
اتوبوس به پاركينگ هدايت شد
مسافران در راه سرگردان ماندند

انتخاب شهردار جديد مشهد 
يكشنبه آينده كليد مى خورد

رئيس شوراى شهر:قدس ماجراى توقيف اتوبوس شركت واحد در جاده ميامى را پيگيرى كرد

قدس   رئيس شوراى اسالمى شهرمشهد 
در مورد تعيين وضعيت شــهردار اين شهر 
پيرو قانون منع به كار گيرى بازنشســتگان 
گفت: چنانچه ممكن باشــد از ظرفيت هاى 
قانونى ديگرى براى تداوم حضور شــهردار 

مشهد در شهردارى ...

قدس   ديروز بــراى مســافران يكى از 
اتوبوس هاى خط 501 شــركت اتوبوسرانى 
مشهد در مسير حركت به مقصد اتفاقى افتاد 

كه در تاريخ اتوبوسرانى كشور بى سابقه بود. 
اتوبوس خط 501 كه از انتهاى بلوار مصالى 

مشهد تا روستاى ميامى ...
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دخالت پزشكان در تصويربردارى و سونوگرافى
حركت 65 هزار زائر پياده 

در جاده هاى منتهى به مشهد
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رئيس انجمن راديولوژى شاخه خراسان رضوى در گفت وگو با قدس انتقاد كرد
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قدس   سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام رضا(ع) 
از حركت بيش از 65 هزار زائر پياده در محورهاى منتهى به مشهد 
مقدس در روزهاى اخير خبر داد.حســين رضايى در گفت و گو با 
خبرنگار ما گفت: بر اساس اطالعات جمع آورى شده از مسئوالن 
كاروان هاى پياده شهرســتان هاى مختلف بيــش از 65 هزار زائر 
پياده در مسيرهاى منتهى به مشهد در حركت هستند تا عزادارى 
روزهــاى پايانى صفر در جوار مضجع امام مهربانى ها باشــند.وى 
اظهارداشت:بزرگ ترين كاروان پياده امسال متشكل از 4500 نفر 
كه همه خانم هستند ازنيشابور حركت كرده اند و نكته قابل تأمل 
اين كاروان اين است كه مدت 15 سال است به همت يك جانباز 

دفاع مقدس به نام آقاى خيارى ...

هفته وقف
فرصتى ناب براى نيكوكارى

صدقه، وقف و انفاق، از سنت هاى حسنه اسالمى است كه از ديرباز 
ويژگى خاص مردم مسلمان ايران به شمارمى رود. مؤيد اين ادعا 
نيز اراضى و اماكن موقوفه عام المنفعه بسيارى است كه در تمام 
نقاط كشورمان به چشم مى خورد و مهم تر اينكه اشتياق مردم به 
دست گيرى از محرومان و مستمندان جامعه، از گذشته تاكنون نه 

تنها كم نشده كه باتوجه به ....
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قدس از فعاليت ها و 
درخواست هاى هيئت 

مذهبى معلوالن (متوسلين 
به حضرت رقيه(س) مشهد) 

گزارش مى دهد

يك هيئت 
مذهبى متفاوت

قدس   معلوليت، قصه پر غصه اى است كه تنها 
كســانى با آن آشنايى دارند كه خود يا عضوى از 
خانواده آن ها معلول باشند. در اين ميان جمعى 
از معلوالن با اين مشكالت كنار آمده اند و الگويى 
براى ديگران شده اند. تعداد اين عده كه توانمندى 
را بــه معلوليت گره زده اند در جامعه كم نيســت 
و بســيارى از آن ها قادرند با اندك يارى از سوى 
كســانى كه بايد يارى رسان آن ها باشند و حداقل 
با اجراى قانون جامع معلوالن، زندگى خود را اداره 
كننــد و حتى ديگران را از كار خود منتفع كنند.
عليرضا مين باشى 38 ساله از آن دسته از معلوالن 
است كه با وجود داشتن معلوليت شديد جسمى، 
حركتى كه بر اثر فلج اطفال در دو سالگى برايش 

به وجود آمده، نااميد نشده ...

یاددا�ت
مهدى كاهانى مقدم



قدس از فعاليت ها و درخواست هاى هيئت مذهبى معلوالن (متوسلين به حضرت رقيه مشهد) گزارش مى دهد

يك هيئت مذهبى متفاوت 
یاددا�ت

محسن متولى اشكذرى   معلوليت، قصه پر 
غصه اى است كه تنها كسانى با آن آشنايى دارند 
كه خود يا عضوى از خانواده آن ها معلول باشند. 

در اين ميان جمعى از معلوالن با اين مشكالت 
كنار آمده اند و الگويى براى ديگران شده اند. تعداد 
اين عده كه توانمندى را به معلوليت گره زده اند 
در جامعه كم نيست و بسيارى از آن ها قادرند با 
اندك يارى از ســوى كسانى كه بايد يارى رسان 
آن ها باشــند و حداقل با اجــراى قانون جامع 
معلوالن، زندگى خود را اداره كنند و حتى ديگران 

را از كار خود منتفع كنند.

  هيئت مذهبى معلوالن 
عليرضــا مين باشــى 
38 ســاله از آن دسته 
از معلوالن است كه با 
وجود داشتن معلوليت 
شديد جسمى، حركتى 
كه بر اثر فلج اطفال در 

دو ســالگى برايش به وجود آمده، نااميد نشده و 
دســت از فعاليت برنداشته است. وى با تأسيس 
هيئت مذهبى حضرت رقيــه(س)، 400معلول 
جســمى حركتى، نابينــا و ناشــنوا را گرد هم 
آورده كه فعاليت هاى گوناگونى را در زمينه هاى 
مختلف انجام مى دهند. براى اطالع از كم و كيف 
فعاليت هايشان به دفتر اين هيئت واقع در خيابان 
بالل مشهد مراجعه مى كنم كه زيرزمينى است 
در خانه اى فرســوده كه به گفته مين باشــى با 
پرداخــت 5 ميليون تومان پول پيش و پرداخت 

300 هزار تومان اجاره در اختيار گرفته اند.
مين باشــى اظهار مى دارد: سال 78 اين هيئت 
تأســيس شده است و در ســال 1381 به ثبت 
رســيده و از سال1383 تاكنون بنده در خدمت 
معلوالن عزيز هســتم و هر هفته دعاى توسل با 
حضور اين عزيزان برگزار مى شود. از ديگر برنامه ها 
و خدماتــى كه براى معلــوالن انجام مى دهيم 
اشــتغال زايى و ازدواج بيــن معلوالن،كمك به 
خانواده هاى بى بضاعت،تالش براى ادامه تحصيل 
مددجويان،برگزارى اردوهاى زيارتى و تفريحى 
و... مى باشــد. وى با اشاره به اينكه نحوه آشنايى 
با معلوالن از طريق مؤسسه توان بخشى توان يابان 
واقع در بولوار وكيل آباد بوده است، ادامه مى دهد: 
از 400 معلولى كــه در اينجا پرونده دارند،170 
نفر معلول جســمى حركتى، 50 نفر ناشنوا،40 
نفر نابينا و بقيه كم توان ذهنى و افرادى با ديگر 

معلوليت ها هستند.

  درخواست يك قطعه زمين
مسئول هيئت مذهبى معلوالن مشهد با تأكيد 
بر اينكه رفت و آمد معلوالن به اين مكان بسيار 
ســخت اســت، تصريح مى كند:اگر مسئوالن 
بهزيســتى و يا شــهردارى مكانى مناسب را در 
اختيار ما قرار دهند، مى توانيم تعداد بيشترى از 
معلوالن را تحت پوشش قرار دهيم و برنامه هاى 

متنوع ترى را برايشان تدارك ببينيم.
وى مى افزايد: ما حتى راضى هستيم حداقل يك 
قطعه زمين 500 مترى در اختيارمان قرار دهند 
تا با كمك خيرانى كه قول مساعد داده اند مكانى 
مناسب را براى برگزارى جلسات و گردهمايى هاى 

معلوالن بنا كنيم. 
مين باشــى بااشاره به اينكه درحال حاضر هم با 
وجود كمبود امكانات با مساعدت خيران و اعضاى 
هيئت، برنامه هاى متنوعــى را برگزارمى كنيم، 
ادامه مى دهد: در شــب هاى تاسوعا وعاشورا هر 
شب 1000 نفر را در حسينيه گنابادى ها اطعام 
كرديم و در روز عاشــورا به همراه تعداد زيادى 
از معلوالن در قالب هيئت متوسلين به حضرت 
رقيه (س) باشــكوه خاصى براى عرض تسليت 
به ســاحت مقدس امام رضــا(ع) به حرم مطهر 

ثامن الحجج(ع) مشرف شديم.
وى با تأكيد بر اينكه نگاه مان درباره معلوالن همه 
جانبه است، اظهار مى دارد: ضمن اينكه نيازهاى 
اقتصادى معلوالن را درحد توان برطرف مى كنيم 
مثل اينكه در آغاز سال تحصيلى جديد بسته هاى 
نوشت افزار را براى مددجويان تدارك ديديم و در 
آغاز سال نو هم البسه در اختيارشان گذاشتيم، 
براى نيازهاى روحى شان هم كالس هاى آموزش 
قرآن و مشاوره هاى روان شناسى را برگزار كرديم.

  انتظار از مسئوالن 
مين باشى بااشــاره به اينكه مشكالت اقتصادى 
بزرگ ترين معضل براى معلوالن است، مى گويد: 
در اين شــرايط بغرنج اقتصادى فشار زيادى بر 
معلــوالن و خانواده شــان وارد آمده و بيكارى و 
نداشتن هزينه امرار معاش طاقتشان را بريده است 
و كسى هم به فكر معلوالن نيست و بهزيستى هم 
به عنوان سازمان متولى امور معلوالن به وظايف 

خود عمل نمى كند.
وى با گاليه از مبلغ اندكى كه ماهيانه از سوى 
بهزيستى به معلوالن پرداخت مى شود، اظهار 
مى دارد: 53 هزار تومان مســتمرى ماهيانه در 
شرايط اقتصادى فعلى چه دردى را ازمعلوالن 
دوا مى كند كه آن هم تنها به معلوالن شــديد 
جســمى حركتى تعلق مى گيــرد و خيلى از 
معلوالن حتــى از دريافت اين مبلغ ناچيز هم 

محروم هستند.
مين باشــى ادامه مى دهد: تازه اكنون هم اگر به 
بهزيستى مراجعه كنيد و تقاضاى عضويت يك 
معلول جديد را ارائه دهيد، مى گويند بايد يكى 
از معلوالن بميرد تا عضوى جديد پذيرفته و بيمه 
شود كه از موارد عجيبى است كه با عقل و عرف 
جــور درنمى آيد و ما هر چه اصرارمى كنيم كه 
معلوليت شديد و... مى گويند، بودجه نداريم و بايد 

يكى بميرد تا حقوق ديگرى برقرار شود.
وى با اشاره به اينكه اين مطلب را در مصاحبه 
با صدا و سيما گفتم، مى افزايد: براى پى بردن 
به صحت اين مطلب مى توانيد به بهزيســتى 
مراجعــه كنيد و تقاضــاى عضويت براى يك 

عضو جديد بكنيد.

  مناسب سازى معابر
مريــم مقــدم كــه با 
حســابدارى  ليسانس 
مســئول حســابدارى 
مى گويد:  است،  هيئت 
مى خواهم  مسئوالن  از 
سازى  مناســب  براى 

فضاى شــهرى از نظرات معلوالن هم اســتفاده 
كنند تا شهر از اين وضعيت خارج شده و معلوالن 
هم بتوانند از امكانات شهرى استفاده كنند و به 
راحتى رفت وآمد داشته باشند؛ همچنين براى 
آن تعداد معــدودى از معلوالن كــه در ادارات 
كار مى كنند تســهيالتى در نظربگيرند و آنان را 
مشمول قانون سختى كار قرار دهند و با20 سال 

سابقه آن ها را بازنشسته كنند.

  تغيير نگاه مردم به معلوالن 
سيد محسن برومند از 
اعضاى هيئــت مديره 
هم كه معلول جسمى 
حركتى اســت، اظهار 
مســئوالن  مى دارد:از 
به  فكــرى  مى خواهم 

حال 7000 معلولى كه در مشهد هستند بكنند 
و براى رفع مشكالتشان همه تالششان را به كار 
گيرند و از مردم هم مى خواهم ديدگاه شــان را 
نسبت به معلوالن عوض كنند و به ديده ترحم به 
معلوالن نگاه نكنند و آن ها را درك كنند و بدانند 
معلوالن هم مانند ديگران مى خواهند در جامعه 

حضورى مثبت داشته باشند.
فاطمه عطايى كه از ناحيه دســت و پا معلوليت 
دارد، بااشاره به هزينه هاى سنگين درمان دستانش 
و فيزيوتراپى خاطرنشان مى كند:باوجوداينكه در 
بهزيستى پرونده تشكيل داده ايم هيچ كمكى به ما 
نمى كنند و تقاضا مى كنم به داد معلوالن برسيد 

كه واقعاً به سختى زندگى مى كنند.
وجيهه عاشق الحسينى 
كه از ناحيه پا معلوليت 
دارد و به عنوان مددكار 
مى كنــد،  فعاليــت 
قانــون  بــه  بااشــاره 
لــزوم تأمين3درصــد 

نيــروى انسانى ســازمان ها از معلوالن، تصريح 
مى كند:حتى بهزيستى هم به اين قانون عمل 
نكرده اســت و در شــرايطى كه مشكل اصلى 
معلوالن اشتغال اســت از مسئوالن مى خواهم 

حداقل به اين قانون عمل كنند.

در حوالى امروز2

  هفته وقف؛ فرصتى ناب براى نيكوكارى
صدقه، وقف و انفاق، از سنت هاى حسنه اسالمى است كه از ديرباز 
ويژگى خاص مردم مسلمان ايران به شمارمى رود. مؤيد اين ادعا 
نيز اراضى و اماكن موقوفه عام المنفعه بسيارى است كه در تمام 
نقاط كشورمان به چشم مى خورد و مهم تر اينكه اشتياق مردم به 
دست گيرى از محرومان و مستمندان جامعه، از گذشته تاكنون 
نه تنها كم نشده كه باتوجه به ابعاد جديد زندگى مدرن و تفاوت 
در نيازهاى امروزى، شكل و شمايل جديدى به خود گرفته است.
شايد به خاطر همين شور و اشتياق مردم خير و نيكوكار كشورمان 
است كه يك هفته از سال، «هفته وقف» نام گرفته و پانزدهم آبان 
ماه امســال، مصادف با اولين روز از هفته وقف است؛ تقارن اين 
روز با ايام شهادت پيامبر اكرم(ص)، امام حسن مجتبى(ع) و امام 
مهربانى ها حضرت رضا(ع) اهميت خاصى به اين روزها بخشيده 
است. به بيان ديگر اين تقارن و همزمانى، وظيفه ما را در رسيدگى 
به مشــكالت و رفع نيازهاى محرومان و مستمندان كه همواره 
مورد تأكيد معصومين(س) بويژه صاحب اين ملك، امام هشتم(ع) 

قرار داشته است، سنگين تر مى كند. 
چراكه امروزه شايد به دليل عقب ماندن برخى متوليان حوزه وقف 
و انفاق و ضعف آنان در فرهنگ ســازى و اطالع رســانى، هنوز 
بســيارى از زمينه هاى كمك رسانى به نيازمندان، به خيرين و 
نيكوكاران آنچنان كه بايد و شايد، شناسانده نشده و عمده وقف ها 
و اقدامات خيرخواهانه درحوزه علم و فرهنگ - كه بيشتر وظيفه 

دولت مى باشد - متمركز مانده است.
اين درحالى اســت كه امروزه نيازمندان جامعه ما با مشــكالت 
بسيارى دست به گريبان هستند كه حل اين مشكالت، با امكانات 
و بودجه هاى دولتى امكان پذير نبوده و وقف مى تواند بسيارى از 
اين مشكالت را برطرف سازد. ازجمله اين مشكالت مى توان به 
بيكارى، نداشتن توان مالى براى تشكيل خانواده و ازدواج جوانان، 
نبود امكان تحصيل دانش آموزان بى بضاعت، بى پناهى كودكان 
كار، زنان سرپرست خانوار، هزينه هاى سرسام آور بيماران سرطانى 

و ده ها مورد از اين دست اشاره كرد.
ازســوى ديگر اين تصور و ديدگاه كه افراد براى وقف، مى بايست 
سرمايه فراوانى داشته باشند، بايد اصالح شود، چرا كه بخصوص 
امروزه با بهره گيرى از امكانات پيشرفته، مى شود سرمايه هاى بسيار 

اندك را نيز براى انجام كارهاى بزرگ، در يك جا جمع كرد.
تحقق اين شــرايط، نيازمند طراحى سامانه اى مناسب و تدوين 
برنامه اى علمى و عملى به منظور هدايت وجوه هرچند ناچيز مردم 
نيكوكار، به سمت كمك هاى معيشتى و توانمند سازى محرومان 
است. كمك هايى كه مى تواند از ساخت يك مدرسه، سالن ورزشى 
و بيمارستان تا خريد يك دست لباس گرم، كفش، اسباب بازى و يا 
يك وعده غذاى گرم و حتى يك قرص نان را شامل شود. درعين 
حال آستان قدس رضوى به عنوان بزرگ ترين نهاد متولى وقف، 
با كارنامه درخشانى كه همواره نماد مديريت موفق اسالمى بوده 
اســت، مى تواند و بايد الگوى مديران دستگاه هاى متولى وقف و 

امورخيريه كشور قراربگيرد.

  حضوِر شما مانع كسب و كار نيست !

 فكر نمى كنم براى يارى رساندن و دسِت ديگران را گرفتن، الزم 
باشد شمارِ صفرهاى موجودِى حساِب بانكى ات، سر به فلك بزنند 
و رقم هايش پيِش چشــمانت رژه بروند تا ناِم من و شــما را در 

فهرسِت آدم هاى بامرام و نيكوكردار بنويسند. 
اگر حاتم طايى باشــى و دسِت بخشش نداشته باشى، بى گمان، 
جاى سؤال و نكوهش دارد، اما اگر دارايى و تمكن مالى ات خيلى 
معمولى يا كم و كمتر باشــد و خودت اهِل دستگيرى كردن از 
ديگران باشى، آن وقت است كه بايد سر تا پايت را طال گرفت و 
دست ات را بوسيد و نام ات را به نيكى بُرد و در زمره جوانمردان و 
خوباِن روزگار نوشت.  درست مانند همين شهرونِد مشهدى كه 
گويا صاحِب يك فروشــگاه كوچك در نزديكى هاى حرم مطهر 
آقا امام رضا- عليه الســالم- اســت و چنان كه از تصوير برمى 
آيــد، ثانيه ها و دقيقه هايى از وقِت روزانه اش را اختصاص داده به 
پاسخگويى به زائران «آقا» و مســافرهايى كه راه، گم كرده اند و 
آدرس و نشــانِى سر راسِت جايى را مى خواهند تا به مقصدشان 
برســند. كارى كه به ظاهر، خيلى ساده و َدم دستى و شايد كم 
ارزش مى آيد، اما كافى اســت خودمان را به جاى آقاى فروشنده 
بگذاريم كه در يكى از پُرآمد و شد ترين خيابان هاى همين شهر 
و درســت در مكاِن كسب و كارش، مسافراِن خسته و راه نابلد را 
پاسخگوست و به جاى اين كه بر سر درِ مغازه اش بنويسد: «حضوِر 
شــما مانِع كسب و كار اســت»، داوطلب شده تا از كارِ فروبسته 
هموطنان اش گره بگشايد.  ... و من مى توانم، ناديده، حدس بزنم 
كــه چنين بنده خدايى، هرگز اخمو و عبوس و يا يك آدِم «عصا 
قورت داده» و تند مزاج نيســت كه بخواهد زائِر پُرسان و راه گم 
كرده را با يك پاسِخ خشــك و بى مهر، از سِر خودش وا كند و 

سپس زير لب، ناسزا بگويد و ليچار بار كند. 
راستش را بخواهيد، من شك ندارم اين همشهرِى نازنين، نه تنها 
راه و نشــانى را - دو دستى- به هموطنانم تقديم مى كند بلكه 
«كرور كرور لبخند» در ســبِد مهر به حراج گذاشته و خودش و 

ديگران را «حاِل خوش» مى بخشد.... تا باد چنين بادا !
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حسين پورحســين    مديركل آمــوزش و پرورش 
خراســان رضوى گفت:بيش از17هزار زائرعلى بن موسى 
الرضا(ع)درروزهاى پايانى دهه آخر ماه صفرتوســط طرح 
گام هاى عاشقى در آموزشــگاه ها اسكان داده شده ومورد 
پذيرايى فرهنگيــان و اولياى دانش آمــوزان خدمتگزار 

امام رضا(ع) قرار مى گيرند.
قاسمعلى خدابنده به خبرنگار ما اظهار داشت: بيش از200 
مدرســه در دهه آخر صفر به كاروان هــا و هيئت عزادار 
اختصاص داده شد تا كاروان هاى پياده بتوانند از امكانات 

اسكان آموزش و پرورش برخوردار شوند.

 98 درصد منابع مالى صرف پرداخت هاى جارى مى شود
همچنين مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى 
در نشســت صميمانه جمعى از مديران و پيشكسوتان 
آموزش و پرورش استان با «حسين مظفر»، عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام گفت: آمــوزش و پرورش از 
جهت منابع مالى و انســانى تحت فشار جدى است به 
گونــه اى كه 98 درصد منابع مالى اين دســتگاه صرف 

پرداخت هاى جارى و حقوق مى شود.
خدابنــده با اعالم اينكه در ســال تحصيلى جارى حدود 
116 هزار نفر كمبود نيرو داشتيم كه سهم استان خراسان 
رضــوى از اين كمبود حدود 13 هزار نفر بود كه با همت 
همكاران در سطح اســتان از طريق راهكارهايى همچون 
خريد خدمات آموزشى، حق التدريس نيروهاى آزاد،افزايش 
ظرفيت مدارس غيردولتى و... توانستيم اين كمبود را جبران 
كنيم، افزود: در سال تحصيلى جارى بيش از 5000 همكار 

فرهنگى شرايط بازنشستگى داشتند كه احكام بازنشستگى 
3000 نفر تا امروز صادر شده است، اين در حالى است كه 
تعداد نيروهاى ورودى ما حدود 800 نفر بوده اســت كه 
به هيچ عنــوان با تعداد نيروهاى خروجى مطابقت ندارد؛ 
بنابراين الزم اســت نمايندگان مردم در مجلس شــوراى 
اســالمى در فرايند هاى صدور مجوز استخدامى و ترميم 
ســازو كارهاى مربوط به اين موضوع و همچنين تصويب 

بودجه هاى آموزش و پرورش نگاه ويژه داشته باشند.
وى گفت: همكاران فرهنگى ما در حوزه معيشتى احساس 
تبعيض مى كنند، اگرچه ممكن اســت اين احســاس به 
طور كامل درســت نباشــد، اما واقعيت اين است كه ما 
در حوزه معيشــتى به جز حقوق هيچ پرداختى نداريم و 
اين موضوعات انگيزه همكاران ما را كاهش داده اســت و 
وضعيت بازنشســتگان فرهنگى امروز نگران كننده است، 
چرا كه پيشكسوتان ما در سنين بازنشستگى چه به لحاظ 
خانوادگى و چه درحوزه سالمت و درمان نيازمند توجه ويژه 
هستند؛ اگر نتوانيم بدنه آموزش و پرورش را همراه كنيم 

اجراى سند تحول بنيادين امكان پذير نخواهد بود.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در گفت و گو با قدس خبر داد

پذيرايى از 17 هزار زائرعلى بن موسى الرضا در آموزشگاه هاى استان

پرداخت هاى جارى و حقوق مى شود.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان عنوان كرد

ثبت24 هزار و 924 موقوفه در خراسان رضوى 

خبر

جليل فخرايى  مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى 
گفت: 24 هزار و 924 موقوفه در سامانه جامع موقوفات كشور به 

نام خراسان رضوى به ثبت رسيده است.
حجت االســالم محمد احمدزاده در نشســت خبــرى خود با 
اصحاب رســانه، اظهار داشت: ويژه برنامه هاى دهه وقف از 15 تا 
24 آبان ماه در امامزادگان و بقاع متبركه خراسان رضوى برگزار 
مى شود و در روزهاى شــاخص اين دهه بويژه ايام دهه شفاعت 
و روزهاى پايانى ماه صفر برگزارى مراسم رحلت پيامبر اكرم(ع) 
و شــهادت امام حسن مجتبى(ع) را در 81 بقعه، اجتماع عظيم 
عزاداران نبوى را در 66 بقعه، مراســم شهادت امام  رضا(ع) را در 
70بقعــه، قرائت زيارت از راه دور پيامبر اكرم(ص) را در 45 بقعه 
و برپايى 65ايستگاه طرح قدم هاى آسمانى تا امام مهربانى جهت 

خدمت رسانى به زائران پياده رضوى را خواهيم داشت.

 454 مكان براى اسكان زائران پياده 
وى افزود: 454 مكان جهت اسكان زائران پياده امام رضا(ع) در ايام 
دهه شفاعت و شهادت امام مهربانى ها با ظرفيت 40 هزار زائر در 
هر شب آماده شده كه 400 مكان آن در مشهد بوده و 54 مكان 
ديگر در جاده ها و مسيرهاى منتهى به مشهد كه در مسير زائران 

پياده امام هشتم(ع) است قرار گرفته است.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى با اشاره به برنامه هاى 
شــاخص دهه وقف در استان، گفت: 66 نشست  علمى و فقهى، 
برپايى 23 ايستگاه همه واقف باشيم، برگزارى همايش ياوران وقف 
در دو سطح شهرستانى و استانى كه همايش استانى آن در روز 
دوشــنبه 21 آبان ماه 97 در تاالر نور برگزار مى شــود و در اين 

مراسم از 40 برگزيده حوزه وقف قدردانى مى شود.
حجت االســالم احمدزاده تصريح كرد: سال گذشته 285 وقف 
جديد در خراسان رضوى به ثبت رسيد كه از اين ميزان 26 وقف 

جديد آن در دهه وقف به ثبت رســيد و از ابتداى امسال تاكنون 
هم 200 وقف جديد در اســتان به ثبت رسيده است و در حال 
حاضر 24 هزار 924 موقوفه در سامانه جامع موقوفات كشور به نام 

خراسان رضوى به ثبت رسيده است.
وى تأكيــد كرد: در حوزه اطالع رســانى بازديــد رايگان از موزه 
اختصاصــى وقف را از 19 تا 24 آبان ماه 97 خواهيم داشــت و 
آثار وقف با همكارى مديريت شــهرى در معرض ديد مردم قرار 
مى گيــرد، همچنين برپايى 15 نمايشــگاه وقــف و قدردانى از 
خبرنگاران فعــال در حوزه وقف از ديگر برنامه هاى اين حوزه در 

دهه وقف است.

 وقف علم و فناورى
مديركل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى با اشاره به وقف 
علم و فناورى در استان، بيان كرد: خراسان رضوى شروع كننده 
طــرح وقف علم و فناورى بود و آن را در كل كشــور جارى و 
سارى كرد و وقف هاى مستقل و مشــاركتى زيادى در حوزه 
علم و فناورى در ســطح استان و كشور به ارزش بيش از 100 
ميليون تومان به ثبت رسيده است و به دنبال ملى شدن وقف 

علم و فناورى هستيم.

مهدى كاهانى مقدم

��م �وم
اندر احواالت انتصاب مدير جديد آموزش و پرورش 

شهرستان مه والت
  هياهو براى هيچ!

پنجشنبه گذشته بود كه از قول مديركل آموزش و پرورش خراسان 
رضوى خبر انتصاب مدير جديد اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مه والت را منتشــر كرديم. انتصابى كه پــس از جنجال فراوان در 
راه انتخاب مدير جديد آموزش و پرورش انجام پذيرفت و مراســم 
معارفه دكتر صداقتى همان دهم آبان برگزار شد. مراسمى كه كامًال 
در سكوت انجام گرفت و چيزى شبيه به يك دورهمى بود تا جلسه 
معارفه يك مدير. از اين جهت كه هيچ كدام از مسئوالن محلى در 
آن حضور نداشتند! در اين مراسم نه از فرماندار خبرى بود، نه امام 
جمعه حضور داشت و حتى نماينده مردم مه والت در مجلس شوراى 
اسالمى خبرى از آن نداشت و يا الاقل در آن جلسه نبود. فقط گويا 
يكى از معاونيــن اداره كل آموزش و پرورش و چند نفر از معلمين 
در اين جلسه حضور داشــتند و معارفه رئيس جديد در سكوت و 
بى خبرى كامل برگزار شــد. حاال بعد از ايــن اتفاق و در حالى كه 
شــنبه گذشته برخى از مديران ادارات شهرستان مه والت در دفتر 
كار دكتر صداقتى حاضر شدند و انتصاب وى را تبريك گفتند گويا 
فرماندار مه والت و نماينده مردم در مجلس تازه يادشان افتاده است 
كه در خصوص اين انتصاب مى بايست اعالم نظر كنند. هرچند كه 
گفته مى شــود شخص فرماندار وقتى ميهمانان اداره كل آموزش و 
پرورش مه والت به فرماندارى براى جلسه با وى مراجعه مى كنند، 
حاضر نمى شود آن ها را به دفتر كارش راه دهد و عمالً اين گونه مقابل 
انتصاب رئيس جديد آموزش و پرورش شهرستان جبهه مى گيرد، اما 
بايد عنوان كرد قوه قهريه اى كه مى بايست جاى ديگرى به كار گرفته 
مى شد بعد از اقدامى كه انجام شده است نتيجه اى جز دامن زدن به 

تنش بيشتر در اين خصوص نخواهد داشت.
مصاحبه اى هم كه از قول سعيد باستانى، نماينده مردم شهرستان 
مه والت در مجلس شــوراى اسالمى منتشــر شده است و انتصاب 
رئيس جديد اداره آموزش و پرورش شهرستان را غير متعارف اعالم 
مى كند نيز چيزى جز توجيه برخى كم كارى و كاستى هاى مديريتى 

در جريان روند اين انتخاب نمى تواند باشد. 
آنگاه كه دوستان عزيز مى توانستند راه حلى براى انتخاب فردى كه 
مورد وثوق و همراهى اكثريت قشر فرهنگى شهرستان را داشته باشد، 
جريان اين انتخاب را به سمت و سوى خطوط سياسى بردند و نهايت 
اين شد كه برداشت هايى از جمله برنامه ريزى براى انتخابات پيش 
رو از همه آن ها بشود با اين شرايط خواه ناخواه خيلى از فرهنگيان 

نسبت به اين موضوع بد بين شدند.
در چنين شــرايطى كه مدت زيادى نيز از بازنشستگى مدير قبلى 
آمــوزش و پرورش مه والت مى گذشــت و چند بارى همه چيز تا 
معرفى رئيس جديد پيش رفت و نشــد آنچه قرار بود بشود تنها به 
همــان دليل نبود وفاق، اداره كل آمــوزش و پرورش براى اينكه به 
همه جريانات موجود و چند دســتگى هايى كه در جهت انتخاب 
رئيس جديد اتفاق افتاده بود اقدام به انتخاب مديرى خارج از دايره 
شهرستان مه والت نمود. مديرى كه حتى زمزمه انتخابش به عنوان 
معاون مديركل هم به گوش مى رســيد. گرچه كه نشســتن دكتر 
صداقتى بر روى صندلى كه از ابتداى وجود اداره آموزش و پرورش در 
فيض آباد مديرانى بومى بر آن تكيه زدند و حاال مديرى غير بومى قرار 
است آموزش و پرورش اين شهر را مديريت كند، چندان نمى تواند 

روى خوشى براى مه والتى ها داشته باشد.
اينكه يك مدير غيــر بومى ديگر به جمع مديــران غيرمه والتى 
اضافه شــد، بايد گفت تــا حدود زيادى نشــان از ضعف مديريت 
مديران باالدستى شهرستان مه والت است. آن هايى كه مى توانند با 
تصميم سازى هاى درست و به موقع روند را به سمت و سويى ببرند 
كه مردم بيشترين سود و بهره را ببرند، اما متأسفانه ديده مى شود 
تفكرات سياسى و هم خط نبودن ها موجب شده تا كارايى و تجربه در 
خيلى از موارد ناديده گرفته شود و بشود آنچه كه در جريان انتخاب و 

انتصاب رئيس جديد اداره آموزش و پرورش واقع شد!

هاشم رسائى فر

بهروز فرهمند

 حركت 65 هزار زائر پياده 
در جاده هاى منتهى به مشهد

على محمدزاده: سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام 
رضا(ع) از حركت بيش از 65 هزار زائر پياده در محورهاى منتهى 

به مشهد مقصد در روزهاى اخير خبر داد.
حسين رضايى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: بر اساس اطالعات 
جمع آورى شــده از مسئوالن كاروان هاى پياده شهرستان هاى 
مختلف بيش از 65 هزار زائر پياده در مسيرهاى منتهى به مشهد 
در حركت هستند تا عزادارى روزهاى پايانى صفر در جوار مضجع 

امام مهربانى ها باشند.
وى اظهارداشت:بزرگ ترين كاروان پياده امسال متشكل از 4500 
نفر كه همه خانم هستند ازنيشابور حركت كرده اند و نكته قابل 
تأمل اين كاروان اين اســت كه مدت 15 ســال است به همت 
يك جانباز دفاع مقدس به نام آقاى خيارى مســير نيشابور به 
مشهد را طى مى كنند. وى ادامه داد: همچنين 400خانم ديگر 
از فريمان به مقصد مشهد حركت كرده اند و دوشنبه شب (شب 
گذشته)3500 نفر در محل اسكان مسير سرخس اسكان داده 

شده اند و3000نفر هم در مسير تربت جام ساماندهى شدند.
رضايى افزود: تا عصرروز دوشنبه 25هزارنفر وارد مشهد شده اند 
كه در بين آن ها كاروان هايى از اســتان هاى آذربايجان غربى و 
شــرقى، اصفهان، تهران، بوشهر، خوزستان، سمنان، سيستان، 
خراسان شمالى و گلستان وجود داشتند و براساس پيش بينى ها 
شرايط الزم براى خدمات دهى و اسكان به 110 هزار نفر در شهر 

مشهد مهيا شده است. 

 پيشرفت 70 درصدى 11 موزه جديد 
خراسان رضوى

قدس: با حضور مديركل موزه هاى ميراث فرهنگى كشور، طرح 
محتوى 11 موزه استان خراسان رضوى بررسى شد.

محمدرضا كارگردر اين جلسه گفت: براى ايجاد موزه در شهرهاى 
استان خراســان رضوى قدم هاى خوبى برداشته شده كه قابل 

تقدير است.
وى درباره شرايط و الزامات موزه ها گفت: موفقيت موزه هايى كه 
احداث مى كنيم زمانى است كه مردم بتوانند با آن ها ارتباط برقرار 
كنند و مردم موزه را دوست داشته باشند، معيارارزيابى و سنجش 
ما ارتباطى است كه مردم با اين مجموعه ها برقرار مى كنند، اگر 
مردم با موزه ارتباط برقرار نكنند موفق نبوده ايم، ارتباط و استقبال 

مردم مهم ترين دغدغه و خواسته ماست.
مديركل موزه هاى كشــورادامه داد: موزه ها با اشــياء شناخته 
مى شوند كه بايد براساس سناريو تهيه  شود و سناريو نيز براساس 

اهداف گذارى و چشم انداز موزه است.
همچنين مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان رضوى درباره برنامه ايجاد11 موزه در استان اظهار كرد: 
اين برنامه در دهه 80 در دستور كار قرار داشت و قرار بود در هر 
شهر حداقل يك موزه ايجاد شود و شهرهايى كه ظرفيت دارد 2 
موزه ايجاد شود اما به سرانجام نرسيد و در اين دوره و امسال بار 
ديگر در دستور كار قرار گرفته است. ابوالفضل مكرمى فرافزود: از 
6 ماه پيش با هدف توســعه موزه ها برنامه «هر شهر استان يك 
موزه» را آغازكرديم. وى با اشاره به برنامه عملياتى ايجاد موزه هاى 
استان ادامه داد: برنامه ايجاد 11 موزه در استان تاكنون به طور 

ميانگين حدود 70 درصد پيشرفت دارد.
وى گفت: 7 موزه در دهه فجر و 4 موزه در 28 ارديبهشــت روز 

موزه ها به بهره بردارى خواهد رسيد.

مديركل بهزيستى وقت مالقات نمى دهد
مســئول هيئت معلوالن مشــهد با انتقاد از مديركل بهزيستى خراسان رضوى 
مى گويد: مدير كل قبلى در زمان مديريتش هواى معلوالن را داشت و به نامه هاى 
ما جواب مى داد ولى اكنون سه سال است كه آقاى پوريوسف به اين سمت منصوب 
شــده اند و باوجود نامه هاى متعدد به هيچ يك از نامه هايمان پاسخ نمى دهند و 
حتى اجازه يك مالقات هم به ما نداده اند در حاليكه وظيفه اصلى ايشان و ماهيت 
وجودى شان رسيدگى به مشكالت معلوالن و اقدام جدى براى برطرف كردن اين 
معضالت است. مين باشى با تأكيد براينكه براى برطرف شدن مشكالت و رسيدن 
به خواســته هايمان كوتاه نخواهيم آمد و با توكل به خدا و جديت مشــكالت را 
دنبال مى كنيم، مى افزايد:در اين زمينه ديدارهايى با نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى و شوراى شــهر مثل آقايان قاضى زاده و مسئوالن مختلف شهردارى و 
ديگر سازمان هاى دولتى داشته ايم وان شاءاهللا اين رويه با قدرت ادامه خواهد يافت.
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 ماجراى تخريب موكب مردمى توسط 

بالگرد هالل احمر چه بود؟

ايرنا: سخنگوى جمعيت هالل احمر خراسان رضوى گفت: عملكرد 
خلبان بالگرد امدادى هالل احمر در زمان فرود كه موجب تخريب 
موكب مردمى خدمت رسانى به زائران پياده شد از سوى تيم فنى 
متخصصان بررسى مى شــود. مجتبى محمودى افزود: يكشنبه 
گذشته هنگام فرود بالگرد امدادى هالل احمر در حوالى روستاى 
زمان آباد شهرســتان تربت جام، موكب مردمى خدمت رسانى به 
زائران پياده تخريب شــد.وى ادامه داد: فيلم منتشــره در فضاى 
مجازى اين بالگرد را حامل مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان 
رضوى و مسئوالن كشورى اين جمعيت براى بازديد از نحوه خدمت 
رسانى به زائران اعالم كرده كه به هيچ وجه صحت ندارد. اين بالگرد 
با هدف امدادرســانى به زائــران در همان منطقه پايگاه دارد و در 
زمان بازگشت به محل اين اتفاق رخ داده است. سخنگوى جمعيت 
هالل احمر خراسان رضوى گفت: در اين حادثه هيچ كس صدمه 
نديده اســت. گرچه دليل تخريب موكب عدم تثبيت چادر طبق 
اصول و استانداردها است، اما رئيس شعبه هالل احمر تربت جام 
و جمعى از مسئوالن امدادى روز گذشته با حضور در محل موكب 
از برپاكنندگان آن دلجويى كردند. وى افزود: تشخيص محل فرود 
بالگرد با خلبان است. خلبانان مجرب تيم امداد هوايى هالل احمر 
با وجود سال ها سابقه و آمادگى باال و تجربه حضور در صحنه هاى 
عملياتى كمتر دچار خطا و بروز سانحه شده اند. اما بررسى دقيق 
اين حادثه سهوى، توسط تيم ارزياب اعم از متخصصان امدادى و 
امداد هوايى  انجام مى شود كه در صورت اثبات سهل انگارى از سوى 

خلبان با وى برخورد مقتضى صورت مى گيرد.

در نشست علمى «ژرفاى يك جهان زنانه» عنوان شد 
 بيدارى «ايدز خراسانى » از خواب 20 ساله

ايسنا: كارشناس ســازمان انتقال خون گفــت: بعد از فروپاشى 
شوروى سابق، زنان روس وارد ايران شدند و ويروسى از آن مناطق 
وارد خراسان شــد كه به ايدز خراسانى مشهور است.عرفانيان در 
«نشست علنى ژرفاى يك جهان زنانه» كه در دانشكده علوم تربيتى 
و روان شناسى دانشگاه فردوسى برگزار شد، اظهار كرد: مهم ترين 
موضوع در زمينه انتقال خون سالمت فرد اهداكننده خون است؛ 
چون خون فرد اهداكننده بعد از طى مراحل و تأييد سالمت خون 
به سه نفر يا چهار كودك نارس اهدا مى شود. وى افزود: سالمت فرد 
اهداكننده خون در گرو اين است كه فرد از رفتارهاى پرخطر به دور 
باشد. فرد اهداكننده بايد سن باالى 19 سال و وزن باالى 60 كيلو 
داشته باشد. خانم ها سالى سه بار و آقايان سالى چهار بار مى توانند 
اهداكننده خون باشند. اين كارشناس انتقال خون بيان كرد: قبل 
از گرفتن آزمايش خون، سؤاالت متعددى از فرد اهداكننده خون 
در زمينه هاى همچون تك همسرى، صيغه نبودن، مطلقه  بودن فرد، 
نداشتن تتو، خالكوبى، طب سوزنى، زالودرمانى، جراحى هاى صغير، 
كشــيدن و پركردن دندان، مسافرت به كشــورهاى اروپايى طى 
پنج ســال اخير، زندگى در مناطقى كه داراى حشره ماالريا است 
و داشتن رابطه جنسى پرخطر پرسيده مى شود. عرفانيان عنوان 
كرد: درســازمان انتقال خون ايران قوانينى وجود دارد كه مصوبه 
سازمان جهانى انتقال خون است. وى ادامه داد: مهم ترين مسئله 
در ســازمان انتقال خون اين اســت كه افراد در پاسخ به سؤاالت 
صادق باشــند. ما آزمايش هاى الزم در همه زمينه ها و بيمارى ها 
را انجام مى دهيم، چون بعضى از افراد در رفتارهاى پرخطر دچار 
بيمارى هايى مى شوند كه اين بيمارى ها به مدت زمان طوالنى به 
صورت ســلول در بدن باقى مى ماند و اين سلول به مدت 6 ماه تا 
يك سال طول مى كشد تا وارد خون شود. به همين دليل ممكن 
اســت در تست خون تشخيص داده نشوند. اين كارشناس انتقال 
خون گفت: اين ســلول ها فقط با تســت DNA تشخيص داده 
مى شود، ولى به دليل گرانى اين تست در ايران انجام نمى شود. وى 
در خصوص ايدز خراســانى اظهار كرد: HTLV1 ويروسى است 
كه در فسيل هاى ژاپن كشف شده است و قدمت 2000ساله دارد. 
شيوع آن در خراسان به اين دليل است كه بعد از فرو پاشى شوروى 
سابق زنان روس وارد ايران شدند و اين ويروس از آن مناطق وارد 
خراســان شد و حدود 20 سال است كه اين ويروس در ايران وارد 
و به ايدز خراســانى مشهور شده است. عرفانيان خاطرنشان كرد: 
اين ويروس تا 20 سال عالئم ندارد و بعد از اين مدت عالئم آن به 
صورت فلج اندام خودش را نشان مى دهد. اين ويروس مانند ايدز 
كشنده نيست، ولى قابل انتقال است. راه هاى انتقال آن از طريق 

رابطه جنسى پرخطر، دندان پزشكى، حجامت و... ممكن است. 

  محدوديت هاى ترافيكى مشهد
براى ايام پايان صفر اعالم شد

قدس: رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان رضوى گفت: 
با توجه به فرا رســيدن ايام پايانى دهه آخر صفر و حضور انبوه 
زائران و مسافران در شهر مشهد تردد وسايل نقليه از محور قديم 
مشــهد- ملك آباد از ساعت 6 تا 17 امروز ممنوع است و مسير 

براى تردد زائران پياده اختصاص مى يابد.
سرهنگ سليمى افزود: معابر منتهى به ميدان انقالب تحت تردد 
وسايل نقليه شخصى قرار خواهد گرفت و خيابان امام خمينى(ره) 
از ميدان امام خمينى (ره) تا ميدان انقالب و ورودى هاى ميدان 
انقالب از پل جهاد و پل حافظ به صورت مقطعى باز و بســته 
مديريت خواهد شد. وى اظهار داشت: از بعد از ظهر روز سه شنبه 
15 آبان تا روز جمعه طرح ممنوعيت تردد در خيابان هاى نواب 
صفوى، خيابان طبرسى، خيابان آيت اهللا بهجت، خيابان شيرازى، 
خيابان امام رضا(ع)، خيابان آخوند خراسانى، خيابان خسروى تا 

ساعات پايانى مراسم اجرا خواهد شد.

  سرپرست مجتمع قضايى عدالت مشهد 
معرفى شد 

قــدس: رئيس كل دادگســترى خراســان رضــوى گفت: 
پيشــرفت هاى كشــور در ابعاد مختلف بويژه در بُعد قضايى 
غيرقابل انكار اســت و اين روند ان شاء اهللا ادامه خواهد يافت.
حجت االسالم والمسلمين مظفرى در مراسم تكريم و معارفه 
معاون رئيس كل محاكم عمومى و انقالب و سرپرست مجتمع 
قضايى عدالت مشهد گفت: يكى از امتيازات اين استان وجود 
نيروهاى بسيار خوب اســت كه اين امتياز به ما امكان ايجاد 
تغييــر و تحول را داده اســت و هدف ما از ايجاد اين تغييرات 
ارتقاى عملكردهاســت. وى با برشمردن بخشــى از وظايف 
مديران و نيروهاى ستادى تأكيد كرد: مديران و كاركنان ستاد 
بايد خدمتگزار نيروهاى صف باشــند. وى با تأكيد بر ضرورت 
تالش در جهت ارتقاى نشاط و روحيه خدمت رسانى كاركنان 
گفت: در مجموعه قضايى استان زمينه پيشرفت شغلى آماده 
است و فعاليت تمام نيروها رصد شده و براساس توانمندى ها از 
نيروهاى خدوم استفاده مطلوب صورت مى گيرد. گفتنى است 
در اين مراسم از زحمات و خدمات حجت االسالم والمسلمين 
باخدا قدردانى و ســيد حســين حســينى لرگانى به عنوان 

سرپرست مجتمع قضايى عدالت مشهد معرفى شد.
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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     .

 چاه هاى كشاورزى را خاموش كنيد
با بارندگى هايى كه از ششم آبان در مشهد داشتيم، ديگر تا عيد 
نوروز نيازى به آبيارى مزرعه نيست. اگر مدير جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى با خودروى اداره به يك مزرعه اطراف مشهد 
بروند و يك بيل به زمين بزنند، فقط يك بيل، متوجه مى شود، 

بايد چاه هاى عميق آب مشهد فورى تا نوروز خاموش شود.
930...2598

 مگر فقط مدارس ناايمن است؟
در بحث پدافند غير عامل وغفلت دستگاه هاى دولتى بالفاصله به مدارس ناايمن اشاره شده، انگار 
تمام مشهد ايمن شده به جز مدارس. ضمن اينكه الزم است به اطالع برسانم هنوز بحران اتفاق 
نيفتاده نا ايمن بودن ساير حوزه ها هم اكنون تلفات مى گيرد، ولى تاكنون هيچ حادثه ناگوارى 

در حوزه مدارس نداشته ايم.
915...2149

 سرافرازان نانوايى دولتى ندارد
چرا شهرك آزادگان (سرافرازان) نانوايى دولتى يارانه اى ندارد همه نانوايى ها آزاد و با قيمت گران 

هستند، همچنين هيچ خط مستقيمى به حرم ندارد.
915...7214

 حرف هاى نا اميد كننده
برآيند سخنان مســئوالن حمل و نقل شهردارى مشهد درباره آينده حمل ونقل، مثل حذف 
بى آرتى(تندرو)؟ و جايگزينى خط كندرو منسوخ شده. بسيار نااميد كننده است دنيا به سوى 

مترو و بى آرتى و مشهد به فكر واگن اسبيه!
936...6158

 موتورسيكلت هايى كه سد معبر مى كنند
چرا مأموران سد معبر و راهنمايى و رانندگى موتورسيكلت هايى را كه درايستگاه تاكسى 
جلوى بازار مركزى فاز2 كوچه چهارباغ شــيرازى پارك مى شــوند، جمع نمى كنند و به 
پاركينگ نمى برند كه تاكســى داران به علــت پارك انبوه موتورســيكلت ها نمى توانند 

تاكسى هاى خودشان را دراين ايستگاه پارك كرده وبه مردم خدمت رسانى كنند.
915...8334

 چاه هاى كشاورزى را خاموش كنيد

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

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هنگامه طاهرى  رئيس شوراى اسالمى 
شهرمشهد در مورد تعيين وضعيت شهردار 
اين شــهر پيــرو قانون منع بــه كار گيرى 
بازنشســتگان گفت: چنانچه ممكن باشــد 
از ظرفيت هاى قانونــى ديگرى براى تداوم 
حضور شهردار مشهد در شهردارى استفاده 

خواهد شد.
محمد رضــا حيدرى درحاشــيه چهلمين 
جلســه علنى شــورا اظهار داشت: در بحث 
و بررســى هايى كه هفته گذشته با اعضاى 
شــوراى شــهر داشــتيم بر دو نكته تأكيد 
كرديــم. يكى اينكه شــهردار تــا آخرين 
فرصت مصادف با 26 آبــان ماه مى تواند از 
ظرفيت هاى قانونى براى حضور در شهردارى 
تحت حمايت شــوراى شهراســتفاده كند. 
ديگر اينكه مقرر شــد يكشنبه هفته آينده 
مصادف با پايان تعطيالت صفر، رويكردهاى 
اعضا در باب انتخاب شــهردار مورد بررسى 

قرار بگيرد.
وى عالوه بر ايــن در خصوص عدم حضور 
شهردار در شوراى شهر، حضور وى را بسته 

به ضرورت طرح ها و لوايح عنوان كرد.
او همچنين تصريح كرد: شهردار در جلسات 
غير علنى حضور مى يابد و چنانچه معاونان 
آمادگــى پاســخگويى در صحــن علنى را 
داشــته باشــند، با توجه به مشــغله كارى 

ضرورتى براى حضور وى وجود ندارد.

 وضعيت بازگشايى بلوار نماز
حيدرى درباره وضعيت بازگشايى بلوار نماز 
به دنبال اختالف بين شهردارى و ارتش نيز 
عنوان كرد: با فرمانده كل ارتش، سرلشــكر 
موسوى مكاتبه اى انجام داديم و با توجه به 
اينكه وى زمانى در مشــهد فرمانده منطقه 
شرق بود از وى درخواست كرديم بازگشايى 
بلوار را منوط نكنند بــه رفع اين اختالف؛ 
چون مــا نهادهاى حل اختــالف قوى در 
كشــور داريم كه در صــورت اختالف بين 

دستگاه ها آن ها بايد ورود پيدا كنند. 
او ادامــه داد: در خبرهــا خواندم به محض 
اينكه مصوبه كميســيون ماده 5 به شوراى 
عالى شهرســازى ارســال شــود، ارتش به 
بازگشــايى بلوار اقدام خواهد كــرد. اما ما 
معتقديــم همين قدر هم در تقابل با منافع 
مردم است؛ چرا كه هزينه سنگينى از منافع 

مــردم صــورت گرفتــه و 
نيز در  را  ترافيك سنگينى 
كه  متحمل شدند  تابستان 
در دهه آخر صفر هم مردم 
مواجه  ترافيك  مشــكل  با 

خواهند شد.
مشهد  شهر  شوراى  رئيس 
در ادامــه با اشــاره به روز 
تصريح  عمومــى،  فرهنگ 
كــرد: موضــوع هنجارها و 
در  مشــترك  ارزش هــاى 
بين مردم كه حالت  روابط 

عموميت دارد، بســيار اساسى و مهم است؛ 
بسيارى از روابط بين مردم با مردم و دولت 
و درون خانــواده و خيلى از رفتارهاى ما در 
طول شبانه روز به عناصرى برمى گردند كه 

ريشه در فرهنگ عمومى دارد.
حيــدرى افزود: اصــالح ايــن رفتارها در 
حوزه هاى مختلف يك نياز ضرورى اســت 
و اميدواريــم شــوراهاى فرهنــگ عمومى 
توجــه جدى بــه اين بخــش از ارزش ها و 
هنجارهاى مشتركى كه به روابط بين مردم 

بازمى گردد، داشته باشد.
در همين راســتا هادى بختيــارى، معاون 
اجتماعــى و فرهنگى شــهردارى مشــهد 
به مناســبت روز فرهنگ عمومــى به ارائه 

گزارشــى از عملكــرد اين 
حــوزه پرداخــت و اظهار 
فرهنگى  فعاليت هاى  كرد: 
بايد بتواند به تغيير رفتارها 
منجر شــود و اين موضوع 
را ذيــل موضــوع فرهنگ 
شهروندى تعريف كرده ايم.

اظهاركــرد:  بختيــارى 
حوزه  فعاليت هــاى  عمده 
در  شــهردارى  فرهنگــى 
فرهنگ  ارتقاى  محور  پنج 
افزايــش  شــهروندى، 
نشاط و ســالمت اجتماعى، تقويت هويت 
اجتماعى و شــهروندى، زيباســازى سيما 
و منظــر شــهروندى و همچنيــن تقويت 
زيرســاخت هاى ورزشــى و فرهنگى شهر 

تقسيم بندى شده است.
او عــالوه بر اين تصريح كرد: تنها در حدود 
يك و نيم ســانتى متر به ازاى هر شهروند 

سرانه فرهنگى داريم.

 مصوبات شوراى شهر
يكى از مصوبات شــوراى شهر تصويب الزام 
شهردارى مشهد به انتشار عمومى اطالعات 
شهرســازى بود كه بر اساس آن شهردارى 
مشــهد مكلف شد، حداكثر در مدت دو ماه 

پس از ابالغ قانونى اين مصوبه، نســبت به 
بــه اطالعات  برقرارى دسترســى عمومى 
مربوط بــه مجوزهاى صادره، اقدام كند. در 
بارگذارى اطالعات مــورد نياز اين مصوبه، 
عدم انتشــار اطالعــات شــخصى مالكان 

ضرورى است.
در اين خصوص مهدى نيا  عضو شــوراى شهر 
مشــهدگفت: يكى از مباحث انتشار اطالعات 
بخصوص در حوزه شهرى جلوگيرى از رانت در 
دستگاه هاى مربوط، بخصوص در شهردارى است 
از اين رو با همكارى خود مردم اقدام به نوشتن 
طرح هايى براى جلوگيــرى از ايجاد اين رانت 
كرديم. در همين راستا شهردارى جهت عملى 
شدن نظارت مردمى و افزايش مشاركت مردم در 
نظارت بر ساخت و سازها، نسبت به پياده سازى 
فرايند گزارش دهى تخلفات ساختمانى از سوى 
شهروندان و روند پيگيرى آن حداكثر در مدت 
دو ماه پس از الزم االجرا شدن اين مصوبه، اقدام 

و گزارش آن را به شورا ارسال نمايد.
تســهيل صدور پروانه هاي ســاختماني و 
اتمام عمليات ســاختماني  اصالح مهلــت 
از مصوبات ديگر چهلمين جلســه شــوراى 
شــهر بود.همچنين تغيير مشهد كارت به 
من كارت كه از مصوبات آخر شوراى چهارم 
بود نيز از مصوبات اين جلســه شورا بود كه 

به خاطر اعتراضات مردمى تغيير كرد.

رئيس شوراى شهر:

انتخاب شهردار جديد مشهد يكشنبه آينده كليد مى خورد

 مقرر شد يكشنبه 
هفته آينده مصادف با 

پايان تعطيالت صفر، 
رويكردهاى اعضا در 
باب انتخاب شهردار 

مورد بررسى قرار 
بگيرد

بــرش
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روی �ط حاد� رئيس انجمن راديولوژى شاخه خراسان رضوى در گفت وگو با قدس انتقاد كرد

دخالت پزشكان در تصويربردارى و سونوگرافى
محبوبه على پور بى ترديد از گروه هاى صنفى 
پرحاشيه در حوزه ســالمت در سال هاى اخير 
مى توان به راديولوژيســت ها اشاره كرد، گروهى 
كه براى احقــاق حقوق حرفه اى خــود ناگزير 
شــدند بارها دســت به دامان وزارت بهداشت 
و ديگر نهادهاى صاحب نفوذ شــوند كه البته با 
تمام مرارت ها و تلخى ها راه به جايى نبردند. به 
هر روى در آســتانه هفدهم آبان ماه مصادف با 
نهم نوامبر «روز جهانى راديولوژى و فعاالن عرصه 
تصويربردارى پزشكى» به سراغ فعاالن اين حوزه 
رفتيم و از سرهمدلى درد دل ها و گاليه هايشان 

را با هم مى خوانيم.

 توزيع ناعادالنه متخصصان
بارها در رســانه ها به نقل از مسئوالن و مديران 
گفته شده كه در شهرستان هاى استان خراسان 

رضوى با كمبود راديولوژيست مواجه هستيم.
دكتر على اكبر بهرامى فر بــا بيان اينكه در اين 
اســتان حــدود 140 راديولوژيســت داريم كه 
80 درصد آن ها در مشــهد متمركز شــده اند، 
مى گويد: آنچه وجود دارد مشكالت مديريتى و 
توزيع ناعادالنه است كه با افزايش نيرو و پذيرش 
رزيدنت هم حل نمى شــود. چنانكه پيش از اين 
با وجود كمبود نيروى انســانى راديولوژيست ما 
مى توانستيم مسائل را سامان داده و كاستى هاى 
اين حوزه را حل كنيم. از اين رو چنانچه بسته هاى 
تشويقى براى فعاليت نيروهاى راديولوژيست در 
شهرستان ها تعريف شود آن ها براى ارائه خدمت 
در اين مناطق رغبت نشان خواهند داد، درحالى 
كــه وقتى يك متخصــص راديولــوژى را ملزم 
مى كنيد كه تنها در مراكز دولتى فعاليت كند به 
محض پايان يافتن دوره اجبارى فعاليت خود، به 
شهرهاى بزرگ تر مى رود. به اين ترتيب به جاى 
آنكه مانع ايــن افراد براى فعاليت در بخش هاى 
خصوصى و مطب ها شــوند بايــد حمايت ها و 

تسهيالتى براى ايجاد مطب فراهم كنند.

تضييع حقوق بيماران 
 رئيس انجمن راديولوژى شاخه خراسان رضوى 
تأكيد مى كند: مشكل ما در حوزه دولت اين است 
كــه به جاى آنكه دولــت را كوچك كنند آن را 
بزرگ تــر مى كنند، درحالى كه بخش خصوصى 
تــوان مديريتى كافــى در برخى امــور را دارد. 
درواقع عملكردها نبايد پوپوليستى باشد بلكه بايد 
جهادى باشــد؛ جهادى به اين صورت كه برنامه 
ريزى ها براســاس منطق علمى و مشاوره با اهل 
فن و تخصص صورت بگيرد و سپس جهادى وارد 

ميدان عمل شويم. 
وى مى افزايد: فعاليت غير اصولى، بدون ضابطه 
و ايجاد كلينيك هاى متعدد راديولوژى نيز قابل 
تأمل است چنانكه شهرى با جمعيت 100 هزار 
نفر، يك متخصص چشــم يا يــك جراح مغز و 
اعصاب ندارد اما ســه تا راديولوژيست دارد. ما از 
وزارت بهداشت خواستيم كه در امر توزيع نيرو نيز 
مشاركت مختصرى داشته باشيم و متذكرشديم 
چون شــما به عنوان كادر اجرايى از زوايايى به 
مسئله نگاه مى كنيد كه گاه عملياتى نمى شود؛ 
چنانكه در شهرى كه 50 هزار نفر جمعيت دارد 
و تنها دو پزشك عمومى در آن به كار مشغولند 

متوليان حوزه سالمت به فعاليت راديولوژيست 
اصرار دارند، درحالى كه اين بايدها با استانداردهاى 
جهانى همخوانى ندارد. تعداد راديولوژيست هاى 
كشــور ما از تعداد فعاالن اين حــوزه در كانادا و 
حتى كشــورهاى اروپايى باالتر اســت، اما چرا 
آن ها با كمبود نيرو مواجه نيســتند و كشور ما 
احســاس كمبود مى كند؟ به اعتقاد من علت و 
ايراد اساســى در اين قضيه، نبود اتاق يا معاونت 
خاص راديولــوژى و تصوير بــردارى در وزارت 
بهداشــت و درمان كشور است،چرا كه تمام علم 
نوين پزشكى متكى بر تكنولوژى تصويربردارى و 
تشخيص است. همچنين فعاالن حوزه سالمت به 
دليل فشارهايى كه بر آن ها وجود دارد بر ايجاد 
مراكــز راديولوژى در تمام شهرســتان ها تأكيد 
دارند درحالى كه حتى در انگلستان نيز در تمام 
ايالت هاى آن شــاهد فعاليــت مراكز تخصصى 
تصويربردارى پيشرفته نيســتيم چرا كه آن ها 

مديريت اقتصادى و مديريت درمانى دارند. 

دكتر بهرامى فــر، عضو هيئــت مديره انجمن 
راديولوژى ايران با انتقاد از دخالت هاى حوزه هاى 
مختلف سالمت در امر تصويربردارى و تشخيص، 
خاطرنشان مى كند: استانداردهاى الزم از سوى 
انجمــن راديولوژى كشــورمكرر بــراى وزارت 
بهداشت تعريف شــده كه اين استانداردها نيز 
ساخته و پرداخته انجمن نبوده، بلكه اصولى است 
كه پيش از اين در جهان تعريف شــده است. به 
هر روى گرچه برخى مســئوالن كشورى حوزه 
ســالمت اطالع دارند كه در برخى كشــورهاى 
ديگر پزشــكان و متخصصان غير راديولوژيست 
در مطب هاى خود ســونوگرافى مى كنند اما به 
نحوه كار دقت نكرده و از استانداردهاى جهانى 
بــى اطالعند. بنابرهميــن رويه يك متخصص 
راديولوژى براى تأســيس مركز خود بايد حدود 
يك ميليارد و200 ميليون تومان تا يك ميليارد 
و500 ميليون تومان هزينه كند تا مطبى درحد 
متوسط را ايجاد كند درحالى كه برخى همكاران 

پزشك با خريد يك دستگاه سونوگرافى درحدود 
5 ميليون تومــان تا حداكثر 20 ميليون تومان 
درمطب هاى خود اقدام به ســونوگرافى كرده و 
وجهــى را از اين بابت دريافت مى كنند. جامعه 
راديولوژيست هاى كشور براساس مباحث خود 
ارجاعى كه در سال هاى اخير مطرح شده، بارها 
درباره اين قضيه و پيامدهــاى آن، تذكر داده و 
واكنش نشان داده اند. چرا كه از مسائل قابل تأمل 
در اين وضعيت، تضييع حقوق بيماران است، زيرا 
زمانى كه يك پزشــك متقاضى انجام خدمات 
تشخيصى اســت و خودش اين خدمات را ارائه 
مى كند و سرانجام باز اين پزشك ياد شده است 
كه براساس وضعيت ارائه خدمت خود؛ تصميم 
به ادامــه روند درمان و كيفيــت آن مى گيرد، 
درعمل پزشك مشاور و خدمات مشاوره اى را از 
بيمار دريغ كرده است؛ حال آنكه اين حق بيمار 
است كه در روند درمان خود از خدمات پزشكان 
مشاور استفاده كند تا تشخيص قطعى بيمارى و 
اقدامات درمانى مناسب باشد. از همين رو از سه 
سال گذشته براى مقابله با اين رويه و گسترش 
آن قانونى با عنوان «قانون استارك» مطرح كرديم 
كه اين قانون بيش از 20 سال است در كشورهاى 
مختلف درحال اجراست. البته گرچه اين قانون به 
صحن مجلس نيز برده شــده اما در حال حاضر 
نيز بنابر مالحظاتى، به هيچ وجه در كشور اجرا 
نمى شود درحالى كه آثار اجراى قانون مزبور بر 
عرصه حوزه سالمت و وضعيت دريافت كنندگان 

خدمات قابل توجه است.
وى در پاســخ به اينكه آيا در مداخله گروه هاى 
پزشكى در تصوير بردارى، شركت هاى واردكننده 
و ســودجويى هاى آنان اثرگذار است، مى گويد: 
به طور حتم وقتى دســتور واردات دستگاه هاى 
ســونوگرافى در حجم باال مى دهند به طور حتم 
بازار مى خواهد، درحالى كه ما در كشــور كمتر 
از 3000 نفــر راديولوژيســت و حــدود 1000 
بيمارســتان داريم كه مجمــوع همه اين مراكز 
به 10 هزار دســتگاه سونوگرافى نياز ندارند.اين 
درحاليست كه طى سال هاى اخير حدود30 هزار 
دستگاه وارد شده و به طورقطع بايد بازارى براى 

عرضه آن ها فراهم شود. 

آب و �وا
  افزايش ابر و بارش پراكنده از عصر 

امروز تا پنجشنبه براى خراسان رضوى 
قدس: هواشناســى خراسان رضوى اعالم كرد طبق تحليل 
نقشه ها و تصاوير ماهواره هواشناسى طى امروز در غالب نقاط 
اســتان روند افزايش دما و كاهش نســبى برودت هوا پيش 
بينى مى شــود؛ ضمن اينكه انتظار مــى رود از عصر امروز تا 
روز پنجشنبه ضمن افزايش ابرناكى و وزش باد نسبتاً شديد 
لحظه اى در ســطح استان شاهد بارش هاى پراكنده در نيمه 
شمالى و نواحى غربى باشيم.  همچنين در روزهاى چهارشنبه 
و پنجشنبه با نفوذ جريانات شمالى كاهش نسبى دما نيز در 
سطح اســتان رخ خواهد داد. براين اساس براى امروز مشهد 
آسمانى صاف تا قسمتى ابرى با غبار صبحگاهى در بعدازظهر 
بتدريــج افزايش ابر و در اواخر وقت با احتمال بارش پراكنده 

باران گاهى وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.

��ر
دادستان بجنورد خبر داد

  صدور حكم قطعى

 اختالسگر 49 ميليارد ريالى بانك رفاه 

بجنورد- خبرنگار قدس: دادستان عمومى و انقالب بجنورد از 
صدور حكم قطعى درباره پرونده اختالس از بانك رفاه كارگران 
اين شهرستان خبر داد. مسلم محمدياران اظهار كرد: در نيمه اول 
ســال 1396 موضوع اختالس ميلياردى در يكى از شعب بانك 
رفاه اســتان كشــف و پرونده قضايى در اين رابطه تشكيل و به 
شعبه سوم بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب بجنورد ارجاع 
شد. وى افزود: پس از بررسى گزارش مراجع نظارتى و نيز انجام 
تحقيقات مقدماتى دقيق، متهم دستگير و با صدور قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شد.
دادســتان عمومى و انقالب بجنورد در ادامه گفت: پس از انجام 
تشريفات قانونى ازجمله صدور كيفرخواست، پرونده جهت ادامه 
رسيدگى و صدور حكم، به دادگاه كيفرى 2 بجنورد ارسال و حكم 
بر محكوميت متهم صادر شد كه پس از طى مراحل اعتراض و 

تجديدنظرخواهى، دادنامه صادره قطعى گرديد.
وى همچنين افزود: طبــق دادنامه صادره، مبلغ مورد اختالس 
جمعاً به ميزان 49 ميليارد و 220 ميليون ريال براى دادگاه محرز 
شــده و محكوم عليه به جهت ارتكاب اين جرم، به استناد قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبردارى به تحمل 
هفت سال حبس تعزيرى، انفصال دائم از خدمات دولتى، استرداد 
وجــوه مورد اختالس و نيز پرداخت جزاى نقدى معادل دو برابر 
مال مورد اختالس، محكوم شده است كه با اعزام محكوم عليه به 
زندان بجنورد و نيز از سويى با توجه به شناسايى و توقيف اموال 
وى به ارزش افزون بر 76 ميليارد و 500 ميليون و 488 هزار و 

704 ريال، روند اجراى حكم صادره آغازشده است.

  كمپينگ گردشگرى «بابا امان» 

راه اندازى مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى شهرستان بجنورد گفت: كمپينگ 

اقامتى تفرجگاه بابا امان راه اندازى مى شود.
احمدرضا رحيم زاده ضمن بازديد از پارك توريستى باباامان به 
اتفاق كارشناسان گردشگرى ومسئول پارك تفريحى بابا امان 
با اشاره به مشكالت پيش روى كانكس هاى اقامتى در بابا امان 
گفت: زيرساخت هايى از جمله كابل هاى فشار قوى، دكل هاى 
برق و عدم فضا سازى مناسب موجب به تعويق افتادن روند 
بهره بردارى كانكس ها شــده است.  وى به هم انديشى وهم 
فكرى شــهردارى بجنورد واداره ميراث فرهنگى اشاره كرد و 
گفت: به منظور جذب گردشگر داخلى و خارجى و استفاده 
بهينه از امكانات ايجاد شده تمام تالش خود را براى راه اندازى 

بهينه كانكس هاى بابا امان انجام خواهيم داد.

   هزينه 5 ميليارد ريالى براى آب 
بزرگ ترين روستاى خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره آب و فاضالب روستايى 
شيروان گفت: 5ميليارد ريال براى آب بزرگ ترين روستاى استان 
هزينه شد. حسين جوان با اشاره به افت شديد آب شرب روستاى 
خانلق در ســال جارى اظهار داشــت: براى رفع اين مشكل 3 
كيلومتر خط انتقال، ساخت 20 باب حوضچه تقسيم آب، تعويض 
6 كيلومتر شبكه فرسوده، اجاره و تجهيز چاه كشاورزى و طرح 

برق رسانى به چاه هاى كشاورزى انجام شده است.
وى گفت: هم اكنون حفر چاه آب جديد در روستاى خانلق اين 
شهرستان در دست اجراست. جوان با اشاره به خشك شدن آب 
سد بارزو اين شهرستان افزود: دبى آب پارسال روستاى خانلق 30 
ليتر در ثانيه بود كه امسال اين ميزان به 8 ليتر در ثانيه رسيده و 

هم اكنون 20 ليتر در ثانيه آب موجود است.
جوان قطع شدن آب سد بارزو و از مدار خارج شدن تصفيه خانه، 
خشكســالى بى ســابقه، ايجاد چاه هاى غير مجاز و بى رويه در 
اطراف خانلق و مصرف آب بى رويه توسط مردم را از علل اصلى 
افت آب شديد روستاى خانلق ذكر كرد. وى گفت: همچنين سال 
گذشته براى جبران كسرى آب اين روستا 6 كيلومتر خط انتقال، 

حفارى يك حلقه چاه جديد و طرح برق رسانى انجام شد.

 150 هزار دالر ارز قاچاق در مشهد ضبط 
شد

ايرنا: مدير كل تعزيرات حكومتى خراســان رضوى گفت: 150 
هــزار دالر به اضافه 26 هزار و 900 يورو ارز قاچاق كه حدود دو 
ماه پيش توســط پليس راه آهن مشهد كشف شده بود با صدور 

حكم قطعى به نفع دولت ضبط شد.
حميدرضا كريم افزود: پرونده حمــل و نگهدارى اين ميزان ارز 
قاچاق در راه آهن مشهد در شعبه ويژه رسيدگى به تخلفات ارزى 

مورد رسيدگى قرار گرفته و حكم آن صادر شد.
وى گفت: با توجه به اينكه مطابق مقررات بانك مركزى، نگهدارى 
و حمل بيش از10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم 
طى شرايط قانونى است، در نهايت پس از رسيدگى به اين اتهام، 
10 هزار يورو از مبالغ ارز اين پرونده كسر و بقيه آن به مبلغ 150 

هزار دالر و 26 هزار و 900 يورو به نفع دولت ضبط شد.
 مديــر كل تعزيرات حكومتى خراســان رضوى افــزود: پس از 
بررسى هاى به عمل آمده توسط شعبه بدوى، متهم پرونده به رأى 
صادره اعتراض كرد كه در نهايت پس از تجديد نظرخواهى رأى 

مربوطه در شعبه تجديد نظر مشهد عيناً تأييد شد.

 جريمه 70 ميليون ريالى 2 آژانس 
مسافرتى در مشهد 

ايرنا: رئيس شعبه ســيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان 
رضوى گفت: پرونده تخلف و گران فروشى براى دو دفتر خدمات 

مسافرتى در مشهد تشكيل شد.
اميد جليلى افزود: با آغاز «طرح ضربتى مبارزه با گران فروشــى 
بليت سفرهاى هوايى و زمينى» در مشهد روز گذشته سه آژانس 

مسافرتى مورد بازرسى قرار گرفتند.
رئيس شعبه ســيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى 
گفت: دو مورد از اين تعداد متخلف شناخته شدند و براى آن ها 

پرونده گران فروشى به مبلغ 70 ميليون ريال تشكيل شد.
رئيس شعبه ســيار اداره كل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى 
افزود: طرح بازرسى از دفاتر خدمات مسافرتى تا پايان تعطيالت 

مناسبت هاى ماه صفر ادامه دارد.

 اقدام به موقع اورژانس فرودگاه مشهد 
جان مسافر را نجات داد

قدس: تيم اورژانس فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد با اقدام به 
موقع، بيمار دچار ايست قلبى را از مرگ نجات داد. 

مدير روابط عمومى فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد گفت: بيمار 
از مسافران هواپيماى شركت ايرتور، خروجى از تهران بود كه با 

عاليم ايست قلبى، تحويل اورژانس فرودگاه مشهد شده بود.
وى افــزود: اين بيمار با عمليات احياى قلبى، از عاليم حيات 
برخوردار شــد و تحويل بيمارستان امدادى مشهد براى ادامه 

مداوا شد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
خراسان شمالى خبر داد

 شناسايى 65 پاتوق آلوده اعتياد 
در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى خراسان شمالى از شناسايى 65 پاتوق در اجراى طرح 
مكان يابى جغرافيايى نقاط آلوده در مركز خراسان شمالى خبر 
داد. سيد احمد هاشمى در مورد مراحل اجراى طرح «مكان يابى 
جغرافيايى (Geographical Mapping) نقاط آلوده» اظهار 
كرد: گروه ســالمت روانى اجتماعى اعتياد معاونت بهداشــتى 
دانشگاه از مهر سال جارى طرح مكان يابى جغرافيايى نقاط آلوده 
را با همكارى دستگاه هاى متولى امر مبارزه با مواد مخدر و باهدف 
شناسايى پاتوق ها و براورد تعداد معتادان تزريقى در مركز استان 

در دستور كار خود قرار داد.
وى افزود: تاكنون 6 جلسه با دستگاه ها، سمن ها، گروه بيمارى هاى 
رفتارى، گروه معتادان گمنام، الكلى هاى گمنام، مديريت مركز 
ماده 16 اســتان، بيماران مراجعه كننده به مركز كاهش آسيب 
دولتى تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكى برگزارشده است و در 

اين راستا 65 پاتوق نيز شناسايى شده اند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى خراسان شمالى با اشاره 
به تداوم روند شناسايى پاتوق ها اذعان داشت: مرحله دوم طرح از 
12 آبان شروع و كارشناسان اين معاونت در قالب دو تيم سه نفره 
تشكيل مى شوند، بر اساس دستورعمل مربوط، بازديد از پاتوق ها 
شــروع خواهد شد. بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان 
فصل پاييز براورد اندازه جمعيتى معتادان پرخطر در شهرستان 

بجنورد به اتمام خواهد رسيد.
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قدس ماجراى توقيف اتوبوس شركت واحد در جاده ميامى را پيگيرى كرد

اتوبوس به پاركينگ هدايت شد، مسافران در راه سرگردان ماندند

پيگيرى

هاشم رسائى فر  ديروز براى مسافران يكى 
از اتوبوس هاى خط 501 شركت اتوبوسرانى 
مشهد در مسير حركت به مقصد اتفاقى افتاد 
كه در تاريخ اتوبوسرانى كشور بى سابقه بود. 

اتوبوس خط 501 كه از انتهاى بلوار مصالى 
مشهد تا روستاى ميامى به مسافران اين خط 
در حال سرويس دهى بود، توسط پليس راه 
در ميانه راه متوقف و به پاركينگ هدايت شد. 
مسافرانى هم كه در داخل اين اتوبوس بودند 

نيز سرگردان جاده شدند!

  توضيحات اتوبوسرانى 
در اين خصوص مســئول روابــط عمومى 
شــركت اتوبوسرانى مشــهد به خبرنگار ما 
گفت: برابر با مصوبه شوراى ترافيك همتاى 
استان شركت اتوبوسرانى به روستاهايى كه 
در حريم وهمســايگى شهر مشهد هستند، 
خدمت رســانى مى كند با اينكه هيچ الزامى 
براى اين كار نيست اما در جهت رضايتمندى 
مردم سعى شده اين شرايط حفظ شود. خط 

501 شركت اتوبوسرانى نيز از جمله خطوطى 
است كه به مردم حومه مشهد خدمات رسانى 
مى كند و مسافران را از انتهاى بلوار مصلى تا 
روستاى ميامى و بر عكس جا به جا مى كند.

اتحــادى افزود: با اينكه اقدام اتوبوســرانى 
خدمت رسانى در اين مسير به مردم است 

امــا بارها و بارها رانندگان ما با جريمه هاى 
متعددى از سوى پليس راه روبه رو شده اند 
كه بــه داليلى از جمله داشــتن مســافر 
اضافى ونبود بيمه نامــه اى كه معموالً در 
شركت وجود دارد، بوده است. مگر مى شود 
مثًال اتوبوســى كه جا بــراى دو نفر دارد و 

در ايســتگاه بعــدى يك خانــواده 6 نفره 
مى خواهد سوارش شــوند، راننده اش فقط 
اجازه ســوار شدن دو نفر را بدهد و بقيه را 
ســوار نكند، آن هم اتوبوسى كه استفاده از 
آن همگانى است. يا اينكه وقتى اتوبوس دو 
يا چند راننده دارد نمى شود برخى مدارك 
از جملــه بيمه نامه را در اختيار يك نفر از 
آن ها گذاشت وموارد ديگرى از اين دست. 
امروز (ديروز) نيز گويا يكى از اتوبوس هاى 
خط 501 توســط پليس راه جريمه شده و 
به طور كامل متوقف مى شــود، بعد از اين 
اتفاق تمامى مسافران اين اتوبوس در نيمه 
راه مقصد بدون ماشين ماندند و براى آن ها 

مشكالتى به وجود آمد.
وى اظهار داشــت: اتوبوس شركت در حال 
حاضر در پاركينگ متوقف شــده اســت و 
گفته اند تا ســازمان جريمــه آن را نپردازد 
همچنان توقيف خواهند ماند. ما نيز اتوبوسى 
نداريم كه جايگزين آن كنيم و مردم هستند 

كه با مشكل مواجه مى شوند.

قدس: عضو شــوراى اســالمى شــهر مشــهد گفت: 
پيشــنهادى براى احداث ترامــوا در بولوار خيام مطرح 

شده كه در حال مطالعه است. 
سيد مســعود رياضى افزود: مطالعات در زمينه احداث 
خطوط تراموا در مشــهد انجام شده و پيشنهاد احداث 

آن در بين خطوط قطار شهرى است.
عضو شوراى اسالمى شهر مشــهد يادآور شد: خطوط 
قطار شهرى در مشهد به نوعى تعبيه شده  كه از لحاظ 
عرضى ارتباط آن ها ضعيف اســت بخصوص براى بين 

خطوط 1 و 3 قطار شــهرى كه مى تواند به اســتفاده 
بيشــتر از خطوط مترو و كاهش ترافيك و آلودگى هوا 

منتهى شود.
عضو شوراى اسالمى شــهر مشهد بيان كرد: البته بايد 
توجه داشــت كه تراموا از سال 1807 در بريتانيا براى 
اولين بار مورد استفاده قرار گرفت و بعد در كشورهاى 
خاورميانه همچون مصر در اواســط قرن 20 اجرا شد، 
اما متأسفانه هنوز در كالنشهرى چون مشهد فاقد اين 

نوع از وسيله حمل و نقل عمومى هستيم.

عضو شوراى اسالمى شهر خبر داد

پيشنهاد احداث خط تراموا در بولوار خيام مشهد
 قطار شــهرى كه مى تواند به اســتفاده 
بيشــتر از خطوط مترو و كاهش ترافيك و آلودگى هوا 

عضو شوراى اسالمى شــهر مشهد بيان كرد: البته بايد 
 در بريتانيا براى 
اولين بار مورد استفاده قرار گرفت و بعد در كشورهاى 
 اجرا شد، 
اما متأسفانه هنوز در كالنشهرى چون مشهد فاقد اين 

راهى كه به ورشكستگى مى رسد
به گفته كارشناسان با وجود اختصاص ارز دولتى به 
تجهيزات راديولوژى، نبود نظارت كافى باعث افزايش 

قيمت اين لوازم شده است.
دكتــر بهرامى فر نيز دراين بــاره اظهارمى كند: از 
آنجاكه اكثر تجهيزات و ابزارهاى تشخيصى، توليد 
خارج بوده و تابع تكنولوژى بومى نيست، تجهيزات 
و حتى مواد اوليه حوزه تصوير بردارى و سونوگرافى 
با هزينه هاى سنگين توسط راديولوژيست ها تهيه 

مى شود،چنانكه شاهديم كاغذ سونوگرافى و فيلم سونوگرافى با 2000 درصد افزايش قيمت 
و با 20 برابر شــدن قيمت آن ها در بازار وجود دارد. وى مى افزايد: اين درحالى است كه اداره 
ماليات نيز درصد ضريب مالياتى بااليى را نسبت به دوسال گذشته براى مراكز راديولوژى قايل 
شــده است. همچنين حقوق و دستمزد نيروهاى فعال در اين مراكز و هزينه هاى جارى نيز 
رشد قابل توجهى را نشان مى دهد درحالى كه تعرفه هاى راديولوژى نسبت به سه سال گذشته 
كمتر از 10 درصد رشد داشته است. همچنين سازمان هاى بيمه نيز در پرداخت بدهى هاى 
معوقه خود چندان متعهد نيستند چنانكه كلينيك هاى راديولوژى هركدام حدود يك سال و 
حتى بيشتر از سازمان هاى بيمه طلب دارند. به اين ترتيب افزايش هزينه و كاهش درآمد براى 

كلينيك هاى راديولوژى حاصلى به جز سير اين مراكز به سوى ورشكستگى نخواهد داشت.

حاد� روز
  واژگونى پرايد 

در محور مشهد - تربت حيدريه
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به گفته كارشناسان با وجود اختصاص ارز دولتى به 
تجهيزات راديولوژى، نبود نظارت كافى باعث افزايش 

دكتــر بهرامى فر نيز دراين بــاره اظهارمى كند: از 
آنجاكه اكثر تجهيزات و ابزارهاى تشخيصى، توليد 
خارج بوده و تابع تكنولوژى بومى نيست، تجهيزات 
و حتى مواد اوليه حوزه تصوير بردارى و سونوگرافى 
با هزينه هاى سنگين توسط راديولوژيست ها تهيه 
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