
توس و مجموعه فردوسى 
در فهرست موقت ثبت جهانى

كمك 40 ميلياردى يك نيكوكار 
براى تكميل بيمارستان طالقانى مشهد

رئيس بيمارستان طالقانى:معاون ميراث فرهنگى در مراسم آغاز ساماندهى جلوخان آرامگاه فردوسى عنوان كرد 

قدس   رئيــس بيمارســتان طالقانى از 
عمليات احداث ساختمان چهار طبقه خير ساز
شــامل بخش هاى دياليز، سى سى يو، قلب 
و عروق، جراحى پالســتيك فك و صورت، 
تروماى سر و صورت، آنژيو و توسعه اورژانس 

اصلى در اين بيمارستان خبر داد...

قدس    طــرح ســاماندهى و بازپيرايى 
جلوخان آرامگاه فردوســى با حضور معاون 
ميــراث فرهنگى كشــور در مشــهد آغاز 
شد.محمد حسين طالبيان در اين مراسم با 
بيان اين كه ارزش هــاى تاريخى زيادى در 

توس نهفته است...
.......صفحه 4  .......صفحه 2
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اولتيماتوم 270 روزه براى تكميل تصفيه خانه فاضالب چرمشهر
مجوز نخستين شركت 

هواپيمايى بخش خصوصى 
خراسان جنوبى اخذ شد

.......صفحه 4 

پروژه اى كه در جا مى زند و مشاورى كه هيچ اطالعى ندارد

.......صفحه 4

حمله خونين
 به پزشك مشهدى 

قدس   مجوز اولين شركت هواپيمايى خراسان جنوبى توسط 
بخش خصوصى اخذ شد.رئيس هيئت مديره شركت مطالعات 
و تحقيقات شهرسازى و معمارى ايران ضمن اعالم اين مطلب 
با اشاره به مشكل حمل و نقل هوايى در خراسان جنوبى گفت: 
در اين راســتا به همت بخش خصوصى مجوز اولين شــركت 

هواپيمايى خراسان جنوبى ...

قدس   رئيس نظام پزشــكى مشهد گفت: حمله به يكى 
از پزشــكان در حــال خدمت در يكــى از درمانگاه هاى اين 
شــهر از سوى همراهان بيمار، توســط نظام پزشكى مشهد 
پيگيرى قانونى مى شــود.دكتر على بيرجندى نژاد افزود: به 
مشاور حقوقى سازمان نظام پزشكى مشهد مأموريت داده ايم 
موضوع را با جديت تمام براى احقاق حقوق پزشك مجروح و 

همچنين جامعه پزشكى پيگيرى كند...

.......صفحه 2
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.......صفحه 3 

قدس از گرانى لوازم يدكى 
خودرو گزارش مى دهد

از افزايش 
300درصدى 

قيمت ها تا 
فروش قطعات 
تقلبى در بازار

قدس    در طول ماه هاى گذشــته اقتصاد كشــور 
به واســطه نوسانات قيمت ارز آســيب ديد و فراز و 
فرود قيمت ارز به افزايش قيمت اجناس منتهى شد. 
هيچ كااليى را نمى توان در كشــور يافت كه در بازار 
گران تر از پيش نشده باشد؛ در اين بين بازار قطعات 
يدكــى خودرو هم از اين افزايش قيمت ها بى نصيب 
نمانده و اين روزهــا قيمت اين گروه كااليى آن قدر 
بى ســر و سامان شده اســت كه در برخى قطعات با 

افزايش 150 تا300 درصدى ...

جلسه شب گذشته شوراى شهر به نتيجه اى نرسيد
شهردار مشهد تا ظهر امروز مشخص مى شود

محســن اشكذرى: شوراى اسالمى شهر مشــهد شب گذشته با 
حضور تمامى اعضا براى انتخاب شهردار برگزار شد اما به علت كمبود 
وقت ادامه اين جلســه به امروز موكول شد. عضو شوراى شهر مشهد 
شــب گذشته(ســاعت 23 ) در گفت و گو با قدس اظهار داشت:در 
اين جلســه كه تا پاسى از شب ادامه داشت  آقايان شهريار آل شيخ 
و رضا خواجه نائينى دو تن از نامزدهاى شــهردارى مشهد بر اساس 
حروف الفبا به معرفى خود پرداختند . امير شــهال ادامه داد: معرفى 
آقايــان محمدرضا كاليى و على محقر به دليل كمبود وقت به امروز 
موكول شد. وى افزود: بر اين اساس تا ظهر امروز و نهايتا بعد از ظهر 
به جمع بندى نهايى خواهيم رســيد و شهردار مشهد مقدس معرفى 
خواهد شد. شايان ذكر است در جلسه شب گذشته دو تن از نامزدها  
نســبت به معرفى خود و نحوه اجراى برنامــه عملياتى 1400-97 

شهردارى مشهد اقدام كردند.

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 

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

تعيين سرپرست استاندارى
 3 استان خراسان 

قدس: سرپرســت استاندارى سه اســتان خراسان 
معرفى شــد.عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در 
پى پايان ماموريت عليرضا رشيديان، مروج الشريعه و 
خباز در استاندارى خراسان رضوى، جنوبى و شمالى، 
بر اساس قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، عصر 
ديــروز، قربان ميرزايى را با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرست اســتاندارى خراسان رضوى منصوب كرد. 
ميرزايــى معاون هماهنگى امــور اقتصادى و منابع 
اســتاندارى خراسان رضوى اســت كه با حكم وزير 
كشور با حفظ سمت، مسئوليت سرپرستى استاندارى 
خراســان رضوى را هــم خواهد داشــت.همچنين 
مشــير الحق عابدى به عنوان سرپرست استاندارى 
خراســان جنوبى و مجيد پور عيســى سرپرســت 

استاندارى خراسان شمالى انتخاب شدند.
دوانتصاب جديد در شهردارى مشهد

همچنين دو معاون شهردار در تمكين از قانون منع 
بكارگيرى بازنشستگان از شــهردارى خداحافظى 
كردند.وحيد بركچى، معاون حمل و نقل و ترافيك  
و حميدرضا نخعى؛ معاون فنى و عمران شهردارى 

مشهد امروز از سمت خود كناره گيرى كردند.
تقى زاده خامسى طى احكامى سيدمهدى حسينى 
پويا را به عنوان سرپرســت معاونت حمل  و نقل و 
ترافيك و سيد محمود ريحانى را به عنوان سرپرست 

معاونت فنى و عمران منصوب كرد.

مديركل اداره پست خراسان شمالى در مراسم معارفه، ناگهان تغيير كرد

مديركل يك دقيقه اى 
فارس:مراسم معارفه مديركل اداره پست خراسان 
شــمالى برگزار شــد. در اين مراســم كه حواشى 
جالبى نيز در برداشت، ابتدا على مرتضوى، مديركل 
اطالعات و فناورى ارتباطات خراسان شمالى مدتى 
را به ســخنرانى پرداخت و از مدير قبلى تشكر و از 
فردى كه بنا بود اين پســت را تصاحب كند، يعنى 

محمد خالقى درخواست اقدامات مناسب را كرد.
پــس از ســخنان مرتضوى، مديركل بازنشســته 
پست استان نيز چنددقيقه اى را به ايراد سخنرانى 

پرداخت. 
در ادامه مجيد پورعيســى معــاون امور اقتصادى 

اســتاندار نيز چند دقيقه را ســخنرانى كرد. وى 
در پاسخ به ســخنان مجرى كه از انتصاب خالقى 
به عنوان يــك مدير بومى ابــراز رضايت كرده بود 
گفت: مــا بهترين مربى ها را از خــارج مى آوريم و 
ديگــر بحث مدير بومى و غيربومى را مطرح نكنيد 
زيرا اين تفكرها سنتى است.در اين بخش از برنامه 
مهمانان به روى سن آمدند تا رسماً توديع و معارفه 
انجام شود. مجرى ابتدا متن تشكر از مدير سابق را 
قرائت كرد و از او تقدير شــد. سپس متن انتصاب 
محمد خالقى قرائت شــد. در اين لحظه اســكندر 
حالل خور، عضو هيئت مديره پســت كشــور كه 

مهمان برنامه بود بــه جايگاه مجرى رفت و گفت: 
اسم آقاى خالقى اشــتباه تايپى بوده و آقاى خانى 
درست است، از تهران تماس گرفتند و گفتند اشتباه 

تايپى انجام شده.
بعدازاين سخنان كه همگى در بهت فرورفته بودند 
و برخى نيز به اين اتفاقات مى خنديدند، مجرى اين 
بار از على اكبر خانى دعــوت كرد تا به عنوان مدير 
جديد معرفى شود. خانى روى سن آمد و در همان 
لحظه و پيش از گرفتن حكم انتصاب كه البته روى 
اين حكم اسمش نبود، رو به محمد خالقى كرد و از 

وى معذرت خواهى كرد.
حالل خور پس ازايــن ماجرا پشــت تريبون رفت 
و گفت: يك اشــتباه تايپى اتفاق افتاده كه قبل از 
ارائه لوح اصالح شد و البته از زحمات آقاى خالقى 
هم تشكر مى كنيم و از آقاى خانى كه اين پست را 

پذيرفتند نيز تشكر مى كنيم.

درحالى كه زمزمه ها در مراسم بسيار زياد بود مجرى 
از على اكبر خانى دعوت كرد تا در جمع سخنرانى 
كند. خانى در ابتدا گفت: به دليل اين كه اين اتفاق 

يك دفعه شد آمادگى صحبت ندارم.
وى ســپس چنددقيقــه اى را در خصوص اهميت 

پست در كشور صحبت كرد.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه همزمان با ادامه 
مراسم بنرهاى نصب شــده به نام و عنوان محمد 

خالقى نيز از سالن جمع آورى شد.
هرچند عضو هيئت مديره اداره پست كشور معتقد 
بود اين فقط يك اشــتباه تايپى بوده است، اما اين 
سؤال مطرح مى شــود كه كجاى دو اسم على اكبر 
خانى و محمد خالقى شباهت دارد كه يك اشتباه 
تايپى رخ دهد؟ لذا به نظر مى رسد اتفاقات ديگرى 
در پشت ماجرا پنهان است. به واقع دليل اين تغيير 

ناگهانى چه بود؟

قدس آنالين- رضاطلبى:مدير اجتماعى اداره كار و تعاون استان 
خراســان رضوى گفت: يارانه نوزادان متولد شــده در 6 ماهه اول 
ســال 97 كه تاكنون يارانه دريافت نكرده اند، يارانه آن ها همزمان 
با نودوسومين مرحله پرداخت يارانه ها واريز  شد.محمدرضا وليان در 
گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين اظهار داشت: يارانه نوزادان تا تاريخ 
ششــم تير ماه امســال با تأييد وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
پرداخت شده است، اما يارانه متولدين از اين تاريخ به بعد در مرحله 

بررســى بوده است كه همزمان با نود وســومين مرحله پرداخت 
يارانه ها در تاريخ 26 آبان ماه 97 يارانه متولدين تا تاريخ اول مهر ماه 
كه در بررسى ها مورد تأييد قرار گرفته اند، برقرار وهمراه با معوقات 
آن ها پرداخت شد.وى تصريح كرد: علت عدم برقرارى يارانه برخى 
نوزادان نيز عدم تفكيك يارانه والدين آن ها بعد از ازدواج از خانواده 
قبلى مى باشــد. براى حل مشــكل بايد پدر نوزاد نسبت به ثبت 
اطالعات خانواده خود در دفاتر پليس +10 اقدام كرده و يارانه خود 

و همســرش را از خانواده قبلى جدا نمايد تا يارانه نوزاد نيز برقرار و 
پرداخت شود.وليان افزود: يارانه نوزادان متولد شده از اول مهر ماه نيز 
در دست بررسى است و بعد از طى پروسه زمانى در صورتى كه واجد 
شــرايط دريافت يارانه شناخته شوند يارانه آن ها نيز برقرار خواهد 
شد.وى اظهار داشت: افرادى كه يارانه آن ها نيز از اسفند ماه93 به 
 www.yaraneh۱۰.ir  بعد قطع شده است مى توانند به سامانه

مراجعه كنند و اعتراض خود را در اين سامانه ثبت كنند.

يارانه نوزادان متولد 6ماهه اول سال واريز شد


