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خراسانیهاپسازچندسال
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 ۵۰کیلومتر نفسگیر
فاصله بجستانی ها
تا امکانات درمانی

گزارشخبرنگارخراساناز
اردوی جهادی یک ماهه در
بخشبایگخراسانرضوی

گزارشی از کمبود امکانات
در شهر  35هزار نفره ای که
فقط یک بیمارستان دارد
کمبــود پزشــک متخصــص ،نبــود
تجهیزاتــی مثــل ســی تــی اســکن،
فیزیوتراپــی و ارتقــا نیافتــن تنهــا
بیمارســتان شــهر  35هــزار نفــری
بجســتان ،همــه و همــه باعث شــده تا
شــهروندان بجســتانی برای مــداوای
ساده ترین بیماری های   ...صفحه ۴

گالیه از بلیت های دالری
مسافران خارجی
حمیدی /رئیس هیئتمدیره انجمن صنفــی کارفرمایی دفاتر
خدمات مســافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی اســتان معتقد
اســت محاســبه بلیت هواپیما با نرخ دالر برای زائــران خارجی
منجر به کاهش ورودی زائران خواهد شــد و سخنگوی سازمان
هواپیمایی نظر این ســازمان درباره بلیتهای دالری را به چند
روز آینده موکول کرد.
به گزارش خراســان رضوی ،چند روزی اســت کــه عرضه بلیت
هواپیما به اتباع خارجی برای پروازهای داخلی بر اســاس نرخ
دالر محاسبه میشود و این موضوع به گالیههایی از سوی اتباع
و مســافران خارجی که قصد مســافرت بــه ایران بــه خصوص،
زائرانی که قصد تشــرف به مشــهد را دارند ،منجر شــده است.
رئیــس هیئتمدیره انجمن صنفــی کارفرمایــی دفاتر خدمات
مســافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی اســتان در گفــت وگو با
خراسان رضوی ضمن تایید این موضوع در گفت وگو با خراسان
رضوی اظهار کرد 10 :روزی اســت که شرکتهای هواپیمایی
برای فروش بلیت خود کالس جدیدی بازکردهاند که بر اساس
آن فروش بلیت به اتباع خارجی بر اساس دالر انجام میشود.
ســعید ولی زاده توضیح داد :بر اســاس ایــن کالس جدید نرخ
بلیت باقیمت دالر محاسبه میشود و مسافر خارجی بهای بلیت
را بهصورت ریالی و بر اســاس نرخ تعیینشده توسط صرافیها
پرداخت میکند .این اتفاق در تمامی شــرکتهای هواپیمایی
بهغیراز دو شرکت دولتی رخداده است .این شرکتها میگویند
مجوز الزم برای این کار را گرفتهاند.
وی تأکید کرد :این نرخگذاری باعث گالیــه و ناراحتی زائران و
مسافران خارجی به خصوص زائران امام هشتم(ع) شده است
و بدون شک این تعرفه گذاری جدید به ضرر صنعت گردشگری
و ورود زائران خارجی به مشهد خواهد شد .مشهد یک شهر ویژه
است و بههرحال زائران به خاطر زیارت امام رضا(ع) به این شهر
میآیند و باید تمهیدات خاصی برای آنها در نظر گرفته شود تا
شاهد رکود ورود زائران خارجی نباشیم.
رئیــس هیئتمدیره انجمن صنفــی کارفرمایــی دفاتر خدمات
مسافرتهوایی،جهانگردیوزیارتیاستانمیافزاید:براساس
آن چه گفته میشــود شــرکتهای هواپیمایی نــرخ بلیت برای
پروازهای بیش از یک ساعت را  100دالر و برای پروازهای باالتر
از یک ساعت را  150دالر اعالم کردهاند.
«میراکبر رضــوی ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــور» نیز
در گفت وگو با خراســان رضــوی دراینباره میگوید :ســازمان
هواپیمایی به موضوع ورود کرده و در حال بررسی مسئله است
و تا چند روز آینده نظر قطعی و قانونی خود را دراینباره خواهد
داد.
وی می افزایــد :شــرکتهای هواپیمایی بــه طور مســتقل برای
این کار اقدام کردهاند و اینگونه مطــرح میکنند که این کالس
پروازی جدید تنها برای مسافران غیر ایرانی است زیرا یارانه که ما
به مسافران ایرانی بابت استفاده از خطوط هوایی میدهیم نباید
در اختیار غیر ایرانیها قرار گیرد .بااینحال پاسخ رسمی سازمان
هواپیمایی دراینباره را چند روز آینده اعالم خواهیم کرد.

عکس :خراسان-آرشیو

جان باختن مادر
و کودک 3ساله
در سانحه رانندگی
سبزوار
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والیبال و هندبال
در مدار شکوفایی

خراسانیهاپسازچند سالوقفهامسال 2تیم
والیبال و هندبال در لیگ برتر دارند

شور و هیجان والیبالی
خراســان رضوی در برهه های مختلــف نماینده هایی در
سطحلیگبرتروالیبالداشتکههرکدامبهفراخورزمان
مدتیتیمداریمیکردندامابهمرورزمانبامشکالتیکه
پیشروداشتند،نابودشدندوحاالدیگراثریازآنهادیده
نمی شــود اما برخی از باشــگاه ها در مدت زمانی که تیم
داریمیکردندمنشأآثارخیربرایوالیبالبودندوخیلی
از استعدادهای خراســانی در سطح کشور معرفی شدند
اما این کــه پایدار نبودنــد و مقطعی در این حــوزه فعالیت
می کردند دالیل خاص خودش را دارد .آخرین سالی که
خراسانرضویدرلیگبرتروالیبالنمایندهداشتمربوط
به سال 98است که تیم پیام حضور داشت.باشگاهی که
شاکلهفوتبالیداشتامابهیکبارهسرازوالیبالدرآورد.
هرچندکهدرسالاولتوانستباحضورجبارقوچاننژاد
سوم ایران شود ،اما در ســال دوم تیم داری با حاشیه های
زیادیکهداشتبهنابودیمطلقکشیدهشد.اینطورکه
گفته می شود ،خراسان رضوی بعد از انقالب اسالمی در
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حدود 9نمایندهدرسطحلیگبرتروالیبالکشورداشت.
تیمهاییهمچونابومسلم،بسیج،کوکاکوال،چینچین،
راه آهن  ،بانک صــادرات  ،میزان  ،ثامن الحجج و پیام تیم
هایی هســتند که هر کدام به فراخور خودشان مدتی تیم
داری می کردند و حاال هیچ کدام در عرصه میدان حضور
ندارندوفقطنامشانباقیماندهاست.دراینبینتیمهای
بانک صادرات  ،میزان و ثامن الحجج بیشترین زمان تیم
داریرانسبتبهدیگرتیمهاداشتندکهحتیمیزانوثامن
الحججمقامهایچهارمیکشورراهمکسبکردهبودند.
حاال دو سالی است که خراسانی ها نماینده ای در سطح
لیگ برتر ندارند و در این مدت خأل آن به شــدت احساس
میشد.جبارقوچاننژادازمهرسالگذشتهبهدنبالاین
بودکهبتواندبارایزنییکحامیمالیدوبارهخراسانیها
راصاحبلیگبرتریکندکهباالخرهبایکباشگاهبهتفاهم
هایاولیهرسیدندوانشاءا...ازفصلجدیدشاهدرقابت
والیبالیست ها در مشهد هســتیم هر چند که در این بین
موضوع مهم  ،پایدار بودن حامی مالی در این عرصه است
کهبهراحتیتیمداریرارهانکند.

روایت
ازخودگذشتگی
در طرح
اردوهای
جهادی بایگ
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خراسان رضوی همیشــه یکی از استان های با اســتعداد در حوزه های مختلف ورزشــی است که در کشور
جایگاه ویژه ای دارد و در برهه های مختلف تیم های قوی و ریشه داری داشت که متاسفانه خیلی از آن تیم
ها بر اساس مشکالت مختلفی همچون مسائل مالی ،سوء مدیریت و منفعت طلبی برخی افراد به بیراهه
رفتند و دیگر نامی از آن ها وجود ندارد .دو رشته از رشته های ورزشی که این روزها خأل تیم داری آن به شدت
احساس می شود  ،والیبال و هندبال است که چند سالی است خراسان در این رشته ها اصال تیمی ندارد.
این در حالی است که خراسانی ها در این دو رشته ورزشی صاحب نظر و به نوعی زمانی قطب کشور محسوب
می شدند که حواشی زیاد باعث شده تیم ها به سویی کشانده شوند که دیگر اثری از آن ها در میان نباشد.
حاال شنیده شــده که حضور تیم های والیبال و هندبال در لیگ برتر امسال قطعی شده که خبر خوشایند و
امیدوار کننده ای است و باعث شور و هیجان بیشتر در این دو رشته می شود.هر چند که هنوز به طور کامل
قطعی نیست اما بر اساس شنیده ها مشکلی در این زمینه وجود ندارد و هواداران و عالقه مندان از امسال
شاهد حضور نماینده های استان در لیگ برتر والیبال و هندبال خواهند بود.

احیای هندبال پس از چند سال
بدون اغراق می توان گفت که شهر مشهد و به خصوص
ســبزوار مهد هندبــال کشــور هســتند و در برهه های
مختلف بهترین ها را به کشور معرفی کردند.به نوعی
سبزوار از همان ابتدای مســابقات لیگ برتر کشور که
مربوط به ســال  66اســت ،نماینده ای در این ســطح
داشــت .ابتدا با تیم بنیاد شــهید روانه مسابقات شد و
ســپس تیم هایی همچون دخانیات  ،جمکــو  ،پیکان ،
کابل خودرو  ،زعفران بی تا  ،شــهرداری  ،پرسپولیس
و ابومســلم تیم هایــی بودند کــه در دوره های مختلف
به عنوان نماینده های سبزوار در باالترین سطح لیگ
کشور حضور داشتند که چنین سابقه ای را نمی توان
در بین دیگر شــهرها پیدا کرد .شــهر مشهد نیز سابقه
طوالنــی در لیــگ برتــر دارد .تیم هایی همچــون برق
 ،صنایــع ،کارتن ســازی  ،دارو ســازی  ،آدنیس و ثامن
به عنوان نماینده های مشــهد در لیگ برتــر به میدان
رفتند .در دهــه  90هم تیم ثامن الحجــج (ع) پای کار

آمد و همزمان دو تیم در مشهد و سبزوار را راهی رقابت
های لیگ برتر کرد که طی چند سال تیم داری همیشه
روی سکو قرار داشــتند و عنوان های قهرمانی و نایب
قهرمانی را به دســت آوردند اما متاســفانه از سال 96
با نابودی موسســه مالی و اعتباری ثامــن الحجج (ع)
هندبال استان هم به ورطه نابودی کشیده شد و دیگر
نتوانســت همانند قبل سر پا بایســتد.هر چند که طی
دو ســال اخیر با حمایت های باشگاه اشــتاد سازه تیم
هندبال بانوان ساخته شد و در لیگ برتر به قهرمانی هم
رسید اما در بخش آقایان تیمی وجود نداشت تا این که
امســال با حمایت های یک حامی مالی خودروساز در
سبزوار قرار است تیمی در بخش آقایان به میدان بیاید.
از طرفی مشــهد هم قرار اســت دو تیم آقایــان و بانوان
در لیگ دســته یک کشــور داشته باشــد که امیدواریم
این حمایت ها ادامه دار باشــد و شــاهد شور و هیجان
بیشتری در بین هندبالیست ها باشیم.

