
ارتش مقابل هر تهديدى ايستاده است خسارت يك ميلياردى سيل تا مرگ يك زن
فرمانده ارشد ارتش در شمال شرق: باد و باران در خراسان رضوى حادثه آفريد

قدس   فرمانده ارشــد ارتش در شــمال 
شرق و قرارگاه منطقه اى نيروى زمينى ارتش 
گفت: 29 فروردين روز افتخار ارتشيان است.
اميرسرتيپ دوم ستاد رضا آذريان در نشست 
خبرى خود با رســانه ها بــه بهانه روز ارتش 
افزود:يكى از اهداف نام گذارى روزها در تقويم 

كشورها ...

قدس: بارش باران بهارى شنبه شب گذشته 
كه با وزش بــاد و توفان همراه بود، عالوه بر 
جارى شــدن ســيل در راه هاى روستايى و 
آبگرفتگى معابر شــهرى، جــان يك نفر را 
نيز در شهرستان ششتمد گرفت.به گزارش 
هواشناســى خراســان رضوى شــنبه شب 
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  ناهمراهى همراه سراى بيمارستان امام رضا
از ارديبهشت ماه آغاز مى شود  

افزايش 100 تومانى نرخ 
كرايه و آغاز نرده گذارى 

خط 3 بى آر تى
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گزارش قدس از پروژه 227 ميلياردى كه خاك مى خورد
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معاون دادستان مركز استان با اشاره به تخليه 
روزانه 600 تانكر در كشف رود تأكيد كرد

برخورد جدى دستگاه 
قضا  با رانندگان متخلف 

تانكرهاى فاضالب

قدس   مديرعامل ســازمان اتوبوسرانى مشهد از افزايش 100 
تومانى بهاى بليت اتوبوس در اين شــهر خبر داد. نيشابورى در 
گفت و گو با خبرنگار ما ضمــن اعالم اين خبر گفت: اين افزايش 

طبق مصوبه شوراى اسالمى ...

قدس   معــاون امور اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادستان مركز خراسان رضوى اظهار داشت: با توجه به اينكه 
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.......صفحه 2

گفت و گو با جانبازى كه با 
وجود 34 سال ويلچرنشينى 

خانه نشين نشد

سختى هاى 
يك عاشقى 

شيرين
قدس  درهمــان لحظه ديداردرمــى يابم كه 
سروها خم مى شوند، اما نمى شكنند. «غالمحسين 
صفايى» از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است 
كه جزوجانبازان قطع نخاع گردنى است. او جوان 
25 ســاله اى بود كه براى دفاع از دين و ناموس و 
وطن به جبهه رفت و اكنون 62 ســال دارد و تمام 
اين فاصلــه را روى ويلچر برقى كه با كمك دهان 
مى تواند، بسختى آن را كنترل كند همه اين سال ها 
را طى كرده اســت. و من اين را خوب مى دانم كه 
در بين همه جانبــازان، جانبازان قطع نخاعى 70 

درصد از جمله ...



گفت و گو با جانبازى كه با وجود 34 سال ويلچرنشينى، خانه نشين نشد

سختى هاى يك عاشقى شيرين
ســرورهاديان  درهمان لحظــه ديدار 
درمــى يابم كه ســروها خم مى شــوند، اما 
از  صفايــى»  «غالمحســين  نمى شــكنند. 
جانبازان هشــت ســال دفاع مقدس است 
كه جزوجانبازان قطع نخاع گردنى است. او 
جوان 25 ساله اى بود كه براى دفاع از دين 
و ناموس و وطن به جبهه رفت و اكنون 62 
ســال دارد و تمام اين فاصله را روى ويلچر 
برقى كه با كمك دهان مى تواند، بســختى 
آن را كنترل كند همه اين ســال ها را طى 

كرده است.

 همه سختى هاى اين عاشقى 
 و من اين را خــوب مى دانم كه در بين همه 
جانبــازان، جانبازان قطع نخاعى 70 درصد از 
جمله جانبازانى هســتند كه سخت ترين نوع 
زندگــى را دارند و اين جانباز ســرافراز برايم 
اين گونه اين ســال ها را روايت مى كند: تصور 
كنيد ســاده ترين كارها را نتوانى انجام بدهى.
حتى باال آوردن دودســت و پايين آوردن آن 
يعنى براى رفع تشــنگى نتوانى جرعه اى آب 
بنوشــى.يعنى حتى به اندازه يك پلك برهم 

نهادن لحظه اى را بدون درد نگذرانده باشى.

 اقتدار در انتخاب و انديشه 
مى پرسم: بعد از گذشت اين همه سال هنوز هم 
از اين راهى كه انتخاب كرديد، رضايت داريد؟ 
و او مى گويــد: نمى توانســتم، بپذيرم ناموس 
و دين و كشــورم رابه عراقى هــا واگذار كنم. 
مگر قراراست چقدردراين دنيا بمانيم كه اين 
قدرنگرانش هستيم.من در بين اين همه خلقت 

خداوند مگرچه هستم. 
مطمئن تر مى شــوم كه انديشــه و نگاه همه 
بزرگ مردان هرروز محكم تراز قبل مى شــود 
ازكنارهمه رشادت ها نمى توان  وحاال مى دانم 

بى تفاوت گذشت.
جوانانى كه رفتند تا امروز من و تو در امنيت و 

آرامش روزگار را بگذرانيم.

دوستانى كه روى پاهاى من شهيد شدند
 او كه در 17 بهمن ســال 60 درجبهه چزابه 
مجروح شده اســت،از  زمان مجروحيت برايم 
مى گويــد: پس از مجروحيــت تمام كارهاى 
زندگــى  ام را با يارى ديگــران انجام مى  دهم 
ودرايــن ايــام بيشــترين زحمــات برعهده 
همسرم بوده اســت كه از او بسيار براى همه 

صبورى هايش سپاسگزارم. 
 وى ادامــه مى دهد:براى نخســتين بار كه به 
جبهه اعزام شــدم در «عمليات طريق القدس» 
در «تپه هاى اهللا اكبر» شهر «بستان» مسئول خط 
بودم. اول شب كه وارد خط شديم و خط مقدم 
دشــمن را تصرف كرديم، همان اول خط، تير 
به پايم اصابت كرد و مجروح شــدم و از نيروها 

عقب ماندم.
نيروهــا رفتند و من تنها مانــدم براى اين كه 
حركت كنم تا حدودى جلوى خونريزى پايم 
را گرفتم و با همين مجروحيت عمليات را ادامه 
دادم آخر عمليات با يكى از دوستانم رفتيم و به 
جايى رسيديم كه عراقى ها سنگرهاى محكمى 
ساخته بودند و از داخل آن سنگرها به نيروهاى 

ما تيراندازى مى كردند.
من و دوســتم هر كدام از يك طرف به ســمت 
ســنگر عراقى ها حمله و آن را تسخير كرديم؛ 
نيروهاى دشمن تسليم شدند در همان نزديكى 
ديدم دوستم روى زمين افتاده است او را برگردانم 
و ديدم شهيد شده است بوسيدمش و چفيه ام را 

بر رويش انداختم و با او خداحافظى كردم.
حاال بغض گلويش را مى گيرد ازمن مى پرسد، 
چند تا دوســت و همرزم روى همين پاهايم 
شهيد شده باشــند. مى توانيد تصور كنيد آن 

لحظه چقدر سخت است.

 وقتى از شهدا جا ماندم 
جانباز صفايى آرام ادامه مى دهد: 17 بهمن ماه 
سال 60 بود، مى دانستيم عراق در حال حمله به 
«چزابه» است ساعت حدود 11 بود چند گلوله 
پى در پى از ناحيه چپ گردنم رد شــد و من 

از باالى سنگر پايين افتادم و قطع نخاع شدم.
و حاال درست ازهمان لحظه همه زندگى من 

تغيير كرد.
 روايت لحظاتى كه همه فكر كرده بودند او به 

شهادت رسيده است هم حكايت غريبى است.
غالمحسين صفايى مى گويد: همه تصورشان 
اين بود كه من شــهيد شده ام،به همين خاطر 
مرا به همراه شــهدا به حسينيه شهدا منتقل 
كرده بودند. چند ساعت از مجروحيتم گذشته 
بود،زمانى كه مى خواستند مرا بسته بندى كنند 
و عطر و گالب بزنند،متوجــه زنده بودن من 
مى شوند و اين گونه بود كه متأسفانه از كاروان 

شهدا جدا ماندم. 
او در پاســخ به اين كــه از آن لحظات چيزى 
به خاطــر داريد، مى گويد: من چنــد روز در 
بيمارستان نمازى شيراز بيهوش بودم و مادرم را 
باالى سرم ديدم كه با نگرانى و ناباورى مرا فقط 
نگاه مى كرد.خيلى خودم را كنترل كردم تا مبادا 
اشكى به چشمم نيايد مادرم دستم را گرفت، 
ديد دســتم سالم است سرش را گذاشت روى 
دستم و گريه كرد،بعد گفت: «چه شده»؟ گفتم 
هيچى هرچى خدا خواسته همان شده است، اما 

مادرم چند روز بهت زده بود.

  تجربه زندگى متفاوت
اين جانباز شهرمان حاال از مشكالت بعد از آن 
اتفاق برايم اين گونه تعريف مى كند: با 9 زخم 
از شيراز به مشهد برگشتم به طورى كه تا 36 
ماه بعضــى از زخم ها در بدنم مانده بود. چند 
بار عمل كردم تا اين كه پوست بدنم كمى به 

حالت عادى برگشت.
دوباره مهربانى و صبورى همسرش را يادآور 
مى شــود و بيان مى دارد:همســرم بســيار 
مهربان و دلسوز است و در تمام اين سال ها 

هميشه همراهم بوده اســت.با همسرم كه 
دختر عمويم است،ســال 56 ازدواج كرديم 
آن زمان 20 سال و زمانى كه مجروح شدم 

25 سال داشتم.
زندگى با يك مرد جانباز كار ســختى است 
وزمانــى كه به همســرم گفتم تــوان اداره 
يك خانواده چهار نفــره اكنون ديگر برايم 
متفاوت اســت او گفت تو بــراى خدا مگر 
نرفتــى، پس بگــذار من هم بــراى همين 
بمانم.همسرم همه 37 سال بسيارمهربان و 

عاشقانه كنار من ماند.
يك دخترو يك پسرحاصل ازدواج من است. 
6 نوه دارم هردوفرزندم داراى تحصيالت در 

مقطع ارشد و شاغل هستند.
حاال از دوران اوايل جانبازى برايم مى گويد: 
تا مدتى نمى دانســتم حاال بــا اين زندگى 
جديد چكار بايد كرد، اما سرانجام با خودم 

گفتم بايد شروع كرد.
من همه تالشم را انجام دادم كه مانند همه 
پدرها خواســته هاى بچه هايــم را برآورده 
كنــم، پارك،شهربازى،مســافرت و حتــى 
سينما كه دوست نداشتم، اما كنار بچه هايم 
بودم. خوشــحالم فرزنــدان خوب و مؤفقى 
دارم و همين براى من بسيار ارزشمنداست.

  فعاليت هاى قبل از جانبازى 
حاال از فعاليت هاى قبل از جانبازى او مى پرسم 
و او توضيــح مى دهد: قبــل از جانبازى،معلم 
قرآن بودم. همــان زمان هم به دليل كارهاى 
مبارزاتى انقالبى در زندان ساواك بودم و هنگام 
آتش سوزى زندان همراه با سياسيون از زندان 
بيرون آمدم. بعدها فرمانده بسيج شدم و بعد 
جذب سپاه و جزو كادر اصلى سپاه قرار گرفتم 

و بعد از آن به جبهه رفتم.

  نوشتن كتاب با دهان 
اوكه يكى از جانبازان بسيار فعال است،درباره 
فعاليت هــاى اجتماعى خود بعد از جانبازى 
نيز بيان مى دارد: تحصيالتم حوزوى اســت 
و بعــد از مجروحيــت درس را ادامه دادم، 
كالس هاى انديشه اسالمى براى بسيارى از 
دانشــجويان در منزلم برگزار مى شد و بعد 
از مدتى تصميم گرفتم،كتاب بنويســم، اما 
براى من اين كار، كارسختى بود ابتدا با يك 
دســتگاه ضبط صوت و تايــپ برقى كار را 

شروع كردم كه افتاد و شكست.
بــا  كامپيوترخريــدم  يــك   70 ســال 
خودآموز،نحوه كارآن را آموختم و از ديگران 

هــم كمك گرفتم و با يك نى در دهان كار 
تايپ را انجام مى دادم، اما كار بسيارمشكلى 
بود بعدهاچند برنامه قرآنى نوشــتم كه در 
آن دوران اين برنامه ها كم بود.بعدها شروع 
به نوشــتن كتاب كردم كه بــراى من اين 
كاربســيار زمان براست و هركتاب بين 5 تا 

10 سال گاهى به طول مى انجامد.
تاكنون كتاب هايى با نام  هاى «مؤمن كيست» 
و «عــوام و خواص» و «عمــل صالح» به چاپ 
رســيده ودر حال نوشتن خاطرات جانبازى ام 
هســتم. بعــد از مجروحيت بيشــتركارهاى 
اجتماعى ماننــد هيئــت دارى و فعاليت در 
مؤسســه خيريه و به نوعى كار براى جانبازان 
انجام  مى دهم.درحال حاضر مســئول اجتماع 
حضرت منتظران هستم و در مباحث مهدويت 
كار مى كنم. همچنين مسئوليت گروه فرهنگى 

اخوت جانبازان را برعهده دارم.

  توصيه براى نسل جديد و قديم 
حــاال در پايان اين گفــت و گو از بزرگمرد 
توصيه اى  «غالمحسين صفايى »مى خواهم 
براى نســل جديد داشته باشــد و او اظهار 
مــى دارد: نماز خوانــدن را اولويت بدانند و 
پدر ها و مادرها فرزندانشــان را به خواندن 

نماز تشويق كنند.

  حمايت از كاالى ايرانى را جدى بگيريم
همچنين امســال ســال حمايت از كاالى 
ايرانى است، اما متأسفانه گاهى براى خريد 
يك كاالى ايرانى مثل ليوان بايد ســاعت ها 
وقت گذاشــت تا آن را پيــدا كرد و اين در 
حالى است كه نمونه هاى مشابه ايرانى اين 
ليوان در تمام فروشگاه ها فراوان است.امروز 
هم نوعــى همت مردانه و مبارزه اســت تا 

بچه هاى ايرانى ما بيكار نمانند.

  سخن آخر
 جنگ قابل تعريف نيســت اگر گفتنى هاى 
جنگ را مى شــد براى مــردم كامل روايت 
كرد،شــايد حرمــت خون شــهدا و ارزش 
حــال  از  بيشــتر  آزادگان  و  جانبــازان 

حفظ مى شد.

در حوالى امروز2

در پى نگرانى برخى والدين اعالم شد
 ثبت نام كالس اولى ها قبل

 از 15 ارديبهشت تخلف است

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون آمــوزش ابتدايى اداره كل 
آموزش و پرورش خراسان شمالى گفت: ثبت نام كالس اولى ها 
قبل از 15 ارديبهشــت تخلف است. عصمت بدخشان با اشاره 
بــه اينكه ثبت نــام دانش آموزان كالس اولــى در حال حاضر 
تخلف است، گفت: تا زمانى كه بخشنامه ابالغ نشود، ثبت نامى 

صورت نمى گيرد.
وى افــزود: نام نويســى پايه اول ابتدايى در مــدارس دولتى و 
غيردولتى در حال حاضر ممنوع است و هيچ مدرسه اى براى ثبت 
نام اقدام نكرده است. وى بيان كرد: نام نويسى در پايه اول ابتدايى 
با نظارت كامل انجام مى شود و دانش آموزان با توجه به منطقه 
مسكونى خود در محدوده هاى مشخص شده مى توانند نام نويسى 
كنند. وى تصريح كرد: احتماالً تا 15 ارديبهشت ماه بخشنامه 
براى ثبت نام كالس اولى ها ابالغ مى شود و تا قبل از اين زمان، 

ثبت نام تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

در ديدار فرمانده سپاه امام رضا  و مديركل 
آموزش و پرورش استان عنوان شد

 اظهار تأسف از برگزار نشدن اردوى 
راهيان نور دانش آموزى

حسين پورحسين:جلســه ســتاد هماهنگــى و پشتيبانى 
بســيج دانش آمــوزى اســتان خراســان رضــوى  باحضور 
مديركل آموزش و پرورش و ســردار نظرى فرمانده ســپاه امام 
رضا(ع) برگزار شد. قاسم على خدابنده مديركل آموزش و پرورش 
استان در اين جلسه با اشاره به همكارى نزديك و مطلوب بين 
اين دو بخش گفت: آموزش بيش از 5000 راوى معلم در سال 
گذشته و همكارى با سپاه و بسيج در محروميت زدايى و توجه 
به مناطق محروم در كنار اجراى برنامه هاى متعدد مشــترك 
در زمينه توســعه توجه به فرهنگ قرآن، عترت و نماز و ترويج 
فرهنگ ايثار و شــهادت در دو بخش بسيج فرهنگيان و دانش 

آموزى تنها بخش كوچكى از اين همكارى هاى مشترك است.
ســردار نظرى فرمانده ســپاه امام رضا(ع) هم در اين جلسه با 
بيان اينكه همكارى ها و اقدام هاى مشــترك بسيارزيادى بين 
آموزش و پرورش و ســپاه و بســيج وجود دارد، اظهار داشت: 
بايــد در برنامه ريزى ها و مواجهه با دانش آموزان در موضوعات 
مختلف كه همكارى بين اين دو بخــش وجود دارد دقت نظر 
بســيارزيادى داشــت. وى افزود: در بخشى از طرح هايى كه 
در حال انجام اســت، مســائلى مانند محروميت زدايى و... 
مطرح مى شــود، اما در بخش زيادى از اين مدل همكارى ها 
به دنبال الگوسازى مناسب براى جامعه بويژه دانش آموزان 
هســتيم تا در تربيت دانش آموزانى كــه در وجوه مختلف 
مؤثر هستند، نقش ايفا كنيم. فرمانده سپاه امام رضا(ع) در 
بخش ديگرى از اين جلســه با اظهار تأسف از اينكه اردوى 
راهيان نور دانش آموزى در سال گذشته برگزار نشد، گفت: 
قطعاً امســال تالش مى كنيم با برنامه ريــزى و هماهنگى 

مجدداً اين اردوها را راه اندازى كنيم.

رئيس آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوى:
  پيشرفت آموزش در حوزه اوتيسم 

قابل توجه است
قدس: كارگاه «اهميت تغذيــه در كودكان با اختالل طيف 
اوتيســم» و «ويژگى هاى تحولى افراد با اختالل اوتيســم و 
چالش هاى همراه» به همت شــوراى مشاركت هاى زنان مجمع 

خيرين سالمت خراسان در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما رئيس آموزش و پرورش استثنايي خراسان 
رضوى در اين همايش در خصوص اهميت مشاركت والدين در 
امر آموزش و پرورش گفت: پيشــرفت آموزش در حوزه اوتيسم 
طى سال هاى اخير چشــمگير و قابل توجه بوده است. مهين 
توكلي اظهارداشــت: البته در اين راه موانع و مشكالت فراوانى 
وجود دارد كه بايد با آموزش همگانى و اطالع رسانى برطرف شود. 
آرزو حيدريان، رئيس شوراي مشاركت هاي زنان مجمع خيرين 
سالمت خراسان رضوى و رئيس كميسيون جمعيت و سالمت 
زنان استان نيز در اين همايش در خصوص مشاركت سازمان هاى 
مختلف در امر توانمندسازى خانواده هاى داراى فرزند اوتيسم و 

آگاهى رسانى به عموم جامعه تأكيد كرد.
عليرضا كالهان، مديرعامل مجمع خيرين ســالمت مشهد 
مقدس هم در مورد اهميت حضور و حمايت اقوام و نزديكان 
درجه يك خانواده هايى با فرزند اوتيســم در امر پذيرش و 
درمان، خواهان مشــاركت بيشتر و حضور پررنگ تر در كنار 

خانواده ها شد.

  زمين تجارى وقف تبليغ دين شد
 مهر: سرپرســت اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى گفت: 

يك قطعه زمين تجارى در نهبندان وقف تبليغ دين شد. 
پرويز بخشى پور گفت: ششدانگ يك قطعه زمين تجارى در 
سايت مسكن مهر شهرستان نهبندان وقف شد كه سومين 
وقف سال 97 در خراسان جنوبى است. وى ادامه داد: ارزش 
تقريبى اين قطعه زمين 200 ميليون ريال است كه با نيت 
تبليغ دين اســالم و اعياد اهل بيت(ع) توسط خانم معتمد 

وقف شد.
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لحظه چقدر سخت است.
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رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى:
 دومين «چله نمايش ما»

 در سال 97 برگزار مى شود
فارس:رئيس حوزه هنرى خراســان رضوى گفت: دومين 
چله نمايش ما از 10 دى تا 22 بهمن ماه سال 97 برگزار 

مى شود.
ميثــم مرادى در خصوص نقاط قوت و ضعف چله نمايش 
مــا و برگــزارى مجدد آن در ســال 97 اظهار داشــت: 
رويــداد «چلــه نمايش ما» مــا مردم انقــالب كه در 12 
بهمن تا 22 اســفند ماه سال 96 اجرا شد براى سال 97 

هم انجام مى شود.
جشــنواره  دوميــن  در  مــا  رويكــرد  داد:  ادامــه  وى 
«چلــه نمايش ما» تأكيد بر مردمــى بودن نمايش، اجراى 
نمايش در مســاجد، مدارس و محالت بوده چرا كه محل 

حضور انبوه جمعيت و مكان مراجعه مردم است.
وى بــا اشــاره به اينكــه در مجمــوع برگزارى جشــنواره 
«چله نمايش ما» اقدام مباركى بود كه به اهداف خود دست پيدا 
كرد، يادآور شد: بردن نمايش بين مردم و كشف استعدادهاى 
جوان و نوجوان باعث رونق دادن به تئاتر مشــهد مى شــود و 
اگر اين كار با حمايت نهادهاى ديگر همراه شــود و گروه هاى 
مسجدى را درگير كنيم؛ بى شك شاهد شكوفايى تئاتر خواهيم 
بود. مرادى در خصوص «چله نمايش ما» اضافه كرد: مردمى 
شــدن نمايش و برگزارى زودهنگام و فرصت كم براى چله 
نمايش ما، باعث شــد تمامى گروه هاى فعال در اين زمينه 
نتوانند در اين چله شركت كنند و اميدواريم با برنامه ريزى هاى 

انجام شده، اين مشكل در سال 97 برطرف شود.
خبر ديگرى حاكى است، جشنواره «چله نمايش ما» كه از 
12 بهمن تا 22 اسفند در مشهد برگزار شده بود، شامگاه 
شــنبه با برگــزارى اختتاميه به كار خود پايــان داد و از 

برگزيدگان قدردانى كرد.
اين مراســم با حضور اهالى هنر مشــهد برگزار شده بود و 
در ابتدا محمد ملتجى دبير فرهنگى جشنواره چله نمايش 
ما، با بيان اينكه هنرمند با روح انســان ســروكار دارد و به 
عهده داشتن مسئوليت هنرى يك شهر كار دشوارى است، 
اظهار داشــت: «چله نمايش ما» تجربه ارزنــده اى بود و با 
يادآورى انقالب، پنجره اى رو به مردم گشــود تا بياموزيم، 
تصور كنيم، قضاوت كنيم و پاى مردمى بودن تئاتر بايستيم 
چراكه امروز همه مى خواهند در تئاتر، جاودانه ها را ببينند.

در اين مراسم با حضور ميثم مرادى رئيس حوزه هنرى خراسان 
رضوى از محمد ملتجى، جواد رحيم زاده و محمد ســاعى كه 

اعضاى هيئت داوران را تشكيل مى دادند نيز قدردانى شد.
اين جشــنواره در سه بخش مســجد، محالت و مدارس 
برگزار شده بود كه در بخش تقدير از برگزيدگان واهداى 
لوح تقدير و تنديس جشــنواره، لوح تقدير نفر ســوم در 
بخش مســاجد براى طرح وايده نمايــش «تولد» به اكرم 
عباســى تعلق گرفت و جايزه نمايش «ميراث»به محمود 

فالحى اعطا شد.
در پايان نيز، از كتاب «چله نمايش ما» نيز رونمايى شــد 
و هنرمنــدان با حضور روى صحنــه در كنار ديگر عكس 

يادگارى انداختند.
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على محمد زاده   فرمانده ارشــد ارتش در شمال شرق و قرارگاه منطقه اى نيروى 
زمينى ارتش گفت: 29 فروردين روز افتخار ارتشيان است.

اميرسرتيپ دوم ستاد رضا آذريان در نشست خبرى خود با رسانه ها به بهانه روز ارتش 
افزود:يكى از اهداف نام گذارى روزها در تقويم كشورها ماندگار كردن برخى اتفاق هاى 

تاريخى يا زنده نگه داشتن وقايع مى باشد.
وى ادامه داد:با اين وصف اوالً اولويت ما در روز ارتش اطالع رسانى فلسفه نامگذارى اين 
روز ونقش ارتش در انقالب مى باشــد؛ چرا كه بعد از پيروزى انقالب عده اى از مخالفان 
به دنبال انحالل ارتش بودند تا به اهداف بعدى خود برســند، اما درايت ونگاه بلند امام 
خمينى (ره) مانع اين اقدام شد و ايشان در تاريخ 28 فروردين سال 58 پيامى تاريخى 
صادر كردند كه در آن ارتش راحافظ كشور دانستند ودشمنان آن را دشمنان استقالل 

كشور خواندند.
آذريان اظهارداشت:ايشــان فرمودند تمام ارتشيان (29 فروردين سال58) با سازوبرگ 
نظامى در شهرها به رژه بپردازند تا خط بطالنى بر تمام توطئه ها باشد؛ بر همين اساس 
اين روز براى ارتشــيان روز افتخار است. فرمانده ارشــد نظامى ارتش در شمال شرق 
گفت:هر ساله در اين تاريخ ارتش جمهورى اسالمى ايران براى اعالم آمادگى مجدد براى 

دفاع از كشور و نظام واظهار توانمندى هاى خود به رژه مى پردازد.
وى افزود:ارتش در دوران دفاع مقدس و به طور خاص در سال اول به دليل اينكه تنها 
واحد نظامى منسجم كشور بود نقش برجسته اى در دفاع از مرزها داشت و در عملياتى 

چون ثامن االئمه نيز نقش بى بديلى داشت.
از ســوى ديگــر و در زمان صلح نيز ارتش همواره در خدمت نظــام و مردم بوده و در 
زمان هاى بحرانى همچون ســيل و زلزله اولين يگان هاى اعزامى به منطقه از نيروهاى 
ارتش اســت ونمونه آن در زلزله كرمانشاه و سقوط هواپيما در سال گذشته دليل اين 

ادعاست.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به آمادگى كامل ارتش و ساير نيروهاى مسلح براى 
مقابله با انواع تهديدهاى دشــمن اظهارداشت: بر اساس دستورهاى فرمانده كل قوا كه 
فرموده اند نيروهاى مسلح بايد توان بازدارندگى و دفاعى خود را افزايش دهند همواره در 
حال تكميل و تجهيز امكانات خود هستند به نحوى كه در حال حاضر مى توانيم ادعا 
كنيم به مرحله اى رسيده ايم كه در بخش تسليحاتى هيچ نيازى به خارج از كشور نداريم 

و با تشكيل فرماندهى بهينه سازى و توليد هر روز در حال ارتقاى توانمندى خود هستيم 
و در بخش هاى مختلف از قبيل سيستم ارتباطى وتسليحاتى ويا سيستم ديد در شب 

پرواز بالگرد ها بومى سازى شده است.
آذريان گفت:اولويت نخســت ارتش حفظ امنيت كشور مى باشــد ودر حالى كه تمام 
منطقه با توطئه دشــمنان نا امن است، اما ايران اسالمى داراى امنيتى پايدار مى باشد؛ 
بنابراين به دشمنان هشدار مى دهيم به فكر تعرض به امنيت كشور ما نباشند كه پاسخ 

دندان شكنى دريافت خواهند كرد.
وى برنامه هاى روز ارتش در مشــهد را شــامل رژه يگان هاى نظامى وفرود چتربازان و 
رونمايى از جلد هشــتم كتاب «لشگر77» دانست و افزود: همچنين برنامه هايى چون 
ديدار با نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى و ائمه جمعه در شهرستان ها و ديدار با 

خانواده هاى شهدا و ايثارگران و غبارروبى مزار شهدا و... در دستور كار مى باشد.
وى در خصوص آخرين وضعيت انتقال پادگان به خارج از مشــهد نيز گفت: تا كنون 
دوسوم از پادگان منتقل شده است، اما انتقال كامل و انجام ساير اقدام ها منوط به پاسخ 

شوراى عالى معمارى و شهرسازى مى باشد.

فرمانده ارشد ارتش در شمال شرق:

ارتش مقابل هر تهديدى ايستاده است
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قدس: ســتون «هنر مشــهد» امروزبا چند خبر در حوزه 
نقاشى و تئاتر، شما را در جريان اتفاق هاى هنرى شهرمان 

قرار مى دهد. ستون امروز را بخوانيد. 

 نقاشى/ آبى آرام 
عالقــه مندان به هنر نقاشــى 
مى توانند براى ديدن نمايشگاه 
به  پور  تكتم عيــدى  نقاشــى 

نگارخانه رادين مراجعه كنند. 
ايــن نمايشــگاه از جمعه 24 
و  شــده  افتتــاح  فرورديــن 
همــه روزه آمــاده ميزبانى از 
عالقــه مندان به هنر نقاشــى 
اســت. نگارخانه رادين در بلوار سجاد، حامد جنوبى 12، 

پالك 108 واقع شده است. 

 بهاران  
اما خبر دوم هم مربوط اســت 
به عالقه مندان به هنر نقاشــى. 
نقاشــى  گروهــى  نمايشــگاه 
«بهــاران» كــه از 23 فروردين 
در ســالن 2 گالرى آرتين بر پا 
شــده تا سه شنبه 28 فروردين 
ميزبان حضــور عالقه مندان به 
اين هنر است. ساعت بازديد از 

اين نمايشگاه 16 تا 20 است.  
گفتنى اســت گالرى آرتين در خيابــان احمدآباد، قائم 8 

واقع است.  

 تئاتر/ هذا ذلك 
تئاتر دوستان مى توانند هر روز 
براى ديدن و شــنيدن خوانش 
كمدى «هــذا ذلك» به پرديس 

تئاتر مستقل مراجعه كنند. 
خوانــش ايــن كمدى كــه از 
24 فروردين آغاز شــده تا 31 

فروردين ادامه دارد. 
«هذا ذلك» به نويسندگى آرمان 
طيران و كارگردانى سمانه حكم آبادى هر روز ساعت 18 

ميزبان حضور عالقه مندان است. 
پرديس تئاتر مستقل نبش وكيل آباد 48 واقع است.  

  يرما 
تئاتــر «يرمــا» به نويســندگى 
و  لــوركا  گارســيا  فدريكــو 
هر  جــوادزاده  امير  كارگردانى 
روز در سالن بهار به نمايش در 
مى آِيد. ايــن نمايش كه از 26 
فروردين آغاز شــده همه روزه 
از ســاعت 18 ميزبــان حضور 
عالقه مندان اســت. سالن بهار 
در مجتمــع امام رضــا (ع) در 

پارك ملت واقع است. 

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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مهناز خجســته نيا  مد يرعامل ســازمان 
اتوبوسرانى مشهد  از افزايش 100 تومانى بهاى 
بليت اتوبوس د ر اين شــهر خبر د اد .نيشابورى 
د ر گفت و گو بــا خبرنگار ما ضمــن اعالم اين 
خبر گفــت: اين افزايش طبق مصوبه شــوراى 
اسالمى شهر مشهد  و از ابتد اى ارد يبهشت ماه 
اجرايى مى شــود . به گفته وى اين افزايش نرخ 
هم د ر خطوط بخش خصوصى اتوبوســرانى و 
هم ناوگان ســازمانى انجام مى شود .وى با بيان 
اينكه تغيير بهاى نرخ كرايه اتوبوس هر ساله د ر 
تمام شهرهاى كشور و به جهت تأمين افزايش 
هزينه هاى نگهد ارى ناوگان و د ستمزد  ها صورت 
مى گيرد ، اظهار د اشــت: اين د ر حالى است كه 
سازمان اتوبوسرانى مشهد  كمترين نرخ كرايه را 
بين ناوگان اتوبوسرانى كالنشهرهاى كشور د ارد .

  اد امه نرد ه گذارى خط 3 بى آر تى از 
اول ارد يبهشت

همچنيــن على رغــم مخافت هاى كســبه 

و مــردم محلــى با نــرده گــذارى خطوط 
بى آر تى، مد يرعامل سازمان اتوبوسرانى شهرد ارى 
مشــهد  د رخصوص آخريــن وضعيت اجراى 
خط 3 بــى آر تى حد فاصل ميــد ان توحيد  
تــا چهارراه ابوطالب نيز گفــت: مقد مات اين 
كار انجام و مجوز شــوراى اد ارى شهرســتان 
نيز د ريافت شــد ه، بنابراين بــا همكارى بين 
د ســتگاه هاى متولى از ابتد اى ارد يبهشــت 

نرد ه گذارى اد امه مسير نيز اجرا مى شود .

نيشــابورى با اشــاره به اجراى زيرساخت ها 
و ســاخت باراند از و پاركينــگ د ر اين زمينه 
گفت: د ر مصوبه كلى از ســاخت پاركينگ و 
باراند از به عنوان زيرساخت ها نام برد ه شد ه كه 
حد فاصل ميد ان توحيد  تــا چهارراه ابوطالب 

باراند از به ميزان كافى ايجاد  شد ه است.
به گفته وى تمام ايستگاه هايى هم كه به منظور 
ســاخت باراند از د ر اين مسير نيز جمع آورى 
شد ه بود ، پس از نصب نرد ه هاى خط ويژه د ر 

الين هاى مخصوص ساخته خواهند  شد . 
  روشن بود ن اتوبوس د ر پايانه 

تخلف محرز رانند ه
نيشابورى د ر پاسخ به انتقاد  مطرح شد ه مبنى 
بر تشــد يد  آلود گى هوا به د ليل روشن بود ن 
اتوبوس هــاى اتوبوســرانى د ر پايانه هاى ابتد ا 
و انتهــاى خطوط نيز گفت: طبق بخشــنامه 
ابالغ شد ه د ر سال گذشته، روشن نگه د اشتن 
اتوبــوس د ر پايانه ها تخلف رانند ه محســوب 

خواهد  شد . 
وى بــا رد  اين اد عا افــزود : تنها اتوبوس هايى 
كــه كمتر از د و د قيقه د ر پايانه توقف خواهند  

د اشت، مجاز به روشن بود ن هستند .

�ی��ری
قد   س پيگيرى كرد   

 مصوبه ممنوعيت خريد  كاالى خارجى 
د ر شهرد ارى مشهد  چه شد  ؟

على محمد    زاد   ه: مهر ماه سال گذشته و د   ر همان روزهاى 
اول آغاز به كار شــوراى پنجم بود    كه شــوراى شهر مشهد    
مصوبه اى د   اشت كه بر اساس آن خريد    كاالهاى خارجى كه 
مشابه د   اخلى د   ارند    د   ر مجموعه هاى شهرد   ارى ممنوع است. 
برهمين اســاس وبه منظور اطالع از روند    اجرايى اين مصوبه 
تصميم گرفتيم تا با مد   يران د   خيل د   ر اين موضوع گفت و گويى 

د   اشته باشيم كه د   ر اد   امه مى خوانيد   .

 تماس هاى بى سرانجام
از آنجايى كه د   ر بخشــى از مصوبه شــوراى شهرآمد   ه است 
كــه بايد    هر چهارماه يك بار گــزارش عملكرد   ى مد   يران د   ر 
اين بخش به شــورا ارسال شود    با رئيس شوراى شهر تماس 

گرفتيم، اما چند    روز تماس مكرر ما بى نتيجه بود   .
د   ر اد   امه براى آنكه به موضوع ســرعت بد   هيم با مد   ير روابط 
عمومى شورا تماس گرفتيم تا هماهنگى الزم را براى گفت و گو 
با رئيس شــوراى شــهر انجام د   هد    كه متأسفانه با گذشت 

چند   ين روز (حد   ود    يك هفته) اين مهم انجام نشد   .
بنابراين از آنجا كه د   ر مصوبه مورد    نظر ذكر شــد   ه است كه 
كميته اى براى بررســى خريد   هاى اقالم خارجى تشــكيل 
بشــود    و نمايند   ه اى از شورا د   ر آن كميته حضور د   اشته باشد    
از روابط عمومى مربوط خواستيم نمايند   ه شورا د   ر كميته را 
براى مصاحبه معرفى نمايد    كه بعد    از گذشت د   و روز رئيس 
كميسيون فرهنگى را به عنوان فرد    مصاحبه شوند   ه، معرفى 
كرد   ند    وبعد    از تماس با احســان اصولى (رئيس كميســيون 
فرهنگى) مشــخص شد    او نمايند   ه شــورا د   ر كميته مربوط 
نيست و از برنامه هاى كميسيون فرهنگى براى ترويج فرهنگ 

خريد    كاالى ايرانى گفت.
خالصه اينكه د   ر اين بخش راه به جايى نبرد   يم و مد   ير روابط 
عمومى شورا هم د   ر پاسخ به گاليه ما براى كم كارى و تعلل 
طوالنى اظهار د   اشت؛ اعضاى شورا بيكار نيستند    كه هر زمان 

كه گفتيم با رسانه ها صحبت كنند   .

 حمايت از كاال و فكر ايرانى
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى شهر مشهد    گفت:حمايت از 
محصوالت ايرانى تنها منحصر به كاالهاى ماد   ى نيست و ما 
به د   نبال حمايت جد   ى از فكر ايرانى د   ر تمام بخش ها هستيم. 
احســان اصولى افزود   : بر اساس مصوبه سال گذشته شوراى 
شهر د   ر حال فراهم كرد   ن شرايط براى استفاد   ه حد   اكثرى از 
محصوالت ايرانى بود    كه با فرمايشات رهبرى د   ر ابتد   اى سال 
جارى و نام گذارى سال با عنوان حمايت از كاالى ايرانى اين 

موضوع به يك اولويت تبد   يل شد   ه است.
وى اظهار د   اشت: بر همين مبنا اســتفاد   ه از كاالى ايرانى و 
به طور خاص كاالهاى توليد    شــد   ه د   ر استان د   ر شرايط برابر 
د   ستورى اســت كه به همه بخش هاى شهرد   ارى ابالغ شد   ه 
است. وى اد   امه د   اد   :از سوى د   يگر حمايت از شركت هاى د   انش 
بنيان د   ر بخش هاى مختلف د   ر د   ستور كار مى باشد    وبا هد   ف 
تقويت اين شركت ها حمايت هايى از قبيل معافيت از عوارض 
شــهرد   ارى د   ر نظر گرفته شد   ه و ســعى بر اين است تا تمام 
نيازهاى سخت افزارى و نرم افزارى شهرد   ارى از طريق همين 

شركت هاى بومى برطرف شود   .

 ممنوعيت فروش كاالى خارجى د   ر بازارهاى شهرد   ارى
معاون خد   مات شهرى و محيط زيست شهرد   ارى هم گفت: 
به منظور د   قت بيشتر د   ر اين امر اقالم مورد    نظر براى خريد    
بازارها به كميته خريد    ارائه مى شود    تا بررسى هاى الزم را انجام 
د   هند    و اگر محصولى مشابه د   اخلى د   اشته و شرايط برابرى با 

آن د   اشته باشد    خريد   ارى نخواهد    شد   .
كاظمى اد   امه د   اد   :د   ر حوزه ماشين آالت نيز از حد   ود    د   و سال 
گذشــته به سمت استفاد   ه از توليد   ات د   اخلى رفته ايم واغلب 
اقالم مصرفى د   ر ماشين آالت خد   ماتى ايرانى مى باشد    و تنها 
د   ر موارد   ى چون باالبر هاى آتش نشــانى كه مشــابه د   اخلى 

ند   ارند    مجبور به خريد    خارجى هستيم.

 خريد    خارجى آخرين اولويت
مد   ير روابط عمومى سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرد   ارى 
مشهد    هم گفت: خريد    محصول خارجى د   ر اين حوزه آخرين 
تصميم ود   ر شرايطى است كه نتوانيم نمونه د   اخلى پيد   ا كنيم.
بخت آزما افزود   :اقالم مصرفى د   ر بخش هايى چون رنگ آميزى 
و تابلوها و چراغ ها به طور كامل از توليد   ات د   اخلى هستند    و 
حتى اگر نمونه خارجى ارزان تر هم باشد    به منظور حمايت از 
كاالى ايرانى محصول ايرانى اســتفاد   ه مى شود    و تاكنون هم 
ثابت شد   ه است كه به لحاظ كيفيت مشابه و د   ر موارد   ى بهتر 

از محصول خارجى مى باشد   .
وى اد   امه د   اد   :با اين حال د   ر بخش هايى چون تجهيزات قطار 
شــهرى به د   ليل نبود    نمونه د   اخلى راهى جز خريد    خارجى 
نيســت با اين حال و به همت توليد    كنند   گان د   اخلى تعد   اد    
زياد   ى از اقالم مورد    نياز د   ر بخش ريلى و حتى خود    قطارها د   ر 
حال توليد    د   ر د   اخل مى باشد    كه تا كنون مذاكراتى هم شد   ه 
است و اميد   واريم د   ر آيند   ه نه چند   ان د   ور شاهد    قطع وابستگى 

كامل به خارج د   ر نگهد   ارى قطارها باشيم.

از ارديبهشت ماه آغاز مى شود  

افزايش 100 تومانى نرخ كرايه و آغاز نرده گذارى خط 3 بى آر تى
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  گاليه مردم از كمبود مراكز شارژ« من كارت »
اين مقام مسئول د ر اد امه، پاسخگويى به انتقاد ات مطرح شد ه د ر خصوص كمبود  
مراكز شــارژ «من كارت» را نيز به سازمان فاواى شهرد ارى مشهد  موكول كرد  و 
اظهار د اشت: تمامى مسائل مرتبط با شارژ «من كارت» از سال 95 به سازمان فاوا 

سپرد ه شد ه است.  

نرخ طال و سكه
قيمت د ر سطح شهر

(تومان)

167/700

1/830/000

1/740/000

865/000

540/000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جد يد 
سكه تمام طرح قد يم

نيم سكه

ربع سكه
د الر

3
دوشنبه   27 فرورد ين 1397 

29 رجب 1439 16 آوريل 2018   
سال سى و يكم   
شماره 8662  ويژه نامه 3048 

د ر شهر  شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

رخ د     ر رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

سوژه از شما / پيگيرى از ما
د     ر  د     اند       مى  خود       وظيفه  مطبوعاتى  رسالت  راستاى  د     ر 
جهت رفع مشكالت مرد     مى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانند     گان  عزيز   د     ر حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصاد     ى 

و ...  را پيگيرى و منعكس كند      .

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

 جاى خالى تند  يس هاى مذهبى د  ر پارك مينياتورى 
باتوجه به پايتخت فرهنگى ناميد  ن مشهد   و فراوانى توريسم د  ر 
اين منطقه، ســاخت پارك مينياتورى توسط شهرد  ارى مشهد   
خيلى ضعيف وابتد  ايى است، متاسفانه د  رمحيط به آن وسعت وبا 
آن همه هزينه، هيچ نماد   و اثرى ازتاريخ غنى اسالم وجود   ند  ارد   
به جاى تند  يس بم وكند  وان و تخت جمشيد   كه هيچ ارتباطى حتى ارتباط با خراسان بزرگ 
ند  ارد   حد  اقل تند  يسى از زيارت خاصه مسير سفرامام رضا (ع)د  ر ايران تا مرو، سرخس، سناباد   
و يا نماد  ى از قلمرو خراســان كهن  تا هرات و خوارزم، مسيرجاد  ه ابريشم، مفاخرخراسان، 
مشــهد   و انقالب و د  فاع مقد  س، سد  هاى كهن خراســان و.. راترسيم مى كرد  يد   از پايتخت 
فرهنگى هيچ رنگ وبويى به نظرنمى رســد   همه شما و ما مد  يون امام رضا(ع) هستيم و به 
خاطرامام رضا(ع) مشهد   شد  ه پايتخت فرهنگى با همت و غيرتى امام رضا(ع) پسند   نواقص 

را برطرف كنيد  .
915...4660

 جوابيه هاى سازمان اتوبوسرانى مشهد  
د  ر پاســخ به پيام شهروند   محترم مند  رج د  ر شماره 8660 مورخ 
97/1/20 با موضوع: «يك خواســته از رئيس شــوراى شهر؛ از 
رئيس شوراى اســالمى شهر مشهد   خواهشمند  م پيگيرى كند   
چرا مسئوالن اتوبوسرانى بهره برد  ارى از اتوبوس هاى شهر مشهد   
و بيشــترين اختيارات و امكانات را به فرد  ى د  اد  ه اند   كه ارزشــى براى حق و حقوق و وقت 
شهروند  ان قائل نمى شود   و خواسته هاى خود  ش را به شهروند  ان تحميل مى كند  » به استحضار 
شــهروند   محترم مى رساند   تصميمات اتخاذ شد  ه پيرامون ســهم خطوط از ناوگان موجود   
براســاس آناليزى است كه از خروجى گزارش هاى سامانه به د  ست مى آيد   و شخص خاصى 
د  ر اين مورد   تصميم گيرند  ه نيست، البته باالنس خطوط به صورت روزانه با توجه به آمار فعال 
توسط مسئوالن برنامه ريزى خطوط و د  ر مناطق صورت مى گيرد   و چنانچه شهروند   محترم 

نياز به ارائه توضيح بيشترى د  اشته به روابط عمومى سازمان مراجعه تا پاسخ الزم ارائه شود  .
همچنين د  ر پاسخ به پيام شهروند   محترم مند  رج د  ر شماره 8659 مورخ 97/1/22 با موضوع: 
«كمبود   اتوبوس خط 203، از سازمان اتوبوسرانى مشهد   خواستارم فكرى به حال اتوبوس هاى 
خط 203 بكنند   و از اتوبوس هاى جد  يد   د  ر اين خط اســتفاد  ه كنند  ؛ زيرا اين خط مسافران 
زياد  ى د  ارد  ، اما تعد  اد   صند  لى هاى اتوبوس خيلى كم است و مسافران واقعاً اذيت مى شوند  » 
به استحضار شهروند   محترم مى رساند   خط 203 با 11 د  ستگاه فعال و ميانگين سرفاصله 12 
د  قيقه د  ر حال خد  مت رسانى به شهروند  ان محترم مى باشد   كه باتوجه به شرايط مسير اين 
خط (د  ر بلوار خاد  م الشريعه و بلوار شهيد   ثنايى) كه اتوبوس ها با چند  ين مرحله د  ور زد  ن و 
گرد  ش ســرويس د  هى د  ارند   و با توجه به اينكه اتوبوس هاى جد  يد   از لحاظ عرضى و طولى 
نسبت به اتوبوس هاى د  يگر بزرگ تر مى باشند   د  ر صورت به كارگيرى آن ها د  ر مسير اين خط، 

مشكل ترد  د   پيد  ا خواهند   كرد  .
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همزمان با هفته سالمت انجام مى شود 

  ارائه خد مات رايگان تخصصى د رمانى
 و مشاوره اى به زنان

پروين محمد ى: محبوبه پاكد ل مشــاور رئيس د انشگاه علوم 
پزشكى مشهد  د ر امور بانوان د ر جلسه هم اند يشى بانوان خير به 
خبرنگار ما گفت: با راه اند ازى د ومين مركز توسعه سالمت بانوان 
800 خانوار منطقه سيد ى از خد مات تخصصى كلينيك ويژه 
اين د انشگاه برخورد ار خواهند  شد . رئيس مركز توسعه سالمت 
بانوان استان خراسان رضوى د ر اد امه گفت وگو خاطرنشان كرد : 
با هماهنگى مركز بهد اشت شماره 5 شهرستان مشهد  و كلينيك 
ويژه قائم همزمان با هفته ســالمت (1 تا 7 ارد يبهشت) بانوان 
نيازمند  منطقه سيد ى كه توســط رابطين سالمت اين مركز 
شناسايى و ارجاع شوند  تحت پوشش خد مات تخصصى زنان، 
مامايى، روان شناسى بالينى، مشاوره بارورى و نابارورى، بينايى 
سنجى، طب ســنتى، كلينيك زخم هاى د يابتى و تختخوابى، 
مراقبت هاى پس از ترخيص از بيمارستان قرار خواهند  گرفت 
و اين خد مات رايگان انجام خواهد  شــد . وى تصريح كرد : اين 
مركز با هد ف ارتقاى ســالمت بانوان به عنوان محور خانواد ه و 
د سترسى و آسان تر ساكنين مناطق محروم به خد مات تخصصى 
بهد اشتى د رمانى از هفته سالمت آغاز به كار خواهد  كرد  و د ر 
كنار خد مات تخصصى با هد ف كارآفرينى و اشتغال زايى براى 
بانوان واجد  شــرايط كالس هاى مهارت آموزى خياطى، چرم 
د وزى، گل آرايى و تزئينات و... برگزار و عالقه مند ان مى توانند  از 
آموزش هاى رايگان د وره هاى مورد  اشاره برخورد ار شوند  و منبع 

د رآمد  مناسبى براى خانواد ه باشند .

فرماند ه انتظامى مشهد :
  فعاليت كميته حل اختالف هيئت هاى 

مذهبى نمونه كامل جامعه محورى است
قد س: فرماند ه انتظامى مشــهد  گفــت: فعاليت كميته حل 
اختالف هيئت هاى مذهبى نمونه كامل واگذارى كار مرد م به 
خود  مرد م و عين جامعه محورى است. سرهنگ آقا بيگى كه د ر 
نشست با اعضاى كميته حل اختالف هيئات،مساجد  و مؤسسات 
خيريه مشــهد  ســخن مى گفت، افزود : هيئت هاى مذهبى به 
عنوان معتمد ين مرد م نقش مثبتى د ر حل اختالفات د اشته و 

كارنامه عملكرد  اين شورا منشأ بركات خاصى بود ه است.

مخاطبان گرامى!
د ر  را  خــود   نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد .
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آب و �وا
 كاهش شديد دما و تداوم بارندگى ها 

در خراسان رضوى 
قدس: اداره كل هواشناســى خراسان رضوى در اطالعيه اى 
اعالم كرد: تحليل نقشه ها و مدل هاى هواشناسى بيانگر تداوم 
فعاليت ســامانه ناپايدار جوى تا ظهر روز چهارشــنبه هفته 
جارى در سطح استان است، كه با گسترش جريانات سرد و 
مرطوب شمالى همراه خواهد بود. در ادامه اين اطالعيه آمده 
است با توجه به اين وضعيت انتظار مى رود گسترش جريانات 
شــمالى باعث كاهش محسوس دما شود به طورى كه امروز 
و همچنين اوايل وقت روزهاى سه شــنبه و چهارشنبه هفته 
جارى دماى حداقل شبانه در نواحى سردسير استان به كمتر 
از صفر درجه سانتيگراد برسد. بر اين اساس بارش ها در نواحى 
سردسير و كوهستانى تبديل به بارش برف و باران خواهد شد. 
طبق تحليل مدل هاى هواشناسى هم بارش هاى رگبارى توأم 
با رعد وبرق و بارش تگرگ همچنان در استان ادامه داشته كه 
با توجه به حجم بارش ها، امكان آبگرفتگى معابر و همچنين 
سيالبى شدن مسيل ها بويژه طى امروز و فردا در سطح استان 

(مخصوصاً نيمه جنوبى و غربى) وجود دارد.

��م �وم
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 پياده راه سازى با ملزومات فراموش شده
على محمد زاده: روز گذشته خبرى به نقل از شهردار منطقه 
11 بر روى خروجى يكى از سايت هاى خبرى قرار گرفت كه 
وى از آمادگى شهردارى براى تبديل چند محور از خيابان هاى 

منطقه به پياده راه سخن گفته بود.
ريخته گر در لزوم اين امر و كاستن از سهم خودروها از معابر 
شهر نكاتى را گفته كه بى ترديد مورد تأييد تمام كارشناسان 
اين حوزه اســت و در شــهرهاى بزرگى چون مشــهد تمام 
شهروندان بر مصايب در حال افزايش خودروها واقف هستند 
واز هر طرحى كه بتواند اندكى از اين پيشروى انواع آلودگى و 

معضالت حاشيه اى آن بكاهد، استقبال مى كنند.
بــا اين وصــف و ضمن تأييد اصــل موضوع بيان شــده از 
ســوى شــهردار منطقه 11ذكر چند نكته را الزم مى دانيم 
كه اميدواريم مد نظر مديران مربوطــه قرار گيرد. اينكه در 
شهرهاى بزرگ برخى از مناطق را براى عبورخودروها ممنوع 
كرده و تنها به پياده ها اختصاص مى دهند تنها به بستن يك 
خيابان خالصه نمى شود و قبل از آن تمام زيرساخت هاى الزم 
را تهيــه مى كنند و در آخرين مرحلــه خيابان مربوطه را به 
پياده راه تبديل مى كنند. حال تصور كنيد حدفاصل چهارراه 
آزادشهر تا ميدان جالل  آل احمد كه شهردار منطقه اين محور 
را يكى از چند محلى اعالم كرده كه طرح پياده راه سازى در 
آن اجرا خواهد شــد چه موقعيتى در ترافيك محدوده بولوار 
امامت دارد و مهم تر اينكه آيا نيازهايى چون پاركينگ براى 
شــهروندانى كه قرار است به اين محل مراجعه كنند، ايجاد 

شده است؟
آنچه مســلم است براى اجراى چنين طرحى پيش نيازهاى 
مهمى چون حمل ونقل عمومى و پاركينگ الزم است كه بى 
ترديد هنوز در كل شهر مشهد به عنوان چالش هاى مديريت 

شهرى مطرح هستند.
از سوى ديگر اگر قرار باشد بار ترافيكى اين چهارراه به محور 
ديگرى منتقل شود آيا در محدوده اين چهارراه محورى وجود 
دارد كــه هم اكنون با حداكثر ظرفيــت بار ترافيكى روبه رو 
نباشــد چراكه در اكثر اوقات در تمامى خيابان هاى اصلى و 
فرعى اين محدوده شــاهد كندى حركت خودروها به دليل 
ازدحام خودروهاى عبورى هستيم و به دليل نبود پاركينگ 
در وضعيت فعلى شاهد توقف خودروها در داخل خيابان هاى 

فرعى هستيم.
حال اگر اين محور حتى به صورت آزمايشى بسته باشد، بى 
ترديد نتيجه اى جز اتالف وقت شــهروندان و ايجاد ترافيك 
شــديد در محورهاى موازى و خيابان هاى اطراف و به دنبال 

آن مصرف سوخت و توليد آالينده هاى بيشتر نخواهيم بود.
سخن آخر اينكه ما نيزهمچون شــهروندان از طرح چنين 
موضوعى از ســوى مديريت شهرى استقبال مى كنيم، ولى 
براى آنكه در آغاز چنين حركت پسنديده اى خاطره اى منفى 
در ذهن شهروندان ايجاد نشود و انتقاداتى را به دنبال داشته 
باشــد كه ادامه آن را به مخاطره بيندازد، پيشنهاد مى كنيم 
حداقل براى اجراى آزمايشــى طرح معابر ديگرى را انتخاب 
نمايند و براى اجراى آن در معابر پر تردد ابتدا زيرساخت هاى 
الزم را تــا حد تــوان ايجاد كنند تا موجب ترغيب بيشــتر 
شهروندان هم براى استفاده كمتر از خودرو و هم استقبال از 

تبديل سواره روها به پياده راه ها شود.

معاون استاندار خبر داد
رايزنى براى راه اندازى مجدد

پروازهاى هفتگى فرودگاه بجنورد

بجنورد-خبرنگار قدس: معاون هماهنگى امور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندارى خراسان شمالى گفت: انجام پروازهاى 
هفتگى در فرودگاه بجنورد يكى از دغدغه هاى اين اســتان 
است. مجيد پورعيسى با اشــاره به اينكه تالش هاى فراوانى 
براى افزايش تعداد پروازها انجام شده و در حال انجام است، 
افزود: استاندارى آمادگى هرگونه حمايتى همچون تضمين 

تكميل صندلى هاى هواپيما را دارد. 
وى با اشاره به اينكه طى چند روز گذشته مذاكراتى با شركت 
هواپيمايى آتا به منظور انجام پرواز در فرودگاه بجنورد انجام 
شده است، ادامه داد: استاندارى به اين شركت اعالم كرده و 
حتى به صورت مكتوب نيز بيان كرده كه صندلى هاى هواپيما 
از سوى استاندارى تضمين مى شود و اين شركت درخواست 
بررســى هاى بيشتر به لحاظ فنى را داشت. پورعيسى اظهار 
كرد: از سوى ديگر با شركت هواپيمايى آسمان نيز صحبت 
شده و قرار بر اين شد تا اين شركت از ارديبهشت ماه دو پرواز 

به فرودگاه بجنورد داشته باشد. 

 كشف يك ميليارد ريال 
پودر بدنسازي قاچاق 

نيشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى از 
كشف يك ميليارد و 350 ميليون ريال پودر بدنسازي قاچاق 

در نيشابور خبر داد.
سردارقادر كريمى گفت: با كسب خبرى مبنى بر دپو مقادير 
زيادى پودرهاى بدنسازى قاچاق در انبار يك منزل مسكونى 
در محدوده خيابان امام خمينى(ره) شــهر نيشابور، موضوع 
در دســتور كار تيمى از پليس آگاهى قرار گرفت.وى افزود: 
مأموران در بازرســي از انبار اين منــزل مقادير زيادى پودر 
بدنسازى قاچاق به ارزش تقريبى يك ميليارد و 350 ميليون 

ريال كشف كردندوفرد متخلف به مقام قضايى معرفى شد.

در مشهد برگزار شد
كارگاه شناسايى و پرورش ايده هاى 

نوآورانه در حوزه آب و محيط زيست
رسائى فر: نخستين كارگاه از سرى رويدادهاى شناسايى و 
پــرورش ايده هاى نوآورانه در حوزه آب و محيط زيســت در 
دانشكده منابع طبيعى و محيط زيســت دانشگاه فردوسى 

مشهد برگزار شد.
به گفته زينلى دبير اين كارگاه در اولين جلســه 20 ايده از 
سوى دانشجويان و صاحب نظران مطرح شد كه ايده پردازان 
با طرح نظرات و ايده هايى كه داشتند نكات مورد نظرشان را 
مطرح كردند و چنانچه سؤالى مطرح مى شد، پاسخگو بودند. 

وى همچنين اظهار داشت: اين ايده ها در حوزه آب و محيط 
زيست در قالبى مشخص مطرح شد كه برخى حضورى و در 
حضور سايرين ايده هايشان را بيان كردند و يكى دو ايده هم 

خصوصى عنوان شد.
زينلى هدف از برگزارى اين كارگاه هاى را حل مشكالت آب 
و محيط زيســت از طريق «استارت آپ »ها بيان كرد و اظهار 
داشــت: با توجه به شــرايط و دغدغه هايى كه در حوزه آب 
و محيط زيست در جامعه ما وجود دارد با همكارى هايى كه 
انجام شد بر آن شديم تا از طريق «استارت آپ» و ايده هايى كه 
در اين مقوله وجود دارد، ضمن در آمدزايى هايى كه به وجود 
خواهد آمد، چالش هايى را كه در حوزه آب و محيط زيســت 

وجود دارد، حل كنيم.
وى افزود: كارگاه هاى مختلفى در اين زمينه قرار است برگزار 
شود كه اولين آن برگزار گرديد تا در نهايت در مراحل بعدى 
طبق ارزيابى هايى كه انجام خواهد شد ايده هايى كه قابليت 
اجرايى داشــته باشند مورد هدايت و حمايت هاى بعدى قرار 

خواهند گرفت.

مديركل هواشناسى خراسان رضوى:
 بارورى ابرها 

راهكار مقابله با خشكسالى نيست

ايرنا: مديركل هواشناسى خراســان رضوى مديريت بهينه 
مصرف منابع آب را تنها روش ســازگار با اقليم در اين استان 
ذكر و بيان كرد: ساير روش ها مانند بارورى ابرها راهكار مقابله 

با كمبود آب و خشكسالى در خراسان نيست.
محسن عراقى زاده افزود: ميانگين بارندگى در خراسان رضوى 
از ابتداى سال زراعى جارى تاكنون 50 درصد نسبت به مدت 
مشابه دوره آمارى بلندمدت و همچنين پارسال كاهش داشته 
است. وى ادامه داد: ميانگين بارندگى طى اين مدت در تمامى 
شهرستان هاى خراســان رضوى كاهش داشته و رقم منفى 
نشان مى دهد. مديركل هواشناســى خراسان رضوى گفت: 
برخى، بارورى ابرها را كه قدمتى 70 ساله دارد، راهكارى براى 
افزايش بارندگى مطرح مى كنند. از نظر علمى اين روش بويژه 
در خراسان رضوى راهكار مناسبى نيست و حتى كاربرد آن 

احتمال كاهش بارش ها را نيز در پى دارد.
وى افزود: از آنجا كه در فضاى خراســان رضوى هسته هاى 
متراكم ذرات معلق خاك فراوان وجود دارد، اين امكان شديداً 
متصور است كه پاشيدن بلورهاى يخ خشك يا بلورهاى يدور 
نقره باعث افزايش بيش از حد هســته ها و در نتيجه مختل 
كردن فرآيند ميعان شده و از مقدار در اين استان بارش بكاهد. 
وى گفت: طى هفت دهه گذشــته، كشــورهاى بسيارى به 
موضــوع بارورى ابرها پرداخته اند و مقاالت بســيارى در اين 
زمينه به چاپ رســيده است، اما در هيچ يك از آن ها موردى 
يافت نمى شــود كه ادعا كرده باشند از اين طريق مشكل كم 
آبى و خشكسالى را حتى در مناطق كوچك و براى كوتاه مدت 

حل كرده باشند.
مديركل هواشناســى خراســان رضوى افزود: بر اين اساس 
بسيارى از كشــورها فرآيند برانگيختن ابرها براى بارورى با 
هدف افزايش بارندگى را كنار گذاشته و سعى و تالش خود را 
معطوف به مديريت منابع آبى در تمامى بخش ها اعم از شرب، 

كشاورزى و صنعت كرده اند.
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معاون دادستان مركز استان با اشاره به تخليه روزانه 600 تانكر در كشف رود تأكيد كرد

برخورد جدى دستگاه قضا با رانندگان متخلف تانكرهاى فاضالب

گفت و گو

و  اجتماعى  امــور  معاون  فاطمه معتمدى: 
پيشگيرى از وقوع جرم دادستان مركز خراسان 
رضوى اظهار داشــت: با توجه بــه اينكه در 
گزارش هايى بارها اعالم شــده بود روزانه بين 
300 تا 600 تانكر در مشــهد فاضالب را در 
كشف رود تخليه مى كنند، دادستانى با توجه به 
حساسيت اين موضوع و اثرات زيست محيطى 

و بهداشتى آن، به اين قضيه ورود يافت.
قاضى محمد بخشــى محبى در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود:در اين راستا چندى قبل طى 
دستورالعملى به تمامى دستگاه هاى ذى ربط 
از جمله فرماندارى ساماندهى اين تانكرها ابالغ 
شــد با اين وجود بازديد انجام شده نشان داد 

چندان موفقيتى حاصل نشده است.
وى تصريح كرد:در شــهريور ســال گذشته 
مكاتبه اى با فرماندار مشــهد انجام و طى آن 
اجراى دستورالعمل ســاماندهى و نظارت بر 
فعاليت خودروهاى حمل فاضالب مورد تأكيد 

قرار گرفت.
معاون دادســتان در حفظ حقوق عامه با بيان 
اينكه حسب اين دستورالعمل ابالغى تمامى 
دستگاه هاى ذى ربط موظف به انجام وظايف 
قانونى خود شــدند،تصريح كرد: از آن جا كه 
تخليه فاضالب اعم از نوع خانگى، بيمارستانى، 
صنعتى و صنايع آب كارى در حد گسترده اى 
توسط تانكرهاى حمل فاضالب در كشف رود 
انجام مى شد از دستگاه هاى ذى ربط خواسته 
شد نسبت به انجام وظايف قانونى خود اقدام 

كنند.
قاضى بخشــى محبى با اشاره به بازديد انجام 
شــده از محل تخليه فاضالب در كشف رود 
خاطرنشان كرد: هرچند تغييراتى درخصوص 
تصفيه خانه ايجاد شده بود، اما همچنان برخى 
خودروهــاى حمل فاضــالب رعايت ضوابط 
زيست محيطى و بهداشتى را اجرا نمى كردند.

وى ادامــه داد:با توجه بــه اين وضعيت اخيراً 
مكاتبه اى در خصوص لزوم داشتن مجوز حمل، 
پروانه اشتغال و ملبس بودن رانندگان تانكر هاى 
حمل فاضالب به صورت متحد الشــكل انجام 
شد تا رانندگان و تانكرهايى كه در اين حوزه 

فعال هستند، مشخص شوند.
قاضى كميسيون ســالمت و امنيت غذايى با 
بيان اينكه اين خودروها مكلف شــده بودند 

تانكرها را در معابر شهرى و عمومى به لحاظ 
رعايت موارد زيست محيطى و بهداشتى پارك 
نكنند،گفت:دراين راستا داشتن پاركينگ ويژه 
در محدوده و نزديكى تصفيه خانه مورد تأكيد 
قــرار گرفت تا پس از اختصــاص اين فضا با 
رانندگانى كه مرتكب تخلف پارك تانكر حمل 
فاضالب در معابر شــهرى و عمومى مى شوند 
توســط مديريت حمل و بار برخورد و متوقف 

شوند.
معاون دادستان مركز استان تأكيد كرد: پارك 
و توقف تانكر هاى حمل فاضالب در گذرگاه ها 
و مجاورت با واحدهاى مسكونى مردم به دليل 
آلودگى قابل پذيرش نيســت. بنابراين تعيين 
مكان ويژه براى توقف اين تانكرها در محدوده 
و نزديكى محل تصفيه خانه مورد تأكيد قرار 

گرفت.
وى با اشاره به آماده و مهيا شدن محل توقف و 
پارك تانكرهاى حمل فاضالب در محدوده بلوار 
شهيد مفتح گفت: با توجه به اين مسئله  طى 
مكاتبه اى با مديرعامل ســازمان حمل و نقل 
بار درون شــهرى و حومه مشهد اعالم شد با 
توجه به دستورالعمل ابالغى مبنى بر نظارت بر 
فعاليت خودروهاى مخصوص حمل فاضالب، 
با هر گونه تخلف رانندگان تانكرهاى هاى ياد 
شده از جمله پارك در معابر شهرى و عمومى 

برخورد خواهد شود.
وى با اشاره به برخى تخلفات تانكرهاى حمل 
فاضالب از جمله رعايت نكردن وزن بار و تخليه 
غير مجازگفت:در صورت بــروز اين تخلفات 

خودرو متوقف و به پاركينگ منتقل مى شود.
بخشى محبى ادامه داد: تذكر جدى ديگر اينكه 
با توجه به آســيب و آلودگى فاضالب و حمل 
آن با تانكر بايد ساخت تصفيه خانه سپتاژكه 
هم اكنون در دست ساخت است سرعت يابد. 
بازديد انجام شــده از روند ساخت و ساز اين 
تصفيه خانه، نشان از رضايت بخش بودن روند 
كنونى ساخت ندارد به طورى كه كار فقط در 
حد چند ســاختمان ساخته شده، انجام شده 
اســت، ولى هنوز هيچ تجهيزاتى نصب نشده 
اســت. بنابراين مسئوالن ذى ربط بايد پيگير 
تسريع در ســاخت تصفيه خانه ياد شده كه 
در محدود تصفيه خانه اولنگ در حال ساخت 

است، باشند.

قدس: بارش باران بهارى شنبه شب گذشته كه با وزش باد 
و توفان همراه بود، عالوه بر جارى شدن سيل در راه هاى 
روستايى و آبگرفتگى معابر شهرى، جان يك نفر را نيز در 

شهرستان ششتمد گرفت.
به گزارش هواشناسى خراسان رضوى شنبه شب گذشته 
18/7 ميلى متر باران در مشهد باران باريد. در اين مدت در 

شهرستان نيشابور نيز 17 ميلى متر باران باريد.
بر اســاس اين گزارش ميزان بارش باران در شهرســتان  
قوچان هفت ميلى متر، كاشمر و تربت جام پنج ميلى متر، 
گناباد چهار ميلى متر، سبزوار دو ميلى متر و تربت حيدريه 

يك ميلى متر گزارش شده است.

 خسارت يك ميلياردى سيل و توفان در تايباد 
وزش باد و توفان شديد شنبه شب گذشته همچنين يك 
ميليارد ريال خسارت در شهرستان تايباد برجاى گذاشت.

به گزارش ايرنا فرماندار تايباد در جريان بازديد از واحدهاى 
مسكونى خسارت ديده در روستاى دوغارون با اعالم اين 
خبر گفت: ارزيابى ميزان دقيق خسارت در دست بررسى 
اســت. حسين شرافتى راد ادامه داد: در روستاى دوغارون 
خسارت ها شامل تخريب پنج ديوار واحد مسكونى، سقف 
دو واحد دامدارى و قطع يك انشعاب برق و گاز است. بارش 

تگرگ در بخــش ميان واليت نيز به برخى مزارع و باغ ها 
خســارت هايى زد كه ميزان آن توسط كارشناسان جهاد 

كشاورزى در دست بررسى است. 
وى افزود: همچنين شــنبه شب گذشــته يك دستگاه 
خودروى سوارى 405 بدون سرنشين كه در سيل گرفتار 
شده بود، توسط نيروهاى امدادى هالل احمر در محدوده 

دهستان كرات نجات يافت.

 تخريب 9 منزل روستايى ششتمد 
بخشــدار ششــتمد نيز گفت: بر اثر بارش شديد باران 9 

منزل روستايى بخش ششتمد ســبزوار دچار خسارت و 
تخريب شد. مجيد كريمى اظهار كرد: بارش شديد باران 
در روستاى كالته سادات منجر به بروز سيالب شد و عبور 
سيالب از يكى از معابر روستا منجر به تخريب هفت منزل 
مسكونى قديمى شــد و همچنين يك خانم سالمند در 
روستاى كالته سادات مصدوم كه با كمك عوامل اورژانس 
به مراكز درمانى سبزوار منتقل شد، اما بر اثر عوارض شدت 

حادثه جان خود را از دست داد.
وى ادامه داد: بر اثر بارش شــديد تگرگ، بخشى از جاده 
روستاى حسين آباد دهستان شامكان و دو منزل مسكونى 
تخريب و 17 منزل مسكونى اين روستا دچار آب گرفتگى 
شــد كه با تالش عوامل آتش نشــانى و هالل احمر اين 

مشكل برطرف شد. 
كريمى گفت: بارش باران سبب بسته شدن راه هاى مناطق 
روستايى ربع شامات منطقه ششتمد به شهرستان كاشمر 
و منطقه كوهسرخ و راه روستايى كيذور به سبزوار شد كه 
با تالش عوامل راهدارى بازگشايى شد. بخشدار ششتمد 
با اشــاره به بارش شــديد تگرگ در روستاهاى طرسك، 
تندگ، مهرشانى و سنجرد اظهار كرد: مشكالت ناشى از 
بارندگى ها و ميزان خسارت وارده به روستاييان در دست 

پيگيرى است كه متعاقباً اعالم مى شود.

باد و باران در خراسان رضوى حادثه آفريد

خسارت ميلياردى سيل تا مرگ يك زن بر اثر ريزش آوار

تگرگ در بخــش ميان واليت نيز به برخى مزارع و باغ ها 

گزارش قدس از پروژه 227 ميلياردى كه خاك مى خورد
 ناهمراهى همراه سراى بيمارستان امام رضا

مهناز خجســته نيا  قفل درهاى «همراه 
سراى بيمارســتان امام رضا(ع)» از يك سال 

هم گذشت.
همراه سرايى كه اسفند ماه سال 95 در طبقه 
همكف پروژه عظيــم پاركينگ طبقاتى «ابن 
ســينا» واقع در چهارراه دكترا به بهره بردارى 
رســيد.آن زمــان اين خبر چنــان در بوق و 
كرنا پيچيد كه هرگــز گمان نمى كرديم بعد 
از گذشــت بيش از يك ســال باز هم درهاى 
همراه سرا بسته بماند.اين در حالى است كه 
در مراســم بهره بردارى از اين پروژه از صرف 
اعتبارى بيــش از 227 ميليــارد ريال براى 
ســاخت اين پروژه عظيــم و ظرفيت 500 
تختخوابى اين همراه سرا نيز سخن به ميان 
آمد؛ اما امروز تنها شاهد بهره بردارى از بخش 
درآمد زاى اين پــروژه كه پاركينگ طبقاتى 
است هســتيم و بخش عام المنفعه آن هنوز 

اندر احواالت ناخوش احوالى است.

 همراه سراى بى نام و نشان
گزارشگر ما وقتى براى واكاوى اين موضوع به 
سراغ سوژه مى رود شاهد خاك يأسى است كه 
پشت درهاى اين همراه سرا به زمين نشسته 

است.
اوضاع به گونه اى است كه حدس زده مى شود 
بعد از مراسم پرطمطراقى كه براى افتتاح اين 
پروژه برگزار شد، ديگر هرگز در ورودى آن باز 

نشده است.
اين در حالى اســت كه در اين مراســم همه 
مســئوالن و مديران از شــهردار وقت گرفته 
تــا رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى و رئيس 

بيمارستان نيز حضور داشتند. 
اوضاع زمانى وخيم تر به نظر مى رسد كه شايد 
كمتر كســى از شــهروندان و حتى همراهان 
بيماران بســترى در اين بيمارستان از وجود 
چنين همراه ســرايى خبر دارنــد؛ چراكه در 
حال حاضر تمام همراهان بيماران بسترى در 
بيمارستان امام رضا(ع) از همراه سراهاى داخل 

بيمارستان استفاده مى كنند.
به گفته آن ها اين در حالى 
اســت كه تمــام دار و ندار 
اين  همراه ســراهاى فعلى 
بيمارســتان به يك فرش، 
يــك يخچــال و تلويزيون 
خالصه شده است.اتاقكى كه 
به همــت خيرين با ديوارى 
از آجر و شيشــه اى ساخته 
شــده تا نقش گرمخانه در 
زمستان و پناهى براى فرار از 
گرماى تابستان را ايفا كند.

خانــواده هايى كه نه پولى براى اقامت در يك 
هتل و يا ميهمانپذير را دارند و نه اين شــهر 
بزرگ را به درســتى مى شناســند. البته اين 
هم جاى اميدوارى اســت كه سرانجام سقفى 
ولو كوچك، ساخته شده تا محلى باشد براى 
اسكان همراهان بيماران؛ چراكه تا گذشته اى 
نه چندان دور همراهــان بيمارانى كه در اين 

بودند  بســترى  بيمارستان 
مجبــور به اقامــت در چادر 
و در دور ميــدان همجــوار 

بيمارستان بودند.

 همراه سرايى به دور از 
دسترس

براى كسب اطالع از آخرين 
وضعيــت اين همراه ســرا، 
گزارشــگر ما به سراغ مدير 
بيمارســتان  عمومى  روابط 
امام رضا(ع) مى رود. باغستانى در گفت و گو با 
گزارشگر ما ضمن تأييد تحويل پروژه همراه 
سراى بيمار به بيمارستان از سوى شهردارى 
مشهد مى گويد: بهره بردارى از اين همراه سرا 
به دليل ساخت ســه همراه سرا در محوطه 
داخلى بيمارســتان توجيه پذير نيست.وى با 
بيان اينكه چون بيشتر بخش هاى بيمارستان 
در موقعيت هــاى مكانى دورتــرى از اين جا 

ساخته شده به طور قطع راه اندازى اين همراه 
سرا نيز با استقبال مواجه نخواهد شد.

وى از هماهنگى با شــهردارى مشــهد براى 
استفاده مطلوب تر از اين فضاى ساخته شده 
خبر مى دهــد و اظهار مــى دارد: اميدواريم 
از اين ســالن براى امورى كه عــام المنفعه 
باشد استفاده شــود.وى توضيح در خصوص 
اســتفاده عام المنفعه از اين ســالن ساخته 
شده را نيز منوط به سياست گذارى هاى بلند 
مــدت مديريت بيمارســتان موكول مى كند 
و اظهــار مى دارد: زمانــى را نيز براى تصميم 
گيــرى قطعى اين پــروژه نمى تــوان اعالم 

كرد.

بهره بردارى از اين 
همراه سرا به دليل 

ساخت سه همراه 
سرا در محوطه 

داخلى بيمارستان 
توجيه پذير نيست

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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