
آمادگى نيروهاى مسلح، ايران را به جزيره اى امن 
تبديل كرده است

لشكر بقيه اهللا  لشكر انقالب و جبهه ايشان، 
جبهه انقالب است

 گفت و گوى قدس با فرمانده لشكر77 پيروز ثامن االئمه  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در ديدار با اعضاى ستاد مهدويت:

مردانى  نــام  به  فرورديــن   29 قدس  
نام گذارى شــده كه لبــاس خدمتگزارى 
بــى منت و بى نام ونشــان برتن كرده اند، 
همان هايى كه در روزهاى پر از تشويش و 
اضطراب بهمن57 داخل لوله هاى بى روح 

سالحشان...

قدس  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
در ديدار با اعضاى ســتاد مهدويت و جمعى از 
طالب گفت: لشكر بقيه اهللا(عج) لشكر انقالب 
و جبهه ايشان، جبهه انقالب است، در مسائل 
مربوط به امام زمان(عج) بايد با دقت بيشترى 
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مشق نيكوكارى 
در يك مدرسه

قدس   همايش تجليل و پاسداشت از خدمات طاليه داران بى 
منت اســكان زائران فرهنگى خراسان رضوى با حضور جمعى از 
مسئوالن، در سالن همايش ابن هيثم دانشگاه فرهنگيان مشهد 
برگزار شــد. مديركل آموزش و پرورش خرا ســان رضوى در اين 
مراســم اعالم كرد: 1121 آموزشــگاه در 48 پايگاه با 12 هزار و 

270 كالس در نوروز...

قدس  پس از طرح مفهوم آتش به اختيار در عرصه فرهنگى 
توسط رهبر معظم انقالب، ذهن بسيارى از افراد به اين موضوع 
جذب شــد، تا جايى كه خيلى از گروه هاى جهادى، مردمى و 
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شوراى شهر مشهد 
تصويب كرد

اجاره پياده روها 
و فضاهاى شهرى 

به اصناف
قدس   شوراى اسالمى شهر مشهد با تصويب آيين 
نامه ساماندهى بهره بردارى اصناف از پياده رو ها و 
فضاى شــهرى عمالً پس از واگذار كردن حاشيه 
خيابان ها (اليت)، پياده رو فروشــى در اين شهر 
را نيز به رسميت شناخت.طبق اين آيين نامه هر 
واحد اقتصادي كه داراى جواز كسب است، مى تواند 
در قبــال بهره  برداري موقت از پيــاده  روها، حق 

بهره بردارى موقت به شهردارى بپردازد.
واحد صنفى بهره بردار، حق واگذاري محل به واحد 
صنفى يا فرد ديگر يا بهره بردارى در غير از رســته 
مندرج در پروانه كسب را ندارد. واحد صنفى بهره  
بردار حق استفاده از ميز،  صندلي،  گلدان، سايبان، 
فالورباكــس و نورپردازي هايي كــه مغاير با طرح 

مصوب كميته ساماندهى پياده روها باشد را ندارد.
 واحد صنفى بهره بردار حق اســتفاده تبليغاتي از 
محل بهره برداري را نيز ندارد.اين مجوز ها هيچ حق 

و حقوقى ...



 گفت و گوى قدس با فرمانده لشكر77 پيروز ثامن االئمه
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على محمــدزاده  29 فروردين به نام 
مردانى ثبت شــده كه لبــاس خدمتگزارى 
بى منت و بى نام ونشــان برتــن كرده اند، 
همان هايى كه در روزهاى پر از تشــويش و 
اضطراب بهمــن57 داخل لوله هاى بى روح 
سالحشان به جاى گلوله گل بود و در كنار 
مردم ايستادند تا رژيم شاه پشتوانه نظامى 

براى سركوب انقالب نداشته باشد.
29 فرورديــن ياد آور مردانى اســت كه در 
سال هاى ســخت دفاع مقدس با تمام توان 
خود مردانه جنگيدند و حماسه ساز شدند و 
ياد بســيارى از آن ها در تاريخ ايران و حتى 

جهان ماندگار شد.
بر همين اســاس و براى پاسداشت اين روز 
و مردانى كه اين روز متعلق به آن هاســت 
ســراغ فرمانــده لشــكر77 پيــروز ثامن 
االئمه(ع) رفتيم. لشــكرى كه نامش براى 
دشــمنان در زمان جنگ يادآور ترس بود و 
آنقدر فتوحات داشت كه پسوند پيروز براى 

هميشه به نام آن اضافه شد.

ايران بدون ارتش 
اميــر ســرتيپ دوم مرتضــى محمدى در 
ابتداى اين گفت و گو ضمن تبريك اين روز 
به تمام ارتشــيان و مردم ايــران، مى گويد: 
بايد به رهبرى و مــردم ايران تبريك گفت 
كه صاحب چنين ارتشــى هستند، ارتشى 
كه دشــمنان انقالب در همان روزهاى اول 
چــون نقش تأثيرگــذار آن را در پيروزى و 
تداوم انقالب مى دانســتند به دنبال انحالل 
آن بودند. وى مى افزايد: اما مانند بســيارى 
از تصميم هــاى امــام(ره) كه ســال ها بعد 
درايت ايشــان نمايان تر شد تمام نقشه هاى 
طرفداران انحالل ارتش نقش بر آب شــد و 
با نام گذارى اين روز به نام ارتش، شرايط به 
صورتى رقم خورد كه ما هرســاله آمادگى و 
تجديد ميثاق دوباره خــود با رهبر انقالب 
و ملت ايــران را در اين روز اعالم مى كنيم 
تا دشــمنان بدانند ما همچنــان محكم و 
اســتوار در حراســت از اين مــرز و بوم و 

آرمان هايمان ايستاده ايم.

اعتماد امام خمينى 
اميــر محمدى ادامه مى دهــد: هر چند در 
زمان شــاه بيشــتر امرا و فرماندهان ارتش 
سرســپرده شــاه بودند اما بدنــه ارتش به 
دليــل آنكه از نزديك شــاهد بــى عدالتى 
حكومت و اختــالف طبقاتى بودند از همان 
آغاز نهضت امام(ره) با ايشــان همراه بودند 
و دليل اعتماد امام(ره) به ارتشــيان همين 
جوانــان مذهبى و حق طلب مانند شــهيد 
قرنى و شــهيد صياد شيرازى بود كه نتيجه 
اين اعتماد در روزهاى پايانى حكومت شاه 
و همراهى ارتش با مردم آشــكار شــد.در 
زمان ورود ايشــان به ايــران هم اگر ارتش 
نبود بى ترديد شــرايط سخت مى شد ولى 
ارتش با پــرواز دو فروند هواپيماى جنگى؛ 
هواپيماى حامل امام(ره) را اسكورت كردند 
و زمانى كه خودرو حامل ايشان خراب شد 
هلــى كوپتر ارتش بود كه وارد عمل شــد 
بنابراين در تمام مراحل انقالب ارتش نقش 

تأثيرگذارى داشت.

 ارتش در جنگ
امير محمدى در بيان نقش ارتش در زمان 
جنگ هم مى گويــد: به دليل آنكه در رژيم 
سابق مستشاران آمريكايى بر ارتش مسلط 
بودند و پســت هاى كليدى را به ارتشــيان 
تصور مى كردند  انقالب  نمى دادند دشمنان 
با راه انداختن يك جنگ خواهند توانســت 
مانع ادامه انقالب بشــوند، بنابراين با شروع 
جنگ شــاهد رشــادت هاى مثــال زدنى 
ارتشيان بويژه در همان ماه هاى اول جنگ 
بوديم. مقاومت 34 روزه خرمشــهر و مقابله 
سه گردان ارتش با 3 لشكر عراق نمونه هايى 

از اين رشادت هاست.
وى اظهــار مى دارد: البته بــاز بايد اعتراف 
كنيم كه درايت امام(ره) تمام دشــمنان را 
نااميد كرد، چراكه وقتى دســتور تشــكيل 
بســيج مردمى و سپاه پاســداران را دادند 
تمام معادالت آن هــا به هم ريخت و ارتش 
تنها نيروى نظامى كشــور نبود؛ با اين حال 
در آن زمــان نيروى دريايى ارتش در مدتى 
كوتاه نيروى دريايى عــراق را نابود كرد به 
طورى كه تا پايــان جنگ چيزى از نيروى 

دريايى عراق نشنيديم.
نيــروى هوايى ارتش هم در حالى در جنگ 
حاضر شد كه مستشــاران آمريكايى تصور 
مى كردنــد ايرانى ها قادر نخواهند بود حتى 
يك هواپيما را به پــرواز در بياورند، اما در 
همــان ماه هاى اول جنگ شــاهد عمليات 

كمــان99 بوديــم كــه در آن 140 فروند 
ايران  ارتش جمهورى اســالمى  هواپيماى 
مواضــع دشــمن را بمبــاران كردند و در 
طــول جنگ تحميلى برترى ما نســبت به 
نيــروى هوايى عراق همواره وجود داشــت 
وحتى شــاهد عملياتى چــون اچ3 بوديم 
كه موجب تحير تمام كارشناســان جنگى 

دنيا بوده و هست.

 ارتش در زمان صلح
فرمانده لشــكر 77 پيروز ثامــن االئمه(ع) 
مى گويد: با پايان جنگ تحميلى براســاس 
رهنمودهاى فرمانده كل قوا، تمام نيروهاى 

مسلح مأموريت هاى جديدى گرفتند.
بر همين اساس آماده سازى و تجهيز ارتش 
به تســليحات نوين و رصد تحركات دشمن 
و شناســايى تهديدات از جمله اصلى ترين 

مأموريت ها بوده و هست.
الزم به ذكر است كه اگر دشمنان ما بدانند 
نيروهاى نظامى مــا در موقعيت ضعف قرار 
دارند لحظــه اى براى حملــه و ضربه زدن 
به نظام مــا تعلل نمى كنند، ولــى نه تنها 
مى داننــد ما در آمادگى كامل هســتيم كه 
باور دارند هنوز نتوانســته اند از توان واقعى 
ما از بعد نظامى اطالعاتى به دست بياورند. 
هــر چند همــواره و در قالــب رزمايش ها 
گوشه اى از توانمندى هاى خود را به نمايش 
مى گذاريم ولى آن ها مى دانند قدرت اصلى 

ما بسيار بيش از تصور آن هاست واين همان 
تأكيــد رهبر معظــم انقالب مى باشــد كه 
توانمند ســازى نظامى ايران اســالمى تنها 

براى بازدارندگى دشمنان است.
امير ســرتيپ دوم محمدى مى افزايد: يكى 
ديگــر از مأموريت هاى ارتش در زمان صلح 
در خدمت مــردم بودن اســت و هر زمان 
كــه به كمك ارتش نياز بــوده در كمترين 
زمــان ممكن خود را به صحنه رســانده ايم 
كه نمونه هاى آن را در مــوارد بروز بالياى 
طبيعى مانند زلزله ســال گذشــته شاهد 

بوديم.

 آماده باش هميشگى 
اميــر محمدى ادامــه مى دهــد: نيرو هاى 
مسلح جمهورى اســالمى ايران هميشه در 
آماده باش هستند و همين هوشيارى مدام 
موجب ايجاد جزيره اى امن در داخل ايران 

دراقيانوسى ناامن در منطقه شده است.
اين در حالى است كه ارتش هم مانند ساير 
واحدهاى نظامى در راســتاى منويات رهبر 
معظم انقــالب براى تربيت نســل انقالبى 
آموزش هاى الزم را به جوانان اين مرز و بوم 
مى دهد تا پس از پايان دوره سربازى هم به 
لحاظ فكرى داراى بنيان هاى قوى باشــند 
و هم بــا آموزش هاى كاربردى كه مى بينند 
بتوانند در رونق اقتصادى كشور نقش داشته 

باشند.
وى در بيان يكى از مأموريت هاى خطير بعد 
از جنگ مى گويد: پاك سازى مناطق جنگى 
مأموريتى اســت كه همچنان ادامه دارد و 
تعــدادى از همرزمان ما در اين راه به فيض 

شهادت رسيده اند.

در حوالى امروز2

قدس: خبرهاى هنرى امروز را بخوانيد و براى اســتفاده از اين 
اتفاق هاى هنرى شهر برنامه ريزى كنيد. 

 نشست شمس / نقد «تاكسى هفت»
سلسله نشست هاى ادبى اين هفته 
«شمس» به نقد و بررسى «تاكسى 
هفت» اثر جالل سميعى اختصاص 

دارد. 
اين نشست با حضور نويسنده اثر 
و قاسم رفيعا، على براتى گجوان، 
حسين عباس زاده و جواد لگزيان 

برگزار مى شود.  
تاكسى هفت گزيده طنزهاى منتشر شده بين سال هاى 90 تا 
92 در ستون طنز يكى از جرايد كشور است كه به گفت و گو هاى 
طنزآميز مسافران يك تاكسى مى پردازد و توسط انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است. 
نشســت نقد و بررسى «تاكسى هفت» پنجشنبه 30 فروردين 
ساعت 17 در كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى واقع در حرم 

مطهر برگزار مى شود. 

 جمعه هاى پرديس كتاب/ نقد «فلسفه زندگى» 
عالقه مندان به نشست هاى كتاب 
پرديس كتاب مى توانند روز جمعه 
31 فرورديــن بــه پرديس كتاب 
مراجعه و در جلسه نقد و بررسى 
كتاب «فلســفه زندگى» شركت 

كنند. 
«فلســفه زندگى» اثر كريستوفر 
ميثــم  ترجمــه   بــا  هميلتــن 
محمدامينى و به همت فرهنگ نشر نو منتشر شده است. اين 
كتاب مجموعه اى اســت از چند جســتار يا مقاله  فلسفى كه 
مطابق تقسيم بندى رايج در حوزه  «فلسفه  اخالق» قرار مى گيرد. 
جســتارهايى درباره  تولد و مرگ، فضيلت و شــكوفايى انسان، 
اخــالق و منش، صدق و واقعيت، دانايى، نســبى گرايى، پوچى 
و سرنوشــت، اخالق و زندگى، نياز به خــواب، ترس از مرگ و 
رابطه  جنسى است كه از ديدگاه فلسفه  اخالق تحليل و بررسى 
شده است. فلسفةزندگى باحضور مترجم وسخنرانى محمدحسن 
اشرف10ساعت 10 صبح در پرديس كتاب مشهد،واقع در سه راه 
ادبيات،بين ابن سيناى4و6 با حضور عالقه مندان بررسى مى شود. 

 تئاتر/ مأمورهاى اعدام 
تئاتر مى توانند  دوســتداران هنر 
هر شــب به ســالن اصلى تئاتر 
شهر مراجعه كنند و كمدى سياه 

«مأمورهاى اعدام» را ببينند. 
اين كمدى نوشــته مارتين مك 
يزدان  دانوش  كارگردانى  و  دونا 
پناه هر شب ساعت 20 در سالن 
اصلى تئاتر شــهر واقع در پارك 

ملت مجتمع فرهنگى و هنرى امام رضا(ع) اجرا مى شود. 
تارخ اردشيرى، مسعود قربانى، مهران سليمانى پاك، نازنين تفضلى 

و مهرداد خامسى از جمله بازيگران اين كمدى هستند.  

 نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى
 در ديدار با اعضاى ستاد مهدويت:

 لشكر بقيه اهللا لشكر انقالب
 و جبهه ايشان، جبهه انقالب است

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در ديدار با اعضاى 
ستاد مهدويت و جمعى از طالب گفت: لشكر بقيه اهللا(عج) لشكر 
انقالب و جبهه ايشان، جبهه انقالب است، در مسائل مربوط به 
امام زمان(عج) بايد با دقت بيشترى عمل كرد. آيت اهللا علم الهدى 
افزود: بهتر است در استان خراسان رضوى در هر شهرى با ارتباط 
با امامان جمعه، جريان نيمه شعبان را مردمى پيش برد و اگر اين 
يك حركت جدى شد حركت كشورى خواهد شد. وى ادامه داد: 
امام زمان(عج) در هر دوره اى عشــاق بسيار داشتند اما همگانى 
نبوده و مشكل ما در همين همگانى شدن قصه است و بايد توجه 

كرد براى ظهور امام زمان(عج) آماده سازى جهانى الزم است.
امام جمعه مشهد افزود: راهپيمايى اربعين، راهپيمايى در راستاى 
انتظار فرج است و بهتر است اين حركت عظيم با حضور منتظران 
حضرت و يك كاروان مجزا با نام منتظران انجام شود كه اين جلوه 
خوبى دارد. نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى بيان داشت: 
بنده بعد بيش از 50 سال طلبگى به نام نوكرى امام زمان(عج)

نمى توانم اسم سرباز يا خادم بر روى خود بگذارم، چون آنگونه 
كه بايد، حق اين مطلب را ادا نكرده ام. اگر اين موقعيت را در اين 
خانه تحصيل كنيم در درجه اول براى ما شخص امام زمان(عج) 

مطرح است.
آيت اهللا علم الهدى تصريح كرد: سرمايه ما در اين مسير اخالص 
است و مأموريت اول ما درگيرى با دشمنان امام زمان (عج) است، 
اين خط و راهبرد كارى ماست. عشق و دلدادگى و مناجات با خدا 
همه جايگاه خود را دارند. اما اصل كار وارد ميدان شدن و درگير 

شدن با دشمنان دين خداست.
وى گفت: در مسائل پژوهشى مربوط به امام زمان(عج) و انتظار 
فرج دو مطلب قابل توجه است؛ اول همگانى شدن و گسترش 
آن است و بايد دنيا و حداقل دنياى اسالم امام زمان شناس شود. 
چيزى كه بخواهد بحث امام زمان(عج) و انتظار فرج را گسترش 
دهد خود قرآن است. خود ائمه در معرفى امام زمان(عج) بسيار 
نقش داشــتند.آيت اهللا علم الهدى در پايــان افزود: در باره امام 
زمان(عج) يك ســرى پرسش هاى ســنتى وجود دارد و امروزه 
پژوهشگران توجه خاصى به اين مسائل نمى كنند. بايد عزيزان با 
بررسى اين مطالب در موضوعات پژوهش خود از آن ها بهره ببرند.

با تصميم غير فرهنگى مسئوالن فرهنگى
 اين دانشگاه 

 اكران فيلم «به وقت شام»
 در دانشگاه خيام لغو شد

فارس: مسئول حوزه بسيج دانشجويى شهداى خيام گفت: به 
علت مخالفت اعضاى شوراى فرهنگى دانشگاه خيام، اكران فيلم 

«به وقت شام» براى دانشجويان لغو شد.
مرادى بيناباج افزود: تحركات و التهاب هاى اخير منطقه و اهميت 
حضور نظامى ايران در سوريه، نمايش رشادت سربازان و جوانان 
ايرانــى در مقابله با تكفيرى ها در منطقه و حمايت از اين فيلم 
به عنوان يك توليد رســانه اى داخلى و روشــنگر، از مهم ترين 
توضيحاتى بود كه براى ضرورت اكران اين فيلم به اعضاى شوراى 
فرهنگى بيان شد. وى ضمن اظهار تأسف از پاسخ اعضاى شوراى 
فرهنگى اين دانشگاه، بيان كرد: سرانجام پس از توضيحاتى كه 
بيان كرديم، تصميم دانشگاه بر اين شد كه در آينده اى نزديك 
دانشجويان مى توانند لوح فشــرده اين فيلم را تهيه كنند و در 
منزل به تماشاى آن بپردازند!  مرادى بيناباج تصريح كرد: بنا بر 
فرمايش رهبر معظم انقالب، ما تسليم اين تصميم غيرفرهنگى 
اين دانشگاه نمى شويم و به دنبال اختصاص اكران خصوصى فيلم 
«به وقت شــام» در يكى از ســينماهاى شهر براى دانشجويان 
دانشگاه خيام هســتيم.  وى افزود: جاى تأسف است، در حالى 
كه كشــورهاى ديگر مانند ژاپن، اين فيلم را خريدارى كرده اند، 
مسئوالن فرهنگى يك دانشگاه، اكران آن را تحت تأثير مسائل 

حزبى، ممنوع اعالم كنند.

 سواد آموزى در بين زنان عشاير 
خراسان شمالى فراگير مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سوادآموزى اداره كل آموزش 
و پرورش خراسان شمالى گفت: طرح توسعه سواد زنان و دختران 
عشــاير اين استان هنگام بازگشت آن ها از مناطق قشالقى اجرا 
مى شود. مهدى مودى با بيان اينكه اين طرح در هفت استان تا 
مرداد ماه امسال اجرا مى شود، اظهار كرد: طرح ياد شده در بين 
عشاير شهرستان هاى شيروان، اسفراين و مانه وسملقان براى 300 

نفر از زنان بى سواد در گروه سنى 49-10 سال اجرا مى شود. 

 ششتمد ميزبان جشنواره بازى هاى 
بومى محلى و آيينى شرق كشور

قدس: رئيس هيئت ورزش روســتايى و بازى هاى بومى محلى 
خراســان رضوى از برگــزارى اولين جشــنواره بازى هاى بومى 
محلى و آيينى شــرق كشــور در ششتمد ســبزوار خبر داد. 
محمدرضا خوش باطن با بيان اين مطلب افزود: اين مسابقات 
با حضور 28 تيم از شهرستان هاى خراسان رضوى و پنج تيم از 
استان هاى شرق كشور از 29 تا 31 فروردين در ششتمد سبزوار 

برگزار مى شود.
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 ماندگارى زائران فرهنگى
 در خراسان رضوى ركورد شكست

حسين پورحسين: همايش تجليل و پاسداشت از خدمات 
طاليه داران بى منت اسكان زائران فرهنگى خراسان رضوى با 
حضور جمعى از مسئوالن، در سالن همايش ابن هيثم دانشگاه 

فرهنگيان مشهد برگزار شد.
مديركل آموزش و پرورش خرا سان رضوى در اين مراسم اعالم 
كرد: 1121 آموزشگاه در 48 پايگاه با 12 هزار و 270 كالس 
در نوروز 97 در خدمت زائران آقا على بن موســى الرضا(ع) 
قرار گرفت و استان خراســان رضوى با ميانگين چهار شب 
ماندگارى زائر فرهنگى رتبه اول ماندگارى در كشور را به خود 

اختصاص داد.
قاســم على خدابنده با اشــاره به اينكه امسال با پشتيبانى 
ارزشمند آســتان قدس رضوى 36 هزار و 869 پرس غذاى 
متبرك بين زائران فرهنگى توزيع شــده است، افزود: آستان 
قدس رضوى در زمينه هاى فرهنگى و اعزام مبلغ در مدارس 
اسكان بيشترين توجه و حمايت را از اسكان فرهنگيان كشور 

در مشهد به عمل آورده است كه جاى قدردانى دارد.
وى با بيان اينكه خدمت به زائران امام مهربانى ها عبادت است، 
افزود: در نــوروز 97 كيفيت خدمات دهى افزايش يافت و از 
اسكان افراد غيرفرهنگى هم در مدارس پذيرش انجام نشد و 
موفق شديم با ارتقاى سطح خدمات ماندگارى بيشتر زائران 
فرهنگى را با داشتن حداقل امكانات و نيروى انسانى در بخش 

سرايدارى در تمام ساعات شبانه روز به انجام رسانيم.
مديركل امور رفاهى اســتاندارى خراسان رضوى هم گفت: 
ستاد اجرايى خدمات سفر در دو حوزه حمل و نقل و اسكان با 
برنامه ريزى هاى انجام شده در ورودى شهر مشهد اقامت روانى 

را براى زائران ثامن الحجج(ع) فراهم كرد.
فروزان با اشــاره به اينكه آموزش و پرورش چشم اميد و نگاه 
ويژه ما به امر اسكان فرهنگيان است، افزود: اقامت بيش ازيك 
ميليون و 207 هزار و 96 نفر از فرهنگيان در حوزه اســكان 
آموزش و پرورش استان نمايش بى بديل خدمت بى منت به 

زائرين فرهنگى امام رضا(ع) است.

 تير ماه 97؛ زمان نمايش اشياى 
تاريخى موزه لوور در مشهد

قدس: مديركل موزه هاى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى كشور زمان برگزارى نمايشگاه اشيا و آثار تاريخى 
موزه لوور پاريس را تيرماه امســال اعالم كرد و گفت: بنگاه هاى 
اقتصــادى از نمايــش آثــار موزه لوور در مشــهد اســتقبال 
كرده اند.«كارگــر» عنوان كرد: نمايش آثار تاريخى موزه لوور در 
مشهد فرصت خوبى است كه مردم با آثار تمدنى ديگر سرزمين ها 
نيز آشــنا شوند. وى درباره آثارى كه به نمايش گذاشته خواهد 
شد، گفت: آثار شامل دو بخش است كه در يك بخش 54 شئ 
از تمدن هاى يونان، مصر، بين النهرين و رم انتخاب شده اند، اين 

بخش از نمايشگاه بخش تمدنى سرزمين ها را معرفى مى كند.
كارگر افزود: بخش ديگر نيز شامل مجموعه عكس هايى است 
كه هنرمند مرحوم كيارستمى از موزه لوور گرفته است كه با 
هماهنگى خانواده وى، اين تعدادعكس همچنان كه در موزه 
ملى ايران به نمايش گذاشته شد، در موزه خراسان بزرگ نيز 

در كنار آثار تمدنى به نمايش گذاشته خواهد شد.
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ســرورهاديان  پس از طرح مفهوم آتش به اختيار در عرصه فرهنگى توســط 
رهبر معظم انقالب، ذهن بســيارى از افراد به اين موضوع جذب شد، تا جايى كه 
خيلــى از گروه هاى جهادى، مردمى و خودجــوش همراه با رعايت قوانين واخالق 

دوباره جان تازه اى گرفتند و در اين راه محكم تر قدم برداشتند.

 همتى كوچك اما زيبا
يك امام جماعت مدرسه پسرانه در مقطع متوسطه اول در خصوص طرحى كه از سال 
گذشــته در اين مدرســه و به همت مدير و دانش آموزان آن برگزار مى شود، مى گويد: 
اين مدرســه درحاشيه صدمترى مشــهد قرار دارد و تعدادى از خانواده هاى بچه هايى 
كه در آنجا درس مى خوانند، بضاعت مالى خوبى نداشتند. از اين رو قرار شد طرحى را 
برنامه ريزى كنيم كه با كمك ساير دانش آموزان، مشكل همكالسى يا هم مدرسه اى 

شان حل شود.

 كمك از پول تو جيبى
حجت االسالم ابوالفضل سعادتى مى افزايد: از اين رو با همفكرى مدير مدرسه،فرمى تهيه 
شد و به والدين دانش آموزانى كه در اين كارنيك،پيش قدم شده بودند اهداء شد و آن ها 

اجازه خودشان را اعالم كردند.
وى خاطر نشــان مى ســازد: بعد از آن هر دانش آموزى كه دراين طرح، تقاضاى حضور 
داشت، ماهانه مبلغى كه اعالم كرده بودند را در يك صندوق كه به همين منظور تعبيه 
شده است، مى اندازند.حتى بسيارى از بچه ها اعالم كردند مبلغى از پول تو جيبى خودشان 

هرچند اندك را در اين طرح اهداء خواهند كرد.
اين امام جماعت كه متولد 78 و سال آخر سطح يك حوزه علميه است، تصريح مى كند:به 
اعتقاد من هرچند مبالغ كمك دانش آموزان شايد بسيار اندك باشد، اما مهم آن است 
كه بچه ها از همين االن با مفهوم كمك كردن، از آنچه داشته شان است، آشنا مى شوند و 

مى فهمند كه مى توانند از همين داشته اندك هم بخشش كرد.

 از كودكى تا مسئول شدن در كشور
حجت االسالم ســعادتى با بيان اينكه هدف ديگر،براى اين حركت نيكوكارانه مى تواند 
داراى ابعاد گسترده تر اخالقى و رفتارى براى بزرگسالى اين دانش آموزان باشد، خاطرنشان 
مى سازد: از اهداف ديگر برگزارى اين طرح براى ما اين بود كه به بچه ها ازهمين دوران 
نوجوانــى آموزش دهيم به نيازمنــدان كمك كنند تا هنگامى كه بزرگ شــدند و به 
جايگاه هاى باالترى رسيدند و حتى مسئول شدند اين نوع نگاه در آن ها نهادينه شده باشد.

 مدير اين مدرسه نيز در گفت وگو با خبرنگار ما درباره برگزارى طرح كمك به دانش آموزان 
نيازمند توسط ديگر دانش آموزان اين مدرسه مى گويد: جهت ترويج انفاق اين كار را بين 
بچه ها برنامه ريزى كرديم و تصميم گرفتيم دانش آموزان طى سه سالى كه در اين مقطع 

تحصيلى و در مدرسه ما تحصيل مى كنند در اين كار خداپسندانه عضو شوند.

عين اهللا اسماعيلى تأكيد مى كند: برگه هايى را آماده كرديم كه بچه هاى مدرسه از مبلغ 
1000 تا 10 هزار تومان در ماه مى توانند به دانش آموزان كم بضاعت مدرسه كمك كنند. 

 70 نيكوكار نوانديش جوان
وى بيان كرد: براى تشويق اين بچه ها لوح تقديرمزين به عكس شان تعبيه شده است كه 

به اين نيكوكاران نوانديش جوان اهداء مى شود.
وى تعداد اين خيرين كوچك را حدود 70 نفر اعالم مى كند و مى افزايد: چند خانواده از 
دانش آموزان كم بضاعت را در نظر گرفتيم تا به صورت محترمانه و اخالق مدارنه آن ها را 
حمايت كنيم. از اين رو در مرحله نخست يكى از خانواده هاى دانش آموزان كه وضعيت 
اقتصادى مناسبى نداشتند را در يكى از باغ هايى كه امكان استقرار وجود داشت، ساكن 
شــدند و خانواده اين دانش آموزعالوه برآبيارى آن باغ ،در مسيرهمان آبراه بذر نخود و 
گوجه فرنگى و لوبيا و...كاشتند. مدير مركز استعدادهاى درخشان شهيد هاشمى نژاد 2 
مشهد توضيح مى دهد: مبلغ جمع آورى شده دراين طرح براى ايجاد كار براى خانواده 
اين دانش آموز در نظر گرفته شــده است تا از دسترنج و همت خودشان براى امورات 

زندگى هزينه كنند.

 يك پايان خوش
وى در پايان اشاره كرد: در راستاى همين طرح چند روز قبل از چهارشنبه آخر سال با 
دانــش آموزان صحبت كرديم و همه اين موضوع را پذيرفتند كه به جاى خريد ترقه و 
ايجاد خطرات ناشى از آن، هزينه اين كار به مدرسه  هاى كم بضاعت شان اهدا شود.وى 

ادامه داد:در اين طرح مبلغ 3 ميليون ريال جمع آورى شد.

قدس از آتش به اختيارى دانش آموزان براى خانواده همكالسى هايشان گزارش مى دهد

مشق نيكوكارى در يك مدرسه

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

300072305 پيامك كنيد.

20000 شهيد و جانباز
فرمانده لشكر77پيروز ثامن االئمه(ع) مى گويد: لشكر پيروز77 ثامن االئمه(ع) 
تا كنون 5هزار و367شهيد و15هزار و949 جانباز تقديم انقالب كرده و2هزار 
و 865 آزاده داشته است وهمچنان كه مردم خراسان و مشهد خاطرات زيادى 
از آن  روزها دارند، ارتشيان مستقر در اين لشكر هم خاطرات شيرين روزهاى 
اعــزام نيرو به مناطق جنگى را فراموش نخواهند كرد و 29 فروردين بهانه اى 

است تا ارتش و مردم هر ساله لذت با هم بودن را تكرار كنند.
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رضاطلبى  زمستان سال گذشته گزارش هاى 
متعد  د  ى از اختالل د  ر د  ســتگاه هاى شارژ من 
كارت ايستگاه هاى قطار شهرى و د  ريافت مبلغ 
800تومان از شــهروند  ان كه ســبب ناراحتى 
آن هــا شــد  ه بــود   د  ر روزنامه قــد  س به چاپ 
رســيد  . بر مبناى اين گزارش رئيس كميسيون 
حمل و نقل و ترافيك شــوراى شــهر مشــهد   
د  ريافت مبلغ 800 تومان از شهروند  ان را تخلف 
اعالم كــرد   و د  ر گفت و گو با قد  س گفته بود، به 
ســازمان قطار شــهرى اعالم كرد  ه اند.   د  ريافت 
هزينه 800تومانى را د  ر تمام ايستگاه ها متوقف 
نمايــد   از اين رو تا مد  تى د  ريافت اين مبلغ بابت 

سفرهاى تك نفره قطع شد  .
اما د  ر روزهاى اخير و طى پيام هاى ارســالى از 
شــهروند  ان انگار اين رويه د  وباره اد  امه پيد  اكرد  ه 
است و مســافران د  ر صورت ند  اشتن من كارت 
براى هر سفر تك نفره با قطار شهرى بايد   مبلغ 
800تومان پرد  اخت كنند  . جالب تر آنكه از ابتد  اى 
ارد  يبهشت اين مبلغ به 1000تومان افزايش پيد  ا 
مى كند  . يكى از شهروند  ان د  ر اين زمينه مى گويد  : 
به د  ليل همراه ند  اشتن من كارت، براى استفاد  ه از 
قطار شهرى طى روزهاى اخير براى هر سفرمبلغ 

800تومان پرد  اخت كرد  ه ام.

ســليمى د  ر اد  امه به قد  س مى افزايد  : جالب اين 
جاســت كه د  ر ايســتگاه هاى مختلف از جمله 
هاشميه، صد  ف و هفت تير براى خريد   من كارت 
مراجعه كرد  م ولى اعالم كرد  ند  ، من كارت براى 
فروش ند  ارند   و از اين رو مجبور بود  م كه فقط از 

بليت هاى 800 تومانى استفاد  ه كنم.
وى اد  امــه مى د  هد  : از طرفى اين بليت هاى تك 
سفره 800 تومانى د  ر باجه هاى خود   ايستگاه هاى 
قطار شهرى وجود   ند  ارد   و براى خريد   آن ها بايد   
به سوپرماركت هاى اطراف ايستگاه مراجعه كرد   
كه اغلب ابتــد  ا از ارائه آن خود  د  ارى مى كنند   و 
سپس به بهانه ند  اشتن پول خرد  ، بليت ها را به 

مبلغ 1000تومان به فروش مى رسانند  . 
يكى د  يگر از شهروند  ان نيز د  ر اين باره مى گويد  : 
طى ماه هاى گذشته بارها اين اتفاق تكرار شد  ه 
اســت و با اينكه من كارت همراهم بود  ه است، 
اما به د  ليــل قطع بود  ن د  ســتگاه هاى افزايش 
شــارژ مجبور بود  م 250تومان بيشتر پرد  اخت 
كنم و بليت هاى 800تومانى را از ســوپرماركت 
خريد  ارى كنم. خانم ذبيحــى اد  امه مى د  هد  : از 
نكات د  يگرى كه جاى شــك و شبهه د  ارد   اين 
اســت كه د  ر يكى از د  فعات قطع اين د  ستگاه ها 
د  ر ايستگاه هاى قطار شهرى د  ر ايستگاه بسيج، 

همزمان د  ستگاه هاى شارژ د  ر خيابان امام رضا(ع) 
فعال بود  ند  . اما مد  ير روابط عمومى قطار شهرى 
مشــهد   د  ر اين باره مى گويد  : د  ر بهمن ســال 
گذشــته به د  نبال اختالل د  ر سيستم هاى شارژ 
من كارت و گزارش هاى قد  س، د  ر اليحه اصالح 
و متمم بود  جه سال 96 شركت بهره برد  ارى قطار 
شهرى مشهد   اليحه اى به شماره 21/214141 
به تصويب شوراى شهر رسيد   كه شهروند  ان د  ر 
صورت همراه ند  اشــتن مــن كارت يا هر د  ليل 
د  يگرى بابت استفاد  ه از قطار شهرى، بايد   مبلغ 

800تومان پرد  اخت نمايند  . 
 زارع د  ر اد  امه به قد  س مى افزايد  : سيســتم هاى 
فروش و شارژ من كارت به اين سازمان ارتباطى 
نــد  ارد   و تمام اقد  ام هاى آن د  ر اختيار ســازمان 
فاواى شهرد  ارى اســت، از طرفى طبق مصوبه 
سازمان قطار شــهرى بابت تراكنش هر مسافر 
د  ر ايستگاه هاى خط يك مبلغ 550تومان و د  ر 
ايستگاه هاى خط د  و مبلغ 275تومان به حساب 
اين سازمان واريز مى شود   و د  ريافت مبالغ اضافى 
طبق مصوبات شــوراى شهر به حساب سازمان 

فاواى شهرد  ارى واريز مى شود  . 
وى د  رباره عرضه من كارت د  ر ايستگاه هاى قطار 
شــهرى نيز اد  امه مى د  هد  : به محض رســيد  ن 

موجــود  ى مــن كارت ها به ســطح خاصى د  ر 
ايستگاه ها، به سازمان فاوا نسبت به شارژ مجد  د   

آن ها د  ر ايستگاه ها اطالع رسانى مى شود  .
 اما مد  ير عامل سازمان فاواى شهرد  ارى مشهد   
د  ر اين باره مى گويد  : مبلغ 250تومان اضافى كه 
از شهروند  ان بابت بليت هاى تك سفره د  ريافت 
مى شود   طبق مصوبه شوراى شهر است و صرف 
هزينه هاى چاپ، انتشــار و نگهد  ارى د  ستگاه ها 
مى شــود  .  رجائيان د  ر اد  امه به قد  س مى افزايد  : 
نظارت بر د  ستگاه هاى شارژ من كارت بر عهد  ه 
ســازمان قطار شهرى است و آن ها بايد   هرگونه 

اختالل را به سازمان فاوا اعالم نمايند  .
وى اد  امه مى د  هد  : مشــكلى بــراى عرضه من 
كارت د  ر ســطح شهر ند  اريم و شــهروند  ان د  ر 
هر ايستگاهى كه با كمبود   مواجه شد  ند   اطالع 
رسانى نمايند   تا موضوع مورد   بررسى قرار بگيرد  .

��ر
 مركز جامع صرع در مشهد 

راه اندازى مى شود 

پروين محمد ى: معاون آموزشى د انشگاه علوم پزشكى مشهد  
از برگزارى د ومين كنگره بين المللى التهابات عصبى و فستيوال 
د انشــجويى علوم اعصاب د ر روزهاى 28 تا 30 فرورد ين جارى 
د ر د انشكد ه پزشكى مشهد  خبر د اد . د كتر اعتضاد  رضوى گفت: 
به 6 نفر از د انشجويان برتر كه بهترين تحقيق و مقاله را د ر اين 
جشــنواره ارائه د هند ، بورس رايگان آلمان براى طى د وره هاى 
مرتبط با علوم اعصاب اعطا خواهد  شــد . وى ياد آور شد : سال 
گذشته د ر اولين كنگره نيز سه نفر از د انشجويان برتر انتخاب 
و د ر د وره هاى د انشگاه مونســتر آلمان پذيرفته شد ند  (بورس 

رايگان).
پروفســور گرجى، رئيس د پارتمان مركز تحقيقات اپى لسپى 
(صرع) د انشگاه مونستر آلمان و د پارتمان علوم اعصاب د انشگاه 
علوم پزشــكى مشهد  د ر اد امه هد ف از برگزارى اين كنگره را با 
توجه به ايجاد  د انشكد ه علوم اعصاب د ر اين د انشگاه و گسترش 

تحقيقات د ر اين زمينه از سال گذشته عنوان كرد .
وى افزود : بين المللى سازى اين مركز با همكارى د انشگاه مونستر 
آلمان و د انشگاه بريتيش كلمبياى كاناد ا فرصت مطالعات بيشتر 

را به ما خواهد  د اد .
 د كتر شعيبى، د انشيار گروه مغز و اعصاب د انشگاه علوم پزشكى 
مشهد  نيز با بيان اينكه بسيارى از بيمارى ها با التهابات عصبى د ر 
ارتباط است، اضافه كرد : التهابات سيستم عصبى نقش عمد ه اى 
د ر ضربه هاى وارد  به مغز، ام- اس- زوال عقل، اختالالت حركتى 
ماننــد  پاركينســون و... د ارد  و بخش وســيعى از بيمارى هاى 
اعصاب را شامل مى شــود ، از اين رو برگزارى و حضور 20 نفر 
از شــخصيت هاى علمى د نيا د ر اين كنگره و افزايش ارتباطات 
بين المللى د انشــگاه د ر كاهش مشــكالت بيمارى هاى مغز و 

اعصاب و د رمان اين بيمارى ها مؤثر است.
 وى با اشاره به اينكه 30 د رصد  صرع ها به د رمان مقاوم هستند  
و امروز گران ترين د اروها قرص هاى جد يد  صرع هستند ، تصريح 
كرد : د ر صورت راه اند ازى مركز جامع صرع مى توانيم د ر خصوص 
د رمان قطعى اين بيماران (تا 25 د رصد  شمار بيماران) اميد وار 

باشيم.
 د كتر شعيبى از راه اند ازى مركز جامع صرع د ر بيمارستان 610 
تختخوابــى د ر آيند ه نزد يك خبر د اد  و گفــت: براى راه اند ازى 
مركز جامع صرع نياز به همكارى بين بخشى و سرمايه گذارى 
و حمايــت خيران د اريم تا بتوانيم نــه تنها د رمان قطعى براى 
بيماران مصروع، بلكه خد مات آموزشى، پژوهشى و د رمان براى 
اختالفات حركتى مثل پاركينســون و اختالالت عروقى د اشته 

باشيم و جهت تعالى علوم اعصاب و رفع نواقص تالش كنيم. 
د كتر سحاب نگاه، د بير اجرايى كنگره د ر پايان با بيان اينكه 500 
نفر از متخصصين و پزشكان اين رشته از سراسر كشور و خارج از 
كشور د ر اين كنگره شركت خواهند  د اشت گفت: از 350 مقاله 
د ريافتى و انتخاب شــد ه 30 مقاله به صورت سخنرانى و 320 
مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد  شد  و طى سه روز با برگزارى 
كارگاه سلول هاى بنياد ى سرطانى (توسط د انشگاه علوم پزشكى 
مشــهد )، ثبت امواج مغزى (د انشگاه UBC ) معرفى بيمارى 
ام.اس (د انشگاه مونستر آلمان) و د ر د و التهاب سيستم عصبى 
(د انشگاه هامبورگ) محورهاى آسيب هاى مغزى پس از ضربه، 
ام- اس، تومورهاى مغزى و سلولهاى بنياد ى د رمانى مورد  بحث 

و بررسى قرار خواهد  گرفت.

خسارت چند  ميليارد  ريالى بارند گى د ر نيشابور

روزهاى  بارند گى هاى  شــد ت  خبرنگارقد س:  نيشابور- 
اخيرد ر شهرســتان نيشابور موجب وارد  آمد ن خسارت چند  
ميليارد  ريالى به حوزه هاى راه، برق وكشاورزى اين شهرستان 
شــد .فرماند ار و رئيس ستاد  بحران نيشابور اظهاركرد : ميزان 
بارند گى د ر شهرستان نيشابور 18ميلى متر بود  كه د ر بخش 
كشــاورزى بيش از 900 هكتار كشتزار منطقه شامل مزارع 
گند م، جو، يونجه و باغ پســته به زيــر آب رفت و چهار انبار 
خــوراك د ام و پنج باب منزل مســكونى د ر نيشــابور د چار 

آبگرفتگى شد  و آسيب د يد .
سعيد شــيبانى گفت: جارى شد ن سيل پنج مسير روستايى 
د ر بخش مركزى و ميان جلگه نيشــابور را تخريب كرد  و راه 
روستايى چهارباغ اين شهرستان را بست كه عوامل راهد ارى 

اين مسيرها را بازگشايى كرد ند .
وى خاطرنشان كرد : شد ت بارند گى ها موجب سوختن ترانس 
برق روستاى د يزباد  شد  و با چهار مورد  قطعى برق د ر شهر بار، 
500 مشترك را د ر خاموشى فرو برد  كه اين اختالل توسط 
مأموران اتفاقات شركت برق برطرف شد و موجب وارد  آمد ن 3 
ميليارد  ريال خسارت به حوزه راه و يك ميليارد  ريال خسارت 

به تجهيزات و تأسيسات برق اين شهرستان  شد .

ارائه مجد د  بليت هاى 800تومانى براى يك سفر با قطار شهرى صداى شهروندان را درآورد  

درد سرهاى قطع «من كارت»
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نرخ طال و سكه
قيمت د ر سطح شهر

(تومان)

171/000

1/830/000

1/740/000

870/000

550/000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جد يد 
سكه تمام طرح قد يم

نيم سكه

ربع سكه
د الر
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30 رجب 1439 17 آوريل 2018   
سال سى و يكم   
شماره 8663  ويژه نامه 3049 

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.

 قبض هاى آب غيرواقعى
مســئوالن وزارت نيرو اعالم مى كنند  بابت هر متر مكعب آب از 
مرد م 400 تومان مى گيرند ، اما مرد م بابت 20 متر مكعب 20 هزار 
تومــان پرد اخت مى كنند ، چون بند  و تبصره د ارد  قبض موجود  

است.
915...3523

 جاى خالى قبض تلفن
چرا شركت مخابرات قبض هاى تلفن ثابت را د ر برخى از مناطق ارسال نمى كند .

903...4023
 جاد ه شهرك بهار د ر تاريكى

 جناب شهرد ار از جاد ه خين عرب تا شهرك بهار وضعيت آسفالت خراب و تير برق روشنايى 
ند ارد . ازد ياد  سگ ها هم خود  جاى خسته نباشيد  د ارد !

915...0125
 د يزد ر امنيت ند ارد 

رياســت پاسگاه ويرانى! خواهشاً امنيت د يزد ر و مناطق اطراف را برقرار كنيد  خيلى سرقت 
مى شود .

936...9321
 افزايش روزهاى كارى بازار خود رو

پيشنهاد  مى كنم به شهرد ارى مشهد  بازار خود رو واقع د ر مجيد يه 
را د ر طول هفته يا چند  روز د ر هفته د اير نمايد  تا هم گوشــه اى 
از رونق اقتصاد ى را احيا كند  و هم مرد م ســرمايه شان را تبد يل 

به نقد ينگى نمايند .
915...6915

 جوابيه سازمان اتوبوسرانى مشهد 
د ر پاســخ به پيام شهروند  محترم مند رج د ر شماره 2514 مورخ 97/1/14 با موضوع: «لزوم 
جابه جايى يك ايستگاه: جهت رفاه حال همشهريان و كاستن بار ترافيك، بهتر است ايستگاه 
اتوبوس مابين وحد ت 19 و 17 يا ايســتگاه نبش وحــد ت 5 به بين وحد ت 9 و 11 انتقال 
يابد » به استحضار شهروند  محترم مى رساند  برابر بازد يد  به عمل آمد ه محل د رخواست انتقال 

ايستگاه حد فاصل تقاطع شارستان با تقاطع بلوار واليت مى باشد . 
د ر ايســتگاه وحد ت 5 خط 51 توقف د ارد  كه بعد  از خروج از ايستگاه به بلوار امت مراجعه 
مى نمايد . ايستگاه وحد ت 17 بعد  از تقاطع واليت واقع گرد يد ه است كه خط 32 بعد  از عبور 
از تقاطع واليت به سمت ميد ان شهد اى گوهرشاد  مورد  استفاد ه قرار مى گيرد  كه د ر هر د و 

حالت با توجه به شرايط اعالمى امكان جابه جايى ايستگاه مقد ور نمى باشد . 
ضمناً فاصله از محل د رخواست ايستگاه تا ايستگاه قبل و بعد  200 متر مى باشد  كه شرايط 

مناسب د سترسى به ايستگاه فراهم گرد يد ه است.

��ر
  قطار گرد شگرى طبس، بجستان و 

سبزوار راه اند ازى مى شود 

قدس: مد يركل ميراث فرهنگى، صنايع د ستى و گرد شگرى 
اســتان گفت: قطار گرد شگرى مشــهد  به خواف راه اند ازى 

مى شود .
ابوالفضل مكرمى فــر اظهار كرد : با توجه بــه وجود  ميراث 
فرهنگى و گرد شــگرى ارزشــمند ى همچون آســباد هاى 
نشتيفان كه هم اكنون مقد مات ثبت جهانى آن انجام مى شود ، 

قطار گرد شگرى مشهد  به خواف راه اند ازى مى شود .
وى خاطرنشان كرد : تالش مى كنيم به منظور توزيع سفر د ر 
استان و شناخت قابليت هاى تاريخى و توريستى موجود  د ر 
آن، قطار گرد شگرى به شهرهاى طبس، بجستان و سبزوار 
و همچنين شــهرهايى كه امكان سفر ريلى از مشهد  وجود  

د ارد ، برقرار شود .

 تمهيد ات ترافيكى روز ارتش 
د ر مشهد 

قد س: رئيس پليس راهور اســتان از اجراي تمهيد ات ويژه 
ترافيكي د ر بيســت و نهم فرورد ين ماه همزمان با روزارتش 

د ر مشهد  خبر د اد .
ســرهنگ عليرضا حاجي زاد ه با تبريك اين روزد ر خصوص 
تمهيد ات ويژه ترافيكي شــهر مشهد  گفت: د ر طول خيابان 
خرمشــهر مسير از ســمت ميد ان امام خمينى(ره) - طول 
خيابان جمهورى اسالمي، مسير از سمت تقاطع كوشش - 
طول خيابان امام رضا(ع) مسير از سمت ترمينال از آخرين 
خيابان منتهى به سمت ميد ان 15 خرد اد  و طول بلوار امام 
رضا(ع) به سمت ميد ان 15 خرد اد  تا ميد ان بسيج، د ر طول 
خيابان فد ائيان اســالم از آخريــن خيابان منتهى به ميد ان 
بســيج و طول خيابان بهار از آخرين د وربرگرد ان به سمت 
ميد ان بسيج از ساعت 22 روز بيست و هشتم فرورد ين ماه 

محد ود يت فرعى هاى اين منطقه به اجرا د ر مي آيد . 
سرهنگ حاجي زاد ه گفت: همچنين از ساعت 24 روز بيست 
و هشــتم فرورد ين پاكسازى طول مســيرهاى اعالمى و از 
ســاعت 6 صبح روز بيست و نهم فرورد ين، محد ود يت ترد د  
تمامى وســايل نقليه اعم از موتور سيكلت و خود رو تا زمان 

پايان مراسم اعمال خواهد  شد .

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

300072305 پيامك كنيد .
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روی �ط حاد� قدس يك سوژه مردمى را پيگيرى كرد

كارشناسى رنگ خودرو؛ تشخيصى كه خود نياز به تشخيص دارد
هاشم رســائى فر در خريــد يك خودرو 
كار كرده اولين مــوردى كه براى يك خريدار 
مورد نظر قرار مى گيرد اين است كه به لحاظ 
فنى خودرو شرايط خوبى داشته باشد و بعد از 
آن بدنه ســالم و بدون رنگ و خوردگى باشد. 
شرايط فنى اتومبيل از قديم با مشورت با يك 
مكانيك مشــخص مى شــد اما در مورد دوم 
بايد يا خريدار آن قدر به گفته هاى فروشــنده 
اعتماد مى كرد كه پاى معامله حاضر مى شــد 
يا نفر ســومى كه معموالً بنگاه داران اتومبيل 
بودند در اين مورد نظــر مى دادند و به نوعى 
واسطه معامله مى شــدند. در چنين شرايطى 
به نوعى درصد ريســك و اشتباه باال مى رفت 
و دردســرهاى بعدى پيش مى آمد. اما از چند 
سال قبل با رونق بازار خريد و فروش خودرو، 
مراكز تشخيص رنگ و عيب يابى بدنه خودرو 
يكى پس از ديگرى در سطح شهر بازگشايى 
شــد. بعد از اين بود كه مراكز تشخيص رنگ 
مرجعى براى تأييد سالمت رنگ و بدنه ماشين 
شــدند. مراكزى كه هر روز تعداد جديدى به 
آن ها اضافه مى شود. اما پرسش اصلى و اساسى 
اين اســت كه تا چه حد اين مراكز مى توانند 
همــان انتظــارى را بــرآورده نمايند كه يك 
خريدار خودرو با خيال راحت با تشخيص آن ها 

خريدش را انجام دهد؟

 تخصصى كه ناديده گرفته مى شود!
يكى از فعاالن حرفه تشخيص رنگ كه البته 
يكى از بنام هاى اين شــغل در مشــهد است 
در ايــن خصوص بــه خبرنگار مــا مى گويد: 
اينكه چقدر بشود به تشخيصى كه يك مركز 
مى دهد اعتماد كرد بستگى به تجربه و كارايى 
كارشناســانى دارد كــه در آنجا مشــغول به 
كارهستند. چون اصل و اساس اين حرفه تجربه 
و تخصصى اســت كه در طول زمان به دست 

مى آيد؛ پس هر كسى نمى تواند مدعى شود كه 
مى تواند به سادگى از عهده اين كار برآيد.

وى در ادامه مى افزايد: قطعاً نمى شــود به نظر 
هر كدام از دوستانى كه خودشان را كارشناس 
تشــخيص رنگ مى دانند اعتماد كامل داشت 
چــرا كه همان طور كه گفتم مبنا و دســتور 
خاصى براى شناسايى آگاهى يك فرد در اين 

زمينه وجود ندارد.
اين فرد كه نخواست نامش عنوان شود در پاسخ 
به اين پرسش كه پس آزمون هايى كه اتحاديه 
نقاشان اتومبيل براى صدور مجوز برگزار مى كند 
چيست؟ گفت: اتحاديه فقط يك آزمون برگزار 
مى كند و معمــوالً بعد از آن هم به افراد مجوز 
فعاليت مى دهد اينكه يك فرد چقدر تخصص 
و تجربه داشته باشــد چندان مورد توجه قرار 
نمى گيرد و اين همان چيزى اســت كه گفتم 
يك فرد بايد براى ورود به اين شغل تجربه كافى 
داشته باشد تا بتواند تشخيص درستى بدهد كه 
متأسفانه با شرايط فعلى هر كسى كه مراجعه 
كند و درخواســت مجوزكار كند معموالً مجوز 

برايش صادر مى شود! 

وى همچنين اظهار داشــت: همشهريانى كه 
مى خواهند معامله خودرو داشته باشند حتماً 
براى اصالت تشخيص رنگ به مراكز شناخته 
شده مراجعه كنند چرا كه به دليل سطح تجربه 
پايينى كه متأسفانه كارشناسان اتحاديه دارند 
ممكن است با مشكل مواجه شوند. براى همين 
بايــد در انتخاب مركز دقت كافى را داشــته 

باشند.

 نمايشگاه دارانى كه
 تخصص بيشترى دارند!

عليارى كه صاحب نمايشــگاه اتومبيل است 
نيز در اين خصــوص به خبرنگار ما مى گويد: 
پول خوبى كه بعضا در مراكز تشــخيص رنگ 
از مراجعان گرفته مى شود سبب شده خيلى ها 
وسوسه شوند و به سمت اين كار كشيده شوند، 
حال اينكه چقدر تخصص و تجربه دارند بماند.

وى در ادامــه مى افزايد: به جز چند مركز كه 
ســابقه به نسبت خوبى در اين حرفه دارند به 
تشخيص بقيه مراكز نمى شود چندان اعتماد 
كرد، ما نمونه اى را داشته ايم كه فردى با برگه 

تشخيص رنگ كارشناسى شده ماشين خريده 
و بعد كه مى خواســته ماشــينش را بفروشد 
مشخص شده كه كارشناسى كه برايش انجام 
داده اند درست نبوده و كلى متضرر شده است.

عليارى عنوان مى كند: خيلى از همكاران ما كه 
سابقه و تجربه زيادى در خريد و فروش خودرو 
دارند بدون اينكه براى گرفتن مجوز به جايى 
مراجعه كنند تخصص بااليى در تشــخيص 
عيب و ايرادهاى احتمالــى خودروها دارند و 
نيازى نيســت مردم حتماً به مراكز تشخيص 

رنگ مراجعه كنند.

 برخورد ناشايست رئيس اتحاديه
براى اطالع از شــرايط اعطــاى مجوز مركز 
تشخيص رنگ اتومبيل با حبيب اهللا صفارزاده 
رئيس اتحاديه نقاشان اتومبيل مشهد تماس 
گرفتيم اما متأســفانه با برخــورد نه چندان 
درســتى روبه رو شديم در حالى كه هر فردى 
كه مســئوليتى در هر ســطحى را بر عهده 
مى گيرد مى بايست خود را ملزم به پاسخگويى 
نمايد بخصوص به رســانه ها كه نماينده افكار 

عمومى هستند.
رئيس اتحاديه نقاشــان اتومبيل مشــهد در 
واكنش به پرسش هاى خبرنگار ما به اين جمله 
بسنده مى كند كه براى اقدام به گرفتن مجوز، 
تخصص و تجربه الزم اســت و هر كســى كه 
بخواهد وارد اين حرفه شــود حداقل بايستى 

2 تا 3 سال تجربه كار نقاشى داشته باشد.
وى زمانى كه با اين پرســش رو به رو مى شود 
كه گفته مى شــود مجوزهاى اعطايى از سوى 
اتحاديه چندان كارشناســى شده نيست و گاه 
ديده شــده است افرادى بدون تخصص خاصى 
مجوز دريافت كرده اند، به جاى اينكه پاسخگوى 
اين موارد باشد تلفنش را قطع مى كند و حاضر 

نمى شود گفت و گويش را ادامه دهد.

آب و �وا
 خراسان رضوى سرد تر مى شود

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررسى 
نقشــه هاى پيش يابــى و تصاويــر ماهواره هواشناســى 
نشان دهنده ادامه بارش ها طى 48 ساعت آينده در سطح 
اســتان مى باشــد. با توجه به ميزان بارش امروز و فردا در 
سطح اســتان امكان جارى شدن روان آب و سيالبى شدن 
مســيل ها وجود دارد. ضمن اين كه طى اين مدت بارش ها 
در نيمه شمالى و نواحى سردســير استان به صورت برف 
و بــاران خواهد بــود. همچنين روند كاهــش دماى هوا و 
ماندگارى هواى سرد تا چهارشنبه صبح ادامه داشته و طى 
اين مدت پديده مه به طور گســترده در نواحى سردســير 

باعث كاهش ديد خواهد شد. 
براين اســاس كمينه و بيشينه دماى مشــهد براى امروز 
سه شنبه به ترتيب 3 و 6 درجه سلسيوس پيش بينى شده 

است.

��ر
 برف بهارى جغتاى را سفيد پوش كرد

ايرنا: رئيس اداره هواشناسى سبزوار گفت: بارش برف كه از 
صبح روز (دوشــنبه) در جغتاى آغاز شده بود ارتفاعات اين 

شهرستان را سفيدپوش كرد.
محمد عطار سياح افزود: براساس نقشه هاى هواشناسى بارش 
برف در مركز شــهر جغتاى و روستاهاى زمند، َكهنه و َگفت 

اين شهرستان تا اواخر شب گذشته ادامه داشت.
وى اظهــار كرد: ورود اين ســامانه بارشــى، موجب كاهش 
چشــمگير دماى هواى شهرســتان جغتاى شــد و طبق 
پيش بينى اين اداره كمينه دماى اين منطقه ديشب به زير 

صفر رسيد.

 افزايش 50 درصدى دريافت كنندگان 
بيمه بيكارى در قوچان

هادى زهرايى: رئيس اداره تأمين اجتماعى قوچان از افزايش 
50 درصدى دريافت كنندگان بيمه بيكارى اين شهرســتان 
خبر داد. هادى ابوالحسن زاده در گفت وگو با قدس گفت: يكى 
ازموضوعات اداره تامين اجتماعى قوچان در ســال گذشته 
تعطيلى واحدهاى صنعتى بزرگ بوده است كه اين تعطيلى ها 

باعث افزايش تقاضاى دريافت بيمه بيكارى شده است.
وى افزود:اين تعطيلــى واحدهاى صنعتى باعث افزايش 50 
درصدى دريافت كنندگان بيمه بيكارى در اين شهرســتان 
شده است. ابوالحسن زاده در خصوص آخرين وضعيت كارگران 
آساك دوچرخ و كاشى طوس گفت: طى سال گذشته براى 
120 كارگر اين دو كارخانه بيمه بيكارى برقرارشــده است و 
بسته به ميزان ســابقه، كارگران از 6 ماه تا پنج سال حقوق 
دريافت مى كنند و ســال 95 تعداد افراد مشمولى كه بيمه 
بيكارى دريافت مى كردند 317 نفر بوده كه در ســال 96 با 

افزايش به 452 نفر رسيده است.
وى افزود: در ســال گذشــته شــاهد افزايش 10 درصدى 
مســتمرى بگيران تأمين اجتماعى قوچان بوده ايم، كه تعداد 
مستمرى بگيران در سال 96 از 3900 نفر به بيش از 4200 
نفر رسيد كه 500 ميليارد ريال هزينه مستمرى به اين افراد 
پرداخت شــده است.ابوالحســن زاده ادامه داد: سال گذشته 
افزايــش 10 درصدى بيمه كارگران ســاختمانى را در اين 
شهرستان شــاهد بوديم و بيمه كارگران با همكارى انجمن 
صنفى در حال اجرا بوده كه در آن از 27 درصد حق بيمه تنها 
7 درصد توسط كارگران پرداخت مى شود و بقيه حق بيمه از 

محل صدور پروانه هاى ساختمانى است.

در سال حمايت از كاالى ايرانى
 «سجما» ويژه مهندسان ساختمان 

منتشر شد

قدس: ســامانه جامع مهندسان ساختمان كه به اختصار « 
سجما » ناميده مى شود در سال حمايت از كاالى ايرانى و با 
هدف خدمت به جامعه مهندسى ساختمان كشور منتشر شد.
دبير اين ســامانه با اعالم اين خبر گفت: ســجما در مرحله 
نخســت خود به عنوان يك اپليكيشن اندرويدى با مجوز از 
مركز توسعه فناورى اطالعات و رسانه هاى ديجيتال منتشر 

شده است.
پروازى افزود: ارتباط كاملى ميان اجزاى چهار بخِش مهندسان 
ساختمان، شركت ها و دفاتر مهندسى، پروژه ها و نيازمندى ها 
به وجود آورده اســت كه مكانيــزم اثر آن در ارتقاى كيفيت 
ساخت و ســازها و همچنين اشتغال مهندسان و در نهايت 

رونق صنعت ساختمان كشور خواهد بود.
اين كارشناس مردم و مهندســان ساختمان را از مخاطبان 
اصلى اين سامانه برشمرد و تشــريح كرد: سجما به صورت 
كاربر محور برنامه ريزى شده است و اين مهندسان هستند 
كه با استفاده از خالقيت و درج سوابق و توانمندى ها مى توانند 

به معرفى خود به جامعه بپردازند.
وى خدمات اين سامانه را كامالً رايگان توصيف كرد و افزود: 
اطالعات كاملى در خصوص اين ســامانه كه با هدف افزايش 
ضريب نفوذ مهندسان ساختمان در جامعه پياده سازى شده 
اســت در قالب متن و اينفوگرافى در سايت sajma.ir ارائه 

شده است.

با جارى شدن سيالب نمايان شد
 اسكلت كامل يك انسان در رشتخوار

قدس: فرمانده انتظامى شهرستان رشتخوار گفت: بارندگى هاى 
اخير سبب پيدا شدن اسكلت كامل يك انسان در مسير فرعى 
خاكى روستاهاى بازه عاشقان و سرآسياب شهرستان رشتخوار 
شــد. داود حاتميان افزود: طبق شواهد موجود، اسكلت پيدا 
شــده مربوط به سال هاى دور است كه اين موضوع با بررسى 
دقيق پليس آگاهى شهرستان در حال پيگيرى است و هويت 

آن بزودى مشخص مى شود. 

 انهدام باند 5 نفره كالهبرداران 
ميلياردى در خراسان شمالى

بجنورد-خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
از دستگيرى پنج نفر از اعضاى باند كالهبرداران حرفه اى با 2 

ميليارد و 200 ميليون ريال كالهبردارى در استان خبر داد.
ســردار عليرضا مظاهرى اظهار داشــت: در پى اعالم هشت 
مورد شــكايت مبنى بر اينكه افرادى با ترفندهاى مختلف از 
شــهروندان كالهبردارى كرده اند، موضوع به صورت ويژه در 

دستور كار مأموران پليس آگاهى استان قرار گرفت. 
اين مقام ارشــد انتظامى در اســتان با بيان اينكه مأموران با 
اجراى اقدام هاى فنى پليسى و بررسى اظهارات شاكيان موفق 
به شناســايى اعضاى باند و محل اختفاى آنان شدند، افزود: 
متهمان كه با ترفندهايى از قبيل جعل اسناد و امضا اقدام به 
كالهبردارى مى كردند در عمليات غافلگيرانه پليس دستگير و 

به مقر انتظامى منتقل شدند.
فرمانده انتظامى خراسان شمالى در پايان با اشاره به اينكه در 
اين عمليات پنج نفر از اعضاى اين باند حرفه اى دستگير و به 
هشــت فقره كالهبردارى به ارزش 2 ميليارد و 200 ميليون 
ريال اعتراف كردند، خاطرنشان كرد: متهمان به منظور انجام 

مراحل قانونى تحويل مقامات قضايى شدند.
 

 كشف انواع لوازم آرايشى قاچاق
در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس آگاهى خراســان 
شــمالى از كشــف 345 قلم انواع لوازم آرايشــى قاچاق در 
شهرستان بجنورد و دستگيرى يك نفر در اين راستا خبر داد.
ســرهنگ رضا عرب زاده با اعالم جزئيــات اين خبر گفت: 
مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين پليس در راستاى 
شعار ســال و حمايت از كاالى ايرانى نســبت به بازرسى از 

محل هاى دپوى كاال اقدام كردند.
وى با اشــاره به اينكه در بازرسى هاى صورت گرفته، مأموران 
موفق به كشف 345 قلم انواع لوازم آرايشى قاچاق به ارزش 9 
ميليون و 400 هزار ريال شدند، افزود: در اين زمينه يك نفر 

متهم به هويت معلوم نيز شناسايى و دستگير شد.
 

 دستگيرى سارق حرفه اى 
موتورسيكلت در اسفراين

بجنــورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان 
اسفراين از دستگيرى ســارق حرفه اى موتورسيكلت در اين 
شهرســتان خبر داد. سرهنگ جاويد مهرى با اعالم جزئيات 
اين خبر گفت: در پى وقوع چندين فقره سرقت موتورسيكلت 
در سطح شهرســتان، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

مأموران پليس آگاهى اين فرماندهى قرار گرفت. 
وى با بيان اينكه مأموران با انجام يكســرى اقدام هاى فنى و 
پليسى و تحقيقات ميدانى موفق به شناسايى يك نفر سارق 
شــدند، افزود: مأموران در اقدامى غافلگيرانه متهم به هويت 
معلوم را كه در حين فروش يك دستگاه موتورسيكلت مسروقه 
بود دستگير و به مقر انتظامى منتقل كردند. اين مقام انتظامى 
با اشاره به اينكه متهم در بازجويى هاى فنى به سه فقره سرقت 
موتورسيكلت اعتراف كرد، افزود: متهم بعد از تكميل پرونده 

به منظور انجام اقدام هاى قانونى تحويل مقامات قضايى شد.

درسال گذشته ثبت شد
 مرگ 18 هزار و 290 نفر در مشهد

قدس: معاون اجرايى سازمان فردوس هاى شهردارى مشهد گفت: 
در سال گذشته 18 هزار و 296 نفر در شهر مشهد فوت كرده اند 
كــه از اين تعداد 10 هزار و 451 مرد و مابقى زن بوده اند. مهدى 
كيخا ژاله بيشترين علل فوت در اين مدت به ترتيب بيمارى هاى 
سيستم گردش خون با 6151، سرطان ها 2643 و اختالالت ناشى 
از دوره بعد از تولد با 1549 نفر است. در اين مدت 1284 نفر بر 

اثر تصادفات و جراحات بعد از آن فوت كرده اند.

 ديدار كارگردان پايتخت
با اهالى فياض بخش

قدس: ســيروس مقدم هنرمند و كارگردان مطرح كشــور 
بــه ديدار اهالى فياض بخش رفــت. وى خطاب به فرزندان و 
مسئوالن فياض بخش گفت: من حامل سالم و پيام خداقوت و 
خالصانه تيم پايتخت هستم كه همه مشتاق بودند اينجا باشند. 
وى پس از خوش و بش كردن با مددجويان بزرگسال، دقايقى 
را به اتاق شيرخوار رفت وبا در آغوش گرفتن بچه هاى معصوم 
اين اتاق،از آسايشگاه فياض بخش به عنوان مكانى مقدس نام 
برد. او دوستى با اهالى فياض بخش را افتخار بزرگى برشمرد 

كه خدا توفيق آن را نصيبش كرده است.
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شوراى شهر مشهد تصويب كرد

اجاره پياده روها و فضاهاى شهرى به اصناف

گزارش جلسه

شــوراى  رســتمى   طاهرى  هنگامه 
اســالمى شهر مشــهد با تصويب آيين نامه 
ساماندهى بهره بردارى اصناف از پياده رو ها 
و فضاى شــهرى عمالً پس از واگذار كردن 
حاشــيه خيابان ها (اليت)، پياده رو فروشى 
در اين شــهر را نيز به رســميت شناخت.
طبــق اين آييــن نامه هر واحــد اقتصادي 
كه داراى جواز كســب اســت، مى تواند در 
قبال بهره  بــرداري موقت از پياده  روها، حق 

بهره بردارى موقت به شهردارى بپردازد.
واحد صنفى بهره بردار، حق واگذاري محل به 
واحد صنفى يا فرد ديگر يا بهره بردارى در غير 

از رسته مندرج در پروانه كسب را ندارد.
 واحد صنفى بهــره  بردار حق اســتفاده از 
ميز،  صندلي،  گلدان، ســايبان، فالورباكس 
و نورپردازي هايــي كه مغاير با طرح مصوب 

كميته ساماندهى پياده روها باشد را ندارد.
 واحد صنفى بهره بردار حق استفاده تبليغاتي 

از محل بهره برداري را نيز ندارد.
ايــن مجوز ها هيچ حق و حقوقى براى واحد 
صنفى ايجاد نمى كند و واحد صنفى بايد بعد 
از درخواست شهردارى به آزاد سازى پياده رو 

اقدام كند.

 بهاى تبليغات و جرايم مربوط به آن
عالوه بر اين در جلسه علنى شوراء مصوب شد، 
از اين پس شهرداري مشهد هزينه جمع آوري 
و پاكسازي تبليغات سطح شهر را از مؤسسات 
و شركت هاي خدماتى اعم از اشخاص حقيقى 

يا حقوقى ســفارش دهنده تبليغات يا موزع 
و مجــرى، دريافت و به حســاب درآمدهاي 

عمومي شهرداري واريز مى كند.
اين تبليغات شامل نصب و الصاق برچسب ها، 
پوسترها و تراكت هاى تبليغاتى و يا نصب و 
ترسيم نوشتار و ســاير موارد اطالع  رسانى 
و تبليغاتى اســت كه به صورت غير مجاز و 
بر خالف ضوابــط و مقررات روى جداره ها و 

عناصر شهرى نصب شود.

 تغيير روند صدور پايانكار
صدور پايانكار ساختمانى مستند به نقشه هاى 
تهيه شده توسط ســازمان نظام مهندسى 
ســاختمان يكى ديگر از مصوبات شوراء بود 
كه بر اســاس آن قرار شد شهردارى مشهد 
ظرف دو ماه پــس از ابالغ قانونى مصوبه، با 

هماهنگــى اداره كل ثبت اســناد و امالك، 
نقشه هاى ساختمانى جهت پايانكار و صدور 
اسناد مالكيت ساختمان را توسط مهندسان 
نقشــه بردارى مورد تأييد اداره ثبت اسناد و 
امالك، در يك مرحله تهيه كند و مالك عمل 

هم اداره ثبت اسناد باشد.

 واگذارى خطوط تاكسيرانى به 
شركت هاى حمل و نقل

همچنين به منظور چابك  ســازى سازمانى، 
ايجــاد فضاى رقابتــى، كاهــش هزينه ها، 
سرعت بخشى به انجام  امور و با هدف استفاده 
بهينه از ظرفيت و توانمندى بخش خصوصى 
و تعاونى در ســاماندهى و مديريت حمل و 
نقل سبك درون شــهرى، شهردارى مكلف 
شد ظرف يك ماه دستورالعمل درجه بندى 

و توانمند سازى شــركت هاى حمل و نقل 
درون شهرى را به شوراء ارائه دهد.

 خبر خوش براى خانواده هاى 
ايثارگران

هريك از همسران، فرزندان و والدين شهدا و 
مفقوداالثرها، در امالك و مستحدثات مشاعِى 
داراى سند رســمى، از خدمات و تسهيالت 
برخوردار مى شوند. بدين صورت كه استفاده 
از اين تســهيالت در هر ملك حداكثر براى 
دو نفر از افراد مشمول خدمات و تسهيالت 
مزبور، متناســب با سهم مالكيت هر فرد (از 
ميزان كل بدهى ملك) ميســر مى باشــد. 
درصورتى كه سهام داران امالك مربوطه صرفاً 
اعضاى يك خانواده از شهدا و مفقود االثرها 
(همسران،  فرزندان و والدين) باشند، متناسب 
با سهم مالكيت هر فرد (از ميزان كل بدهى 
ملك) تسهيالت بدون محدوديت در تعداد، 

قابل اعطا خواهد بود.

 حيدرى در حاشيه شوراء
در حاشــيه اين جلســه، رئيس شوراى شهر 
مشهد بيان داشت: شهردار به ما براى همكارى 
در چهار ســال تعهد دارد، بنابراين ما متصور 

رفتن تقى زاده خامسى به تهران نيستيم.
وى در باره افزايش نرخ كرايه اتوبوس ها گفت: 
نرخ اتوبوســرانى مشهد از همه كالن شهر ها 
پايين تر است.اين افزايش متعلق به افزايش 

حقوق كاركنان است.

با گذشت هشــت ســال از آغازعمليات اجرايى 
بيمارستان 32 تختخوابى شهر صالح آباد تكميل 
اين پروژه همچنان در برزخ تصميم مســئوالن استانى و 
شهرســتانى قرارگرفته و اكنون اعالم شــده هيچ رديف 

بودجه اى ندارد.
رئيس دانشكده علوم پزشكى تربت جام در اين باره به قدس 
گفت: بيمارستان 32 تختخوابى صالح آباد با زير بناى 3000 
مترمربع در دو فاز از سال 89 توسط دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد شروع شدو در سال 94 و بعد از ارتقاى شبكه بهداشت 
تربت جام به دانشكده علوم پزشكى، اين پروژه با پيشرفت 

60 درصدى به اين دانشكده تحويل شد و ادامه يافت.
دكترمحمد افكار افزود: در ســال قبل بيمارستان حدوداً 
كامل شــده بود و به علت همكارى نكردن شهردار وقت 
بــراى صدور مجوزهاى الزم براى اخذ امتيازات آب و برق 
و گاز و تلفن، حدود هشت ماه اين پروژه بالتكليف ماند و 

هيچ گونه همكارى انجام نگرفته بود.
رئيس دانشكده علوم پزشكى تربت جام گفت: جلساتى با 
اعضاى شوراى اسالمى و شهردارى صالح آباد انجام شده 
است و قول مساعد دادند تا مشكالت اين حوزه حل شود.

افــكار افــزود: فاز اول بــا 1600 مترمربــع زيربنا داراى 
بخش هايى مانند اورژانس، دياليــز، درمانگاه، راديولوژى، 
آزمايشــگاه، موتورخانــه، ســاختمان ادارى و راهروهاى 
ارتباطى كه قرار اســت با فاز دوم داشته باشد پيش بينى 

شده است.

وى ادامــه داد: با توجه به تأخير زيــاد در راه اندازى اين 
بيمارستان تصميم گرفتيم تا به صورت جهادى عمل كنيم 
و فاز يك تكميل شده است و با اختيارات خود دانشكده و 
هماهنگى با بازرسى، خارج از تشريفات و بروكراسى ادارى 
وارد عمل شــديم و يك تيم مســتقل با نظارت مستقيم 
دانشكده تشــكيل داده ايم. رئيس دانشكده علوم پزشكى 
تربت جام با بيــان اينكه در نقاطى تحميل بعضى مراكز 
درمانى و بيمارستانى سياسى برخورد شده و بدون توجيه 
الزم كلنگ زنى شده اســت، گفت: شايد يكى از گره هاى 
مراكز درمانى كه دير راه اندازى مى شود، همين دليل باشد.

 بيمارستان سود دهى ندارد
وى با بيان اينكه بيمارستان هاى كمتر از 100 تخت خواب، 
ســود دهى براى سيســتم درمان ندارند و فقط هزينه بر 

هســتند، گفت: اگر ما بتوانيم به جــاى آن، به مردم اين 
مناطق به صورت ترانســفر خدمات دهى و مراكز درمانى 
و كاركنان تخصصى را افزايش دهيم، بركات بيشترى براى 
مردم خواهد داشــت و به جــاى آن يك مركز تخصصى 
پيشرفته در مركز شهرستان داشته باشيم تا هم هزينه هاى 
دولت كمتر مى شــود و هم خدمات بهترى به مردم ارائه 
خواهد شد. افكار ادامه داد: سعى مى كنيم با راه اندازى فاز 
يك بيمارستان صالح آباد، خدمات خوب و كيفى به مردم 
ارائه دهيم و سيستم ترانسفر و مركز تخصصى را در خود 
شهر راه اندازى كنيم تا خدمات مناسبى در مرحله دوم به 

مردم اين قسمت از شهرستان ارائه شود.

 فاز دوم بيمارستان و ديگر هيچ 
وى به مشكالت فاز دوم اين بيمارستان اشاره كرد و افزود: 
با شــرايط موجود، فاز دوم اين بيمارســتان در سال هاى 
بعد خواهد بود و در حــال حاضر هيچ برنامه اى براى آن 
نداريم. براى راه اندازى فاز 2 بايد زير ســاخت هاى مورد 
نياز مهيا شــود و بدون زير ساخت ها فقط يك ساختمان 
تحويل مردم خواهد شد و هيچ كارايى براى مردم نخواهد

داشت.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى تربت جام اعالم كرد: براى 
تكميل اين پــروژه حدود 2 ميليارد و 500ميليون تومان 
اعتبار نياز داريم كه در صورت جذب اعتبار براى اين پروژه 

اين بيمارستان از حالت بالتكليفى خارج خواهند شد.

رئيس دانشكده علوم پزشكى تربت جام در گفت و گو با قدس:

بيمارستان صالح آباد دچار بيمارى سياسى شده است

وى ادامــه داد: با توجه به تأخير زيــاد در راه اندازى اين 
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