
 تشکیل پرونده ایمنی 
برای هشت بیمارستان مشهد

 سودجویی با روش 
رهن واحدهای اجاره ای! 

بی دقتی کار دست مالکان و مستأجران دادمدیرعامل آتش نشانی به قدس خبر داد

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد از تشکیل پرونده ایمنی برای هشت 
بیمارستان این شهر خبر داد. امیر عزیزی در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: همکاری مدیران علوم پزشــکی 
مشهد با سازمان آتش نشانی در حوزه بازدید و نظارت 
کارشناسان مباحث ایمنی در ماه های اخیر مطلوب 

بوده و با تداوم این روند شاهد ...

فردی که در پوشش یک امالکی برای اجرای نقشه 
کالهبرداری حساب شده، واحدهای اجاره ای را به 
رهن می داد تا پول مستأجران از همه جا بی خبر را 
باال بکشد، تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفت.
حدود یک هفته پیش پرونده ای به شــعبه 201 
دادسرای ناحیه 2 مشهد ارجاع و در وقت رسیدگی 

تعیین شده روی میز باز...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

افزایش سه برابری ذخیره سد های خراسان رضوی
 گزارش قدس از روستایی 

نزدیک مشهد اما دور از امکانات

»شترک« زانوی غم 
بغل کرده است

.......صفحه 2 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد

.......صفحه 2 

 رئیس ستاد انتخابات 
خراسان رضوی خبر داد 

نام نویسی یک هزار 
و 113 داوطلب برای 

انتخابات مجلس

»فرهنگ«، »جیحون« »پردیس« و... این ها اســامی زیبا و چشمنواز 
محالت یک ابرشهر مجلل نیست، بلکه نام های کوچه پس کوچه های 
روستای »شترک« است. روستایی که با فاصله ای کمتر از 25 کیلومتر 
با شهر مشهد برای بســیاری از مردم و حتی مسئوالن این کالنشهر 

ناآشنا و گمنام مانده است...

.......صفحه 2 
.......صفحه 4 

قدس از افزایش سفرهای 
بومگردی گزارش می دهد 

تجربه ای 
جدید با 

اقامت در 
دل تاریخ

شــاید در سال های اخیر بارها نام اقامتگاه های بومگردی را 
شنیده باشیم. اقامتگاه های متفاوت که ما را به گذشته های 
دور، به دوران پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و به خاطرات دوره 
کودکی برمی گرداند.فضایی مملو از زندگی ساده روستایی در 
خانه هــای چوبی و با بوی عطر کاهگل، غذاهایی که یادآور 
دستپخت مادرانمان است و در آن می توان تجربه هایی چون 
مزرعه گردی، طبیعت گــردی، بازدید از مکان های تاریخی 

منطقه، جمع آوری داروهای ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه 18 آذر  1398

 12 ربیع الثانی 1441 
9 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9129  
ویژه نامه 3513 

صفحه 1 خراسان  1398/09/18

مناقصه
موضوع: خرید یراق آالت درب 

ش��رکت صنایع چوب آس��تان قدس رضوی در نظر دارد ملزومات ذیل را از تامین 
کنندگان معتبر خریدرای نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد با شماره تلفن  051-32623430 
داخلی 114 تماس حاصل فرمایند.

مدت زمان شرکت : 3 روز بعد از درج آگهی
تعداد /عدد مشخصات محصول ردیف

750 لوال تخت 10 سانتی 1
250 قفل AX  45 میل بهریزان طالیی 2
250 سیلندر سرویسی 7 سانتی متر  مغزی وسط طالیی 3
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مناقصه عمومی شهرداری فریمان – مرحله اول
ش�هرداری فریمان در نظر دارد به اس��تناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها  و بودجه عمرانی مصوب شورای اسالمی شهر عملیات 
اجرایی پروژه های ذیل را از طریق آگهی مناقصه به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه بندی مرتبط از سازمان برنامه و 
بودجه به پیمان  واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید از روز سه شنبه مورخ 98/09/12 
لغایت پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 98/09/20  جهت دریافت اس��ناد مناقصه به ش��هرداری فریمان )واحد امور قراردادها( 
مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را نیز تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/09/21 به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ 

نمایند.ضمنأ تاریخ بازگشایی  پاکات روز شنبه مورخ 98/09/23 ساعت 14 در محل شهرداری فریمان می باشد.

پروژه جدولگذاری 

توضیحات مدت انجام پروژه
5٪ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حجم عملیات
رتبه و رشته 

مورد نیاز
محل 
اجرا

موضوع پروژه ر

تخریب کانال بتنی موجود 
به ابعاد 50*50 و اجرای 
کانال با جدول وت پرسی 

وت به ابعاد  45*60

با در نظر گرفتن 
شرایط جوی 60 

روز کاری

 330/000/000
ریال

2500 متر 
طول

حداقل 5 ابنیه 
و راه و باند

خیابان 
امام 

خمینی 

تخریب کانال بتنی 
موجود و اجرای 

کانال بتنی یا 
جدول وت پرسی

1

پروژه آسفالت و قیرپاشی

توضیحات مدت انجام پروژه 5٪ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حجم عملیات محل اجرا موضوع پروژه ر

به ضخامت cm6 کوبیده با در نظر گرفتن 
شرایط جوی 30 

روز کاری

 430/000/000
ریال

15000 متر 
مربع

خیابان
اجرای آسفالت توپکا  امام خمینی  1

قیرپاشی600 تا 650 گرم 
بر مترمربع

15000 متر 
مربع

خیابان
قیرپاشی تک کت امام خمینی  2

شرایط مناقصه :
1-کلیه کسورات قانونی اعم از )بیمه و مالیات( و غیره  و نیز هزینه انجام کلیه ی امور مربوط به نقشه برداری و نیزآزمایشات مجدد 

پروژه  برعهده پیمانکار می باشد. 
2-نحوه پرداخت پس از اتمام پروژه تا دو سال آتی می باشد .بدیهی است شهرداری الزام وتعهدی 

نسبت به شروع پرداخت بدهی خود قبل از اتمام دو سال نداشته و در این خصوص اختیار کامل دارد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است. 

4-قراردادهای هر پروژه به صورت مستقل منعقد می گردد.
5-تأمین اعتبار پروژه از محل منابع داخلی شهرداری خواهد بود.

6- متقاضیان می بایستی 5٪ مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به
حساب0105723128008  شهرداری نزد بانک ملی واریز یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.  

7-کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد. 
8-در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هریک به نفع شهرداری 

ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مناقصه تجدید خواهد شد. 
9-به پیش��نهادات  مبهم ، مخدوش ، ناخوانا و فاقد س��پرده ، بدون پاکت ، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب  اثر داده نخواهد ش��د و 

باطله محسوب می گردند.
10-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی الزامی می باشد.

11-در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعالم می گردد.
 12-مقدار 10٪ پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد 

 13-برنده مناقصه موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعالم ش��هرداری نس��بت به عقد قرارداد اقدام نماید ، در غیر این 
صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد. 

14-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه های فوق در اسناد مناقصه مندرج است که جزء الینفک قرارداد می باشد .
15-متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادهای ش��هرداری فریمان تماس 

حاصل نمایند. 

نوبت دوم

مناقصه
موضوع: خرید ورق پی وی سی 

ش��رکت صنایع چوب آس��تان قدس رضوی در نظر دارد ملزومات ذیل را از تامین 
کنندگان معتبر خریدای نماید. متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت 

اسناد با شماره تلفن 32623430-051 داخلی 114 تماس حاصل فرمایند.
مدت زمان شرکت : 3 روز بعد از درج آگهی

تعداد /عدد مشخصات محصول ردیف
38 ورق16میل پی وی سی  1
8 ورق 8میل پی وی سی 2

27 ورق 12میل پی وی سی  3
10 4 ورق 3میل پی وی سی
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گزارش قدس از روستایی نزدیک مشهد اما دور از امکانات

»شترک« زانوی غم بغل کرده است

»جیحون«  »فرهنــگ«،  علی پور  محبوبه 
»پردیس« و... این ها اســامی زیبا و چشــمنواز 
محالت یک ابرشهر مجلل نیست، بلکه نام های 
کوچه پس کوچه های روستای »شترک« است. 
روســتایی که با فاصله ای کمتر از 25 کیلومتر 
با شهر مشــهد برای بســیاری از مردم و حتی 
مسئوالن این کالنشهر ناآشنا و گمنام مانده است.
ســوز پاییزی موجب شده که کوچه های روستا 
خلوت تر از معمول به نظر برسد. چند زن میانسال 

کنار دیواری به گپ و گفت مشغولند.

 نبود کارکنان و تعطیلی طوالنی  مدت 
خانه بهداشت

یکی از آن ها اظهار می کند: در حال حاضر ســه 
خانه بهداشت در روستای ما وجود دارد؛ یک مورد 
آن به عنوان خانه بهداشــت شبانه روزی تجهیز 
شده اما با گذشت چند سال هنوز برای استفاده 
اهالی روستا به بهره برداری نرسیده است. چنانکه 
اداره بهداشــت نبود کارکنان را علت این مسئله 
می داند اما مگر یک مرکز روستایی نیازمند چند 
نیرو اســت که تهیه آن در توان مدیران نیست؟ 
البته دو مرکز دیگر نیز در هفته هر کدام یک روز 
پزشک دارد. همچنین به دلیل فرارسیدن فصل 
سرما جمعیت سگ های ولگرد به شدت افزایش 
یافته که این امر سالمت مردم را تهدید می کند. 
البته در سال های گذشته نیز همین وضعیت بوده، 

اما برنامه معدوم سازی جدی تر پیگیری می شد. 

توسعه پرشتاب روستا 
مســیر کوتاهی را تا دفتر دهیاری روســتا طی 
می کنیم امــا در همین فاصله انــدک با تعداد 
پرشماری دفتر معامالت امالک روبه رو می شویم 
که حکایت از رونق خریــد و فروش زمین های 
روســتا دارد. دفتر دهیاری ساختمانی دوطبقه 
اســت که در طبقه باالی آن دفتر شورای روستا 
مستقر است. با نبود دهیار به سراغ اعضای شورا 
می رویم. کرمانی، عضو شورای روستای شترک 
در خصوص شغل اهالی می گوید: از گذشته این 
منطقه به عنوان مرکز تولید محصوالت روستایی 
شناخته نمی شده و اغلب فعالیت مردم به کوره 
پزخانه ها و تولید آجر خالصه می شــده اســت. 
در حــال حاضر نیز به دلیل نزدیکی به شــهر و 
شتاب توسعه روستا روند ســاخت و سازها نیز 
در این منطقه تشــدید شده اســت. همین امر 
فزونی تعداد دفاتر معامالت امالک را نســبت به 
سایر روستاهای اطراف در پی داشته است.حمید 
اول، رئیس شورای روستای شترک نیز با اشاره به 
اینکه برای آسفالت و بهسازی معابر نیازمند 100 
تُن قیر هستیم، خاطرنشان می کند: در سال های 
اخیر میزان سهمیه قیر به لحاظ اعتباری افزایش 
داشــته اما هنوز این میزان در اختیار شــورای 
روستاها قرار نگرفته است. چنانکه در سال گذشته 

به دلیل نوســان های قیمــت دالر به طور کلی 
قیری به روســتاها داده نشد. البته ما با توجه به 
زیرسازی حدود 25 هزار مترمربع توانستیم 100 
تُن قیر را از طریق بنیاد مسکن بگیریم که البته 
به طور کامل دریافت نکردیم و همچنان بدهکار 
پیمانکاریم و قیرها آزاد نشــده است. همچنین 
گرچه برخی نمایندگان مجلس سهمیه هایی را 
برای تهیه قیر روستاها فراهم کردند اما به دلیل 
محدود بودن این میزان در اختیار همه روستاها 
قرار نگرفت. به هر روی با وجود 25 هزار مترمربع 
زیرسازی هنوز 12 هزار مترمربع از معابر روستا 

نیاز به آسفالت و بهسازی دارد.
وی ادامه می دهد: از عواملی که سبب شده روند 
و کیفیت خدمات رســانی به اهالی کند صورت 
بگیرد و شورای روستا را ناتوان در خدمت رسانی 
ســازد؛ گســترش موج مهاجرت ها به روستا به 
دنبال کاهش قدرت خرید مردم اســت. این در 
شرایطی است که با وجود مهاجرت های معکوس 
در ســال های اخیر؛ میزان سرانه ای که دولت به 
روســتاها اختصاص داده تفاوتی نکرده اســت. 
در حال حاضر براســاس محاسبات ما روستای 
شترک بیش از 5هزار نفر جمعیت دارد در حالی 
که سرانه ای که برای این روستا تعریف شده بین 
3 تا 4هزار نفر است. همچنین دهیاری ها درآمد 
خاصی به جز عــوارض ندارند که این میزان نیز 
چندان چشمگیر و کارگشا نیست. از همین رو 
دهیاری ها در عمل از ارائه معمولی ترین خدمات 
همانند خیابان کشی و گسترش خطوط آب و برق 

به روستاییان عاجزند.
این عضو شورای روســتا با اشاره به برنامه هایی 
برای کسب درآمد پایدار اظهار می کند: برخالف 

بسیاری از روســتاها که منابع آبی را در اختیار 
آبفای روستایی قرار داده و مشکالت بی شماری 
را تجربه کرده اند، در روســتای شترک منابع یاد 
شده در اختیار شورای روستایی است. از همین رو 
پس از بررسی های مفصل، تصمیم گرفتیم ابتدا 
مخزن آبی با ظرفیت آبرسانی به 7هزار نفر ایجاد 
کنیم. همچنیــن در ادامه این برنامه ها از طریق 
کنتورگذاری و دریافت هزینه خدمات به درآمد 
پایداری برسیم. البته این برنامه نیازمند بودجه ای 
در حدود 2میلیارد تومان است که بخشی از این 
میزان از طریق مشارکت خیران روستا و کسبه 

تأمین شده است. 

مدرسه کهنسال روستا 
در محاصره جدال بزرگان

روی تابلو مدرســه ابتدایی روستا اشاره شده که 
مدرسه فلق در سال 1340 ساخته شده است.

کرمانــی با تأکید بر کمبود فضاهای آموزشــی 
می افزاید: در تنها مدرسه ابتدایی روستا به دلیل 
کثرت دانش آموز، یک کالس در کانکس برگزار 
می شود. همچنین در مقطع متوسطه اول نیز تنها 
مدرسه موجود به طور شیفتی دانش آموزان دختر 
و پســر به تحصیل مشغولند که به دلیل نگرش 
فرهنگــی؛ خانواده ها از این وضعیت ناخشــنود 
هستند و تقاضای ساخت مدارسی مجزا را دارند.

حمید اول نیــز در این زمینه می گوید: مالکیت 
مدرســه ابتدایی دچار مشکل شــده و شاکی 
خصوصی در این باره پیدا شــده اســت. همین 
شاکی حدود دو سال است که حکم قلع و قمع 
مدرســه را گرفته که با مذاکرات انجام شده به 
تعویق افتاده است. از همین رو شورای روستا در 

تالش است که یا پول خرید مدرسه را از طریق 
خیران فراهم کند یا در ازای مالکیت این مدرسه؛ 
قطعه زمینی دیگر به فرد شاکی بدهد. البته به 
دلیــل روند مهاجرت ها جمعیــت دانش آموزان 
ابتدایی نیز رشــد داشته است. گرچه آزمایشگاه 
مدرســه بــه دو کالس درس تبدیل شــده اما 
همچنان در روســتای با کمبود فضای آموزشی 
مواجهیم از این رو تعدادی از دانش آموزان ابتدایی 
در کانکس تحصیل می کنند. این در حالی است 
که ســردی هوا در زمســتان برای دانش آموزان 
دشواری هایی را به همراه دارد. آموزش و پرورش 
نیز به دلیل بالتکلیفی مالکیت مدرسه رغبتی به 
ساخت کالس ها نشان نمی دهد. البته زمینی به 
مساحت 4هزار و 700 متر در روستا و با مالکیت 
آموزش و پرورش وجود دارد که پیشنهاد کردیم 
به میزان متراژ مدرســه زمینی در اختیار شاکی 
یاد شده قرار بگیرد که متولیان آموزش و پرورش 
موافقت نکرده و تأکید داشتند برای ساخت این 
زمین؛ خیری پیــدا خواهند کرد. به این ترتیب 
اداره اوقاف نسبت به ساخت مرکز آموزشی جدید 
اظهار تمایل کرد البته مشروط بر اینکه مدیریت 
این مجموعه را نیز به دســت بگیرد که در این 
مرحله آموزش و پــرورش موافقت نکرد و هنوز 

وضعیت این زمین مشخص نیست. 

 ارسال 60 دردنامه که عالجی نداشت
بــه گفته اهالی قرار بوده تا آذرماه ســال جاری 
اجرای پل کشــف رود به اتمام برســد و پس از 
آن برنامه ساخت بولوار انجام شود اما با گذشت 

چندین ماه تنها ستون های پل بنا شده است. 
حمید اول با اشــاره به چالش هــای فعالیت 
جمعه بــازار تأکید می کند: با مطرح شــدن 
انتقال جمعه بازار در دی ماه 96، نخســتین 
نامــه را به اداره راه و ترابری ارســال کرده و 
تصریح کردیم جــاده ای به عرض 6 متر توان 
حجــم باالی ترددهــا را نــدارد. همچنین با 
اجرای برنامه یاد شــده، شاهد رشد مشکالت 
فرهنگی و امنیتی در منطقه هســتیم که از 
این موارد می توان بــه افزایش زد و خوردها 
و سرقت اشــاره کرد. به دلیل فعالیت همین 
بازار نیز شاهد رها شدن حجم چشمگیری از 
زباله ها و پسماندها در اطراف روستا هستیم. 
حال آنکــه شــهرداری نیز خدماتــی برای 
جمع آوری و امحای این زباله ها ارائه نمی کند. 
بنابراین چندی پیش با مشــارکت دانش آموزان 
به جمــع آوری زباله هــا پرداختیم. بــرای رفع 
چالش هــای این طرح حــدود 50 تا 60 نامه به 
نهادها و دستگاه های متولی ارسال کردیم. پس 
از واکنش های مردم نیز وعده هایی در راســتای 
تعریض پل و ایجاد بولوار مطرح شده که به دلیل 
ناهماهنگی میان شــهرداری و اداره راه و ترابری 

اجرای این پروژه به کندی صورت می گیرد.

 محدودیت ترافیکی؛ خاطره تلخ زائران 
از نخستین دقایق ورود به مشهد

طرح محدودیت ترافیکی که از چند ســال پیش به شکل زوج و 
فرد در هسته مرکزی شهر مشهد اجرا می شود، همچنان مورد 
گالیــه و انتقاد زائران و مجاوران قرار دارد. درحالی که این قبیل 
محدودیت ها با هدف حل مشکالت ترافیکی و مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن، در شهرهای بزرگ اعمال 
می شــود؛ اجرای این طرح در مشهد، به دلیل ایجاد محدودیت 
تردد در خیابان های منتهی به حرم مطهر، نه تنها به اهداف کلی 

دست نیافته که گالیه  و انتقادهای زیادی را در پی داشته است.
همه ساله در تعطیالت و مناسبت های مذهبی و به ویژه در فصل 
تابســتان که ایام پیک حضور میلیونی زائران در مشهدالرضا نیز 
هســت، بحران آمد و شد در اطراف حرم مطهر رضوی بیشتر به 
چشم می خورد و سردرگمی مسافران تازه از راه رسیده، کاهش 
استقبال آن ها از اقامت در هتل ها و مهمانپذیرهای محدوده اجرای 
طرح، کاهش ماندگاری مسافران و همچنین مشکالت فراوان برای 

مجاوران و کسبه را شاهد هستیم.
منطق حکم می کند مدیران شــهری پیش از اجرای طرح های 
اینچنینی باید مطالعات کارشناسی گسترده ای انجام داده و تمامی 
تبعات آن را شناسایی و نسبت به رفع مشکالت اقدام کنند؛ اما 
به نظر می رســد طرح محدودیت ترافیکی اطراف حرم مطهر با 
وجود چند سالی که از اجرای آن می گذرد، همچنان مثل زمان 
آغاز اجرا، طرحی خام و ناپخته و مشکل ساز باقی مانده است و در 
این طرح نه تنها کار کارشناسی صورت نگرفته که مسئوالن برای 
فرار از مشــکالتی که متوجه وظایف و مأموریت های آن هاست، 
ساده ترین راه را انتخاب کرده اند؛ بدون توجه به سختی هایی که به 

زائران، کسبه و شهروندان تحمیل شده است.
در نتیجه اجرای این طرح، بسیاری از زائرانی که ساعت ها برای 
رسیدن به مشــهد مقدس رانندگی کرده اند، پس از رسیدن به 
مقصد، با ممانعت پلیس از ورودشــان به محدوده طرح و رفتن 
به هتلی که رزرو کرده اند، مواجه و در خیابان ها سرگردان شده و 

نمی دانند چه باید بکنند.
در اینکه اجرای این طرح بســیاری از مشکالت ترافیکی اطراف 
حرم مطهر را برطرف کرده، شــکی نیست، اما باید به این نکته 
مهم نیز توجه داشت که زائران و مسافران سختی های فراوانی را 
به خاطر آن متحمل می شوند، به حدی که کمتر رغبت می کنند 
ســال های بعد به مشهد ســفر کرده و یا مدت زیادی را در این 
شهر بمانند. ضمن آنکه ظرفیت اندک پارکینگ های رینگ بیرونی 
محدوده اجرای طرح به ویژه در ایام پیک مســافر به هیچ وجه 
پاسخگو نیست. این درحالی است که مالکان هتل ها و واحدهای 
اقامتی مشــهد نیز با توجه به کاهش ماندگاری زائران به خاطر 
اجرای طرح محدودیت ترافیکی متضرر شــده اند و بخش قابل 
توجهی از ظرفیت تخت های آن ها حتی در ایام اوج حضور زائران 
و مســافران، خالی اســت. هرچند مدیران شهری در این مدت 
همواره بر این ســخن پافشاری کرده اند که »چاره ای جز اجرای 
این طــرح نداریم؛ چراکه با وجود گنجایش محدود خیابان های 
شــهر، به دلیل افزایش بیش از حد خودرو در مشهد که در ایام 
حضور زائران، چند برابر شده و در این ایام، تمام راه های منتهی 
به حرم مطهر قفل می شود« اما آنچه مسلم است اینکه، یکی از 
الزام های اساسی اعمال محدودیت ترافیکی، وجود پارکینگ کافی 
و مناســب برای توقف خودروها در ورودی های محدوده طرح و 
توسعه حمل و نقل عمومی اســت، درحالی که در هیچ یک از 
ورودی های طرح، پارکینگ درست و حسابی وجود ندارد؛ حمل 
و نقل عمومی نتوانسته نیاز مسافران را در این محدوده برآورده 
ســازد و اجرای این طرح هزینه های فراوانی را عالوه بر زائران، به 
سکنه و کســبه محل تحمیل کرده است. با این اوصاف وظیفه 
اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است که برای ادامه اجرای این 
طرح با مطالعات دقیق و کارشناسی و بهره گیری از تجارب سالیان 

گذشته، مشکالت و کاستی های این طرح را برطرف سازند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد
 افزایش سه برابری ذخیره سد های 

خراسان رضوی
سد های  ذخیره  قدس: 
افزایش  رضوی  خراسان 

سه برابری یافته است.
مدیرعامل شــرکت آب 
خراســان  منطقــه ای 
رضــوی بــا بیــان این 
مطلب گفت: هم اکنون 
45درصد مخازن سدهای استان پُر آب است که در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال سه برابر افزایش دارد.
محمد عالیی افزود: میزان آب ذخیره شده پشت سدهای این 
استان در مدت مشابه پارسال 15درصد بود که با بارش های به 

نسبت خوب امسال شرایط مناسبی یافته است.
وی گفت: هم اکنون بیش از 714میلیون مترمکعب آب پشت 
سدهای خراسان رضوی ذخیره شده در حالی که آب ذخیره 
شده این سدها در مدت مشابه پارسال 233میلیون مترمکعب 
بود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون بیش از 838میلیون مترمکعب آب به 
سدهای خراسان رضوی وارد شده  که 175میلیون مترمکعب 

آن در بخش آشامیدنی و کشاورزی به مصرف رسیده است.
عالیی توان ذخیره سازی سدهای بزرگ و در حال بهره برداری 
این استان را در مجموع یک میلیارد و 572میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و گفت: یک میلیارد و 211میلیون مترمکعب از این 
توان مربوط به سد دوستی؛ مشترک بین ایران و ترکمنستان 
است. وی افزود: هم اکنون 46درصد حجم سد دوستی معادل 
563میلیون مترمکعب پر آب است که این رقم در مقایسه با 

پارسال 32درصد افزایش دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی گفت: از 
ابتدای امســال تاکنون 582میلیون مترمکعب آب به ســد 
دوستی وارد شده که 12میلیون مترمکعب آن مربوط به اول 

مهر امسال تاکنون بوده است.

 خرید زعفران در تایباد از ۱۱ تُن گذشت
ایرنا: 11 هــزار و 400 
کیلوگرم زعفران خشک 
از کشــاورزان تایباد در 
رضوی  خراســان  شرق 

خریداری شد.
تعــاون  اداره  رئیــس 
اعالم  با  تایباد  روستایی 
این خبر گفــت: در اجرای طرح خرید تضمینی زعفران؛ هر 
کیلوگرم زعفران نگین به قیمت 105 میلیون ریال، شبه نگین 
95 میلیون ریال، پوشال درجه یک 90 میلیون ریال و پوشال 

معمولی 82 میلیون ریال از کشاورزان خریداری شد.
باقر خدادادی افزود: طــرح خرید تضمینی زعفران که برای 
دومین ســال در این شهرستان اجرا می شود تا پایان آذر ماه 
ادامه دارد. وی ادامه داد: روزانه افزون بر 300 کیلوگرم زعفران 
خشک در این شهرستان خریداری می شود و 30 درصد مبلغ 
کارشناسی شده زعفران پس از تأیید محصول به کشاورزان 
پرداخت شــده و 70 درصد دیگر آن با عقد قرارداد در مدت 
کوتاهی پرداخت می شــود. وی گفت: با توجه به قیمت های 
مصوب دولتی در ســال جاری استقبال کشــاورزان از خرید 
تضمینی محصول زعفران در این شهرستان 50 درصد افزایش 
یافته است. خدادادی افزود: در حال حاضر با این میزان خرید، 
30 درصد زعفران خریداری شــده در استان از آن کشاورزان 
تایبادی اســت. وی ادامه داد: ســال گذشته 7 تُن زعفران از 
کشــاورزان تایباد خریداری شد و پیش بینی می شود امسال 
بیش از 15تن زعفران خشک از این کشاورزان خریداری شود.

 معاون اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی خبر داد  

 کمبود ۲۳ هزار معلم 
برای سال تحصیلی آینده 

قدس: معــاون اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان 
رضوی گفت: برای ســال 
آینده پیش بینی می کنیم 
کــه آمــوزش و پرورش 
اســتان 23 هــزار معلم 
کمبود داشته باشد که باید 
از هم اکنون تدابیر الزم اتخاذ شــود. ایرج سعادتمند مهم ترین 
مشکالت آموزش و پرورش اســتان را کمبود منابع مالی اعالم 
کرد و گفت: اگرچه اســتان در مهر امسال 17 هزار معلم کمبود 
داشت، ولی از راه های مختلف از جمله دانشگاه فرهنگیان، ماده 
28، حق التدریس، خرید خدمات، سربازمعلم و سهمیه استخدام 

جدید این کمبود رفع شد.

با مشارکت مردم آغاز شد
 کاشت ۴۳هزار اصله نهال 

در کانون های فرسایش بادی گناباد
از 43هزار  بیش  قدس: 
و 500 اصلــه نهــال تا 
اواســط زمستان امسال 
در بیابان هــای گنابــاد 
کاشــته می شود. رئیس 
و  طبیعی  منابــع  اداره 
آبخیزداری گناباد گفت: 
این اقدام در راســتای اجرای طرح ملی نهال کاری همگانی 
برای ایرانی سرسبز با کاشت گونه های بیابانی و مقاوم منطقه 
نظیر تاغ، آتریپلکس، عجوه، اوشنیان و قره داغ در 350هکتار 
از اراضی بیابانی گناباد انجام می شود.مجتبی محرابی افزود: در 
روز نخست اجرای این طرح، با مشارکت مردم 7هزار و 600 
اصله نهال در منطقه عمرانی گناباد که از عمده ترین کانون های 

بحران بادی استان محسوب می شود، کاشته شد.

علی محمدزاده: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از تشکیل 
پرونده ایمنی برای هشت بیمارستان این شهر خبر داد.

امیر عزیزی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: همکاری مدیران علوم پزشکی مشهد با سازمان 
آتش نشانی در حوزه بازدید و نظارت کارشناسان مباحث ایمنی در ماه های اخیر مطلوب بوده و 

با تداوم این روند شاهد ارتقای ایمنی مراکز بزرگ درمانی در این شهر خواهیم بود.
الزم به ذکر اســت که اوایل مهرماه ســال جاری بود که مدیرعامل آتش نشانی اعالم کرد از 
31 بیمارســتان مشهد تنها یک بیمارستان دارای تأییدیه ایمنی است که این اظهار نظر وی 

واکنش هایی از سوی مدیران علوم پزشکی و رؤسای برخی بیمارستان ها را در پی داشت.
روزنامه قدس هم در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت و نظرات فنی مدیران علوم پزشکی 
را منتشر کرد؛ چرا که آن ها مدعی بودند تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی مشهد به دلیل 
قدمت ساختمان ها شرایط الزم برای تجهیز کردن به سیستم های جدید ایمنی را ندارند و حتی 
در بیمارســتانی مانند امام رضا)ع( برای محافظت از جان بیماران در زمان بروز حوادثی چون 
زلزله و آتش سوزی تمامی بخش های قدیمی این بیمارستان را از استفاده درمانی خارج کرده اند.

با این حال تالش ها برای ارتقای ایمنی این مراکز آغاز شد که طبق اظهار نظر اخیر مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی با تعامالت صورت گرفته روند امور تشکیل پرونده و بازرسی از بیمارستان ها 
سرعت گرفته است و تا پایان آبان ماه برای هشت بیمارستان پرونده ایمنی تشکیل شده و تا 

پایان سال تعداد دیگری از این مراکز نیز وارد فرایند دریافت تأییدیه های ایمنی خواهند شد.
عزیزی ضمن قدردانی از همکاری رؤســای علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: آنچه مسلم است 
در برخی از مراکز درمانی مشهد به دالیلی چون قدمت ساختمان ها یا شرایط فیزیکی سازه ها 
امکان اجرای سیستم های نوین ایمنی وجود ندارد اما در گام نخست صرفاً الزامات و مقررات 
ایمنی در بیمارستان ها را به روزرسانی می کنند و پس از بازدید کارشناسان مشاوره های الزم به 
مدیران بیمارستان ها داده می شود که تمامی این اقدامات به صورت رایگان بوده و هیچ هزینه ای 

دریافت نمی شود.
وی ادامه داد: در فرایند تعریف شده و ضمن هماهنگی های صورت گرفته ابتدا به مراکز ناایمن 
یا دارای نقص ایمنی پس از دادن اخطار، مهلت سه ماهه برای رفع نقایص داده می شود و در 

صورت بی توجهی به اخطاریه ها موضوع به دادستانی اعالم می شود تا با الزامات قانونی اقدامات 
الزم انجام شود که البته با توجه به استقبال مدیران حوزه درمانی احتمال استفاده از این روش 
بعید به نظر می رسد. وی گفت: پس از بازدیدهای اولیه و تشکیل پرونده ایمنی برای هر مرکز 
درمانی، یک شرکت امین متخصص در حوزه ایمنی قراردادی دوساله با این مراکز منعقد می کند 
تا فرایند استانداردسازی این مراکز به صورت مداوم تحت نظارت باشد و از حالت مقطعی خارج 
شود بر همین اساس یکی از شروط صدور تأییدیه ایمنی ارائه قرارداد ایمنی هر مرکز درمانی با 

یکی از شرکت های فعال در حوزه ایمنی است.
عزیزی با تأکید بر توجه بیشــتر به مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها و به طور خاص در مراکز 
درمانی اظهار کرد: در نسل چهارم اعتباربخشی بیمارستان ها استقرار سنجه های مرتبط با ایمنی 
به عنوان پیش نیاز اعتباربخشی اعالم شده  که نشان از اهمیت مباحث ایمنی در مراکز درمانی 
اســت لذا توجه متولیان این مراکز به حوزه ایمنی می تواند تأثیر قابل توجهی در ارتقای رتبه 

آن ها داشته باشد.

مدیرعامل آتش نشانی به قدس خبر داد

تشکیل پرونده ایمنی برای هشت بیمارستان مشهد
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رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد 
 نام نویسی یک هزار و ۱۱۳ داوطلب 

برای انتخابات مجلس 
ســتاد  رئیس  قدس: 
خراســان  انتخابــات 
رضوی با اشاره به حضور 
آقایــان  88درصــدی 
انتخابات  داوطلبــی  در 
مجلس شورای اسالمی، 
از نام نویسی یک هزار و 

113 نفر در استان برای حضور در انتخابات این مجلس خبر داد. 
حسن جعفری گفت: این دوره نسبت به دوره دهم، نیم برابر و 

نسبت به دوره نهم، سه برابر افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: 17 نفر نماینــده فعلی و 16 نفر از نمایندگان 

ادواری مجلس در حوزه خراسان رضوی هستند.
وی گفت: در این دوره از شهرستان های درگز 43 نفر، کاشمر، 
بردسکن و خلیل آباد 34 نفر، تربت حیدریه، مه والت و زاوه 37 
نفر، مشــهد و کالت 536 نفر، قوچان و فاروج 37 نفر، فریمان، 
ســرخس و بخش های احمدآباد و رضویــه 41 نفر، چناران و 
بینالود 51 نفر، تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد 79 نفر، گناباد 
و بجســتان 28 نفر، نیشابور و فیروزه 85 نفر، سبزوار، جغتای، 
جوین، خوشــاب و داورزن 85 نفر و خواف و رشتخوار 57 نفر 
بــرای داوطلبی یازدهمین دوره انتخابات مجلس از خراســان 

رضوی  نام نویسی کرده اند.
جعفری در خصوص میزان حضور احزاب در هیئت های اجرایی 
انتخابات، تشــریح کرد: اصول گرایان 22درصد، اصالح طلبان و 
اعتدالیون 34درصد و مستقلین 44درصد اعضای هیئت اجرایی 

خراسان رضوی را تشکیل می دهند.

گالیه های سوته دالن 
پس از گذر از چند کوچه به »قهوه خانه ســوته دالن « می رســیم که هیچ شباهتی به 
قهوه خانه های قدیمی که روزگاری نه چندان دور در میدانگاه آبادی پاتوق پیرمردها و 
ریش سفیدها محسوب می شد، ندارد و در واقع نسخه ای از کافی شاپ های امروزی است.

مردها حرف و گالیه بسیاری دارند. یکی از آن ها می گوید: اتوبوس روستا هر یک ساعت 
یک بار می آید؛ چراکه تنها اتوبوس آبادی باید به اهالی سه روستای شیرحصار، زین الدین 
و شترک خدمت ارائه بدهد. روزهای جمعه نیز به دلیل ترافیک جمعه بازار به هیچ وجه 
رفت و آمد میسر نیست. همچنین به دلیل گرانی بنزین تردد مردم هزینه بر است چنانکه 
مسافربرهای خطی، پیش از این نفری 2هزار تومان می گرفتند اما با تغییرات انجام شده 
6هزار تومان کرایه دریافت می کنند. در حالی که اهالی روستا به دالیل مختلف از جمله 
رفتن به دبیرســتان و یا امور دیگر ناچارند روزی چند بار به شهر تردد کنند. از همین 
رو برخی مردم و حتی زنان روستا ترجیح می دهند برای کاهش هزینه ها مسیر پایانه 

طبرسی تا روستا را که حدود 3کیلومتر است، پیاده طی کنند.
مرد دیگری نیز اظهار می کند: چنانچه ورودی جمعه بازار از منطقه کمربند سبز قرار 
بگیرد، مشــکالت روســتا کاهش پیدا می کند. همچنین به دلیل عدم اجرای ساخت 
خیابان 25 متری به علت ناقص بودن نقشه این پروژه؛ کامیون های سنگین در روستا 

تردد می کنند که با اصالح این طرح، می توان این معضل را نیز حل کرد.



روی خط حادهث

روی خط خبر
طی 20 روز گذشته در خراسان رضوی صورت گرفت

 شناسایی 
یک  هزار و 700 متخلف  صنفی  

فارس: معاون نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان 
رضــوی گفــت: از 24 
آبان ماه تــا 16 آذر ماه 
حدود 26 هزار بازرسی 
انجام شــده که در این 

بازرسی ها یک هزار و 700 متخلف در استان شناسایی شدند.
رضا شــجاعی اظهار کرد: برخــی افزایش قیمت ها به دلیل 
وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است. ممکن است امروز مرغ 
12 هزار و 200 به فروش برسد و فردا 12 هزار و 500، این به 
معنی افزایش قیمت مرغ نیست، چراکه قیمت مصوب برای 
مرغ 12 هزار و 900 تومان است، بنابراین جابه جایی قیمت 

افزایش محسوب نمی شود.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی ادامه داد: قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ 
8هزار و 900 تومان است و طبیعی است که با توجه به اینکه 
تقاضای تخم مرغ در تابستان کمتر است، قیمت کمتر و امروز 

که تقاضا رشد کرده، قیمت کمی تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: از 53 قلم کاالی پرمصرفی که بیشتر مورد 
بررســی و بازرسی اســت، 15 قلم کاال نظیر تخم مرغ، برنج 
ایرانی، گندم، شیر، کره، پنیر، روغن نباتی، روغن مایع، نخود 
کرمانشــاهی، خرما، شن، سیمان سفید، گچ، الستیک و موز 

هیچ گونه افزایش و یا کاهش قیمت نداشتیم.
شجاعی بابیان این نکته که از این تعداد 13 قلم کاال کاهش 
قیمت داشــته که انواع نهاده های دامی مانند ذرت خارجی، 
گوشت گوسفندی، گوشت مرغ، گوسفند زنده، تیرآهن18، 
کنجاله سویا، جو داخلی، لوبیا سفید، انواع کاغذ و آجر بخشی 

از این کاالهاست.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی بــا بیان اینکــه گوجه فرنگی، پیــاز زرد، 
سیب زمینی، رب گوجه فرنگی، دالر، سکه، طال و شکر جزو 
کاالهایی هستند که در چند روز اخیر شاهد افزایش قیمتشان 
بودیم، خاطرنشــان کرد: در برخی کاالها مانند گوجه فرنگی 
باید گوجه جنوب کشــور برسد که قیمت متعادل شود، اما 
در سایر کاالها وارد می شویم. به طور مثال در شکر و برنج هر 
زمان که نیاز باشد از ذخایر استراتژیک استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه به افزایش قیمت برنج در روزهای اخیر اشاره و 
عنوان کرد: با پیگیری ها بیش از 5 هزار تن سهمیه خراسان 

رضوی در حال توزیع است.
وی بیــان کرد: از 24 آبان ماه تــا 16 آذرماه حدود 26 هزار 
بازرســی مشترک با اصناف و تعزیرات حکومتی در خراسان 
رضوی انجام شد که در این بازرسی ها یک هزار و 700 متخلف 
در اســتان شناسایی و 567 میلیارد ریال پرونده تنظیم شد. 

همچنین در این مدت 16 واحد متخلف پلمب شدند.
معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی ابراز کرد: مردم می توانند در صورت داشتن 
شــکایت با ســامانه 124 تماس بگیرند و یا برای آگاهی از 

قیمت ها به سایت www.124.ir مراجعه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:
 اصالحات زیست محیطی باغ پرندگان 

مشهد را از تعطیلی نجات داد
مدیرکل  ایــرنـــا: 
زیست  محیط  حفاظت 
خراســان رضوی گفت: 
اصالحات  رونــد  انجام 
در  زیســت محیطی 
مجموعه بــاغ پرندگان 
تعطیلی  از  مانع  مشهد 

آن شد.
تورج همتی افزود: این مجموعه در مرداد ماه امسال به دلیل 
فضای غیراســتاندارد و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی 

اخطار گرفت و مهلت انجام اصالحات دریافت کرد.
وی ادامه داد: از آن زمان تاکنون الزامات زیست محیطی در 
این مجموعه به صورت عمده و کلی در حال رعایت است که 

این موارد به دادستانی مشهد نیز اعالم شده است.
وی گفــت: به خاطر انجام این اصالحات و الزامات، برنامه ای 
برای تعطیلی این مجموعه نداریم و امیدواریم هرچه بیشتر 
شاهد بهبود شرایط نگهداری گونه های مختلف پرنده در این 

مجموعه باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: مشکل 
اساســی موجود در این مجموعه تنوع مدیریتی آن است که 
باید دارای مدیریت واحد باشــد تا امکان تعامل وجود داشته 
و اجرای موارد قانونی و دستورعمل های زیست محیطی قابل 

پیگیری شود.
وی ادامه داد: مجموعه باغ پرندگان باید دارای پاســخگویی 
واحد و مشخص در قبال وضعیت این مجموعه در بخش های 

مختلف باشد.
همتی گفت: از نظراستانداردسازی فضای نگهداری پرندگان 
نیز موارد الزم از سوی این مجموعه رعایت شده و از این نظر 

نگرانی وجود ندارد.
باغ پرندگان مشهد نخستین باغ پرندگان منطقه شرق کشور 
اســت  که از سال 1391 آغاز به کار کرده و انواع پرندگان با 
گونه های کمیاب ایرانی، آســیایی و آفریقایی در آن موجود 

است.

 آنفلوانزا جان 6 نفر را 
در خراسان شمالی گرفت

بجنورد-خبرنــگار 
دانشگاه  رئیس  قدس: 
علوم پزشــکی بجنورد 
گفت: در این اســتان 6 
نفر بر اثر ابتال به بیماری 
آنفلوانزا جان خود را از 

دست داده اند. 
دکتر سیداحمد هاشمی افزود: تاکنون 14 نفر فوت مشکوک 
به بیماری آنفلوانزا در این استان وجود داشته که از این تعداد 
فوت 6 نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و مابقی منفی بوده اند.

وی ادامه داد: بر اثر شیوع بیماری آنفلوانزا تعدادی از افراد نیز 
در بیمارستان بستری شده اند.

در پی یک فقره سرقت
 زورگیر خشن 

چهار دقیقه ای دستگیر شد
اجرای  بــا  قرمز:  خط 
طرح مهار و در اقدامی 
ضربتی، متهــم پرونده 
حمله و ســرقت از زن 
جوان در محدوده بولوار 
سجاد مشــهد کمتر از 
چهار دقیقه پشت چراغ  

قرمز شناسایی و دستگیر شد.
ساعت 21/30 شنبه گذشته خودرو سواری سمند سفید رنگ 
در یکی از خیابان های فرعی بولوار ســجاد توقف کرد و مرد 
جوانی از خودرو پیاده شد. این فرد ناگهان به سمت زن جوانی 
که مقابل خانه ای مسکونی ایستاده بود حمله ور شده و گوشی 
تلفن همراه او را از دســتش کشید. در این لحظه زن جوان 
مقاومت نشان داد اما متهم در حالی که با طعمه خود درگیر 
شده بود گوشی را به زور سرقت کرد و با سرعت زیاد به وسیله 

خودرو سواری سمند از صحنه گریخت.
سرهنگ صارمی، فرمانده انتظامی مشهد در این باره گفت: 
زن جوان که دچار ترس و وحشت زیادی شده بود، سراسیمه 
با فوریت های پلیسی تماس گرفت و با گزارش سرقت گوشی 
تلفن همراه خود، درخواســت کمک کرد. با گزارش سرقت 
خشن به فوریت های پلیسی 110 بالفاصله هماهنگی های 
الزم از طریــق مرکز فرماندهی و کنترل پلیس به عمل آمد 
و تیم های گشتی کالنتری سجاد طرح مهار را در منطقه به 
اجرا گذاشتند. سرهنگ عباس صارمی افزود: مأموران دایره 
تجسس کالنتری سجاد در کمتر از چهار دقیقه خودرو متهم 
را پشــت چراغ قرمز چهارراه بهار )در مســیر بولوار سجاد( 
شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه متهم به سرقت را دستگیر 
کردنــد. وی گفت: تحقیقات پلیس با دســتورات تخصصی 
مراجع قضایی از این جوان سی و دو ساله برای کشف دیگر 

اقدامات مجرمانه او ادامه دارد.
فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: در بررسی این سرقت 
به دو موضوع باید توجه داشته باشیم. نکته اول نحوه حمل 
گوشی تلفن همراه و همچنین خودداری از هر گونه مقاومت 
و درگیری هنگام مواجهه با ســارقان زورگیر به خصوص در 
مسیرها و مکان های خلوت است که می تواند خطراتی را برای 

مالباختگان در پی داشته باشد.

با تالش یگان حفاظت محیط زیست فاروج
 2 شکارچی متخلف شکار شدند

خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: رئیــس اداره 
زیست  محیط  حفاظت 
فاروج از دســتگیری دو 
متخلف  شــکارچی  نفر 
عبدالرحمن  داد.  خبــر 
زحمتی گفــت: مأموران 
یگان حفاظت شهرستان فاروج طی گشت و کنترل در منطقه 
ارتفاعات تخته سروان، موفق به شناسایی دوشکارچی غیرمجاز، 
کشف الشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه سالح گلوله زنی 
270 ، یک قبضه ســالح ســاچمه زنی دولول و مهمات مربوط 
شدند. وی افزود: متهمان به جرم شکار غیرمجاز حیوانات وحشی 
حمایت شــده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند. الزم 
به ذکر اســت، طبق قانون شــکار و صید، بهای هر رأس قوچ و 
میش وحشــی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، مبلغ 100 میلیون 

ریال تعیین شده است.

 کالهبرداری 
در پوشش کارت شارژ تخفیف دار!

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  قوچــان  انتظامــی 
دستگیری  و  شناسایی 
ترفند  بــا  کــه  فردی 
فروش شارژ تخفیف دار 
در شبکه های اجتماعی 
اقدام به کالهبرداری 52 
میلیون ریال در فضای مجازی از یک شهروند کرده بود، خبر 
داد. سرهنگ قدیر مصرخانی در تشریح این خبر گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 52 میلیون 
ریالی از وی توسط فردی ناشناس، موضوع شناسایی متهم در 
دستورکار پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: در 
تحقیقات کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شاکی یک فقره 
خرید شارژ تخفیف دار از طریق یکی از شبکه های اجتماعی 
داشته است که پس از مدتی متوجه برداشت 52 میلیون ریال 

از حساب خود می شود. 
ســرهنگ مصرخانی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با 
اقدامات صورت گرفته پس از هماهنگی قضایی یک متهم را 
در استان فارس شناسایی و ضمن عودت مبلغ کالهبرداری 
شده با دستور مقام قضایی، پرونده برای دستگیری متهم به 
صورت نیابتی به دادســرای مربوط ارسال شد. وی در رابطه 
با شــیوه و شــگرد کالهبرداری با عنوان فیشــینگ گفت: 
شهروندان گرامی از آنجایی که دستیابی به اطالعات حساب 
بانکی افراد در کالهبرداری که اصطالحاً »فیشینگ« نام دارد 
منوط به فریب کاربر بوده و در واقع مجرم با گذاشــتن تله 
کاری می کند که کاربر درگاه بانکی اصلی از فرعی را تشخیص 
نداده و با همین شگرد قادر خواهد بود اطالعات حساب بانکی 

قربانی را بدست آورد.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  ادامه مسیر قطار شهری تا بهشت رضا
لطفاً خط1 قطارشــهری را تا بهشــت رضا ادامه دهید این کار عالوه بر خدمت رســانی 
بیشتر به مردم مشهد باعث درآمد بیشتر و بهتری برای شهرداری خواهد شد . مسئوالن 

لطفاً پیگیری کنند. 
9380000651

 سهم کشاورزان از بودجه دولت کجاست؟
بودجــه  مملکت را در حالی کــه باید به 
 بهداشــت   ودرمان  و حمایت  ازکشاورزی  
داده  شــود  اجتماعی   وآموزش  وتأمیــن  
تا  مردم  ســالم زندگی کننــد  و از غذای 
 کافی  برخوردارشــوند و خیالشان  ازآینده  
فرزندانشان  راحت  باشد اما با تأسف  صرف 
 حقوق های  نجومی  یا مؤسســاتی  می شود 
که  آن  پــول  را صرف  همایش های  بیهوده 

 وسفرهای  خارجی  می کنند. درسال رونق  تولید، هیچ  تسهیالتی  حتی  برای  مخارج  جاری 
 ما کشاورزان  درنظرگرفته  نشده  است.

9150000986

 اتوبوس های متوقف اما روشن !
در این هوای آلوده شــهرمان این که مردم 
باید همت کنند شــکی نیست ولی نظارت 
دســتگاه های ناظر چرا کمرنگ اســت . از 
ابتدای بولوار وحــدت تا انتها و در فرعی ها، 
اتوبوس ها و مینی بوس های بخش خصوصی 
اتوبوســرانی در کنار خیابان با موتور روشن 
پارک اســت و راننده در داخل آن خواب و 
کارش تزریق دود به هوای شــهر است. اگر 

بازرسان مدعی حضورند چطور این آقایان راحت خوابند؟!
9150000881

 یک اقدام خوب برای نجات آب
مســدود کردن چاه های غیر مجاز حرکت بسیار خوبی بود که در طرقبه و شاندیز انجام شد 
ولی ای کاش درهمه شهرها انجام شود و با اشخاصی که در رابطه با اجازه احداث و حفر این 
گونه طرح ها ســهیم هستند هم برخورد شود تا دیگر کسی جرئت همکاری با این اشخاص  

راپیدا نکند.
     9360000282

سوژه از شما / پیگیری از ما

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 .

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

عقیل رحمانی فردی که در پوشــش یک 
امالکی برای اجرای نقشه کالهبرداری حساب 
شــده، واحدهای اجاره ای را به رهن می داد تا 
پول مستأجران از همه جا بی خبر را باال بکشد، 

تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفت.

 دانشجویی که پول رهن خانه اش پرید!
حدود یــک هفته پیش پرونده ای به شــعبه 
201 دادســرای ناحیه 2 مشــهد ارجاع و در 
وقت رسیدگی تعیین شده روی میز بازپرس 

»سالم اندای« قرار گرفت.
با توجه به اینکه بررســی اولیه شــکایت های  
ضمیمه پرونده از کالهبرداری به شیوه تکراری 
رهن دادن واحدهای مسکونی که برای اجاره 
در اختیار یک امالکی بود، حکایت داشــت، 
قاضــی پرونده از شــکات خواســت به دقت 
نحوه کالهبرداری صورت گرفته را روی برگه 

اظهارات شاکی بنویسند.
در این میان یکــی از مالباختگان پرونده که 
دانشجو بود و از شهرستان به مشهد آمده بود، 
مدعی شد:  پس از آنکه در یکی از دانشگاه های 
مشــهد قبول شــدم، برای آنکه ســرپناهی 
در شهر داشــته باشــم در بولوار دالوران که 
نزدیک دانشگاه محل تحصیلم بود دنبال خانه 
می گشتم تا اینکه یک مورد مناسب در یکی 
از امالکی های منطقه پیدا کردم. بنگاه دار هم 
قیمت رهــن ملک را 50 میلیون تومان اعالم 
کرد که در ادامه قرارداد رهن را در بنگاه امضا و 

در واحد مسکونی مستقر شدم.
هنوز یکی دو ماه بیشتر در خانه ساکن نشده 
بودم که فردی درِ خانه آمد و گفت: من مالک 

آنجا هستم. مالک ادامه داد: 
خانه قرار بوده به اجاره واگذار 
شود، چطور به شما رهن داده 

شده است؟
آنجا بود که متوجه شدم چه 
کالهی سر من رفته است، از 
طرفی هم صاحبخانه از من 
خواسته هر چه سریع تر خانه 

را تخلیه کنم.
قولنامه را برداشتم و سراغ 
متوجه  اما  رفتــم،  امالکی 
شــدم خبری از او نیست و 

از محل متواری شده است. تحقیقات بیشتر 
مشخص کرد که او مجوز فعالیت نداشته و 
به همین شــیوه کاله چند نفر دیگر را هم  

برداشته است.
این گزارش حاکی اســت، 
مالباختگان  از  یکی دیگــر 
نیز در تشــریح ماجرا اعالم 
کرد: چند روزی از برگزاری 
می گذشت  ازدواجم  مراسم 
که به فکر رهن خانه افتادم، 
برای اینکــه پرداخت اجاره 
ماهیانه برای من دشوار بود، 
به دنبال یک مورد مناسب 
این کار  بــرای  بودم.  رهن 
هم به هــر بدبختی که بود 
چند ده میلیون تومــان وام گرفتم و از فرد 
کالهبردار واحدی اجاره کردم. این بال ســر 
من هم آمــده و صاحبخانه می خواهد من را 

از خانه اش بیرون کند. از طرفی هر ماه برای 
مبلغ وامی که دودســتی تقدیم فرد متقلب 
کرده ام حدود یک میلیون و 500 هزار تومان 

قسط می دهم.

 کوتاهی مالکان و مستأجران 
پس از بررسی اولیه پرونده در شعبه مذکور و از 
طرفی فرار متهم به کالهبرداری، مقام قضایی 
دســتور تعقیب متهم را صــادر و در اختیار 

مأموران پلیس قرار داد.
ایــن اقدام هــم در حالی صــورت گرفت که 
شکات پرونده در حال افزایش بودند. همچنین 
مشــخص شــد فرد مذکور ارقامی نظیر 35 
میلیون تومان و 45 میلیــون تومان و... را به 
همیــن بهانــه از تعداد دیگری اخــذ و خانه 

اجاره ای مردم را به آن ها رهن داده است.
بررسی دیگر زوایای پرونده به این نکته اشاره 
داشت که اگر مالکان واحدهای خالی پیش از 
تحویل کلید آپارتمان ها به فرد متخلف پروانه 
فعالیت او را بررســی و از سویی افرادی که  
دنبال رهن واحدهای مســکونی بودند پیش 
از هــر گونه اقدامی، مالک ملک ها و اســناد 
مالکیت را می دیدند در این دردســر گرفتار 

نمی شدند.

بی دقتی کار دست مالکان و مستأجران داد

سودجویی با روش رهن واحدهای اجاره ای! 

فرد مذکور ارقامی نظیر 
35 میلیون تومان و 45 

میلیون تومان و... را 
به همین بهانه از تعداد 

دیگری اخذ و خانه 
اجاره ای مردم را رهن 

داده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی آبگرفتی معابر برخی شهرها 

در خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با ورود سامانه 
بارشــی به اســتان احتمال آبگرفتگی معابر در نیمه غربی و 
جنوبی این استان دور از انتظار نیست. بر این اساس بیشترین 

حجم بارش ها در نیمه غربی و جنوبی استان شکل می گیرد.
این بارش ها به شکل رگبار با احتمال رعد و برق خواهد بود. 
به همین دلیل احتمال آبگرفتگــی معابر و ایجاد رواناب  در 
شهرهایی مانند سبزوار، تربت حیدریه و گناباد تا ظهر امروز 

وجود دارد.  
همزمان با فعالیت این سیستم بارشی در استان، سرعت وزش 
باد نیز افزایش پیدا می کند که در برخی نقاط وزش باد شدید 

خواهد بود.

خبر
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تسنیم: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان 7 هزار متر 
پارچه قاچاق به ارزش 4 میلیارد و 104 میلیون ریال در مشهد 

کشف و سه فرد سودجو به مراجع قضایی معرفی شدند. 
سرپرست پلیس آگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: در راستای 
اجرای طرح های مستمر مبارزه با قاچاق کاال و در پی دریافت 
خبری مبنی بر اینکه چند فرد ســودجو قصد انتقال مقدار 
زیادی پارچه را به صــورت قاچاق دارند، پیگیری موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
سرهنگ جواد شــفیع زاده افزود: کارآگاهان اکیپ یکم اداره 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان در این عملیات 
ضربتی با تحقیقات گسترده وارد عمل شده و افراد سودجو در 

این رابطه را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند. 
سرهنگ شفیع زاده گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی 
مقام قضایی سه فرد سودجو را تحت نظر قرار دادند و با اقدامات 
نامحسوس، متهمان را پیش از ورود محموله پارچه به بازار در 

مشهد دستگیر کردند. 
وی خاطرنشان کرد: پلیس در بازرسی از سه دستگاه خودرو 
توقیف شده از ناحیه متهمان قریب به 7 هزار متر پارچه قاچاق 

کشف کرد. سرپرســت پلیس آگاهی استان خراسان رضوی 
گفت: با بررســی های به عمل آمده ارزش اموال کشف شده 
توســط کارشناســان 4 میلیارد و 104 میلیون ریال برآورد 
شده است. در ادامه خودروهای متهمان به پارکینگ منتقل 

و تحقیقات با دستور مقام قضایی ادامه دارد. 

پلیس آگاهی استان خبر داد

کشف ۷ هزار متر پارچه قاچاق در مشهد



ورزش خراسان قدس از افزایش سفرهای بومگردی گزارش می دهد 

تجربه ای جدید با اقامت در دل تاریخ
سرور هادیان شاید در سال های اخیر بارها 
نام اقامتگاه های بومگردی را شــنیده باشــیم. 
اقامتگاه های متفاوت که ما را به گذشته های دور، 
به دوران پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و به خاطرات 

دوره کودکی برمی گرداند.
فضایی مملو از زندگی ساده روستایی در خانه های 
چوبی و با بوی عطر کاهگل، غذاهایی که یادآور 
دســتپخت مادرانمان اســت و در آن می توان 
تجربه هایی چــون مزرعه گردی، طبیعت گردی، 
بازدید از مکان های تاریخی منطقه، جمع آوری 
داروهــای گیاهی همــراه با تجربه پوشــیدن 
لباس های محلی را داشــته باشیم . همه این ها 
حس نوستالوژی است که انسان امروز به دنبال 
دور شــدن هر از گاهــی از دنیــای پیچیده و 
مدرن است تا برای ســاعاتی به آرامش برسد و 
اقامتگاه های بومگردی این حس خوب را می تواند 

برایمان به همراه داشته باشد. 

  جاذبه و منابع گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی،  معاون گردشگری 
گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
در گفت وگــو بــا قــدس دربــاره وضعیت 
اقامتگاه های بومگردی می گوید: بحث توجه 
بــه اقامتگاه های بومگردی بــه عنوان یکی 
از انواع تأسیســات گردشــگری در آخرین 
آیین نامه که در ســال 94 اصالح و رســماً 
تأسیسات گردشگری تحت پوشش اداره کل 

میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت.
یوسف بیدخوری می افزاید: از یک طرف بسیاری 
از شهرســتان ها و اســتان های ما دارای مناطق 
خوب، جاهای دیدنی و جاذبه های گردشــگری 
خوبی است، البته بین جاذبه و منابع گردشگری 
تفاوت قائلم. وی خاطرنشــان می کند: شــاید 
جاهای بسیارخوبی داشته باشیم اما زمانی آن ها 
تبدیل به جاذبه می شوند که افراد آنجا را ببینند 
 و ما بتوانیم از آن بهره برداری گردشــگری کنیم 
درغیــر ایــن صــورت آن را به عنــوان منابع 

می شناسیم تا جاذبه گردشگری.

   تعریف گردشگر
وی در ادامه با اشاره به این نکته که ما برای 
آنکه بنا بر تعریف سازمان جامعه جهانگردی 
کســی را گردشــگر بنامیم تعریف خاصی 
داریم، گردشــگر به کسی گفته می شود که 
حداقل یک شب و حداکثر یک سال معموالً 
با هدف هــای غیرکاری و خــارج از محیط 

زندگی خودش سفر کند. 
بیدخوری تصریح می کند: این شــرایط پیشتر 
خیلی فراهم نبود .علــت آن هم این بود که در 
شهرســتان های ما امکان اقامــت و پذیرایی از 
میهمــان در واحدهایی که برگرفته از فرهنگ و 

آداب و رسوم وسنن خودشان 
باشد را نداشتند و این موضوع 
را بســیار جــدی گرفتیم و 
بررسی کارشناسانه این کار را 

شروع کردیم. 
وی تأکید می کند: از طرفی 
هر کسی به ما مراجعه کرد 
به او مجوز ندادیم و افرادی 
هم که در حال حاضرمجوز 
دارند بعضاً جزو اقامتگاه های 
برای  برتر کشوری هستند. 

مثال در رادکان گناباد اقامتگاه هایی هستند 
که بسیار شاخص و خوبند.

   افزایش اقامتگاه های بومگردی 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراسان رضوی 
بیــان کــرد: در حــال حاضــر 75 اقامتگاه 
بومگردی در استان دارای مجوزند که 87نفر 
برای ایجاد اقامتگاه بومگردی به ما مراجعه و 
موافقت اصولی را گرفته اند که تا پایان ســال 
این رقم از مرز 100 اقامتگاه عبور خواهد کرد، 
اقامتگاه هایی که شاخص خواهد بود و خدمات 

ویژه ارائه می دهند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در استان 
تمرکــز فعالیت هایمــان دارای یک مزیت 
خیلی خوب است و آن هم به خاطر وجود 
مضجع شریف حضرت رضا)ع( است، اظهار 
می دارد: مشــهد شهری اســت که در همه 
اوقات ســال گردشگری و زیارت رونق دارد 
و افرادی از سراسر کشــور و دنیا به عشق 
امام رضا)ع( می آیند به همین دلیل باید در 
شهرهای مختلف هم اقامتگاه هایی را فراهم 

می کردیم .
یوســف بید خوری می افزاید: مشهد با جمعیت 

بــاالی 3 میلیون نفر این نیاز 
در آن محســوس بود که باید 
برای خــود مردم شــهر هم 
کاری انجام داد؟ از این رو دفاتر 
خدمات مسافرتی را هماهنگ 
کردیم تا به این موضوع کمک 
کنند و این درحالی است که 
در کل کشــور به دلیل گران 
شدن سفرهای خارجی زمینه 
بیشتر برای سفرهای بومگردی 

فراهم بود .
وی در پاســخ به این پرســش که برای حمایت 
از گردشــگری چه کارهایی تاکنون انجام شده، 
توضیح می دهــد: زمانی می توانیــم صحبت از 
حمایت گردشــگری داشته باشــیم که از خود 
آن ها و به عنوان اعضا درانجمن و تشکل ها حضور 
داشــته باشــند و در برنامه های مختلفی چون 
شرکت در نمایشگاه ها و مکان های بازاریابی های 

مختلف باشند .
بیدخوری می افزاید: ما تقریباً در بحث اقامتگاه های 
بومگردی جزو نخستین های کشورهستیم که در 
بحث اقامتگاه های بومگردی در دو ماه گذشــته 
جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی اســتان 
خراســان رضوی در آن تشکیل شده و به زودی 

پروانه بهره برداری به آن ها داده می شود.

   شرایط یک اقامتگاه بومگردی استاندارد
وی دربــاره اســتانداردهای الزم در یــک 
اقامتگاه بومگردی می گوید: پس از آنکه در 
آیین نامه عناوین الزم مطرح شد و همکاران 
مــا در تهران ضوابط کلــی در حوزه فنی و 
معمــاری را معرفــی کردند، مــا هم از آن 
استفاده کردیم اما با توجه به آنکه درضوابط 
بومگردی نمی توان ســراغ ضابطه کشوری 
رفت،بنابراین در اســتان خودمان با تجاربی 

از فضاها، عمارت ها  که دوستانمان داشتند 
و خانه های قدیمی که از گذشته باقی مانده 
و متعلق به اجدادمان اســت را می توانیم به 

بهره برداری برسانیم.

   ظرفیت های عالی گردشگری در استان
نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در گفت و گو با 
خبرنگار ما درباره ظرفیت های گردشگری استان 
خراسان و مشهد می گوید: استان خراسان، مشهد 
و اطــراف آن پر از ظرفیت هــای عالی در حوزه 
گردشگری است که این ظرفیت ها مورد غفلت 

واقع شده است.
حجت االسالم و المسلمین پژمانفرمی افزاید: 
ما امروز از بســیاری افــراد می توانیم دعوت 
کنیــم که از نزدیک ایــن فضاها را ببینند و 
با آداب و رســوم و فرهنگمان آشــنا شوند. 
حتی همان فرهنگ های ریز و درشــتی که 
در روســتاها و شهرستان های ما وجود دارد، 

دارای جذابیت های ویژه ای است.

   معرفی ارزش ها با بومگردی 
وی تأکیــد می کند: به نظر مــن چهره واقعی 
شهرمان را که یک چهره بسیار ارزشمندی است 
می توان از طریق گردشگری و بومگردی معرفی 
کرد. بسیاری از ارزش های موجود ما را که حتی 
بچه های خود ما با آن آشنا نیستند می توانند با 

آن آشنا شوند. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور می شود: 
از مجلــس نهم پیگیــر این موضــوع بودم که 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری تشــکیل 
شود تا بتوانیم ظرفیت های بالقوه خودمان را در 
گردشــگری و در حوزه میراث فرهنگی بالفعل 
کنیــم. حرف های زیادی درباره ســبک زندگی، 
درمان، مسائل اجتماعی، اقتصادی، کار، معیشت، 
تولیدات، لباس پوشیدن و... داریم که می توان از 

آن ها بهره برد. 

   معرفی تمدن 
حجت االســالم و المســلمین پژمانفر تصریح 
می کند: دنیا مشتاق است که این ها را ببیند، زیرا 
ما دارای صاحب تمدن چند هزار ساله هستیم و 
آن ها را باید انتقال دهیم و راهش این اســت که 
راه را باز و هموار کنیم تا یک فرد با پول خودش 
هزینه کند و فرهنگ ما را ببیند و آشــنا شود و 

برگردد به کشورش و مبلغ ما بشود. 
وی تأکید می کند: من این را اســتعالم کرده ام 
و تــا به حال ندیده ام که یــک نفر به ایران آمده 
و برگشته باشــد و مبلغ برای ایران از خوبی ها و 
داشته های کشــورمان و شهرمان مشهد نباشد 
به غیر از کســانی که در جریان های سیاسی و با 

مأموریت های خاص آمده اند.

فرهنگ و هنر

سالمت

جشنواره

 مدیر تأمین و نگهداشت تجهیزات 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

 الصاق برچسب اصالت تجهیزات 
پزشکی تولید داخل الزامی می شود

مشهد  محمدی:  پروین 
عنــوان دومین قطب  به 
پس  پزشــکی  تجهیزات 
از تهــران، برگزارکننــده 
نمایشــگاه  بزرگ تریــن 
پزشــکی،  تجهیــزات 
دندانپزشکی، آزمایشگاهی 

و سایر صنایع وابسته از 19 تا  23آذر ماه همزمان با هفته پژوهش 
خواهد بود.

این مطلــب را دکتر علیرضا جوان، مدیر تأمین و نگهداشــت 
تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه نشست خبری 
در گفــت وگو با خبرنگار ما عنوان کرد و افزود:مشــهد یکی از 
بزرگ ترین مراکز تولیدکننده ونتیالتور، مونتاژدستگاه و... است که 

50 درصد نیاز کشور را با تولیدات خود تأمین می کند.
وی با بیان اینکــه 400 توزیع کننده ملزومات مصرفی به مراکز 
درمانی بیشــترین غرفه را در این نمایشــگاه خواهند داشــت، 
خاطرنشــان کرد:در حال حاضر 350 واحــد عرضه تجهیزات 
پزشکی در مشــهد فعالیت دارند که با توجه به تحریم ها و رقم 
رو به رشد تجهیزات پزشــکی و از همه مهم تر اینکه تجهیزات 
پزشکی یکی از مهم ترین و گران ترین منابع پس از نیروی انسانی 
به شــمار می آید، ضرورت حمایت از تجهیزات پزشکی بیش از 
پیش احســاس می شود و تنها با حمایت از این بخش است که 
می توانیم برای تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی از کشورهای 

دیگر بی نیاز شویم.
وی به ضرورت برچســب اصالت روی تجهیزات پزشکی اشاره و 
اظهار کرد: به منظور جلوگیری از سودجویی و قاچاق از اول آذر 
ماه همه واردات ملزم به داشتن برچسب اصالت کاال شده اند و از 
اول بهمن ماه تولیدات داخلی نیز باید برچسب گذاری شوند به 
طوری که در سال 99 همه ملزومات توزیعی در سطح شهر باید 

برچسب اصالت داشته باشند.
دکتــر جوان خاطرنشــان کرد:همزمان بــا هفته پژوهش 
سه شــرکت دانش بنیان که دو شرکت از خراسان هستند 
در جمع 25 شــرکت تجهیزات پزشــکی از اســتان های 
خراســان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی و فارس در این 
نمایشگاه با عرضه محصوالت خود حضور خواهند داشت و 
بازدیدکنندگان از نزدیک با کاربرد و انواع تجهیزات پزشکی 

داخلی و خارجی آشنا خواهند شد.
دکتر جوان در پاســخ به پرســش خبرنگارما در خصوص 
وضعیت اورژانس قائم اظهار کرد:در صورتی که بحث منابع 
حل شــود اورژانس قائم با 60 تخت بســتری، اتاق عمل 
سرپایی، خدمات تصویربرداری، آزمایشگاه و همه امکانات 
استاندارد تا پایان ســال به بهره برداری خواهد رسید و بار 
اورژانــس عدالتیــان را کاهش خواهد داد. گفتنی اســت، 
شــانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشــکی از تاریخ 19 تا 
23 آذر ماه از ســاعت 10 صبح تــا 6 بعدازظهر در محل 

نمایشگاه های دائمی مشهد برگزار می شود.

  پیروزی فرش آرا مقابل هایپرشاهین شهر 
تیم های  دیــدار  قدس: 
فوتسال هایپرشاهین شهر 
و فرش آرا با نتیجه ســه 
بر یک به ســود نماینده 
رسید.  پایان  به  مشــهد 
حســین قپانچــی برای 
هایپر شاهین شهر و علی 
ابراهیمــی)دو گل( و قدرت بهادری برای فرش آرا گلزنی کردند. 
فرش آرا با این پیروزی 33 امتیازی شــد تا در رده چهارم جدول 

رده بندی رقابت های فوتسال کشور قرار بگیرد.

  درخشش خراسان رضوی 
در مسابقات سنگنوردی 

قدس: مسابقات قهرمانی 
سنگنوردی خراسان بزرگ 
در دو بخش آقایان و بانوان 
با درخشــش ورزشکاران 
خراسان رضوی در بجنورد 
به پایان رســید. این دوره 
از مســابقات با حضور 82 
شرکت کننده به مدت دو روز به میزبانی بجنورد برگزار شد. در این 
دوره از مسابقات در بخش بانوان و در گرایش بولدرینگ، فاطمه 
مقدادی از نیشابور، یاسمین رضاپور از بجنورد و فاطمه رضائیان از 

مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.
در بخش آقایان و در گرایش بولدرینگ و رده سنی آزاد، سیدرضا 
تقی پور از مشهد، علی همتی از نیشابور و محمد یوسفی از نیشابور 

به ترتیب رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

  پایان مسابقات کونگ فو خراسان رضوی
قدس:رئیس هیئت کونگ فو خراســان رضوی گفت: مسابقات 
استانی کونگ فو توآ انتخابی تیم خراسان رضوی به میزبانی قوچان 
برگزار شــد.  قربان اعظمی افزود: این دوره از مسابقات با حضور 
145 شرکت کننده در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن در بخش آقایان برگزار شد. اعظمی عنوان کرد: در پایان 
این دوره از مسابقات در بخش تیمی مشهد، قوچان و بردسکن به 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

زمانی پتانسیل های 
گردشگری تبدیل 

به جاذبه می شوند 
که افراد آنجا را 

ببینند و ما بتوانیم 
از آن بهره برداری 

گردشگری کنیم
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  حضور گروه تئاتر سیمرغ در جشنواره 
بین المللی کلکته و رایان هند

ایسنا: نویسنده و کارگردان 
و  »بهارمیاد«  نمایــش  دو 
گفت:  »معجزه دوســتی« 
با  ســیمرغ  تئاتر  گــروه 
و  »بهارمیاد«  نمایــش  دو 
)کاکلی(  »معجزه دوستی« 
در دو جشنواره هند حضور 

می یابد.  محمد برومند در خصوص حضور این نمایش ها اظهار 
کرد: دومین جشــنواره بین المللی تئاتر کلکته با حضور 12 
کشــور از ایران، اتریش، نپال، سریالنکا، بنگالدش، مکزیک، 
هند، پاکستان، روسیه، هنگ کنگ، مجارستان و فلسطین از 
19 تا 22 آذر ماه در شــهر کلکته هند برگزار می شود و گروه 

سیمرغ تنها گروه ایرانی در این جشنواره است. 
نمایــش  اجــرای  بــرای  اول  گــروه  داد:  ادامــه  وی 
»معجزه دوســتی« )کاکلی( 16 آذر ماه راهی کلکته شد تا 
بــا حضور در دومین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجــوان کلکته نمایش خود را در روز 20 آذر ماه در این 

شهر اجرا نماید. 
این نویســنده و کارگردان تصریح کرد: این نمایش پیش از 
این در جشــنواره های بین المللی در بورسای ترکیه، دهلی و 
بمبئی، نپال، اوکراین، تونس و شــهرهای مختلف بوسنی به 

روی صحنه رفته است. 
برومند خاطرنشان کرد: شانزدهمین جشنواره بین المللی رایان 
از 21 تا 27 آذر ماه با حضور گروه هایی از کشورهای مختلف 

دنیا در دهلی نو برگزار می شود. 
وی افزود: گروه دوم سیمرغ که کودکان و نوجوانان مشهدی 
هستند 20 آذر ماه راهی کشور هند می شوند تا با حضور در 
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 

رایان نمایش »بهارمیاد« را اجرا کنند. 

  کسب افتخار توسط هنرمندان 

خوشنویس سبزواری 
قدس: ســه عنوان برتر 
خوشنویســی از میــان 
افتخارات جشنواره ملی 
رضــوی بــه هنرمندان 

سبزواری رسید. 
برگزیدگان جشنواره ملی 
خوشنویســی رضوی از 

سری برنامه های هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
در بیرجند معرفی و در مراسمی از آن ها تجلیل به عمل آمد.

در مراســم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره که 
در رشــته های نستعلیق، شکسته نســتعلیق، نسخ و ثلث و 
نقاشی خط در محل ســالن مجتمع ایثار بیرجند برگزارشد، 
استاد علی طوسی موفق به کسب افتخار و دریافت لوح تقدیر 
در رشته نقاشی خط، استاد فرهاد شیرخانی موفق به کسب 
افتخار و دریافت لوح تقدیر در رشــته نسخ و ثلث و هنرمند 
عزیز آقای علی اکبر زرقی موفق به کسب افتخار و دریافت لوح 

تقدیر در رشته شکسته نستعلیق شدند.

       مدیرعامل این انجمن خبر داد 
خدمات رسانی به 3۱0 بیمار 

اوتیسمی در خراسان رضوی 

ایرنــا: هم اکنــون 310 بیمــار مبتال به اوتیســم در 
خراسان رضوی که بیشتر آنان کودکان هستند از خدمات و 

حمایت های انجمن اوتیسم استان برخوردارند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم خراســان رضوی با اعالم این 
مطلب گفت: سن بیماران زیرپوشش انجمن اوتیسم این 
اســتان از کودکی تا 25 سالگی اســت و 293 نفر آنان 

دانش آموزان در حال تحصیل هستند.
آرزو حیدریان افزود: هم اکنون 11 مدرسه طیف اوتیسم در 
شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار، قوچان، تربت حیدریه و 

تربت جام فعال است.

      رئیس این نهاد در زاوه خبر داد
 250کودک مبتال به سوءتغذیه 

زیر چتر حمایتی کمیته امداد

قدس: 250کودک مبتال به ســوءتغذیه مورد حمایت 
کمیته امداد زاوه قرار گرفتند.

رئیــس کمیته امــداد زاوه با اعالم ایــن مطلب گفت: 
این کودکان که زیر 6 ســال ســن قرار دارند با اهدای 
ســبدغذایی و شیر خشــک در مدت یک سال تحت 

پوشش این نهاد قرار می گیرند.
مهدی عبدی با اشاره به اینکه در 6مرحله و هر دو ماه 
یک بار سبدغذایی و شیرخشک به کودکان سوءتغذیه 
اهدا می شود، گفت: در پایان دوره کودکانی که از نمودار 
رشد برخوردار شوند از گردونه حمایتی خارج می شوند.

      مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خبر داد
 اختصاص یک دستگاه رادیولوژی 

به بیمارستان بردسکن

قدس: یک دستگاه رادیولوژی پرتابل به بیمارستان 
ولیعصر بردسکن اختصاص یافت.

مدیرشبکه بهداشــت و درمان بردسکن با اعالم این 
مطلب گفت: این دســتگاه رادیولوژی با 300میلیون 
تومــان هزینــه در بیمارســتان ولیعصر بردســکن 

راه اندازی شد.
دکتر مهدی عاقل تــر افزود:تحویل این دســتگاه با 
دســتور دکتر بحرینی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و پیگیری های نمایندگان مردم شهرستان در مجلس 

شورای اسالمی میسر شد.
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محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. ادیب ، متکلم ، مورخ ، شاعر و از علمای 
ســده هفتم هجری و صاحب شــرحي در 
نهج البالغه- چله کمان 2. محبس- طحان 
3. ســروکوهي- حاکم- پرنده 4. زباني در 
جنوب شرق آسیا- غده گوشتي روي پوست 
دست وصورت- بعضي ها دردل آب مي کنند 
5. حســد- شــهر و یکي از پایتخت هاي 
آلمان- شبیه ماه 6. نرمه فلزات- پرستار- 
امتحان چهارگزینه اي 7. کوچک است در 
زبان انگلیســي- نرمي رفتار- برکت یافتن 
درهم فشــرده-  هجــوم-  و  حملــه   .8
بسیاربخشنده 9. حرف همراهي- خواهان- 
گوره خر 10. ســختي و مشــقت- عالمه 
شیعي و از مفسران قرآن کریم- بهانه بیجا 
 11. ناامیــدي- جواني- درس کشــیدني 
12. فارســي زبان- جزیره نفتــي ایراني- 
خوراکي خودروهــا 13. زنگ بزرگ- قوت 
الیموت- فرســتادگان 14. مراقبه است و 
تکنیکي براي رهایي از استرس- در گویش 
بچه لندن »زیبا« مي شود 15. عدد خیطي- 

لقب امام محمدغزالي

1. هنر انتزاعي- نقطه آغاز- فلز سرچشمه 
2. ناله و زاري- یکي از اوزان شعرفارسي- 
مادربزرگ 3. دچار عارضه تاردیدن مناظر 
 از دوردســت شــده- مقیم بیمارســتان 
4. خطــای هند ایــن بازیکــن تیم ملی 
فوتبال فرانســه در پلی آف با ایرلند باعث 
صعود این تیم به جام جهانی 2010 شد - 
ابزار درودگري و آشپزي- امتداد 5. آغاز- 
غني و مالدار- اتحــاد - دریا 6. گل زیبا 
و خوشبوي باغچه اي- کشور سرمایه اي- 
قلمه گیاه 7. دم و لحظه- شــکوه گري- 
بانو 8. ســالح زیرخاکي- دیدار- مقام و 
مرتبه 9. ترســناک - نامساوي- مخترع 
تلفن 10. پس غذا- بیمــار-  پرنده ای از 
تیــره کبوتریان 11. حــرف دهن کجي- 
نام پســرانه- فلزچاپ- برگه یادداشــت 
12. اختــالف بیــن بزرگ تریــن داده و 
کوچک ترین داده در یک توزیع مشخص 
از  کبوتــر  به انــدازه  آماري-پرنــده اي 
 خانواده تیهو- تیره اي از طایفه بختیاري

13. مقابل زیردســت- از انواع پیشرفته 

فرمان خودرو 14. رنگي از خانواده سیاه- سدباستاني 
مصر- بخشــندگي و کرم 15. نفس خسته- پس از 

نظم مي آید- سپاسگزاري

  عمودی  افقی

اسفند ماه برگزار می شود
  نخستین جشنواره سراسری 

تولیدات رادیویی زیارت در مشهد
جلیل فخرایی: مدیرکل 
صدا و ســیمای خراسان 
رضوی با بیان اینکه اسفند 
ماه امسال جشنواره ملی 
تولیــدات رادیویی زیارت 
به میزبانی مشهدمقدس 
گفت:  می شــود،  برگزار 
مأموریت رادیو زیارت جهانی است و همه انسان هایی که فطرت 

پاک دارند مخاطب معصوم)ع( هستند.
محسن نصرپور در نشست خبری نخستین جشنواره ملی تولیدات 
رادیویی زیارت که در صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد، با 
اشاره به اینکه  رادیو زیارت از 27 مهر ماه سال 96 مأموریت خود 
را آغاز کرد، افزود: این رادیو در حوزه زیارت در ایران و جهان اسالم 
بلکه در جهان بشریت بیشترین مخاطب را دارد البته ما هنوز در 

گام های اولیه حرکتمان هستیم.
وی در خصــوص میزان فعالیت های رادیو زیــارت توضیح داد: 
تاکنون بیش از 6 هزار ســاعت کار تولیدی اکثراً به صورت زنده 

و 700 برنامه خبری تخصصی در حوزه زیارت ارائه داده است.
نصرپور با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اظهار کرد: جوان گرایی 
در طراحی برنامه ها، توجه به مخاطبان جوان، تولید برنامه توسط 
برنامه ســازان جوان و برای تحقــق آن و بهره گیری از ظرفیت 
پرارزش اســتادان برجســته و صاحبنظران حوزه های علمیه و 

دانشگاه های سراسر کشور جزو مشخصه های رادیو زیارت است.
وی ادامه داد: انعکاس برنامه ها و فعالیت های آستان قدس رضوی 
و همچنین استفاده از ظرفیت های آستان قدس رضوی به ویژه 
بنیاد پژوهش های دانشگاه علوم رضوی و دانشگاه امام رضا)ع( از 

اولویت های برنامه سازی رادیو زیارت بوده است.
نصرپور با اشــاره به پخش رادیو زیارت در گیرنده های دیجیتال 
سراســر کشــور تصریح کرد: رادیو زیارت با بهره گیری از امکان 
پخــش تلویزیونی در بســتر رادیونما عالوه بر حضــور در کنار 
مخاطبان سراسر کشور، امکان انتقال زیباترین تصاویر از حرم امام 

رضا)ع( و سایر اماکن زیارتی را تاکنون داشته است.
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