
مسئوالن دغدغه اى 
براى جامعه قرآنى ندارند

شعار دولت عملى نشد
پايه هاى اصلى سالمت لرزان است

وحيد مجتهدزاده  قارى بين المللى مشهدى در گفت وگو با قدس مطرح كرد گزارش قدس از مشكالت جامعه مامايى خراسان رضوى

قــدس   يــك قــارى و داور بين المللى 
مشــهدى كه به تالوت هاى پرشور معروف 
است، چند سالى است كه حال خوشى ندارد 
و بيمارى ديابت حسابى او را از پاى انداخته 
است. وحيد مجتهدزاده كه به گفته خودش 
در سال 1347 در منطقه طالب به دنيا آمده 

است، از سنين كودكى ...

قدس  مامايي در كشــور ما همچون ساير 
نقاط دنيا قدمتي كهن و به گفته بســيارى، 
عمرى به اندازه عمر بشــر دارد؛ اين حرفه  با 
وجود نقش بسيار مؤثرى كه در سالمت مادر 
و نوزاد داشته اســت، در طول زمان به جاي 
پيشرفت، با مشــكالت زيادي روبه رو بوده و 

باوجود قدمتش، هنوز ...
.......صفحه 2 .......صفحه 4

انتقال اليت به شهردارى خالف اصل 44 قانون اساسى است
با هدف فرزندآورى بى دغدغه 
مادران شاغل محقق مى شود 

راه اندازى 20 مركز 
رفاه خانواده و كودك 

.......صفحه 3

رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر مشهد در پاسخ به قدس:

.......صفحه 3

رئيس اتحاديه 
صنف تاالرهاى پذيرايى مشهد:

رستوران هايى كه 
تاالر شده اند خالف 

قوانين عمل كرده اند

قدس   بهزيستى خراسان رضوى براى رفاه حال خانواده هايى 
كه والدين هر دو شــاغل هستند اقدام به ايجاد مراكزى كرده 
كه ويژه پذيرش كودكان 6 تا 12 ســال است.معاون اجتماعى 
بهزيستى خراسان رضوى در گفت وگو با قدس ضمن اعالم اين 
خبر گفت: عالقه مندى و گاه الزام به اشتغال مادران در خارج 

از خانه و تداخل ...

قدس   برپايى مراســم آبرومندانه و باشكوه امروزه يكى از 
دغدغه هاى افراد در مناسبت  هايشــان است كه از مهم ترين 
اين مراسم ها مى توان به جشــن عروسى اشاره كرد. عروسى 

مراسمى سنتى يا آيينى است ...
.......صفحه 3 
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.......صفحه 4

نماينده مردم مشهد در گفت وگو با 
قدس درباره يك مجتمع لوكس رفاهى:

ساخت 
برج سپيد 

جزو وظايف 
دانشگاه 

علوم پزشكى 
مشهد نبوده

قدس   چندى قبل تعدادى از اقتصاددانان كشور 
نامه اى را به رئيس جمهور نوشــتند كــه در آن به 
سياست درهاى چرخان اشاره شده بود كه اين انتقاد 
صحيح است و ما با اين روش اداره اقتصادى و با اين 
پارادايم به جايى نمى رسيم.دكتر اميرحسين قاضى زاده 
هاشمى عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در 

نشست خبرى با اصحاب رسانه با اشاره ...



در نشست رسانه اى سالروز ورود آزادگان عنوان شد

حركت كاروان نمادين اتوبوس هاى حامل اسرا در مشهد
��ر

ســرور هاديان مديركل بنياد شهيد و 
امــور ايثارگران خراســان رضوى گفت: هر 
آن چه براى آزادگان خدمات ارائه كنيم در 
مقايسه با سختى هايى كه در دوران اسارت 
متحمــل شــدند، جبران اســتقامت آن ها 

نخواهد شد.
االســالم  حجــت 
معصومى طى نشست 
خبرى ســالروز ورود 
آزادگان با اشــاره به 
اين نكته كه امســال 
با همكارى مؤسســه 

پيام آزادگان انسجام و برنامه هاى خوبى به 
فعاليت ها بخشيده شده است، اظهار داشت: 
بايد فرهنگ آزادگى و استقامت را در جامعه 
ترويج كنيم و اين در حالى است كه در حال 
حاضر 33 شــهيد مدافع حرم ايرانى، 168 
شهيد لشــكر فاطميون، 53 مفقود و 112 

جانباز داريم.
وى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداى 
هشــت ســال دفاع مقدس افزود: خانواده 
تمامى شــهداى مدافع حرم نيز كه پرونده 
آنان تشــكيل شده است، تحت پوشش قرار 
گرفتــه و از تمامى مزايــا و خدمات ديگر 

خانواده هاى شهدا بهره مند مى شوند.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان 
رضوى گفت: يكى از مباحثى كه دنبال شده 
ايجاد كارگروه ساماندهى گلزار شهداست و 
تاكنون 48 درصد گلزار شــهدا ســاماندهى 
شده و امســال هم 95 درصد گلزارهاى تك 
مزارى ساماندهى خواهد شد و 589 تك مزار 

نيز در اولويت بازسازى قرار دارند. 

 3300 آزاده در خراسان رضوى
نشســت،  ايــن  در 
مؤسســه  مديرعامل 
پيام آزادگان خراسان 
رضــوى نيز گفت: در 
كشــور 43 هــزار و 
كه  داريم  آزاده   290

اين رقم در خراسان رضوى به 3300 آزاده 
مى رســد كه از اين تعداد 1800 نفر آن ها 

مشهدى هستند.
على اكبر عرفانى اظهار داشــت: مؤسســه 
آزادگان نقش خبــرى در زنده كردن آنچه 
در اســارت گذشته را دارد و در حال حاضر 
موضوعات زيادى در حوزه اســارت داريم تا 

به شــكل كتاب، فيلم يــا تئاتر تبديل و در 
تاريخ ثبت شــود تا در اختيار اين نســل و 

نسل آينده قرار گيرد.
وى در ادامه خاطرنشان ساخت: شايان ذكر 
است كســانى هم كه در زندان هاى ساواك 
بودند، آزاده محسوب مى شوند اما در قالب 

اين آمار نيستند.
عرفانى خاطرنشــان ســاخت: خوشبختانه 
بيشتر ســازمان ها امسال در ســالروز ورود 
آزادگان برنامه هاى زيادى دارند كه مى توان 
به برگزارى همايش عمومى در حرم مطهر 
با حضور آزادگان، غبارروبى مزار 54 شهيد 

غريب اسارت، برگزارى شب خاطره، برپايى 
راويان، حركت  نمايشــگاه عكس، همايش 
كاروان نمادين اتوبوس هاى حامل اســيران 
در مشــهد، تجليل از خانواده هاى آزادگان 
مرحــوم، كوهپيمايى خانوادگــى و اكران 

تصاوير شهداى غريب اسارت اشاره داشت.

در حوالى امروز2

دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى:
 كاالهاى احتكارى در اختيار مردم 

قرار مى گيرند
و  عمومى  دادســتان  ايرنا: 
انقالب مركز خراسان رضوى 
گفت: عزم جدى براى برخورد 
با احتكاركنندگان وجود دارد 
و اين كاالها پس از كشــف، 
با قيمت عادالنــه در اختيار 
مردم قرار مى گيرند. غالمعلى 
صادقــى در دومين همايش 

شــوراى حفظ حقوق بيت المال سبزوار افزود: براى مقابله با 
احتكار كاال كارگروهى با حضور دادســتانى، نيروى انتظامى، 
اداره اطالعات، اصناف و ســازمان صنعت، معدن و تجارت در 
شهرستانها تشكيل تا قيمت كاالى احتكارى مشخص و براى 

توزيع در فروشگاههاى تعاونى و سطح شهر آماده شود.
وى همچنين به برخى مشــكالت اقتصادى و عمليات روانى 
دشــمن اشــاره و بيان كرد: امروز بايد همگان دولت را يارى 
دهند و وحدت داشــته باشــند و طرح موضوعاتى از جمله 

استعفاى رئيس جمهورى سخن بى خردانه است.

  رفع تصرف زمينهاى ملى 
فرمانده يگان حفاظت ســازمان ملى زمين و مسكن خراسان 
رضوى نيز در اين همايش گفت: از بهمن سال 1394 با تشكيل 
اين نهاد تاكنون 670 هكتار زمين ملى و دولتى در سطح اين 

استان به ارزش 16هزار ميليارد ريال رفع تصرف شده است. 
سرهنگ ميرابى مقدم افزود: نيمى از اين مساحت با حمايت 
دادستان خراسان رضوى رفع تصرف شد. بيشترين زمينهاى 
دولتى رفع تصرف شــده در محدوده شهرســتانهاى طرقبه 

شانديز، جغتاى، نيشابور، گناباد و سبزوار بوده است.
وى ادامــه داد: بر اســاس قانون هرگونه ســاخت و ســاز، 
دخل وتصرف، تعرض و تجاوز به زمين هاى ملى جرم است و 
مأموران يگان حفاظت مى توانند ضمن ممانعت، فرد متخلف را 

دستگير كرده و به مرجع قضايى تحويل دهند. 
رئيس اداره راه و شهرســازى ســبزوار هم گفــت: از ابتداى 
امسال 30 پرونده تخلف و تصرف زمينهاى ملى در حريم اين 
شهرستان تشــكيل و براى صدور رأى و اجرا به دادگسترى 
ارسال شده است. على اصغر اســتيرى افزود: 12 فقره از اين 
پرونده ها نيز در مرحله صدور رأى قرار دارند. بيشتر پرونده هاى 
مورد نظر مربوط به سودجويانى است كه در مناطق ييالقى 
ارتفاعات ســبزوار اقدام به ساخت و ســاز خانه هاى وياليى 
كرده اند. وى ادامه داد: پارســال با همــكارى مأموران يگان 
حفاظت ســازمان ملى زمين و مسكن 59 هكتار زمين ملى 
به ارزش 70 ميليارد ريال در شهرستان هاى سبزوار و جغتاى 

رفع تصرف شد.

به همت سفير صلح جهانى انجام شد
 تجهيز يك هنرستان در مشهد 

قدس: در پى بازديد سفير كشــور ليتوانى در ايران و سفير 
صلح جهانى از هنرستان سيد جمال الدين اسدآبادى، عالوه 
بر تقبل برخى هزينه هاى اين آموزشگاه، به وسايل و امكاناتى 

نو نيز تجهيز شد. 
در اين بازديد علمى، دكتر محســن كريمى طبســى سفير 
ليتوانى مقيم ايران و سفير صلح جهانى، تعداد 30 عدد رايانه، 
دو عدد دوربين نقشــه بردارى توتال و چهار تن پروفيل آهن 
جهت ساخت نيمكت به هنرستان اهدا و همچنين هزينه تمام 

قبوض آب، برق و گاز هنرستان را تقبل كرد.

مدير آموزش و پرورش:
 2 سال است هيچ اعتبارى به نام سرانه 

آموزشى به بردسكن تخصيص پيدا نكرده است

قدس: مدير آموزش و پرورش بردســكن با اشــاره به سفر وزير 
آموزش و پرورش به خراسان رضوى و نشست با مديران آموزش 
و پرورش منطقه ترشيز گفت: دو سال است كه ريالى به نام سرانه 
آموزشــى به شهرستان اختصاص پيدا نكرده است. غالمحسين 
غفورى گفت: وزير آموزش و پرورش اگر به لحاظ بودجه نمى تواند 
بــه مديران آموزش و پرورش كمك كند حداقل اختيارات آن ها 
را افزايــش دهد تا بتوانند برخى از چالش هاى فراروى آموزش و 
پرورش را رفع كنند. وى كمبود نيرو و فرسوده بودن 50 درصد 
فضاهاى آموزشى بردســكن را از مهم ترين مشكالت آموزش و 
پرورش بردسكن برشمرد و گفت: به خاطر كمبود معلم در برخى 
از روستاها و مناطق عشايرى يك معلم به تنهايى براى 17 دانش 
آموز 6 پايه را تدريس مى كند و به طبع دانش آموزان از آموزش 

مطلوبى برخوردار نمى شوند. 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى مشهد:
 فروش فراورده هاى سنتى 

در عطارى ها ممنوع است
مهر: معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشكى مشهد گفت: 
عرضه فراوردهاى سنتى و مكمل ها در عطارى ها ممنوع است.
عباس اخگرى اظهار كرد: طبق ضوابط ابالغى از سوى سازمان 
غذا و دارو توزيع تمامى داروهاى طبيعى، سنتى و مكمل هاى 
تغذيه اى كه از سازمان غذا و دارو پروانه دريافت كرده اند تنها از 
طريق شركت هاى توزيعى مجاز ممكن بوده و عرضه فراورده هاى 
طبيعى سنتى و مكمل ها در عطارى ها ممنوع است. وى افزود:با 
توجه به روند افزايشى خريد و فروش كاالهاى سالمت محور 
در فضاى مجازى بايد اقدامات ويژه اى توسط ارگان هاى دخيل 
در امر ســالمت به منظور كنترل و مبارزه با قاچاق كاالهاى 
سالمت محور در فضاى مجازى انجام شود. معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد تصريح كرد: فروش فراورده هاى 
آرايشى و بهداشتى فاقد مجوز در فروشگاه هاى اينترنتى، تخلف 
و غيرقانونى است و متخلفان براساس ضوابط و مقررات مورد 

پيگرد قضايى قرار خواهند گرفت.

  قدردانى از تيم سازنده نخستين 
خودرو فرمول يك دانشجويى ايران

قدس: از تيم ســازنده نخستين خودروى دانشجويى فرمول 
يك در دانشگاه فردوسى مشهد با حضور دكتر كافى، رئيس 
دانشگاه قدردانى شــد. سرپرست اين تيم دانشجويى گفت: 
اين تيم متشكل از 17 نفر از دانشجويان رشته  هاى مهندسى 

مكانيك، مهندسى برق و مهندسى صنايع است.
 دكتر حميد معين فرد افزود: اين خودرو بعد از همه آزمايش ها 
و بازرســى هاى فنى، با موفقيت و امتياز باال در مرحله پايانى 
رقابت هاى جهانى فرمول يك دانشــجويى 2018 در ايتاليا 

حضور يافت و رتبه 23 در جهان را كسب كرد.
وى گفت: مســابقات جهانى ايتاليا با حضــور حدود 2600 

دانشجو از 82 دانشگاه مختلف جهان برگزار شد.

رئيس اتحاديه مطرح كرد
 قاچاق گوشت در مشهد صحت ندارد

ايسنا: رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز مشهد گفت: 
خبرهايى مبنى بر قاچاق گوشت صحت ندارد و آرامش در بازار 

گوشت مشهد حاكم است. 
احمد احدى با اشاره به اخبارى مبنى بر قاچاق گوشت بيان 
كــرد: خبرهاى مبنى بر قاچاق دام صحت نــدارد و در حال 
حاضر دام به مقدار كافى در اســتان موجود است و مشكلى 
در اين خصوص نداريم. بايد به اطالع برسانم كه خروج دام از 

كشور ممنوع شده است.
وى در خصوص قيمت فعلى گوشــت در بازار اظهار كرد: در 
چند روز اخير تغييرى در قيمت دام مشاهده نشده و به علت 
فراوانى دام عرضه در بازار به خوبى صورت مى  گيرد، هر كيلو 
بره نرينه درجه يك در كشتارگاه از 44 تا 45 هزارتومان براى 

قصاب بارگيرى مى شود.
وى افزود: قيمت گوشــت گوســاله در چند روز اخير كمى 
افزايــش پيدا كرده و آن هم به ســبب تغييرات در عرضه و 
تقاضاست. قيمت هر كيلو گوساله نرينه درجه يك براى قصاب 

از 31 تا 32 هزارتومان بارگيرى مى شود.
احدى با اشاره به نزديكى عيد سعيد قربان اظهار كرد: قيمت 
دام زنده به سبب افزايش مسافران و افزايش تقاضا كمى دچار 
افزايش قيمت شده است. در خصوص دام زنده، بره نرينه به 

قيمت 21 تا 22 هزار تومان معامله مى شود.

 يك شركت در مشهد
 261 ميليارد ريال جريمه شد

قــدس: مديــر كل تعزيرات 
حكومتى استان خراسان رضوى 
گفت: يك شركت در مشهد به 
خاطر عدم ايفاى تعهدات ارزى 
261 ميليــارد و 716 ميليون 

ريال جريمه شد.
حميدرضا كريم افزود: با شكايت 
يكى از شعب بانك ملت مشهد 
مبنى بر عدم ايفاى تعهدات ارزى توسط يك شركت پرونده 
تخلف در شعبه هشتم بدوى استان تشكيل و مورد رسيدگى 
قرار گرفت.  وى اظهار داشت: اين شركت 2 حواله ارزى شامل 
9 ميليون و 806 هــزار يورو و 12 ميليون و 585 هزار يوان 
چين براى واردات كاال دريافت و هيچ مدركى مبنى بر واردات 

ارائه نكرده است.
وى گفت: شعبه رســيدگى كننده با احراز تخلف، حكم اين 
پرونــده را صادر كرد كه با توجه به اعتراض متهم، پرونده در 
شــعبه تجديد نظر نيز مورد رسيدگى قرار گرفت و منجر به 

صدور حكم پرداخت جزاى نقدى شد.

ا�بار

پنجشنبه  25 مرداد 1397
 4 ذى الحجه 161439 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8760  ويژه نامه 3145 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

  كسب عنوان نايب قهرمانى كشور 
توسط تيم واليبال دانش آموزان مشهدى

ابوالحســن صاحبى: تيم واليبال دانش آموزان آموزشگاه 
ابتدايى دخترانه المهدى ناحيه 2 مشــهد به عنوان نماينده 
خراسان رضوى، نايب قهرمان رقابت هاى ورزشى دانش آموزان 

كشور در همدان شد.
كارشــناس روابط عمومى آموزش وپرورش ناحيه 2 مشهد با 
بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: تيم واليبال آموزشــگاه 
ابتدايــى دخترانه المهــدى ناحيه 2 مشــهد در يك بازى 
نفسگير و سخت، مغلوب تيم توابع تهران شد و در انتها نايب 
قهرمانى رقابت هاى ورزشى دانش آموزان كشور در همدان را 
كسب كرد. ســعيد محمدزاده افزود: اين تيم با حمايت هاى 
اعظم جنتى توانست پس از كسب عنوان قهرمانى در مرحله 
ناحيه، اســتان و گذراندن چندين مرحله اردوى آمادگى، در 
مسابقات كشــورى نيز بدرخشد و تا مرحله پايانى، عملكرد 
خوبى از خود نشــان دهد و در پايان عنوان دوم اين رقابت ها 
را از آن خود كند.  وى خاطرنشــان كرد: بازيكنان اين تيم را 
زهرا طاووسى، سحر حسن پناه طرقى، نگار مختارى، مهشيد 
زنگنه، ميناسادات غفاريان، شادى حسامى فرد، ركسانا جدى 

و سارينا يعقوبى تشكيل داده اند.

بردسكن- خبرنگار قدس: به مناسبت 26 مردادماه سالروز 
ورود آزادگان ســرافراز به ميهن اسالمى ايران با حضور نماينده 
مردم بردسكن در مجلس شوراى اسالمى، سرپرست فرماندارى، 
امام جمعه موقت، دادستان و تعدادى از رئيسان ادارات از دو نفر 
از آزادگان شهرســتان بردسكن كه مسن ترين و باالترين دوران 

اسارت را داشتند تجليل شد.
ابتدا به همت مديريت آموزش و پرورش و با همكارى كارشناسى 
شاهد و امورايثارگران اين مديريت با حضور در منزل سيد على 
ابطحى آزاده فرهنگى كه 99 ماه دوران اســارت در پرونده خود 
دارد از اين آزاده ســرافراز تجليل به عمل آمد. حجت االســالم 
مصورى امام جمعه موقت بردســكن در اين ديــدار آزادگان را 
مصادق واقعى، حقيقى صبر و استقامت دانست و گفت: آزادگان 
الگوى بسيار ارزشمند براى صبر و استقالمت هستند و در واقع 

پيام آوران صبر، استقامت و بردبارى هستند. 
حجت االســالم كاردان مسئول حوزه نمايندگى ناحيه مقاومت 
بســيج سپاه بردســكن در ديدار با آزاده حاج حسين عليجانى 
كه 88 ماه دوران اســارت دارد، گفت: آزادگان از ارزش هاى ناب 
محمدى پاسدارى كردند و اين حركت آزادگان در دوران اسارت 
در واقع بزرگ ترين ارزش است و از اجر و پاداش وااليى برخوردار 
اســت. در اين ديدارها حسين سليمانيان رئيس بنياد شهيد و 
امورايثارگران بردســكن تعداد آزادگان اين شهرستان را 55 نفر 
اعالم كرد و گفت: از بين آزادگان ســيد على ابطحى با 99 ماه 
باالترين دوران اســارت را در بين آزادگان دارد و حاج حســين 
عليجانى با 88 ماه اسارت با داشتن 45 سال سن در دوران اسارت 
و در حال حاضر با داشــتن 80 سال، مســن ترين آزاده سرافراز 

شهرستان بردسكن مى باشد. 

تجليل از 2 آزاده داراى بيشترين سن و باالترين دوران اسارت 

رضا طلبى: يك قارى و داور بين المللى مشــهدى كه به 
تالوت هاى پرشور معروف است، چند سالى است كه حال 
خوشى ندارد و بيمارى ديابت حسابى او را از پاى انداخته 
است. وحيد مجتهدزاده كه به گفته خودش در سال 1347 
در منطقه طالب به دنيا آمده اســت، از سنين كودكى با 
قرآن آشــنا شده و به رسم آن زمان قرآن را در مكتبخانه 

آموخته است.
او درســال 66 با شركت در مسابقات سراسرى قرآن كريم 
دانش آموزان به مقام نخســت دست پيدا كرد و سال 79 
نيز بعد از كســب مقام دومى در مسابقات سراسرى قرآن 
كريم ســازمان اوقاف و امور خيريه، توانست به مسابقات 
بين المللى مالزى راه يابد كه در آنجا نيز مقام سومى اين 
مســابقات را از آن خود كرد. مجتهدزاده 18 بار به عنوان 
نماينده و سفير قرآنى ايران در محافل قرآنى كشورهايى 
همچون تركمنستان، هندوستان، تانزانيا، زنگبار، مالزى، 
چين، سوريه و لبنان حضور يافته و با تالوت هاى خود پيام 

اسالم را به جويندگان حقيقت مخابره كرده است. 
همچنين قارى مجتهدزاده از داوران كشورمان در عرصه 
مســابقات قرآن نيز به شمار مى رود و حكم داورى تجويد 
خود را از ســازمان دارالقرآن كريم با بهترين نمره آزمون 
دريافت كرده است.او يكى از گزينه هاى داورى تجويد در 
مشهد به شمار مى رود و سابقه موذن و قرائت قرآن كريم 
در حرم مطهرامام هشتم(ع) را نيز دارد، اما چند سالى است 
كه بيمارى، زمستانى را براى فعاليت هاى قرآنى او رقم زده 
است و در حال حاضر غول ديابت 90 درصد از بينايى ، 73 
درصد از قلب و 92 درصد از كليه اش را از كار انداخته است 
و اين قارى توانمند كه روزگارى همه كارهاى روزمره خود 
را به تنهايى انجام مى داد، امروز تنها در گوشــه اى از خانه 
در بستر بيماريش به سر مى برد و مجبور به استراحت دائم 
اســت، به اين بهانه به عيادت اين قارى قرآن رفتيم تا از 

وضعيت بيمارى او جويا شويم.
اين قارى بين المللى قــرآن در مصاحبه با قدس گفت: با 

لطف خدا و دعاى خير مردم همچنان زنده هستم.
او در ادامه افزود: روزى 35 تا 40 عدد قرص و كپســول 
مصــرف مى كنم و گاهــى اوقات قند من تــا 700 نيز 
مى رسد و در وضعيت بســيار وخيمى از لحاظ جسمى 
و روحــى و همچنين معيشــت قرار دارم كه از شــما 
مى خواهم به گوش مسئوالن برســانيد، زيرا ما جامعه 

قرآنى هيچ چتر حمايتى نداريم. 
مجتهدزاده اظهار داشت: ماهيانه مبلغ يك ميليون و 260 
هزار تومــان كار افتادگى از تأمين اجتماعى مى گيرم كه 
بيــن 500 تا 700 هزار تومــان آن را فقط هزينه درمان 
مى كنم و تاكنــون متوليان امر هيچ گونه پيگيرى درباره 
وضعيت من انجام نداده اند و از سال 91 كه زمينگير شده ام 
مسئوالن زيادى به ديدار من آمده اند، اما تاكنون هيچ اقدام 
نتيجه بخشى از ســوى آن ها صورت نگرفته است. گاهى 
اوقات يك ســال تمام به دليل دردشديد، شبانه روز بيدار 
بوده ام و طبق تحقيق هايى كه دوستان انجام داده اند فقط 
كشور اسپانيا مى تواند با انجام عمل هاى پزشكى درصدى 
از وضعيت بينايى را برگرداند كه هزينه آن بيش از يكصد 

ميليون تومان است.
اين داور بين المللى قرآن كريم با بيان اينكه مســئوالن 
دغدغه اى براى جامعه قرآنى ندارند، تصريح كرد: مسئوالن 
دولتى اعالم مى كننــد كه رديف بودجه اى در اين زمينه 

وجهت مساعدت هزينه هاى درمانى پزشكى شما نداريم 
كه جاى تأســف دارد؛ از طرفى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
به عنوان متولى اصلى امور مربوط به قاريان در ســال 94 
مستمرى را تحت عنوان كمك درمان به مبلغ 700 هزار 
تومان با هدف پوشــش هزينه هــاى درمانى به ما كمك 
مى كرد كه آن مستمرى هم از اواخر سال 96 به بعد كًال 
قطع گرديد و اعالم كرده اند كــه رديف بودجه اى با اين 
عنوان ديگر وجود ندارد؛ همچنين على رغم وعده هايى كه 
مسئوالن وقت ارشاد، اوقاف و شوراى شهر مشهد در سال 
91 براى تحويل يك واحد مسكونى ارائه دادند، اما پس از 
پيگيرى هاى متوالى و گذشت چند سال به صورت تحقير 
آميز در سال 95يك واحد مسكونى را در منطقه دالوران 
تحويل دادند كه با انجام هزينه هاى زياد توانستم شرايط 
زندگى را در اين منزل ايجاد كنم، هرچند تاكنون مدرك 
و يا ســندى بابت اين منزل كه به اسم بنده باشد به من 

هنوز ارائه نداده اند. 
مجتهد زاده كه دل پر دردى دارد، ادامه مى دهد: اگر دوباره 
نيز متولد شوم همين مسير قرآنى را انتخاب خواهم كرد 
زيرا اينكه اآلن داراى دو فرزند و همسرى مهربان هستم، 

همه از بركات قرآن كريم در زندگيم مى باشد. 
وى با بيان اين نكته كه نهادهاى متولى مثل وزارت ارشاد، 
ســازمان تبليغات و اوقاف رديف بودجــه اى براى اعطاى 
مســتمرى يا وام براى حل معضالت و مشــكالت قاريان 
ندارند و متأســفانه اين يك ضعف قانون در اين زمينه را 
نشان مى دهد، افزود: يك درخواست نيز به شهردارى مشهد 
جهت مساعدت هزينه هاى درمانى ارسال كرده ام كه هنوز 
هيچ پاسخى ارائه نشده است و از شهردارى به عنوان نهاد 
عمومــى غير دولتى تقاضا دارم همان طور كه براى برخى 
عرصه ها نظير ورزش و هنر هزينه مى كنند به جامعه قرآنى 
نيز توجه نمايند، زيرا ما نيز در زمانى كه در وضعيت سالمت 
قرار داشتيم شاگردان و جوانان زيادى را در مشهد و حتى 
كشور در عرصه قرآن و توجه به علوم قرآنى تربيت كرده ايم.

وحيد مجتهدزاده، قارى بين المللى مشهدى در گفت وگو با قدس مطرح كرد

مسئوالن دغدغه اى براى جامعه قرآنى ندارند

ورزش ��اسان
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رئيس اتحاديه صنف تاالرهاى پذيرايى مشهد 

در گفت وگو با قدس:
 رستوران هايى كه تاالر شده اند

 خالف قوانين عمل كرده اند

و  آبرومندانه  مراسم  برپايى  بهاردوست:  تكتم   
باشــكوه امروزه يكــى از دغدغه هــاى افراد در 
مناسبت  هايشــان اســت كه از مهم ترين اين مراســم ها 
مى توان به جشن عروسى اشــاره كرد. عروسى مراسمى 
سنتى يا آيينى است كه طى آن آغاز زندگى مشترك يك 

زوج جشن گرفته مى شود.
امروزه با توجه به كوچك بودن خانه ها، بيشتر افراد براى 
برگزارى جشــن ها و حتى مراســم  عزاى خود به تاالرها 
مراجعه مى كنند، ولى به هر شــكل هميشــه اين سؤال 
مطرح اســت كه قيمت هاى انواع تــاالر پذيرايى بر چه 

مبنايى صورت مى گيرد؟
چــه نظارتى بر كار اين تاالرها انجام مى شــود و چه قدر 
از اين تاالرها با استانداردهاى الزم مطابقت دارند. اين ها 
پرســش هايى اســت كه در گفت وگوى قدس آنالين با 
ابراهيم كارديده حقيقــى رئيس اتحاديه صنف تاالرهاى 

پذيرايى مشهد مطرح كرده ايم. بخوانيد:

قيمت گذارى تاالرهاى پذيرايــى بر چه مبنايى   
صورت مى گيرد؟ آيا قيمت ها شناور است؟

تاالرهاى پذيرايى داراى درجه بندى اســت كه قيمت ها هم 
براساس درجه هر واحد صنفى ابالغ شده و تا زمان دريافت 
نرخ جديد از ســوى اتحاديه قيمت هاى قبلى به قوت خود 
باقى خواهند ماند. درخصوص درجه بندى تاالرهاى پذيرايى 
بايد بگويم كه اين ها بر مبناى موقعيت مكانى، زير بنا، ارتفاع 
ســالن ها و تجهيزات و دكوراسيون و رعايت اصول ايمنى در 

نظر گرفته شده است.
در چند سال اخير تعدادى تاالر جديد مشغول به كار شده اند 
كه از نظر تجهيزات و دكوراســيون هزينه زيــادى را براى 
صاحبانشان داشته اند كه براى آن ها درخواست درجه ممتازه 
شــده است كه تاكنون متأسفانه پاســخى از طرف سازمان 

صنعت، معدن و تجارت دريافت نكرده ايم.

 چه نظارتى بر قيمت گــذارى و بهاى دريافتى از 
مشتريان وجود دارد؟

نظارت اتحاديه از طريق بازرســى و بازرس اتحاديه صورت 
مى گيرد كه شــامل كنتــرل قراردادها بــوده و در صورت 
شكايت از طرف صاحب مجلس جلسه رسيدگى به شكايات 
با حضور اعضاى كميسيون رســيدگى به شكايت در محل 
اتحاديه تشكيل مى شود. معموالً قيمت غذاها بر مبناى نرخ 
چلوكبابى ها با همان كيفيت كه تعريف شده يا بهتر از آن ارائه 
مى شود. ظرف چند سال گذشته به دليل مشكالت و گرفتارى 
كارى صاحبان مجالس تمايل دارند كه تمام مسئوليت و تهيه 
وســايل و مواد مصرفى را به خود تاالر يا باغسرا واگذار كنند 
كه در اين مورد با توافق و منوى انتخابى مسئوليت به عهده 
ميزبان است. چنانچه مشــكلى در مديريت و ارائه خدمات 
پيش بيايد، صاحبان مجلس مى توانند به اتحاديه مراجعه و 

شكايت خود را ارائه كنند.

 اخيراً برگزارى مراســم ها در بــاغ تاالرهايى برپا 
مى شود كه خارج از شهر قرار دارند. آيا بر اين ها هم 

نظارتى وجود دارد؟
نظارت بر كار مراسم در باغ تاالرها با حضور ناظرين و مأمورين 
اداره نظارت بر اماكن عمومى مشهد و بازرس اين اتحاديه در 

هفته حداقل سه روز انجام مى شود.

 تاالر پذيرايى براى برگزارى بايد استانداردهاى الزم 
را داشته باشد. بسيارى از اين باغ تاالرها نه باغ هستند 

نه تاالر. در اين خصوص چه كرده ايد؟
تاالرهاى پذيرايى طبق ضوابط خاص (آيين نامه داخلى) بايد 
شرايط الزم را براى ساخت تاالر و باغسرا داشته باشند كه اين 

آيين نامه مصوب كميسيون محترم نظارت است.
نظارت در مورد باغ تاالرها به دو دسته تقسيم مى شود؛ يكى 
باغسراهايى كه داراى فضاى تابستانى هستند و صرفاً در سه 
ماهه تابســتان فعاليت مى كنند و ديگرى باغ تاالرهايى كه 
سالن و فضاى باز دارند و بايد از اتحاديه پروانه كسب دريافت 
كنند. نرخ ورودى براى هر كدام از اين واحدها جداست. اكثر 
تاالرهاى پذيرايى داخل شــهر قرار داشته و تمام فصول به 
غير از ايام شــهادت مى توانند فعاليت كننــد، ولى در مورد 
باغسراهاى خارج از شهر با شروع فصل پاييز به دليل نداشتن 

سالن، فعاليت آن ها تا سال بعد تعطيل مى شود.

 برخى از اين رســتوران ها فضاى كافى ندارند، ولى 
تبديل به تاالر مى شــوند. در اين خصوص چه كارى 

كرده ايد؟
رســتوران هايى كه تبديل به تاالر شــده اند، تداخل صنف و 
خالف قوانين عمــل كرده اند كه توســط اتحاديه اخطاريه 
دريافت مى كنند و در صورت تمايل و داشتن شرايط مى توانند 

پروانه كسب دريافت كنند.
 برخى مسائل در حاشــيه باغ تاالرها اخيراً بسيار 
ديده مى شــود مثل موزيك، خواننده و... كدام مجاز 

است و كدام غيرمجاز؟
در مورد مسائل حاشيه اى در باغ تاالرها فقط مى توانند طبق 
قوانين و مقررات از موزيك مجاز وزارت ارشــاد و تأييد اداره 
نظارت بر اماكن اســتفاده كنند كه در غير اين صورت با اين 

تاالرها برخورد قانونى خواهد شد.

 در برخى تاالرها شام و پذيرايى جزو جدا نشدنى 
آن محسوب مى شود و تاالر را بدون اين ها در اختيار 
مشــترى قرار نمى دهند. در اين مــورد، قانون چه 

مى گويد؟
تاالرها نمى توانند براى پذيرايى و شام مشتريان را اجبار كنند 
در صورتى كه اين اتفاق افتاد، مشــترى مى تواند براى اداى 

دعوا به اتحاديه مراجعه كند.

نماينده مردم بيرجند با اشاره
 به دوبانده شدن جاده ها:

 از وزير رضايت نداريم

تسنيم: نماينده مردم بيرجند در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه انتظار ما از وزير راه درباره پروازها و دوبانده شــدن جاده ها 
بيشتر از اين بود و از وزير رضايت نداريم گفت: همچنين اميدواريم 

قوه قضائيه با مفسدان اقتصادى به طور جدى برخورد كند.
حجت االسالم ســيد محمدباقر عبادى در جمع اهالى منطقه 
شهيد بهشتى و در مسجد چهارده معصوم(ع) بيرجند با بيان 
اينكه مقام معظم رهبرى فرمودند آينده را روشن مى بينيم وقطعا 
همين طور است اظهار داشت: اين سخنان مقام معظم رهبرى 

شعار نيست بلكه حساب شده است.
وى افزود: بيكارى از مشكالت مهم كشور است و هر فردى كه 
هر طرحى دارد مى تواند ارائه دهد و از تسهيالت استفاده كند 
تحصيل كرده هاى بيكار بســيار زياد است و سيستم ادارى نيز 

براى اين تعداد نمى تواند اشتغال ايجاد كند.
نماينده مردم شهرســتان هاى بيرجند، درميان و خوسف در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: وام هاى كنونى به صرفه و خوب 
است گاهى يك جوان مى تواند براى ده ها نفر شغل  ايجاد كند و 

نوع نگاه به كار بايد تغيير پيدا كند.
عبــادى با بيان اينكــه در جاده بيرجند قاين همواره شــاهد 
تصادفــات بوده ايم افزود: براى جاده هــا و پروازها بارها وزير را 

استيضاح كرديم.
وى با بيان اينكه اميد است مشكالت جاده هاى استان هر چه 
سريع تر برطرف شود اظهار داشت: انتظار ما از دولت و وزير راه 

بسيار باالتر است و بنده از ايشان رضايت ندارم.
نماينده مردم شهرســتان هاى بيرجند، درميان و خوسف در 
مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه تصويب بودجه سال 
گذشته در مجلس اتفاق بزرگى بود كه در تاريخ استان سابقه 
نداشت افزود: بودجه 400 ميليارد بود كه در مجلس حدود 350 
ميليارد تومان  به آن افزوده شــد و باالترين رشد را از آن خود 
كرد و امسال هم توسط نمايندگان 75 ميليارد افزوده شده است.

عبادى اظهار داشت: راه آهن بيرجند از گناباد به سمت بيرجند 
توسط بخش خصوصى كلنگ زنى شده است و چينى ها براى 
فاينانس پا پيش گذاشتند اما اقدامى نكردند و اميدواريم كه با 

سرمايه گذار داخلى پيشرفت خوبى رقم خورد.

3
پنجشنبه  25 مرداد 1397

 4 ذى الحجه 161439 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8760  ويژه نامه 3145 

در شهـر شماره پيامك: 300072305

��ت و �و

با هدف فرزند آورى و اشتغال بى دغدغه مادران محقق مى شود 
 راه اندازى 20 مركز رفاه خانواده و كودك در خراسان رضوى

هنگامه طاهرى: بهزيستى خراسان 
رضوى براى رفاه حال خانواده هايى 
كه والدين هر دو شاغل هستند اقدام 
بــه ايجــاد مراكزى كرده كــه ويژه 
پذيرش كودكان 6 تا 12 سال است.

معاون اجتماعى بهزيســتى خراسان 
رضوى در گفت وگــو با قدس ضمن 
اعالم اين خبــر گفت: عالقه مندى و 
گاه الزام به اشتغال مادران در خارج 
از خانه و تداخل ساعات كارى آن ها 

با هدايت فرزندان به مدرســه و نيز براى جلوگيرى از تنها ماندن فرزندان پس از پايان مدرسه در 
منزل،بهزيستى اقدام به ايجاد مراكزى كرده كه از ساعت 6 و 30 دقيقه صبح تا 18 اقدام به اداره 

كودكان در رفت و آمد به مدرسه و ساعات پس از آن مى كنند.
دكتر غالمرضا حقدادى اظهار داشــت: در اين مراكز ضمن همراهى كودكان تا مدرسه و برعكس، 
طــى زمانى كه بچه ها در مركز هســتند برنامه هاى مراقبتى همچون تقويت بنيه درســى، ناهار 
و انجــام تكاليف نيز انجام مى شــود، به طورى كه پس از تحويل به خانواده، نياز نباشــد والدين 
فرصتى را براى رسيدگى به وضعيت درسى فرزند خود صرف كنند. او همچنين اضافه كرد: از 20 
داوطلبى كه براى ايجاد اين مراكز اعالم آمادگى كرده اند 10 مورد مربوط به مشــهد و 10 مورد 
ديگرمربوط به شهرســتان هاى بزرگ همچون سبزوار، تربت حيدريه، نيشابور و... است. وى بيان 
داشــت: چنانچه متقاضيان اقدام به تكميل مدارك خود كرده و محل مورد نظر را نيز مشــخص 
كنند اين مراكز از ابتداى مهر امسال فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. او عالوه بر اين بيان داشت 
كه عالوه بر متقاضيان جديد، مديران مهدهايى كه در حال حاضر فعال هســتند نيز مى توانند در 

اين خصوص مشاركت كنند.
حقدادى در اين مورد گفت: در اين صورت مهدها داراى سه گروه از كودكان خواهند بود. 

او اين سه گروه را كودكان زير 6 سال، كودكان دختر بين 6 تا 12 سال و گروه پسران در همين 
رده سنى عنوان كرد.

وى عالوه بر اين طرح مذكور را اولين طرح كشــورى در اين راســتا عنوان كرد كه براى كمك به 
فرزندآورى و اشتغال بى دغدغه مادران به اجرا در مى آيد.

وى درباره شهريه اين مراكز اذعان كرد كه هنوز در اين مورد تعيين تكليف نشده است.

 طرح طالق 27 ماهه شد
دكتر غالمحســين حقدادى در مورد موفقيت اجراى طرح طالق در اســتان بيان داشــت: طى 
27 ماهى كه طرح طالق به اجرا در آمد 40 هزار متقاضى پذيرفته شــد كه از اين تعداد 5000 

زوج سازش كرده و 2000 زوج هم از ادامه مشاوره و طى مراحل طالق انصراف دادند.
وى اضافه كرد: با احتساب 7000 زوج كه از چرخه طالق خارج شده اند موفق شده ايم ماهانه 300 

طالق را در استان كاهش بدهيم.
او ادامه داد: طى دو سال گذشته شاخص طالق استان منفى شده و ورودى پرونده هاى دادگسترى 

خانواده كاهش يافته است.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت 
مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 

شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

كميســيون  رئيس  محمــدزاده  على 
حمل و نقل شــوراى شــهر مشــهد گفت: 
فعاليت اليت به عنوان شركت زير مجموعه 
شهردارى با اصل 44 قانون اساسى تعارض 

داشته و خالف است.

 پافشارى بر اداره اليت از سوى شهردارى
بهارونــد  مجتبــى 
خبرى  نشســت  در 
خبرنگاران  بــا  خود 
بــه  پاســخ  در  و 
پرســش خبرنگار ما 
تعارض  درخصــوص 

رفتــار مديريت شــهرى در اصــرار بر برون 
ســپارى خدمات در حوزه آتش نشانى كه از 
جمله وظايــف حاكميتى اســت و درمقابل 
پافشــارى بر اداره اليت از ســوى شهردارى 
اظهار داشت: بنده همواره مخالف اين تصميم 
بوده ام و بر اساس اصل 44 قانون اساسى بايد 

خصوصى سازى اجرايى شود.
 وى ادامه داد: با اين وصف در مورد شــركت 
اليت برخالف قانون اساســى بخش خصوصى 
را حذف كردند و اين شــركت به شــهردارى 
منتقل شــد همچنان كه در مورد آتش نشانى 
هــم معتقدم در مباحث مرتبــط با امنيت و 
سالمت شهروندان نبايد سود و زيان فعاليت 
را مــد نظر قرار داد و بــه بهانه مالى خدمات 

اين حوزه را به بخش خصوصى واگذار كرد.
وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما درباره 
اقدام هاى كميسيون حمل ونقل شورا در بخش 
زيرساخت هاى حمل و نقل مشهد اظهار داشت: 
به منظور ارتقاى زيرساخت ها 15 تقاطع مشهد 
مورد بررســى قرار گرفت كه 6 مورد نهايى شده 
و پروژه هاى غيرهمسطح در اين محل ها اجرايى 
خواهد شد و تالش مى كنيم تا پايان دوره پنجم 

شورا عمليات ساخت اين پروژه ها را آغاز كنيم.
وى درخصوص نوســازى ناوگان حمل و نقل 
عمومى هم گفت: با توجه به قيمت واگذارى 
ناوگان عمومى و ســود باالى تسهيالت اين 
حوزه براى بخــش خصوصى صرفه اقتصادى 
ندارد و بــا طرح هاى موجود نمى توان ناوگان 

فرسوده را نوسازى كرد.

 برقى كردن اتوبوس ها
با اين وصــف و براى كاهش آلودگى شــهر 

مذاكــرات متعددى با شــركت هاى داخلى و 
خارجى براى برقى نمــودن اتوبوس ها انجام 
شده و در حال بررسى فنى استفاده از تراموا 

در مشهد هستيم.

 طرح كمربند جنوبى مشهد
وى در پاســخ به پرسشــى درباره سرانجام 
طرح كمربند جنوبى مشــهد نيز گفت: اين 
طرح همه مصوبــات الزم را دارد و تاكنون 
1800 ميليــارد ريال هزينه شــده كه اگر 
به سرانجام برسد، بســيارى از بار ترافيكى 
بلــوار وكيل آباد و بزرگــراه كالنترى و نيز 
آاليندگى آن ها كاهش مى يابد، اما ســؤال 
اين است كه چرا دوستان زمانى كه عمليات 
اجرايى اين پروژه آغاز شــد با آن مخالفت 
نكردند و بعد از چند ســال بــه فكر توقف 

آن افتاده اند.

 رقابت تاكسى ها در فضاى مجازى
بهاروند در بخش ديگرى از ســخنان خود 
درباره تصميمات شــورا براى تاكســى هاى 
اينترنتــى و افزايش كرايه تاكســى ها هم 

اظهارداشــت: اليحه افزايــش 10 درصدى 
نرخ كرايه تاكســى، تا دو هفتــه ديگر در 
صحن علنى شــوراى شــهر مطرح خواهد 
شد، اما حداقل قيمت ها به انتخاب تاكسى 
رانان خواهد بود تا به تشخيص خود بتوانند 

تخفيف بيشترى به مسافران خود بدهند.
وى در توضيح بيشتر موضوع افزود: فعاليت 
تاكســى هاى اينترنتى براى جذب مســافر 
از طريق تخفيفات بيشــتر همــواره مورد 
انتقــاد تاكســيرانان بوده، اما مســئله اين 
است كه در ســال هاى اخير اقدامى جدى 
از سوى تاكسى داران سنتى براى استفاده از 
فناورى هــاى نوين صورت نگرفته تا بتوانند 
در بازار رقابتى شرايط الزم را داشته باشند 
كه به همين منظور به دنبال اجراى برخى 
تصميمات هســتيم تا تاكسى ها هم بتوانند 

در فضاى مجازى حضور داشته باشند.
وى با اشــاره به خط 2 قطار شــهرى هم 
گفــت: تا پايان ســال اين خــط از ميدان 
شــريعتى به ميدان شــهيد كاوه رسيده و 
آماده بهره بردارى مى شــود، اما آنچه اكنون 
مى بينيم، ظرفيت خالى مســافر و استقبال 

كم شــهروندان از اين خط است و خط سه 
قطار شهرى هم تا پايان دوره پنجم شوراى 

شهر آماده بهره بردارى مى شود.

 نبود زيرساخت هاى دوچرخه سوارى
رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر 
مشــهد با بيان اينكه زيرساخت الزم براى 
اســتفاده از دوچرخه در شهر فراهم نشده، 
افزود: مسيرهاى فعلى دوچرخه از پياده روها 
گرفته شــده و حال آنكه ديگر كشورها اين 
فضــا را از خيابان مى گيرنــد، ضمن اينكه 
مســيرهاى فعلى نيز محل توقف پيك هاى 

موتورى و برخى خودروها شده است.
با اين وصف جلســات متعددى با يك شركت 
هلندى براى بررســى نواقص طــرح فعلى و 
شرايط كلى شــهر مشهد براى اســتفاده از 
دوچرخه برگزار شده و با كارشناسان مختلف 
در حال همفكرى هســتيم تا بهترين شــيوه 

اجرايى را پيدا كنيم.

 افزايش سهم حمل ونقل عمومى 
در معابر

وى به موضوع خطوط بى آرتى هم اشــاره 
كرد و گفت:اگر به دنبال كاســتن ترافيك 
شــهر هســتيم، راه حلى جز افزايش سهم 
حمل ونقــل عمومــى در معابــر و تعداد 
جابه جايى ها نداريم بــه همين منظور بايد 
بخش مورد نياز حمل ونقل عمومى از معابر 
را در اختيار اين حوزه قرار دهيم و منفعت 

عمومى را در اولويت قرار دهيم. 
بر همين اساس خط 3 بى آرتى در خيابان 
شيرازى هم پس از آماده سازى باراندازها و 
پاركينگ هاى مورد نياز اجرايى خواهد شد 
و تالش مى كنيم زيان مالى متوجه كســبه 

محل نشود.

 اجراى ناقص پل تقاطع آموزگار
بهارونــد در البــه الى صحبت هــاى خود 
به اجــراى ناقــص پــل تقاطع آمــوزگار 
وفرامرزعباســى هم اشــاره كــرد وگفت: 
براســاس طرح اوليه اين پــل بايد تا بعد از 
ســاجدى ادامه مى يافته، امــا به هر دليلى 
مجريــان آن را اجــرا نكرده انــد و در حال 
حاضر جلساتى براى اجراى ادامه آن برگزار 
شده، اما نتيجه نهايى به دست نيامده است.

رئيس كميسيون حمل ونقل شوراى شهر مشهد در پاسخ به قدس:

انتقال اليت به شهردارى خالف اصل 44 قانون اساسى است

 انتقاد از سرعتگيرها
بهاروند با اشــاره به سرعتگيرهاى سطح شهر گفت: به عنوان يك شهروند و يك عضو 
شورا از استفاده بى رويه از سرعتگيرها انتقاد داشته ام چراكه سرعتگير ها خسارت فراوانى 
به خودروها وارد مى آورد و آلودگى هوا را تشديد مى كند و بايد به جاى كنترل سرعت 
وسايل از طريق ايجاد موانع به سمت استفاده از ابزار كنترل الكترونيكى برويم كه البته 

مشكل تأمين مالى خريد تجهيزات و تحريم ها هم وجود دارد.
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: بهزيستى خراسان 
رضوى براى رفاه حال خانواده هايى 
كه والدين هر دو شاغل هستند اقدام 
بــه ايجــاد مراكزى كرده كــه ويژه 

معاون اجتماعى بهزيســتى خراسان 
رضوى در گفت وگــو با قدس ضمن 
اعالم اين خبــر گفت: عالقه مندى و 
گاه الزام به اشتغال مادران در خارج 
از خانه و تداخل ساعات كارى آن ها 
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گزارش قدس از مشكالت جامعه مامايى خراسان رضوى

شعار دولت عملى نشد؛ پايه هاى اصلى سالمت لرزان است
مامايي در كشــور  مهدى كاهانى مقدم 
ما همچون ســاير نقاط دنيا قدمتي كهن و به 
گفته بسيارى، عمرى به اندازه عمر بشر دارد؛ 
اين حرفه  با وجود نقش بســيار مؤثرى كه در 
سالمت مادر و نوزاد داشته است، در طول زمان 
به جاي پيشرفت، با مشــكالت زيادي روبه رو 
بوده و باوجود قدمتش، هنوز نتوانسته به جايگاه 
شايسته اى برسد و آن گونه كه بايد و شايد، به 
اين حرفه، وظايف بســيار خطير و معضالت و 

مشكالتش پرداخته نشده است.
با اينكه مامايى قديمى ترين رشته پزشكى در 
كشور است، ولى ماماها جزو گروه هايى هستند 
كه در حوزه ســالمت آسيب بسيار ديده اند؛ از 
طرفى با رشــد تخصص گرايى، نگاه به حوزه 
مامايى هم تغيير كرده و بى توجهى به آن منجر 
به رشد ميزان سزارين در كشور شده به طورى 
كه ايران، زمانى در صدر ليست جهانى سزارين 

قرار گرفت.
يكى از مشكالتى كه باعث مى شود زايمان هاى 
طبيعى و بدون مشكل به سمت سزارين برود، 
مراجعه مــردم به متخصصين زنان براى انجام 
مراحل زايمان اســت؛ درصورتى كه يك ماما 
بسيار بيشتر از يك متخصص زنان مى تواند براى 
انجام امور بالينى كمك رسان باشد. ضمن آنكه 
كشور ما از نظر تجهيزات و مهارت هاى پزشكى و 
مامايى در بهترين جايگاه دنيا قرار دارد، اما امروز، 
گرايش به جراحى  هاى پيچيده و تخصص هاى 
مختلف، باعث شــده ماماها به عنوان پايه هاى 

اصلى سالمت جامعه آسيب ببينند.

 بى توجهى سازمان هاى بيمه گر به مصوبه 
شوراى عالى بيمه

بــه عبارتى ديگر بــه خاطر نــگاه عجيب و 
مشكوكى كه به نفع پزشــكان وجود دارد، از 
سوى ســازمان هاى بيمه گر به متخصص پول 
بيشترى پرداخته مى شود، ولى به تجويز ماماها 
كه همان خدمات را ارائه مى دهند، ترتيب اثر 
داده نمى شــود. يعنى اينكه مــادر باردار حق 
انتخاب ندارد و حتى اگر بخواهد مراقبت هاى 
باردارى را نزد ماما انجام دهد، اما اين خدمات از 
مزاياى بيمه محروم است و تا زمانى كه خدمات 
ماماها تحت پوشــش بيمه نيســت و بيمار 
نمى تواند از دفترچه بيمه خود براى اســتفاده 
از خدمات داروخانه اى، سونوگرافى، ماموگرافى 
و... تحت نظر ماماها استفاده كند، ديگر رغبتى 
براى رفتن به مطب ماما ندارد و از سوى ديگر 
اين مسئله باعث شده ماماهاى فارغ التحصيل، 

براى راه اندازى مطب انگيزه اى نداشته باشند.
درحالى كه در هيچ كشورى اين گونه نيست 
كه بيمه را به دهنده خدمت بدهند، بلكه براى 
خدمتى كه ارائه مى شــود، پوشش بيمه اى در 

نظر گرفته مى شود. مشكل ديگرى كه در اين 
زمينه وجود دارد، آمار دانش آموختگان بيكار 
مامايى در مشهد و خراسان رضوى است كه روز 
به روز افزايش مى يابد و اين درحالى است كه 
در سال هاي گذشته، جذب بي رويه دانشجويان 
مامايي و همچنين تربيت افرادي كه به نوعي 
در خدمات مامايي اشتغال دارند(نظير كاردانان 
بهداشت خانواده) را شــاهد بوده ايم و باوجود 
هزينه زيادى كه دولت براى تربيت و آموزش 
ماماها در اين ســال ها صرف كرده، مشكالت 
موجود، تناسب نداشتن ظرفيت مراكز بهداشتي 
با آمار ماماهاى بيكار و جذب نشدن ماماها در 
بيمارستان هاى دولتى يا خصوصى، به نوعى بر 

باد رفتن هزينه ها بوده است.

درعين حال آنچه مسلم است اينكه جايگاه و 
شأن و منزلت ماماها همچنان مشخص نيست 
و با اينكه آن ها نقش محورى در سالمت مادر 
و كودك دارند، از توانمندى هاى خاص شغلى 
برخوردارند و ســالمت دختران و مادران را از 
دوران نوجوانى تا سالمندى تحت پوشش قرار 
مى دهند، اما هنوز قدرت اجرايي الزم را ندارند.

 ماماهايى كه اجازه زايمان ندارند
عالوه براين حلقه مهم ارتباط بين خانواده و ماما 
در ايران به درستى تعريف نشده است و آنچنانكه 
به متخصصان زنان و زايمان بها داده مى شود، به 
ماماها توجهى نمى شود. همين امر باعث شده 
خانواده ها و بخصوص مادران، آن گونه كه بايد و 

شايد از خدمات مامايى بهره اى نبرند.
از سوى ديگر در بيشتر بيمارستان هاي آموزشي 
با آنكه انجام زايمان طبيعي جزو شرح وظايف 
ماما محسوب مى شــود، ماماها اجازه زايمان 
ندارند و اين وظيفه برعهده متخصصان زنان و 
زايمان قرار داده شده است. بدون ترديد همه ما 
باور داريم كه ماما ها نقش كليدى و پيشگيرانه 
در نظام سالمت دارند؛ اما متأسفانه اين ادعاى 
دولت كه بيشترين بها به سالمت مادر و نوزاد 
داده شــده و ماما نيز به عنوان يكى از عوامل 
مهم در حفظ ســالمت مادر و نوزاد شناخته 
شده اســت؛ هنوز واقعيت عينى پيدا نكرده و 
اميد است دولتمردان بويژه در وزارت بهداشت و 
درمان، آنچنانكه شايسته اين قشر است، نسبت 
به رفع موانع و مشــكالت پيش روى فعاليت 

ماماها اقدام مؤثرى انجام دهند.
از جملــه ايــن اقدام ها بــا توجه بــه وجود 
اســترس هاى باالى حرفه مامايى، قرار دادن 
اين حرفه در رديف مشــاغل سخت و زيان آور 
اســت. همچنين با توجه به مصوبه شــوراى 
عالى بيمه، ملزم كردن ســازمان هاى بيمه گر 
به بســتن قرارداد با ماما هــا، مى تواند ضمن 
رفع يكــى از اصلى ترين موانع فعاليت ماماها، 
زمينه بهره مندى مادران از خدمات ارزان و در 

دسترس مامايى را فراهم كند.
مسئوالن سالمت كشور با نشان دادن عزم خود 
براى رفع مشكالت جامعه مامايى و بها دادن به 
جايگاه ماما، در واقع اهميت و توجه به سالمت 

جامعه را نشان خواهند داد.

آب و �وا
  دماى خراسان رضوى 

تغيير محسوسى  نمى كند
قدس:  اداره كل هواشناســى خراسان رضوى از نوسان غير 
محسوس ميانگين دماى اين استان در چند روز آينده خبر 
داد. بر اين اســاس بيشــينه دماى امروز مشــهد 35 درجه 
سلسيوس پيش بينى شده كه اين وضعيت تا روزهاى ابتداى 

هفته آتى ثابت مى ماند.
كمينه دماى هواى مشهد نيز طى امروز تا جمعه شب بين 18 

تا 20 درجه در نوسان خواهد بود.
وزش باد به نسبت شديد تا شديد همچنان پديده غالب جوى 
اســتان خراسان رضوى اســت كه در نواحى شرق و جنوب 

شرقى استان همراه با گرد و خاك رخ خواهد داد.

��ر
در 4 ماه نخست امسال محقق شد

  رشد 185 درصدى ارزش صادرات 
فرش ماشينى خراسان رضوى

قدس: رئيــس اداره بازرگانى خارجى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى گفــت: بيش از 4305 
تن فرش ماشــينى به ارزش حــدود 40 ميليون و 500 
هزار دالر در چهار ماهه ابتداى امسال، از گمركات استان 

صادر شده است.
محمدعلى اميرفخريان اظهارداشت: صادرات فرش ماشينى 
استان در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزنى بيش از 200 درصد و از نظر ارزشى، حدود 185درصد 

رشد داشته است.
وى با بيان اينكه يك ســوم صادرات فرش ماشينى كشور، 
توسط واحدهاى توليدى خراسان رضوى انجام مى شود، افزود: 
صادرات فرش ماشينى استان در سال گذشته نيز نسبت به 
ســال 95 از لحاظ وزنى و ارزشى به ترتيب حدود 18 و 15 
درصد رشد داشته و از 75 ميليون دالر به بيش از 87 ميليون 

دالر رسيد.
او تصريح كرد: عمده صادرات فرش ماشــينى اســتان به 
كشــورهاى افغانستان، عراق، تركمنســتان، قرقيزستان، 
اســتراليا، عمان، چين، ژاپن، اردن، لبنان، كويت و آلمان 

بوده است.

 عبور موفق خراسان رضوى 

از پيك مصرف آب در تابستان 97
قدس: مديرعامل شــركت آبفاى خراسان رضوى از عبور 
موفقيت آميز اين اســتان از پيك مصرف آب (15مرداد) 

در تابستان 97 خبر داد.
حسين اسماعيليان گفت: با وجود روبه رو بودن شهروندان 
30 شــهر استان با تنش آبى در تابســتان سال جارى و 
افزايش دما در مقايسه با سال هاى قبل، خوشبختانه هيچ 
يك از مناطق شــهرى اســتان حتى در اوج مصرف آب 

درگير قطع و حتى نوبت بندى آب نشدند.
وى افزود: درصد قابل توجهى از شهروندان مصرف صحيح 
آب را در دســتور كار خود قرار دادند، به گونه اى كه ميزان 
توليد آب در چهار ماه ســال 97 در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل با وجود افزايش تعداد مشتركان دو درصد كاهش 
نشان مى دهد. اسماعيليان همچنين اعالم كرد: ميزان آب 
به حساب نيامده در اين استان در پايان سال 96 نسبت به 
سال قبل آن 2/2 درصد كاهش يافت كه اين مهم در نتيجه 
كاهش آمار 1/5 درصدى كنتورهاى خراب، هفت درصدى 
اتفاقات، اصالح و مرمت شبكه هاى توزيع و خطوط انتقال و 

شناسايى انشعابات غيرمجاز حاصل شد.

  سهم توليد 24 درصدي خراسان از 
سبد توليدات ايران خودرو

قدس: مديرعامل شركت ايران خودرو خراسان گفت: ايران 
خودرو خراســان سهم 24 درصدي از ســبد توليدات ايران 
خودرو را در اختيار دارد و توليد محصوالت شاسي بلند گروه 
صنعتى ايران خودرو به صورت انحصاري در سايت خراسان 

انجام مي شود.
زاهدى فرد افزود: با كيفيت ترين محصول SUV توليد داخل 
(سوزوكي گراندويتارا) در ايران خودرو خراسان توليد مي شود. 
وى ايجاد اشــتغال مســتقيم براى 5000 نفر را كه شامل 
2000 جوان ساكن در مجاورت سايت ايران خودرو خراسان 
مى شــود از نتايج و دستاوردهاي مسئوليت پذيرى اجتماعي 
ايران خودرو دانست و گفت: با اين اقدام، سبب ايجاد امنيت 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در منطقه شده ايم.

حضور اعضاى انجمن خبرنگاران و عكاسان ورزشى 
 در آسايشگاه معلولين و سالمندان امام جواد

  خانه اى از عشق و مهر

هاشم رسايى فر: اينجا تمــام ديده ها در انتظار است. خالصه دو 
ساعت ديدار اعضاى انجمن خبرنگاران و عكاسان ورزشى خراسان 
رضوى را كه روزگذشــته ميهمان 182 معلول و سالمند موسسه 
معلوالن ذهنى و جســمى امام جواد (ع) شانديز بودند، مى توان در 
همين يك جمله بيان كرد. شايد بعضى از ما اين چشم انتظارى را 
صرف برداشت مادى از آن و توجه به امور اقتصادى موسسه بدانيم 
اما به واقع ديروز شوق ديدار با يك همنوع را مى توانستى در ديدگان 
معلوالن جسمى و حتى ذهنى ديد و لمس كرد. بماند كه مادربزرگان 
و پدربزرگانى را در موسسه امام جواد(ع) توفيق زيارتشان به ما دست 
داد كه حتى چندين و چند سال چشم انتظار فرزندانشان بودند و 

هيچ وقت در اين سال ها كسى در اتاق آن ها را نزده بود! 
امان از دست ما آدم ها كه خيلى زود همه چيز يادمان مى رود. فكر 
مى كنيم همه اتفاقات براى همسايه است و هيچ گاه قرار نيست نه 
افتاده شويم، نه حادثه اى برايمان اتفاق بيفتد و نه حتى محتاج يك 

دقيقه نگاه پاره هاى تن خودمان باشيم!
ديروز روز متفاوتى براى ورزشــى نويسان شــهر مشهد بود. آن ها 
شايد به هركدامشان به اندازه موهاى سرشان رويداد ها و ميدان هاى 
ورزشــى را تجربه كرده باشند و برق شادى را در چشمان خيلى از 
قهرمانان عرصه هاى ورزش ديــده بودند، اما كمتر پيش آمده بود 
در محيطى متفاوت برق نگاه معصومانه بچه هايى را ببينند كه در 
سخت ترين شرايط جســمى و حركتى روزگارشان را مى گذرانند. 
خبرنگاران تا ديروز خيلى از مربيانى را ديده بودند كه تالششــان 
موفقيت شاگردانشــان را در عرصه ورزشى رقم زده بود، اما اين بار 
مادريــاران و پدريارانى را ديدند كه مهربانى و تالش را به بچه هايى 
هديــه مى كردند كه حتــى از انجام پيش پــا افتاده ترين كارهاى 
فرديشان عاجز بودند. جز خدا قوتى واژه اى كه بشود آن ها را دلگرم 

كرد چيز ديگرى برايشان نداشتيم.

182 فرزند مؤسسه امام جواد (ع)
182 معلول جسمى و ذهنى در شرايط خيلى حاد و سخت كه كمتر 
مركز نگهدارى تحت پوشش بهزيستى حاضر مى شود از اين افراد 
نگهدارى كند، در مؤسســه معلوالن ذهنى و جسمى امام جواد(ع) 
شانديز نگهدارى مى شوند كه هزينه هاى نگهدارى آن ها در ماه سر 

به فلك مى كشد.
جز يك چهارم از مبالغ نگهدارى كه با يارانه بهزيستى پوشش داده 
مى شود، بقيه همت عالى خيرينى را پشت سر دارد كه خيلى هايشان 
گمنام اند و دوســت دارند همچنان گمنام بمانند؛ اين ها بخشى از 
صحبت هاى دكتر بافقى زاده،مدير موسسه معلوالن ذهنى و جسمى 
امام جواد(ع) شــانديز است. اوشرايط اداره و نگهدارى معلوالن اين 
موسســه را اين گونه تشــريح مى كند: در اين موسسه معلوالن با 
بدترين شرايط جسمى و حركتى حضور دارند كه شايد كمتر مركزى 
حاضر شود از آن ها نگهدارى كند. بهتر بگويم هر معلولى كه پشت در 
ساير مراكز مى ماند آخرين خانه اميدش اينجاست و ما در اين مركز 

با روى باز از آن ها نگهدارى مى كنيم.
او همچنيــن از همراهــى مــردم و خيرين در جهــت حمايت از 
فعاليت هاى مؤسسه تشكر مى كند و مى افزايد: در طول سال هايى كه 
مؤسسه امام جواد(ع) فعاليت داشته است لطف و همراهى خيرين 
همواره شــامل حال بچه هاى اين مؤسســه بوده است و به جرئت 
مى توان گفت اگر همراهى خيرين ما نبود قطعاً شرايط اين نبود كه 
شاهد آن هستيم.  بافقى زاده ادامه مى دهد: همكاران ما در مؤسسه 
امام جواد(ع) با روى باز پذيراى دوســتانى هستند كه دوست دارند 
حتى در كنار بچه هاى ما حضور داشته باشند. شايد اينجا با كمك و 
همراهى خيرين و همت واالى آن ها سر پا مانده است، اما حتى سر 
زدن از بچه ها هم مى تواند باعث خوشحالى آن ها شود.  مدير مؤسسه 
معلوالن ذهنى و جسمى امام جواد(ع) شانديز همچنين اظهار داشت: 
قطعاً همراهى و كمك خيرين در ماه هاى خاص همچون محرم و ماه 
مبارك رمضان و اعيادى مثل فطر، قربان و... بيشــتر از اوقات ديگر 
سال است و نذور متفاوتى را براى بچه هاى موسسه در نظر مى گيرند 
اما درخواستى كه داريم اين است كه شكل نذرى كه خيرين دارند 
بهتر است از شكل و شمايل پخت نذرى و هديه كردن آن به سمت 
و سوى اهداى مواد غذايى خام تغيير كند، چرا كه بعضاً غذاى نذرى 
كه زحمت آن توسط خيرين كشيده شده است با شرايط رژيم غذايى 

بچه ها جور نيست و خيلى وقت ها مصرف نمى شود. 
بهشتى، مدير روابط عمومى مؤسسه معلوالن ذهنى و جسمى امام 
جواد(ع) شانديز نيز با اشاره به شرايط سخت افراد تحت پوشش اين 
مؤسسه گفت: به واسطه شرايطى كه خيلى از بچه ها در اينجا دارند 
تهيه برخى از داروها و اقالم بهداشتى از جمله پوشك براى آن ها از 
جمله دغدغه هاى ماســت. فقط يك قلم از آن ها مبلغ 40 ميليون 
تومانى است كه در ماه بايد براى خريد پوشك هزينه شود كه حتى 
تهيه آن هم با سختى صورت مى گيرد و در بازار هم يافت نمى شود.

  كشف 15 هزار ليتر سوخت و كاالى 
قاچاق در مرزهاى خراسان رضوى 

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى از كشف مقاديرى سوخت 
و كاالى قاچاق در اين استان خبر داد. سردار جان نثار بيان داشت: 
مرزبانان خراسان رضوى در بازرسي از خودروهاي ترانزيتى موفق 
به كشــف 15 هزار و 245 ليتر ســوخت قاچاق به ارزش 257 
ميليون و 148 هزار ريال شدند. وى افزود: مأمورين اين فرماندهى 
با كنترل دقيق مسافرينى كه قصد ورود به خاك كشور را داشتند، 
موفق شدند كاالى قاچاق به ارزش 49 ميليون و 800 هزار ريال 

را كشف كنند و كاالى مكشوفه را تحويل مراجع قانونى دادند.

  توله يوزپلنگ قطع نخاع شده، تلف شد
قدس: سازمان حفاظت محيط زيست از تلف شدن توله يوزى كه 
چندروز پيش در محور تهران-مشهد و در محدوده توران شاهرود 
و مياندشت ميامى به دليل تصادف قطع نخاع شده بود، خبر داد.

اين توله يوزنر 9 ماهه بــه دليل برخورد با خودرو از ناحيه كمر 
دچار مصدوميت شديد شده بود كه على رغم تالش كارشناسان 

در تهران تلف شد. 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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ساخت برج سپيد جزو وظايف دانشگاه علوم پزشكى مشهد نبوده است

خبر

قدس  چندى قبل تعــدادى از اقتصاددانان 
كشور نامه اى را به رئيس جمهور نوشتند كه در 
آن به سياســت درهاى چرخان اشاره شده بود 
كه اين انتقاد صحيح است و ما با اين روش اداره 

اقتصادى و با اين پارادايم به جايى نمى رسيم.
دكتر اميرحسين قاضى زاده هاشمى عضو هيئت 
رئيسه مجلسه شوراى اسالمى در نشست خبرى 
با اصحاب رســانه با اشــاره به اوضاع اقتصادى 
كشــور و كاهــش ارزش پول ملــى و برخى 
مشــكالت مانند تورم، حجم باالى نقدينگى، 
بزرگ بودن بدنه دولت، سياست هاى غلط پولى 
و بانكى و... تصريح كرد: اصوالً در اقتصاد ايران 
هر هشت سال يك بار شاهد جهش قيمتى ارز 
و گرانى ها و به تبع كاهش ارزش پول هستيم كه 
متأسفانه داللى و رانت را به همراه دارد و حتى 
دالالن و واسطه ها منتظرند تا اين جهش اتفاق 

بيفتد تا از اين فرصت استفاده كنند.

 انتقاد از پتروشيمى ها
اين عضو هيئت رئيســه مجلس بــا انتقاد از 
عملكرد پتروشــيمى ها و دربــاره بحران ارزى 
كشــور تصريح كرد: به عنوان مثال هيچ كدام 
از اين پتروشيمى ها حتى يك دالر نيز به بازار 
ارز عرضه نكرده اند و اين در حالى است كه نياز 
استراتژيك و توليدى ما به ارز حدود 30 ميليارد 
دالر اســت و بقيه نيازها تا بــه اين حد داراى 
اهميت نيست. وى اين پتروشيمى ها را وابسته 
به دولت عنوان كرد و گفت: اين پتروشيمى ها 
ارزى وارد بازار نمى كنند، اما خودشــان از رانت 
ارز دولتى استفاده مى كنند و مشكالتى را نيز 

ايجاد كرده اند.
قاضى زاده هاشمى تصريح كرد: به عنوان مثال 
هــم اكنون برخى پروژه هــاى آبيارى به دليل 
نبودن لوله هاى انتقال آب در بخش كشاورزى 
استان خوابيده و دليل اين نيز عدم ارائه جنس 
توسط پتروشيمى ها به توليدكنندگان لوله است 
به طورى كه اين پتروشيمى ها به دليل دولتى 
بودن گردن كلفتى هم مى كنند. وى همچنين 
در پاسخ به سؤالى در خصوص اصالح قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان در دستگاه هاى دولتى 
تصريح كرد: در صورتى كه شوراى نگهبان در 
مهلــت 10 روزه مردم اقدامى در خصوص اين 
قانون و تأييد آن انجام ندهد، قانون ابالغ خواهد 
شد كه فعالً بحث هايى در مورد برخى از موارد 

آن مطرح است. وى افزود: از 
زمان ابــالغ اين اصالحيه و 
ابــالغ آن به رئيس جمهور 
دستگاه هاى اجرايى دو ماه 
فرصت دارند تا به جابه جايى 
مديــران اقــدام كنند كه 
چنانچه اين مســئله انجام 
نشود مديران بازنشسته در 
حال كار، مشــمول دخالت 

در اموال دولتى شــناخته شده كه اين مسئله 
مجازات هاى سختى را به همراه دارد كه مجلس 
هم پيگير اســت تا اين قانون و اصالحيه آن به 

درستى اجرا شود. 

 آخرين وضعيت پديده
عضــو هيئت رئيســه مجلــس در ادامه به 
موضوع پديده شانديز پرداخت و گفت: از نظر 
بحث حكومتى اين مسئله تمام شده است و 
اين پروژه درگذشــته مجوز نداشت و برخى 
قوانين را نيز رعايت نكــرده بود و از طرفى 
بدون پشتوانه اقدام به جمع آورى منابع مالى 
از طريــق اوراق فاقد ضمانــت كرده بود كه 
اكنون همه اين مسائل مشخص شده و از اين 
به بعد بحث فعاليت هاى اقتصادى اين پروژه 
مطرح اســت تا اين پروژه به سرمايه گذاران 

اصلى آن واگذار شود.

 انتقاد از برج سپيد
وى در ادامه و در پاسخ به پرسش قدس مبنى 
بر اينكه تكليف تأسيس بيمارستان محرومان 

در شــرق مشــهد با وجود 
واگذارى زمين آن توســط 
آســتان قــدس رضــوى، 
داشــت:  اظهار  چيســت، 
هم اكنون مشــهد به چند 
بيمارســتان 600 و 1000 
در  بخصــوص  تختخوابى 
است  نيازمند  حاشيه شهر 
كه در صورت تصويب وزارت 
بهداشت و ارسال اعتبارات آن به سازمان برنامه 
و بودجه و تصويب بودجــه آن اين كار امكان 

پذير است.
وى با انتقاد از ســاخت برج سپيد و اينكه اين 
پروژه در اولويت دانشــگاه علوم پزشكى نبوده 
اســت، گفت: ســاخت اين پروژه جزو وظايف 
دانشگاه علوم پزشكى نبوده تا اين ساختمان با 
هزينه ساخته شود كه البته اكنون مورد استفاده 

شهر قرار گرفته است.
قاضى زاده هاشمى با بيان اينكه ما نيز اعتراضات 
خود را به دانشگاه علوم پزشكى داشتيم، تصريح 
كرد: البته اين را نيز بايد در نظر داشت كه براى 
ساخت و تجهيز و تخت بيمارستانى يك ميليارد 
تومان هزينه الزم اســت كه با پول 10 تا برج 
ســپيد هم نمى توان يك بيمارســتان 1000 

تختخوابى احداث كرد.

 سؤال از رئيس جمهور
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به اينكه من هم جزو سؤال كنندگان از 
رئيس جمهور هستم با اشاره به برخى موانع 

ســؤال از رئيس جمهــور از جمله اختيارات 
باالى وى در امور كشور اظهار داشت: براساس 
نص قانون اساسى ما مى توانيم درباره وظايف 
رئيس جمهور از وى سؤاالتى بكنيم كه اكنون 
مانده ايم به وظيفه خود عمل كنيم، چرا كه 
مى گوينــد مصلحت به خطــر مى افتد و در 
وضعيت فعلى كشور چندان اين كار مطلوب 
نيســت و از سويى اگر اين كار را نكنيم افكار 
عمومى مى گويند كه پس براى چه چيزى ما 

به شما نمايندگان رأى داده ايم.
وى با اشاره به متن سؤاالت از رئيس جمهور 
گفت: بــه عنوان مثال مــا از رئيس جمهور 
مى پرســيم كه چرا 20 ميليارد دالر قاچاق 
به كشــور داريم و چرا اسكله هاى غيرمجاز و 
مناطق آزاد كنتــرل و به روى كاالى قاچاق 

بسته نمى شود.
از سويى مى پرسيم كه با بحث برجام تحريم ها 
برطرف نشــد و از سويى درباره برخى فسادها 
مانند بابك زنجانى، بيكارى، ركود، تورم، جهش 

ناگهانى نرخ ارز سؤاالتى داريم.
قاضى زاده هاشــمى در ادامه خاطرنشان كرد: 
اين در حالى اســت كه وقتى از علل مشكالت 
اقتصادى بخصــوص نــرخ ارز از وزير اقتصاد 
مى پرسيم مى گويد كه به بانك مركزى مربوط 
اســت كه وقتى مســئوالن از خودشــان رفع 
مسئوليت مى كنند به تبع ما نيز بايد پرسش  هاى 

خود را از رئيس جمهور مطرح كنيم.

 3 پروژه براى انتقال آب
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اينكه اين 
قدر در كشور مسائل و مشكالت اقتصادى داريم 
كه اين موضوع رسيدگى به مسائل حوزه هاى 
انتخابيه را دچار مشكل كرده است، گفت: براى 
انتقال آب به شهر مشهد سه پروژه مصوب شده 
اســت كه دو پروژه انتقال و يك پروژه تزريق 

منابع جديد آب به اين شهر است.
وى افزود: دو پروژه انتقال آب شامل انتقال آب 
هزار مســجد و درياى عمان است و يك پروژه 
نيز در حوزه باجگيــران و انتقال منابع آب به 
خطوط سد دوستى براى تزريق آب به مشهد 
است كه اين پروژه ها رديف بودجه دارد كه آقاى 
اردكانيان وزير نيرو دستور دادند مجوز و هزينه 
خريد آب اين پروژه ها تأمين شود و اين پروژه ها 

در مرحله تعيين تكليف سرمايه گذارى است.

 فعاليت 5000 ماما در خراسان رضوى
درحال حاضر حدود 5000 ماما در سطح بيمارستان ها و مراكز درمانى دولتى و خصوصى، 
مطب هاى خصوصى و حوزه بهداشتى مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشكى مشهد در 
خراســان رضوى فعاليت دارند و با توجه به اينكه هزينه پزشكان متخصص باالست و اقشار 
ضعيف جامعه توانايى پرداخت ويزيت متخصصان را ندارند، وجود كارشناسان مامايى قوت 

قلبى براى مادران باردار و خانواده هاست.
با اين وجود اين روزها به داليل متعددى كه عمدتاً ناشى از بى مهرى و بى تدبيرى مسئوالن 
است، مراجعه مادران به ماماها توجيه خود را از دست داده و آنان ناچار به مراجعه به پزشكان 
متخصص و تحمل هزينه هاى فراوان هستند. امروزه عالوه بر آنكه تعدادى از بيمارستان هاى 
اســتان و بويژه مشهد، قراردادهاى خود با ماماها را به حالت تعليق درآورده اند، سازمان هاى 
بيمه گر هم درحالى كه عقد قرارداد با جامعه مامايى در شوراى عالى بيمه به تصويب رسيده 

است؛ خدمات ماماها را تحت پوشش قرار نمى دهند.
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