاردی خریداری ودر محل اتاق 

عمل بیمارستان  استقرار یابد.

   رئیس اداره میراث فرهنگی این شهرستان:
 گشایش نمایشگاه توانمندی ها 

و تولیدات روستا در نیشابور

و  توانمندی ها  نمایشــگاه  خبرنگارقدس:  نیشابور- 
تولیدات روستایی نیشابور در محل نمایشگاه دائمی و بین 
المللی باغرود گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 100 
غرفه در رشته های صنایع دســتی و تولیدات روستایی، 
اقامتگاه های بومگردی، گردشــگری، کشــاورزی و مواد 
غذایی و سوغات دایر شده است. صنایع دستی تنورمالی، 
نمدمالــی، گیوه بافی، دوخت ســنتی، فیروزه تراشــی، 
 نگارگــری، تابلوفرش، فرت بافــی، جاجیم بافی از جمله 
غرفه های موجود در این نمایشگاه هستند. این نمایشگاه تا 
19 مهرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل نمایشگاه 

دائمی و بین المللی باغرود نیشابور دایر خواهد بود.

  همزمان با پاییز انجام شد
 مراسم سنتی شیره پزی انگور 

در بایگ تربت حیدریه

قدس: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی تربت حیدریــه از آغاز به کار کارگاه های ســنتی 
شــیره پزی انگور همزمان با فصل پاییــز در بخش بایگ 
خبر داد. علی محمدی افزود: انواع انگور و ســنت پیشین 
گذشتگان مبني بر برگزاری مراسم شیره پزی از شاخص هاي 
بخش بایگ اســت و پخت شــیره انگور در شهر بایگ و 
روستای بسک قدمتی دیرینه دارد که همراه با رسم و رسوم 

سنتی  برگزار می شود.
او ادامه داد: اداره میراث فرهنگی در راســتای پاسداشــت 
مراسم سنتی شیره پزی که بخشی از مواد اولیه حلواجوزی 

است در حال ثبت میراث سنتی حلواجوزی بایگ است.

7652zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 1 م ه د  ع س گ ر ی   خ و ا ر ج
 2 ی م ن   ج ا م ع ه   ا ک ت ی و
 3 ر د   ب ی ن     و ل   ر و ا ج
 4 ا س ب ا ب   م ت د ی ن   ن س ی
 5 خ ت ا م   ا ط م ی ن ا ن   ت ت
 6 و   ک ب ا ب   ل ت   ف و ق   س
 7 ر ف   و ث ا ی ق   ب ر ا ن ک و
 8   ص د   ر د ا   ب ا م   د ل  

 9 ا ل و د گ ی   س ا س ا ت   ک ش
 10 ی   ا ل ذ   چ ر   ی ن گ ه   ا
 11 ت س   و ا ل ی ب ا ل   ر و د ل
 12 ا ر ت   ر ا د ی و   ا گ ا ه ی
 13 ل ب ی ب   ک م     گ ب ی  ا ز
 14 ی ا و ر ی   ا ک س ا ر   س ن ا
 15 ا ز پ ش ت  ن ج ا ر   گ و ه ر

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. لعــب – آزمون – ظاهر ســاختمان 
۲. حیــوان نجیب- شــهر و تیم فوتبالی 
 در ایتالیــا - محــل آردکــردن گنــدم 
3. پدربزرگ - عظیم- عنصر مورداستفاده 
در المپ های روشنایی رشته ای 4. کاغذ 
پوستی- شــانه- گندم ســوده- سبزی 
غده ای 5. کیســه چرمــی- راه و روش- 
ویتامیــن جدولــی 6. عالمــت مفعول 
بی واســطه- درخت اعدام- حق ظالمانه 
حــذف مصوبات ســازمان ملــل- کالم 
بی پــرده ۷. شــیرینی بزرگ عروســی-  
گوشــت  از  خوراکــی  قــدرت-  و  زور 
 چرخ کــرده و ســیب زمینی وتخم مــرغ 
 8. نی خیزران- نظرات انتخاباتی- حریص 
 9. دختــران- قورباغــه درختی- ذکاوت 
حمــام  درشــت-  مرواریــد   .10
برهنــه  غربــال-  امیرکبیــر-   مقتــل 
11. دوست داشــتن- شــبیه و نظیــر- 
صلیــب 1۲. کوچک - فردوس ســابق- 
صحرایــی  کبوتــر   تکراریک حــرف- 
13. پیشــرفته- حدیثی کــه از خداوند 

متعال رســیده - سود حرام 14. باالترین 
رنــگ- مصائــب- زمیــن 15. قطــار-  

روشندل- اهل هرات

یــا  دولتــی  اقتصــادی  بنــگاه   .1
صاف وصــادق   – زانــوان   خصوصــی- 
۲. قاره کهن - بازگشــتن- ماه کم حرف- 
ابزار صید- وقت   مســاوی 3. آشــغال- 
 4. اشــکاف- ریزنمــره- عــدد روســتا 
5. فلز سرچشمه – سخت ترین کانی بعد 
از الماس- در زمان داریوش هخامنشــی 
 یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان نامید 
فــن چندیــن  طلب خیر کــردن-   .6 

۷. جــودوکار ایرانــی و قهرمان ســابق 
بــرای  واحــدی   - جهــان  جــودوی 
 ســنجش زاویــه- حرفــی روی خودش 
8. فرزند آکواریوم – خراب شده- نام پسرانه 
 وطنی 9. نیمه »حاجت« - ناموری- آن قدر 
10. قطعه ای موسیقایی که برای سه ساز 
 ســاخته شــود - تیم فوتبالی در اسپانیا 
 11. شــترمرغ آمریکایــی- پرنــده ای از 

خانواده جل – حرف انتخاب 1۲. حیوان نگهبان گله 
- واحد طول موج- رونوشت 13. فناشده- از حرف 
 تشکیل شده و خود جمله را تشکیل می دهد- گذراندن 
14. آن چه از میت به جا ماند - آتشــدان نانوایی- 
ارزش و اعتبار 15. سوغاتی بجنورد- بیابان پهناور- 

زمان گذشته

  افقی

  عمودی
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