
تمام فروشگاه های عرضه پوشاک برند خارجی 
در مشهد تعطیل می شوند

جوان گرایی که رهبری تأکید دارند 
به معنای پیرزدایی نیست

نایب رئیس اول اتحادیه پوشاک دوخته: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

نایب رئیس اول اتحادیه پوشاک دوخته مشهد 
گفت: تمام فروشــگاه های عرضه پوشاک برند 
خارجی در مشــهد در چند ماه آینده تعطیل 

خواهند شد. مهدی لسان طوسی...

 نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
جوان گرایی که مقام معظم رهبری نسبت به آن 
تأکید دارند به معنای پیرزدایی نیست، چرا که 
اصل بر شایسته ساالری است؛ این درست است 

که باید فرصت ها را برای جوانان ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2

دستگاه های نظارتی به تعطیالت  نروند
خبر خوش استاندار 

اختصاص 5000 میلیارد 
تومان اعتبار برای 

خراسان جنوبی

....... همین صفحه 

زائران و مسافران نوروزی در گفت وگو با قدس خواستار شدند

.......صفحه 4

آیا قصه همیشگی حضور کمرنگ 
متخصصان در مراکز درمانی، نوروز 

امسال هم تکرار می شود؟

مردم دربه در 
درمان نمانند

 اســتاندار خراسان جنوبی در آستانه سال ۹۸ خبرهای خوشی را 
برای توسعه استان اعالم کرد و گفت: بیش از 5000 میلیارد...

تعطیلی خواسته یا ناخواسته این ذهنیت را ایجاد می کند که در 
روزهای تعطیل تمام فعالیت های اجتماعات بشری ...

.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

سه شنبه  28 اسفند 1397 
 12 رجب 1440 
 19 مارس 2019  
 سال سی و دوم  
شماره 8931 
ویژه نامه 3316 

هی
دال

عب
ی 

 عل
س:

عک

.......صفحه 2

در آخرین روزهای سال
مردم از حس خوب 

با هم بودن می گویند

بهار؛ 
فرصتی 

برای 
مهربانی

حاال درســت یک روز به بهار مانده اســت. آخر 
بهار با همه فصل های ســال تفاوت دارد. فصلی 
که نوید آغازی نو اســت. به خیابان های شــهر 
می روم. بافت مختلف شــهری تفاوتی در حال و 
هوای عید ندارد. همه جا حس زندگی و دوباره 
بودن جاری اســت. حتی همهمه و شــلوغی و 

خستگی های این روزها هم ...

  هواپیمایی ماهان 5 پرواز نوروزی بجنورد 
را لغو کرد

قدس: مدیر فــرودگاه بجنورد گفت: شــرکت هواپیمایی ماهان 
پروازهــای خود به مقصد بجنــورد را در روزهای دوم، پنجم، نهم، 

دوازدهم و پانزدهم فروردین ماه سال ۹۸ لغو کرد.
ســیدمهدی رزاز اظهار داشت: شرکت مزبور برنامه پروازی روزهای 
جمعه و دوشنبه دو هفته نخست فروردین آینده خود به بجنورد را 
ملغی اعالم کرده است. وی افزود: این شرکت هواپیمایی علت لغو این 
پروازها را ذکر نکرده اســت.به گزارش ایرنا، عمده مسافران فرودگاه 
بجنورد مدیران و کارشناسان دستگاه ها و استادان دانشگاه هستند، 
که این وضعیت موجب می شــود پروازهای این فرودگاه در روزهای 

تعطیل، بویژه در ایام نوروز، با کمبود مسافر رو به رو شود.
از سویی نزدیکی مرکز استان خراسان شمالی با فرودگاه بین المللی 
شهید هاشمی نژاد مشــهد، که با روزانه بیش از 1۸0 پرواز، دومین 
فرودگاه پرترافیک کشــور شناخته می شود، بخشــی از مسافران 

فرودگاه بجنورد را به مشهد سوق می دهد.

  امدادرسانی به 2528 نفر گرفتار توفان 
در خراسان جنوبی

قدس:مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت:252۸ 
نفر حادثه دیده بر اثر وزش توفان 24 ســاعت گذشــته در استان 
امدادرسانی شدند. محمد رحیم شهریاری افزود: همچنین در این 
مدت امداد رســانی به 377 گرفتار ســیالب و آبگرفتگی، 23 نفر 
حوادث جاده ای و یک نفر شــهری انجام شد. وی اظهار داشت: در 
مدت یاد شده با توجه به وزش باد شدید و وقوع سیالب در برخی از 
شهرستان ها استان، 252۸ نفر اسکان داده شدند. وی به ایرنا گفت: 
در 24 ساعت گذشته 27 مورد حادثه به هالل احمر گزارش شد که 
14 مورد ســیل و آبگرفتگی، 6 مورد جاده ای، 6 مورد توفان و یک 
مورد امور شهری بود. ناپایداری های جوی قطع برق و مسدود شدن 

تعدادی از مناطق و محورهای مواصالتی استان را در برداشت.

 طالب شیروانی به جای پاکبانان 
به زائران خدمت می کنند

ایرنا: مدیر مدرسه علمیه آیت  اهلل حکیم شیروان 
گفت: به مناســبت ســال نو، 20 نفر از پاکبانان 
این شهرســتان به زیارت مشــهدالرضا)ع( اعزام 
شدند و در مدت سفر آنان طالب و روحانیون در 
قالب اردویی جهادی به جای آنان به شــهروندان 

خدمت رسانی می کنند.
حجت االســالم امیــد ســعادتی بــا اشــاره به 
اردوهــای جهادی پیش  بینی  شــده برای طالب 
و روحانیون شــیروان، اظهار داشــت: شماری از 
طالب شهرســتان نیز در قالب اردوی جهادی به 
 خانواده  شــهدا در کار خانه  تکانی نوروزی یاری 

می رسانند.
وی افزود: همچنین قرار اســت طالب مدرســه 
علمیه آیت اهلل حکیم شــیروان همراه روحانیون، 
بــا حضــور در مرکز نگهــداری از ســالمندان، 
 ســال جدید خود را در کنار ســالمندان تحویل 

کنند.

خبر خوش استاندار 

اختصاص 5000 میلیارد تومان اعتبار برای خراسان جنوبی
مهر: اســتاندار خراســان جنوبی در آستانه سال ۹۸ 
خبرهای خوشــی را برای توسعه اســتان اعالم کرد و 
گفت: بیش از 5000 میلیــارد تومان اعتبار ویژه طی 

برنامه دو ساله به استان اختصاص می یابد.
محمــد صادق معتمدیــان در نشســت صمیمانه با 
خبرنگاران اســتان اظهار کرد: از ابتدای ورود به استان 
و با جمع بندی های انجام شــده از استان ظرفیت ها، 
توانمندی ها مشکالت و نارسایی های استان بررسی شد.

وی با تأکید بر اینکه مســائل اســتان و برنامه ها باید 
دســته بندی و اولویت بندی شــود، افزود: برنامه های 

اورژانسی را باید پیگیری و موانع صادرات را رفع کنیم.
وی بــا بیان اینکه در برنامه میان مدت برای اســتان 
اولویت هایــی را تعیین کردیم، ادامه داد: برنامه ها را به 
مرکز انتقال و با پیگیری هایی در سازمان برنامه و بودجه 
هفته گذشته سفر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
را در استان داشتیم که دستاوردهای خوبی برای استان 

به ارمغان آورد.
وی با تأکید بر اینکه برای توســعه استان و تحرک در 
برنامه ها نیازمند اعتبارات ملی هستیم، ادامه داد: تالش 
کرده ایم واقعیت های استان را برای مسئوالن کشوری 

بیان کنیم.
معتمدیان با اذعان به اینکه در جلسه دولت دستوراتی از 
سوی رئیس جمهور برای توسعه استان داده شد، اظهار 
داشت: آقای روحانی اعالم کردند خراسان جنوبی باید 

توسعه پیدا کند.
اســتاندار خراســان جنوبی بــا بیان اینکه در ســفر 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه برنامه ها در سه بخش 
زیرساخت های استان، اشــتغال و مسکن دنبال شد، 
افزود: اعتبارات اختصاص یافته از سوی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در برنامه دوساله تخصیص و جدای از 

اعتبارات استانی است.
معتمدیان اعتبار اختصاص یافته برای حوزه زیرساخت ها 
را ۹40 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این اعتبار در 

سرفصل حمل و نقل 560 میلیارد تومان است.
وی افزود: در حوزه راه  مهم ترین پروژه هایی که اعتبار 
دریافت خواهند کــرد تکمیل بانــد دوم بیرجند به 
نهبندان و بیرجند به قاین و احداث راه اصلی سربیشه 

به درح و میل 7۸ است.

 آغاز عملیات اجرایی راه آهن بیرجند به یونسی
اســتاندار خراســان جنوبی از تأمین اعتبار برای آغاز 
عملیات اجرایی پروژه راه آهن استان خبر داد و گفت: بر 
اساس طرح پیشنهادی راه آهن مسیر بیرجند به یونسی 
به طول 273 کیلومتر در بهار ۹۸ عملیات اجرایی آن 

آغاز می شود.
وی بیان داشت: برای این پروژه 50 میلیارد تومان اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
معتمدیان عنــوان کرد: در پروژه راه آهن هم اکنون در 
مرحله مناقصه طرح و تعیین پیمانکار هستیم که در 
اردیبهشت ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات 

اجرایی آغاز می شود.
اســتاندار خراســان جنوبی جاده دیهوک را از دیگر 
اولویت های استان در حوزه راه ها دانست و گفت: برای 

این پروژه نیز اعتبار الزم پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به دیگر ســرفصل زیرساختی استان در 
زمینــه تأمین منابع آبی گفــت: 120 میلیارد تومان 
اعتبار در سفر معاون رئیس جمهور برای این سرفصل 

تخصیص یافته است.
وی با اذعــان به اینکه پروژه آب هــای ژرف از جمله 
طرح هایی است که دنبال می کنیم، افزود: بارور سازی 

ابرها و انتقال آب از دریای عمان به استان در حوزه آبی 
استان در حال پیگیری است.

وی همچنین به تأمین اعتبار برای عمران شــهری و 
روستایی استان در ســفر نوبخت به استان اشاره کرد 
و بیان داشت: برای جداسازی آب شرب از فضای سبز 

115 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.
معتمدیان با اشــاره بــه اینکه در حــوزه فرهنگ و 
گردشگری نیز اعتباراتی برای استان دیده شده است، 
اظهار کرد: 2 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه 

فرهنگی و هنری فرزان اختصاص یافته است.
وی عنــوان کرد: برای افزایش پوشــش شــبکه های 
دیجیتال بخصوص در شهرستان های مرزی 30 میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص یافته است.
به گفتــه وی 10 میلیارد تومان اعتبار نیز برای ایجاد 

فضاهای ورزشی روستایی تخصیص داده شده است.

 ۶۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه آموزش و پرورش
وی ادامــه داد: در حوزه آموزش و پرورش اســتان نیز 
60 میلیارد تومان اعتبار برای ســرفصل های بازسازی 
مدارس افزایش سرانه فضای آموزشی و استانداردسازی 
سیستم های گرمایشی مدارس در نظر گرفته شده است.

استاندار خراســان جنوبی همچنین از تخصیص 43 
میلیارد تومان برای بخش کشــاورزی استان در سفر 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان خبر داد و گفت: 
تکمیل زیرساخت های مجتمع های دامپروری، احداث 
بندهای خاکی، مهار آب ها و تکمیل پروژه های آبرسانی 

روستایی از این اعتبار بهره مند خواهند شد.
وی بیان کرد: 70 میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب 

5000 خانوار روستایی تخصیص یافته است.
وی با اشاره به بخش دوم سند توسعه ای استان گفت: 

پیگیری مســکن محرومان و نیازمندان در این بخش 
مــورد توجه قرار گرفــت که احداث 10 هــزار واحد 

مسکونی در استان مصوب شد.
استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: اتمام این واحدها 
در برنامه یک ساله است که 500 میلیارد تومان اعتبار 
به آن اختصاص یافته است. وی با اذعان به اینکه برای 
توسعه استان باید کارهای بزرگ انجام شود و اقدامات 
قطره چکانی مشکالت را تاریخی می کند، گفت: صنعت 
ســاختمان اســتان با اجرای این پروژه بزرگ ساخت 

مسکن تحرک پیدا خواهد کرد.

 5۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه 
برای سال های ۹۸ و ۹۹

وی بخش ســوم سند توسعه ای استان را مربوط به 
اشتغال دانســت و افزود: در این حوزه دو موافقت 
داشــتیم که یکی اختصــاص ۸00 میلیارد تومان 
تســهیالت برای حوزه اشتغال زایی و دیگری 200 
میلیون دالر بــرای طرح های توســعه ای از محل 

صندوق توسعه ملی است.
معتمدیان گفت: مجموعاً در سفر نوبخت رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه 5000میلیارد تومــان اعتبار ویژه در 

برنامه ای دو ساله به استان اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه آقای نوبخت قول سفر فصلی به استان 
را بــرای پیگیری مصوبات و روند اجرا داده اند، افزود: از 
این پس باید به دنبال جــذب عملیاتی این اعتبارات 

باشیم که همت مدیران دستگاه ها را می طلبد.
وی با اشــاره به اینکه در هزینه کــرد این اعتبارات و 
طرح هــای اجرایی ادامــه داد: مناطق کمتر برخوردار 
اســتان مورد توجه خواهند بود تا شکاف بین مناطق 

کمتر شود.

آگهی مزایده)نوبت اول( 
شهرداری تایباد در نظر دارد  به استناد مجوز  شورای اسالمی شهر نسبت  به  واگذاری  
و به��ره ب��رداری از جایگاه C.N.G میدان جهادتایباد از طری��ق برگزاری مزایده عمومی با 
قیمت پایه اجاره ماهیانه 000 /245/000  ریال و ضمانت حس��ن انجام تعهدات قرارداد 
مبلغ 3/000/000/000 ریال اقدام  نماید , لذا  از کلیه ش��رکت ها ی  واجد شرایط دعوت 
می شودجهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد 

مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/12/27 لغایت 98/01/27

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/01/27
زمان بازگشایی پاکات 98/01/28 در محل دفتر شهردار تایباد.
ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 147/000/000 ریال می باشد . 

ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد .
مح��ل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایب��اد می باش��د ، متقاضیان محترم                       
می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54536525-051 تماس حاصل 

 ایوب سید الحسینی  شهردار تایبادنمایند .
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بتن رادیه مشهد)سهامی خاص( به شماره ثبت27993 )نوبت اول(
با توجه به آگهی انحالل ش��رکت بتن رادیه مشهد)س��هامی خاص( منتش��ره در روزنامه رسمی کشور مورخه1392/10/11 به ش��ماره روزنامه20049 در صفحه 78 درج گردیده است.

بدینوس��یله طبق ماده225 قانون تجارت از کلیه بس��تانکارات احتمالی ش��رکت دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ چاپ اولین روزنامه با در دست داشتن اسناد و مدارک 
مثبته به مدیر تصفیه شرکت آقای جمال حسین پور به نشانی مشهد:کیلومتر7جاده کالت- جاده کالکوب-جنب بتن سقف-شرکت بتن رادیه مشهد مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول:1397/12/28                                                   مدیر تصفیه شرکت بتن رادیه مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تهیه و توزیع صنعت چاپ خراسان )نوبت اول(
بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه)نوبت اول ( شرکت که رأس ساعت 11 صبح روز مورخ 1398/2/5 در محل شرکت واقع درقرنی25، پالک31  

تشکیل می شود حضور بهم رسانید .
کسانی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند در ساعات اداری تا 98/2/3 به آدرس فوق مراجعه و وکالت 
کتبی خود را به شخص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند .ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر و هر غیر 
عضو می تواند وکالت یک نفر را عهده دار باش��د .داوطلبین عضویت در بازرس��ی از این تاریخ ظرف 3 هفته به دفتر 

شرکت مراجعه و فرم تقاضای مربوطه را تکمیل نمایند .
:دستور جلسه:1-ارائه  گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی سال 97
3-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب افزایش سرمایه تعاونی و سود شرکت
 5- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش ساختمان تعاونی و زمین شهرک 

6- اتخاذ تصمیم در خصوص خرید زمین بزرگتر جهت انبارو ساختمان اداری شرکت
7-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال 

8-دادن ماموریت به هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات تعاونی 
هیئت مدیره شرکت تعاونی صنعت چاپ خراسان
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درآخرینروزهایسال،مردمازحسخوبباهمبودنمیگویند

بهار؛ فرصتی برای مهربانی
خبر

به  روز  یک  درســت  حاال  سرورهادیان:
بهار مانده است. آخر بهار با همه فصل های 
ســال تفاوت دارد. فصلی که نوید آغازی نو 
اســت. به خیابان های شــهر می روم. بافت 
مختلف شــهری تفاوتی در حــال و هوای 
عید ندارد. همه جا حــس زندگی و دوباره 
بودن جاری است. حتی همهمه و شلوغی و 
خستگی های این روزها هم شیرینی خاص 

خودش را دارد.
حــاال می دانم این روزهــا می تواند اتفاقات 
خوبی را به همراه داشته باشد. می تواند یک 

آغاز زیبا را برای هرکدام ما رقم بزند.
می توان بازهم به زندگی، زیبا، عاشــقانه و 

مهربان نگریست.
در پیاده رو بین جمعیــت می روم. همه جا 
بساط ماهی و سبزه و سنبل و سمنو و هفت 
سین اســت و این حال خوب را چند برابر 

کرده اند.

 سال نو، حس تکرارنشدنی 
دور یکی از میدان های بزرگ شهر به سراغ 
بازنشســته ای که در حال قدم زدن اســت، 
می روم، از حال و هوای شــهر می پرســم، 
می گوید:65 ساله است و بعد از گذشت همه 
ســال ها آغاز سال نو یک حس تکرارنشدنی 
است. بچه ها بزرگ می شوند، دنبال زندگی 
خودشــان می روند، اما سال نو بهانه خوبی 
است که بچه هایمان از شهر یا کشور دیگری 

پیش ما بیایند تا سال نو را کنار ما باشند.
محمد خاکشــور تأکید می کند: من حال و 
هوای عید را دوســت دارم و حس و حالی 
که از چند هفته به ســال نوهمه جا هست. 
از فرهنگ خوب خانه تکانی و خرید و سفره 
هفت ســین و... که همه نماد آغازی دوباره 
است و من این دوباره بودن را دوست دارم.

 المان های شهری و حس خوب
وی با اشاره به المان های شهری نیز تصریح 
می کند: به اعتقاد من کار زیبای شهرداری 
که از ســال های پیش المان های زیبایی را 
برای ســطح شــهر طراحی و اجرا و نصب 
می کنــد هم به حال و هوای خوب شــهر و 

نشاط شهری کمک فراوانی می کند.

 یار مهربان در عید 
کتابفروشی  به  مســیر  در 
مشــغول  تعدادی  می روم، 
خریــد کتــاب هســتند، 
حســین رادپور، دانشــجو 
مهندسی است که مشغول 
خرید کتاب داســتان برای 
گروه هــای ســنی مختلف 

است.
به  او می گویــد: هرســال 
برادرزاده هایم  و  خواهرزاده 
عیدی کتاب هدیه می دهم 
و آن ها می دانند که عیدی 
من کتاب اســت و با توجه 
که  کتابی  سالیقشــان  به 
برایشان  را  دارند  دوســت 

می خرم.
او اشــاره می کند: صفحه اول آن را برایشان 
با تاریخ روزاول ســال می نویسم و آن ها هم 
همیشه کتاب هایشان را با اشتیاق می گیرند 
و می خوانند و در کتابخانه هایشان نگهداری 

می کنند.

 گلدان کنار قاب عکس ها
مــادر و فرزندی مشــغول خریــد گلدان 
نوروزی هستند به سراغشان می روم و از او 
نام گلدانی که خریده اســت را می پرسم و 

می گوید: این گلدان سینره است که معموالً 
عالوه برسنبل همیشه مادرم سرسفره هفت 

سین می گذاشت. 
مادرم به رحمت خدارفته اما به یاد او همه 
خواهر و برادرها به یاد او کنار قاب عکسش 

این گلدان را می گذاریم.

 سال نو، فرصت دوری 
از کدورت ها 

می افزاید:  حســینی  خانم 
بهانه ای اســت  نــو  ســال 
روابطی  شــدن  بهتر  برای 
گاه ســریک خستگی،  که 
بی حوصلگــی، گرفتــاری، 
این  در  است  کمرنگ شده 
فرصت، دوبــاره همه اقوام 
و دوســتان دور هم جمع 
می شــوند و دیدارهــا تازه 
می شود و از کدورت ها دور 

می شویم. 

 عید و با هم بودن ها 
دخترک کوچکی که همراه پدر 
و مادرش در خیابان مشــغول 
خرید از یک فروشگاه هستند، با خوشحالی به من 
لبخند می زند، می پرسم، عید را دوست داری؟ و 
او بالفاصله می گوید: عید را دوست دارم. به خاطر 
سفره هفت سین، تعطیلی مامان و بابا که کنار من 
هستند و یا اینکه همه با هم می توانیم مسافرت 

برویم و خرید کنیم.
نگار خریدهایش را به من نشان می دهد و توضیح 
می دهد: من با مامان و بابا امسال تصمیم گرفته ایم 
به مســافرت نرویم و بجــای آن برای بچه های 
همسن من که مامان و بابایشان نمی توانند خرید 

کنند، لباس و کفش عید بخریم.

 تقسیم شادی های عید
پدرنــگار می گویــد: می دانیم تــورم برای 
بسیاری از خانواده ها باعث می شود که سال 

نو برایشان همراه با زیبایی نباشد. 
او ادامه می دهد: با همسر و دخترم صحبت 
کردم و قرار شــد امسال هزینه مسافرتمان 
را بــرای تعــدادی از خانواده هایــی کــه 
می شناســیم، لباس عید و کمی شیرینی و 
میوه عید تهیه کنیم و خوشــحالم که آن ها 
هم مرا در این حس خوب همراهی کردند.

 مهربانی را بی چشمداشت 
به هم هدیه کنیم

ایــن روزها می تواند حــس و حال خوبی را 
برای همه ما به همراه داشــته باشــد. اگر 
دوست داشتن هایمان را بیشتر و مهربانی را 
بی چشمداشت  به هم هدیه کنیم، می توانیم 
با همدلی های بســیار از هر لحظه کنار هم 
بودن آن هایی که هســتند در سال نو لذت 

ببریم. 
می توانیم یاد آن هایی که بین ما نیستند را 
از خاطــر نبریم. می توانیم آن هایی که به ما 
نیاز دارند محبت را دریغ نکنیم و در آستانه 

سال نو، مهربان تر باشیم. 
و می توانیم ســال نو را بهانه ای برای دوباره 
بودن، دوباره دوســت داشــتن و یادآوری 

حس های خوب و خوب تر بهانه کنیم.

درحوالیامروز2

نمایندهولیفقیهدرخراسانرضوی:
جوانگراییکهرهبریتأکیددارندبه

معنایپیرزدایینیست

قدس:نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: جوان گرایی که 
مقام معظم رهبری نسبت به آن تأکید دارند به معنای پیرزدایی 
نیست، چرا که اصل بر شایسته ساالری است؛ این درست است 
که باید فرصت ها را برای جوانان فراهم کرد، اما اگر قرار باشد ما 
یک سرمایه ارتباطی مؤثر مانند یک پیشنماز 80 ساله را حذف 

کنیم، کار درستی نیست.
آیت اهلل علم الهدی، صبح دیروز در دیدار با پرسنل مرکز رسیدگی 
به امور مساجد خراسان و رابطین مساجد مناطق شهری و حاشیه 
شهر گفت: در مرکز امور مساجد شاهد یک تحول بسیار مؤثری 
هستیم . نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطر نشان کرد: 
اکنون حدود 20 سال است که مقام معظم رهبری در دیدارهای 
مختلف با علما و سفرهایی که به قم و مشهد داشته اند مسئله لزوم 
ایجاد تحول در حوزه علمیه را به عنوان یک موضوع جدی بیان 
می کنند، اما متأسفانه در طول این مدت موفق به تحول عمیق 

در حوزه نشده ایم.
آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: علت این عدم موفقیت آن اســت 
که ما در ایجاد تحول، قصه را از ســاختار و قالب شروع کرده ایم 
و فکر می کنیم با برهم زدن ساختار و قالب های موجود می توان 
تحول ایجاد کرد در حالی که ساختار و قالب با یک جریان قدیمی 
و مســتحکم آمیخته است. وی با بیان اینکه چون می خواستیم 
ساختار و قالب را برای ایجاد تحول به هم بزنیم نه در برهم زدن 
آن ســاختار موفق شــدیم و نه در جایگزین کردن یک ساختار 
جدید با آن؛ یادآور شد: تحول در یک جریان فرهنگی و ارزشی با 

تحول در یک بنا و ساختمان متفاوت است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی ادامه داد: در مساجد هم 
وضع همینطور اســت، امام جماعت یک مسجد به عنوان یک 
کانون و شــگرد ارتباط با روحانیت و مردم، یک جریان سنتی و 
کهن اســت که از روز اول ایجاد شده و تا االن هم با همان شکل 

موفق عمل کرده است .
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: برای ایجاد تحول در مســاجد در 
وهله اول باید ساختار فعلی را تقویت وهجویات احتمالی را حذف 
و در وهله دوم باید محتوا را غنی کنید یعنی جریان های مفید را 

در قالب های موجود جا دهید.
وی با بیان اینکه امام جماعت مسجد، یک جریان ارتباطی سنتی 
و کهن ارتباط مردم و روحانیت است؛ گفت: پیشنمازهای قدیمی 
و پیرمرد یک ســرمایه اجتماعی مهم هستند که نباید به خاطر 

ایجاد تحول این سرمایه ها را از دست بدهیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: جوان گرایی که 
مقام معظم رهبری نسبت به آن تأکید دارند به معنای پیرزدایی 

نیست چرا که اصل بر شایسته ساالری است.
وی ادامــه داد: بایــد در کنار این پیشــنمازهای قدیمی و پیر، 
پیشنمازهای جوان را به کار گرفت؛ در بعضی مساجد برای جذب 
جوان ها به مســجد این کار را انجام داده اند و در کنار پیشــنماز 
قدیمی، پیشنماز جوانی گذاشته اند که یکی از سه وعده نماز را 
روزانه اقامه می کند، پس توجه داشــته باشیم برنامه های جدید 

نباید سرمایه زدایی باشد.

۲۷الماننوروزیبامواددورریختنی
دربیرجندساختهشد

بیرجند–خبرنگارقدس:مســئول موتوری شهرداری 
بیرجند از ســاخت 2۷ المان نوروزی شــامل قو، لک لک، 
دعــای تحویل ســال و باکــس گل در کارگاه بازآفرینی 
شــهرداری خبر داد و گفت: این المان هــا با مصالح دور 
ریختنی موجود، پروفیل و آهن آالت بالاســتفاده ساخته 
می شود.حســن امیرآبادی زاده در حاشیه بازدید از کارگاه 
بازآفرینی شــهرداری بیرجند اظهار داشت: با هدف صرفه 
جویی اقتصادی و شناســایی نیروهــای توانمند مجموعه 
خدمات شــهری، کارگاه بازآفرینی از نیمه دوم سال 94 

با هفت نیرو شروع به کار کرده است.
وی گفت: در این کارگاه بــا مصالح دور ریختنی موجود، 
پروفیل و آهن آالت بالاستفاده و وسایل مستعملی که قرار 
بود از طریق مزایده واگذار شــود اقدامات بسیار زیادی در 

جهت صرفه جویی اقتصادی انجام شده است.

باتأییدکارگروهماده۱۱قانونهوایپاک
خراسانرضوی

مجوزتأسیسویافعالیت
۲۱واحدصنعتیوتولیدیصادرشد

قدس:بر اساس تأیید کارگروه ماده ۱۱ قانون هوای پاک، 2۱ 
واحد صنعتی و تولیدی در خراســان رضوی مجوز تأسیس و 

یا فعالیت گرفتند. 
علی رســولیان مدیر کل امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضــوی در این خصوص گفت: تأســیس و یا فعالیت عموم 
این واحدها با دســتورعمل ها و بخشــنامه های دستگاه های 
اجرایی مغایرت داشــت و در موضوع حریم ها و محدوده ها، با 
مشــکالتی مواجه بودند. وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه 
مــاده ۱۱ قانون هوای پاک، مجوز تأســیس و یا فعالیت این 
واحدهای تولیدی و صنعتی کــه در حوزه های خوراک دام، 
گرانول الستیک، گازوئیل و فراورده های نفتی، میعانات گازی، 
تولید ادوات کشاورزی، انواع ماشین و خطوط تولید، کارتن، 
نیروگاه های تولید برق، مواد شــیمیایی و پالســتیک، مواد 

معدنی و موادغذایی فعال بوده و یا خواهند شد؛ صادر شد.

دومینجشنوارهتئاتراندیشهمطهر
برگزارمیشود

قدس:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
بینش آیت اهلل مطهری اسالمگرا، فقید،حکیم است و منش وی، 

گفت و گو است که ما نیاز داریم راه و منش آن را دنبال کنیم.
جعفر مروارید در نشست مطبوعاتی دومین جشنواره تئاتر اندیشه 
مطهر اظهار کرد: تئاتر اندیشــه مطهر براساس نگاه به مفاهیم 
دینی که تأثیرات اجتماعی و فرهنگی دارند شکل گرفته است و 
اندیشه های راهگشا و نگاه به اسالم کارآمد در آثار و اندیشه های 

شهید مطهری را مالحظه می کنیم.
وی ادامه داد: شــهید مطهری نه تنها به عنوان یک عالم دینی و 

حکیم فرزانه بلکه یک مصلح اجتماعی شناخته شده است.  
مرواریــد ادامه داد: تأثیرگذاری شــهید مطهری از بنیان گذاران 
جمهوری اســالمی و اندیشه ای که این نظام برآن مبتنی بود در 

واقع یکی از مبدعان الهیات و کالم جدید بودند.
وی تصریح کرد: کالم جدید بدان معناست که چگونه آموزه های 
اسالم و الهیات اســالمی می تواند در جامعه معاصر و در دوران 
مدرن کارآمد باشد. وی ادامه داد: ما هم اکنون نیازمند نگاه یعنی 
بینش و منش مطهری هســتیم که براســاس بیانیه گام دوم و 
نیازهای 40 ســاله دوم انقالب آن را بازسازی کنیم. وی تصریح 
کرد: جشنواره تئاتر اندیشه مطهر می خواهد براساس آثار شهید 
مطهری و با توجه به نیاز های 40ساله دوم انقالب آن راه را ادامه 
دهد. وی ادامه داد: این جشــنواره استانی اســت و امیدوارم در 
سال های دوم به تکامل خود برسد. وی تصریح کرد: تئاتر سرآمد 
هنرهاست و حاصل چند هنر با یکدیگر است و در حقیقت بیان 
زیبایی شناسانه یک عقالنیت و حکمت است و همیشه نمایش 
در هر جامعه ای نشــانگر عقالنیت آن جامعه اســت. وی افزود: 
مفاهیمی که ما در آثار مطهری مشــاهده می کنیم با زبان تئاتر 
درحقیقت بازسازی سقراط معاصر است. مطهری در اندیشه مطهر 
احیای ســقراط شیعی در زمان معاصر ما خواهد بود. همچنین 
دبیر اجرایی جشنواره تئاتر اندیشه مطهر گفت: دومین جشنواره 
تئاتر اندیشه مطهر در 8 تا ۱0 اردیبهشت ماه در فریمان برگزار 
می شود. عبدا... برجسته افزود: از آنجایی که فقدان متون نمایشی 
با محوریت اندیشه ها و آثار فاخر شهید مطهری احساس می شد 
تصمیم گرفتیم به ۱2 نویسنده برتر در استان سفارش تولید متن 
منطبق بر آثار شهید مطهری بدهیم. این کارگردان تئاتر اذعان 
داشت: پس از تولید متون،۷0 کارگردان با اعالم فراخوان متقاضی 
شرکت در جشنواره شدند که از این میان 5۷ نفر انتخاب شدند.

وی یادآور شد: از مشهد ۳۷ نفر، تربت حیدریه چهار نفر، قوچان 
ســه نفر، ســرخس چهار نفر، تربت جام دو نفر، نیشابور دو نفر، 
کاشــمر، چناران، ســبزوار هر کدام یک نفر به عنوان کارگردان 

متقاضی شرکت در جشنواره اندیشه مطهر می باشند.

درخششدانشآموزاندخترقرآنی
نیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش 
و پرورش نیشابور از کسب 9 مقام برتر استانی دانش آموزان دختر 
قرآنی نیشــابور در مسابقات قرآن، عترت و نماز استان خراسان 
رضوی خبر داد. معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش 
نیشابوراظهارکرد: اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، 
عترت و نماز استان خراسان رضوی با افتخارآفرینی 9 دانش آموز 
دختر قرآنی نیشابور و کســب رتبه های ممتاز و عالی در گروه 
اول اســتان به پایان رسید. اسماعیل سلیمانی گفت:این دوره از 
مسابقات در رشته های بخش آوایی )قرائت، حفظ( و رشته های 
بخش پژوهشی )مفاهیم، احکام، انشای نماز، نهج البالغه، صحیفه 
سجادیه در محل اردوگاه ثامن الحجج)ع( مشهد مقدس برگزار 
شد. وی افزود: دانش آموزان مریم شهبازی نیا در رشته حفظ، زهرا 
دشدکی در رشــته حفظ، زهرا شوریابی در رشته قرائت، مبینا 
محمددوست در رشته قرائت، مهدیه دستاران در رشته ترتیل، 
زهرا احمدآبادی در رشــته حفظ، سحر زارعی در رشته احکام، 
سمانه سادات حسینی در رشته صحیفه و فاطمه مرضی مالیر در 
رشته انشا نماز موفق به کسب رتبه های عالی و برتر استان شدند.

کسب9مقامدرجشنوارههای
بینالمللیتوسطعکاسانسبزواری

قدس:مســئول انجمن عکاسان ســبزوار گفت: عکاسان این 
شهرســتان امسال به ۷6 جشــنواره خارجی راه یافتند و موفق 
به کسب 9 رتبه برتر شدند.محمود حیطه در همایش قدردانی 
از عکاسان برتر شهرستان ســبزوار افزود: عکاسان این شهر در 
جشــنواره بین المللی آساهی شیمبون ژاپن، تاجیک فوتو آرت، 
فیالرمونیای قرقیزستان، آل حمدان امارات و خیام حائز مقام های 
اول تا ســوم شــدند. وی ادامه داد: سیدعلی حسینی فر عکاس 
ســبزواری ماه گذشته موفق به کســب مدال طالی جهان در 

جشنواره بین المللی آساهی شیمبون ژاپن شد.
وی گفت: عکاســان سبزواری امسال در ۱4۷ جشنواره مختلف 
کشوری نیز حضور داشتند و موفق به کسب 45 مقام ملی شدند.

اخبار
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محســنمتولیاشکذری:رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: به تحقق 
شــعار ســال 9۷ نمره 20 می دهم از آن جهت که مردم و مســئوالن بعد از تحریم های 

ناجوانمردانه آمریکاو اروپا به حکمت نام گذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری پی بردند.
محمد حسین روشنک در گفت و گو با قدس با اشاره به اینکه بعد از خروج یکجانبه ترامپ 
از برجام و افزایش چهار برابری نرخ دالر و باال رفتن قیمت اجناس خارجی مردم بیشتر 
از گذشته به اهمیت نگاه وسیع و خردمندانه مقام معظم رهبری واقف شدند، خاطرنشان 
کرد: همان گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند تحریم در بعضی جاها بد نیســت، بلکه 
نعمت است، با فراهم نشدن زمینه واردات کاالی خارجی وعدم قاچاق کاال به ایران فرصت 
بسیار خوبی برای کسب و کار ایجاد شده که نیازمند تالش فراوان برای استفاده هر چه 

بیشتر از این فرصت هستیم.

 مقاومتی همانند دوران دفاع مقدس
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید 
همانند دوران دفاع مقدس مقاومت کرد، خاطرنشان کرد: اولین اقدام در این زمینه این است که 
جامعه را به سمت مقاومت برده و مردم باید امیدوار باشند که دست سوء استفاده کننده و رانت 
طلب و کسانی که التهاب ایجاد می کنند قطع شده است تا در برابر مشکالت به خوبی استقامت 
نشان دهند. روشنک با تأکید بر اینکه باید برای موفقیت در این راه همانند دوران دفاع مقدس 
که ستاد پشتیبانی امور جنگ تشکیل شده بود، ستادی فراجناحی ایجاد شود، تصریح کرد: 
پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی باعث می شود حمایت از کاالی ایرانی هم در کنارش محقق 

شود و کشور در برابر این تهاجم همه جانبه اقتصادی ایمن شود.

 سربلندی با اطاعت ازرهبر
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه همه سعی و تالش رهبر 
معظم انقالب اسالمی این بوده و هست که بین تفکرات سیاسی گوناگون، تفاهم و توافق 
ایجاد کنند، خاطرنشــان کرد: تنها با عمل به منویات ایشان می توان در مقابل قلدری ها 
و بی قانونی های ترامپ و امثال او مقاومت کرد و مملکت نیاز به تفاهم و همبســتگی و 
وحدت در حول محور اطاعت از مقام معظم رهبری دارد تا بتوانیم از این چالشی که در 
آن قرار داریم و کمتر از جنگ نظامی نیست و در واقع یک جنگ اقتصادی بزرگ است 

با سربلندی عبور کنیم.

 انتقاد از تعطیلی 2۵ روزه
رئیس اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی با انتقاد از تعطیلی 25 روزه مجلس شورای 
اســالمی خاطرنشــان کرد: در شــرایط بحرانی فعلی این کجایش به اقتصاد مقاومتی 

می خوردکه نمایندگان ملت کار را تعطیل کنند و اگر این ها راست می گویند، باید با محدود 
کردن تعطیالت به سه روز، می ماندند و با تدوین قوانین مناسب با وضعیت امروز کشور و 
الزام دولت به اجرای آن و پشتیبانی و نظارت، زمینه بهتر شدن شرایط را مهیا می کردند.

 مرگ تعطیلی
وی با اصرار بر استفاده از عنوان» مرگ تعطیلی« برای تعطیالت نوروزی تصریح کرد: از25 
اسفند کشور رفته است در الک مرگ تعطیلی وتا 20 فروردین 98هم بیرون نمی آید و با 

این شرایط و تعطیلی کشور، اقتصاد اداره نشده ورو به بهبود نمی رود.

 مدیران استانی اختیاری ندارند
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مدیران استانی اختیاری ندارند 
که برای تحقق شعار سال کاری انجام دهند، تصریح کرد: استاندار مگر چقدر اختیار دارد، 
مدیرکل راه آهن، رئیس سازمان صنعت و معدن، مدیرکل کار و کل مسئوالن استان چه 

اختیاری دارند که در خدمت بهبود فضای کسب و کار قرار دهند .

 درخواست بی پاسخ
وی افزود: سال هاســت درخواست کرده ایم بخشی از اختیارات وزارتخانه ها را به استان ها 
واگذار کنند تا مسئوالن استان ها بتوانند تصمیم گیری کنند ولی تاکنون هیچ پاسخی به 

این درخواست داده نشده است.

رئیسکانونکارآفریناناستاندرگفتوگوباقدسباتأکیدبرنامگذاریهوشمندانهسال9۷

حکمت شعار »حمایت از کاالی ایرانی« بعد از تحریم ها، روشن شد

سال نو بهانه ای است 
برای بهتر شدن روابطی 
که گاه سریک خستگی، 
بی حوصلگی، گرفتاری، 

کمرنگ شده است در این 
فرصت، دوباره همه اقوام 

و دوستان دور هم جمع 
می شوند و دیدارها تازه 
می شود و از کدورت ها 

دور می شویم
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مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



3
سه شنبه 28 اسفند 1397

 12 رجب 1440 19 مارس 2019  
سال سى و دوم  
شماره 8931  ويژه نامه 3316 

در شهـر k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط سروش: 09038343801

@quds۹۵ :كانال سروش

��ر

��ر
 ۸۳۶ هزار مسافر وارد مشهد شدند

قدس: سخنگوى ستاد اجرايى خدمات سفر خراسان رضوى 
گفت: در آســتانه نوروز 836 هزار و 852 زائر و مســافر وارد 

شهر مشهد شدند.
مهدى فروزان افزود: شــمار مســافران ورودى به مشهد در 
آخرين روزهاى امســال در مقايســه با همين ايام در سال 

گذشته به ميزان 2,3 درصد بيشتر شده است.
وى ادامه داد: 67 هزار و 743 مســافر در اين مدت از طريق 
حمل و نقل عمومى جاده اى وارد مشهد شدند كه 4,4 درصد 

نسبت به سال گذشته افزايش يافته اند.
سخنگوى ستاد اجرايى خدمات سفر خراسان رضوى گفت: 
راه آهن نيز وسيله سفر 41 هزار و 86 نفر از مسافران آخرين 
روزهاى امسال مشهد بود كه نسبت به پارسال 6 دهم درصد 

بيشتر شده است.
وى افــزود: از طريق فرودگاه نيز 19 هزار و 675 مســافر با 
20,3 درصد كاهش نســبت به پارسال وارد مشهد شده اند. 
وسيله سفر 708 هزار و 348 نفر از مسافران ورودى به مشهد 
نيز خودروى شخصى است كه اين آمار نيز نسبت به آخرين 

روزهاى سال گذشته سه درصد افزايش نشان مى دهد.

در سومين جلسه رسيدگى به اتهامات متهمان 
تعاونى اعتبار اعتماد عنوان شد

 تالش دادگاه براى احقاق حقوق 
عمومى و خصوصى 

قدس: سومين جلسه رسيدگى به اتهامات متهمان پرونده 
موســوم به تعاونى اعتبــار اعتماد ايرانيــان در دادگاه ويژه 
رســيدگى به جرايم اخاللگران در نظام اقتصادى كشور به 

رياست قاضى منصورى در مشهد برگزار شد. 
بر اساس كيفرخواســت صادره براى متهمان اين پرونده كه 
هفت نفر هستند اتهام آن ها مشاركت در اخالل عمده و كالن 

در نظام اقتصادى كشور است.
پس از ارائه توضيحات نماينده دادستان و قرائت كيفرخواست 
صــادره در مــورد احمد حيدرى فرزنــد محمدعلى، متهم 
در جايگاه قرار گرفت و به ســؤاالت رئيس جلســه و وكيل 

نمايندگان شكات پاسخ داد.
رئيس دادگاه قبل از فراخوانى متهم محمدمهدى پورسليمى 
فرزند محمد به جايگاه، به گزيده گزارشات بانك مركزى، بانك 
قوامين، دادستانى عمومى و انقالب مشهد، نيروى انتظامى 
خراسان رضوى، نظريات كارشناســان رسمى دادگسترى، 
پليس فتا و اداره اطالعات خراسان رضوى در مورد تخلفات 
انجام شــده در اين پرونده اشاره نمود و متهم محمدمهدى 

پورسليمى را براى پاسخگويى به جايگاه فراخواند.
عدم رعايت موازيــن قانونى، عدم رعايت مفاد اساســنامه، 
مشاركت در كالهبردارى همراه با مانور هاى متقلبانه، تصاحب 
و حيف و ميل اموال مردم، انجام اقدام هاى خالف دستورات 
بانك مركزى، عدم همــكارى قانونى با بانك قوامين، ايجاد 
اخالل در نظم عمومى، ايجاد اخالل در روند وصول و پرداخت 
مطالبات مردم، تشــويق مردم و سپرده گذاران به تجمعات 
غيرقانونى، در كنار مشاركت در اخالل عمده و كالن در نظام 
اقتصادى كشور از طريق وصول وجوه كالن از جمله تخلفات 

مطرح شده عليه متهم محمد مهدى پورسليمى است.
در حين توضيحات متهم محمد مهدى پورسليمى، تعدادى 
از نمايندگان جمعى از شكات با تكذيب اظهارات متهم و با 
تشريح مشكالت به وجود آمده براى مردم به دليل رفتار هاى 
خالف قانون وى، خواســتار احقاق حــق و مجازات نامبرده 
شــدند. با انجام مواجهه حضورى تعدادى از شكات با متهم 
و توضيحــات نماينده بانك مركزى و بانــك قوامين و ارائه 
مستندات تصويرى توسط نماينده دادستان عمومى و انقالب 
مركز خراسان رضوى در صحن علنى دادگاه، قاضى منصورى 
از متهم محمد مهدى پورسليمى خواست تا به ساير سؤاالت 
مطروحه از جمله دليل و نحوه به كارگيرى بســتگانش در 

تعاونى اعتبار اعتماد ايرانيان توضيح دهد.
به گزارش ميزان،پس از توضيحات متهم، تعدادى از شكات 
حاضر در صحن علنى جلســه با اعتراض به پاسخ هاى داده 
شده، از رئيس جلسه خواستار ارائه توضيح نسبت به مطالب 
غيرواقعى گفته شــده توسط متهم شــدند. وكيل نماينده 
جمعى از شكات با تشــريح بخشى از وقايع ناگوار روى داده 
براى تعدادى از سهامداران به دليل رفتار هاى خالف انصاف و 
غيرقانونى متهم، خواستار عذرخواهى متهم در برابر شكات و 
مجازات قانونى نامبرده شد و در برخى موارد عنوان شده متهم 

گفت كه اشتباه كردم.
وى ادامــه داد: بســيارى از مردم فريب تبليغات گســترده 
مسئوالن اين تعاونى اعتبار را خوردند و اين درحاليست كه 
متهمان هرگز تصور نمى كردند كه در چنگال قانون گرفتار 
شــوند. قاضى منصورى در پايان اين جلسه خطاب به كليه 
شكات حقيقى و حقوقى اطمينان خاطر داد كه دادگاه تمام 
تالش خود را در جهت احقاق حقوق عمومى و خصوصى به 
كار خواهد بست. با اعالم رئيس دادگاه، جلسه بعدى دادگاه 
مربوط به پرونده موسوم به تعاونى اعتبار اعتماد ايرانيان به بعد 
از تعطيالت موكول شد. گفتنى است؛ قاضى منصورى با دادن 
اخطار جدى به متهمان خطاب به آن ها گفت: از فرصت پيش 
آمده تا جلسه بعدى استفاده كنند و تمام تالش خود را براى 

بازگرداندن اموال مردم به كار گيرند.

نايب رئيس اول اتحاديه پوشاك دوخته:
 تمام فروشگاه هاى عرضه پوشاك برند 

خارجى در مشهد تعطيل مى شوند

مهر: نايب رئيس اول اتحاديه پوشــاك دوخته مشــهد گفت: 
تمام فروشــگاه هاى عرضه پوشــاك برند خارجى در مشهد در 
چند ماه آينده تعطيل خواهند شد. مهدى لسان طوسى گفت: 
سال گذشته در مجموع 46 فروشگاه عرضه كننده پوشاك برند 
خارجى در مشــهد مشغول فعاليت بودند كه از اين تعداد تنها 
13 برند به صورت قانونى مجوز فعاليت در اين عرصه را داشتند. 
وى افزود: از ســال 96، ورود پوشــاك خارجى براى اشخاص 
حقيقى و از سال 97 واردات پوشاك خارجى براى همه بخش ها 
ممنوع اعالم و موجب شد تا عرصه براى حضور توليدكنندگان 
داخلى در بازار فراهم شده و صنعت پوشاك كمى جان بگيرد. 
وى اظهار كرد: در همين راستا 13 برند خارجى پوشاك پروانه 
فعاليت داشتند كه بعد از ممنوعيت قانونى برخى از اين واحدها 
تعطيل شــدند و تعداد باقى مانده نيز پوشاك قبلى خود را به 
فروش مى رسانند و در ماه هاى آينده قطعاً تعطيل خواهند شد. 
لسان طوســى يادآور شد: برخى از اين فروشگاه ها از قبل ثبت 
سفارش پوشاك داشتند كه با تصميم گرفته شده اجناس آن ها 
از گمرك ترخيص و در حال حاضر مشغول فروش اين اجناس 
در فروشگاه هاى خود هستند. وى تأكيد كرد: در ماه هاى آينده 
با اتمام موجودى انبار لباس در اين فروشــگاه ها شاهد تعطيلى 
آن ها خواهيم بود و ديگر فروشگاهى به نام لباس برند خارجى در 

مشهد نخواهيم داشت.

 باران در ۱۷ شهر خراسان رضوى باريد

ايرنا: مســئول مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان 
رضوى گفت: باران 17 شهرســتان اين استان را فرا گرفته كه 

بيشترين آن در بردسكن به ميزان 31 ميليمتر باريده است.
يحيى قاينى پور افزود: پس از بردسكن بيشترين بارش طى اين 
مدت در شهرهاى كاشمر و تربت حيدريه به ترتيب به ميزان 28 
و 25 ميليمتر ثبت شد. شهرهاى نيشابور، خواف و بجستان نيز 

بارش هاى بيشتر از 20 ميليمتر داشته اند.
وى ميزان بارش ثبت شــده در مشــهد را در همين مدت پنج 
ميليمتر اعالم و بيان كرد: بارش باران تا روزهاى ابتدايى ســال 

جديد در خراسان رضوى به طور متناوب ادامه مى يابد.
مســئول مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان رضوى 
ادامــه داد: با توجه به رگبارى بودن و حجم اين بارش ها، امكان 
وقوع آبگرفتگى و ســيالبى شدن مسيل ها در برخى از مناطق 

وجود دارد.
وى همچنين گفت: براســاس پيش بينى هــا بارش هاى امروز 
در نواحى سردسير خراســان رضوى به صورت برف و باران رخ 
خواهد داد. قاينى پــور در ادامه به روند كاهــش دماى هوا در 
خراســان رضوى نيز اشــاره و بيان كرد: روند كاهش دماى هوا 
در شهرستان هاى استان همزمان با شروع سال جديد ادامه دارد.
وى همچنين ميزان بارندگى ها در شهرهاى قوچان را به ميزان 
2/2، گلمكان 7/3، مشهد فرودگاه 2/5، گناباد 1/15، سبزوار 2/8، 
تربت جام 4/2، درگز 3/0، فريمان 2/7، جغتاى 3/11، تايباد 0/2و 

كالت 5/0 ميليمتر اعالم كرد.

 قرارداد نخستين نيروگاه برق آبى 
خراسان رضوى منعقد شد

قدس: مديردفتر درآمد زايى و تجهيز منابع مالى شــركت آب 
منطقه اى خراسان رضوى از انعقاد نخستين قرارداد در اين استان 

براى ساخت نيروگاه برق آبى در محدوده سد ارداك خبر داد.
محمدحسن صديقى افزود: با توجه به محدوديت منابع فسيلى و 
آثار مخرب زيست محيطى حاصل از مصرف آن ها، گرايش جدى 
به استفاده از انرژى هاى پاك در توليد برق افزايش چشمگيرى 
يافته است. وى ادامه داد: از ميان منابع انرژى هاى تجديد شونده 
اســتفاده از منابع آبى جهت راه انــدازى نيروگاه هاى برق آبى 
كوچك به سبب مزاياى فراوانى كه نسبت به ساير نيروگاه ها دارند 
از اهميت فراوانى برخوردار است؛ بنابراين شركت آب منطقه اى 
خراســان رضوى با بررسى و ظرفيت سنجى سدهاى فعال در 
سطح اين استان و در گام نخست ساخت نيروگاه برق در محدوده 

سد ارداك را در دستوركار قرار داد.
مديردفتــر درآمدزايــى و تجهيز منابع مالى شــركت آب 
منطقه اى خراســان رضوى گفت: بر اســاس برنامه ريزى 
ساخت نيروگاه برق آبى با ظرفيت حدود 450 كيلووات در 
پايين دست سد ارداك در دست اقدام است. وى افزود: سد 
مخزنى ارداك با مساحت حوضه آبريز 485 كيلومترمربع و 
آورد ســاالنه حدود 32 ميليون مترمكعب آب در فاصله 69 
كيلومترى شــمال غرب مشــهد قرار دارد. اين سد با هدف 
استفاده بهينه از جريان هاى دائم و فصلى سيالبى رودخانه، 
مهار، ذخيره سازى و تنظيم آب جهت تأمين نياز بخش هاى 

شرب و صنعتى شهر مشهد ساخته شده است.

زاويه تصوير

بدون شرح

رخ � رخ
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 شريعتى را به فارغ التحصيالن وصل كنيد
شــهردارى محترم! لطفاً بلوار شريعتى را به 
فارغ التحصيالن وصل كنيد. ميدان نمايشگاه 
اكثراً قفل مى شود. اتصال اين دو بلوار طرحى 
واقعاً جامع و كاربردى اســت، چون اين دو 
بلوار دقيقاً در مســير هم هســتند و اتصال 
بزرگراه امام على(ع) به خيابان ابرار را اگر هم 
ببنديد بهتراست، چون زياد كاربردى نيست 
و هم اينكه به دليــل طراحى بد و قديمى 

منظره جالبى ندارد.
915...9912

 مقبره شهدا را دريابيد
همه شــهرها با ساخت سقف بر روى مقبره 
شهدا آن را به حسينيه بزرگ و زيبايى تبديل 
كردند، اما متأسفانه در مشهد هيچ سايبانى 
وجود ندارد و المان ها و تابلوهاى زيبا و يادگار 
جنگ را جمع و به بيابانى از ســنگ بى روح 

تبديلش كردند.
936...6158

 اين شورا در بدعت ها پيشقدم است
اين شورا و شــهردارى شرم و حيا ندارند 
هر ســاعت يك كاال و خدمــات را گران 
مى كننــد. امــروز بليت اتوبــوس و قطار 
شــهرى را گران كرده! در تمــام بدعت 
گذارى هاى اين دولت پيشقدم و پرچمدار 

است.
915...0210

 قابل توجه كالنترى سجاد
اخيراً شب ها بين ساعت 8 شب الى 10 شب 
در منطقه آزادشهر، امامت 68، چهارراه سوم 
(جالل 65 چهارراه اول) نارنجك دست ساز 
پرتاب و منفجر مى كنند كه موجب رعب و 
وحشت زنان سالخورده و بيماران مى شود؛ 
بنابراين از كالنترى ســجاد تقاضاى كنترل 
بيشتر جهت تأمين آسايش بيشتر ساكنان 

را داريم.
915...8062

همه شــهرها با ساخت سقف بر روى مقبره 
شهدا آن را به حسينيه بزرگ و زيبايى تبديل 
كردند، اما متأسفانه در مشهد هيچ سايبانى 
وجود ندارد و المان ها و تابلوهاى زيبا و يادگار 
جنگ را جمع و به بيابانى از ســنگ بى روح 

 شريعتى را به فارغ التحصيالن وصل كنيد
شــهردارى محترم! لطفاً بلوار شريعتى را به 
فارغ التحصيالن وصل كنيد. ميدان نمايشگاه 
اكثراً قفل مى شود. اتصال اين دو بلوار طرحى 
واقعاً جامع و كاربردى اســت، چون اين دو 
بلوار دقيقاً در مســير هم هســتند و اتصال 
بزرگراه امام على(ع) به خيابان ابرار را اگر هم 
ببنديد بهتراست، چون زياد كاربردى نيست 
و هم اينكه به دليــل طراحى بد و قديمى 

اين شورا و شــهردارى شرم و حيا ندارند 
هر ســاعت يك كاال و خدمــات را گران 
مى كننــد. امــروز بليت اتوبــوس و قطار 
شــهرى را گران كرده! در تمــام بدعت 
گذارى هاى اين دولت پيشقدم و پرچمدار 

 شب 
، چهارراه سوم 
 چهارراه اول) نارنجك دست ساز 
پرتاب و منفجر مى كنند كه موجب رعب و 
وحشت زنان سالخورده و بيماران مى شود؛ 
بنابراين از كالنترى ســجاد تقاضاى كنترل 
بيشتر جهت تأمين آسايش بيشتر ساكنان 

على محمدزاده  تعطيلى خواسته يا ناخواسته 
اين ذهنيــت را ايجاد مى كند كــه در روزهاى 
تعطيل تمام فعاليت هاى اجتماعات بشرى تعطيل 
است در حالى كه اگر واقع بينانه به موضوع نگاه 
كنيم تعطيلى تنها به معناى توقف ارائه خدمات 
صرفاً ادارى مى باشــد و نمى توان در بسيارى از 
بخش ها تصور تعطيلى داشت. با همين مقدمه 
كوتاه براى بيان نمونه عينــى از اين موضوع به 
مسئله اى اشاره مى كنيم كه در سال هاى گذشته 

همواره مورد نقد شهروندان بوده است.

 بيمارى تعطيالت ندارد
يكى از دغدغه هاى بيماران ومراجعان اتفاقى به 
مراكز درمانى اين اســت كه در روزهاى تعطيل 
كادر درمانى متخصص در اين مراكز حضور ندارند 
و همين امر موجب بروز مشكالت بعدى براى فرد 

متقاضى دريافت خدمات درمانى ويژه مى شود.
با نگاهى به گزارش هاى منتشر شده در رسانه هاى 
سال هاى گذشته و بهتر است بگوييم يك دهه 
اخير مى بينيم يكى از انتقادات جدى ساكنان و 
مسافران بسيارى از شهرها و به طور خاص شهر 
مشهد اين بوده اســت كه به هنگام مراجعه به 

مراكز درمانى خدمات مطلوبى دريافت نكرده اند.
به گفته اين دسته از شهروندان متوليان درمانى 
برنامــه جامــع و كاملى براى حضور پزشــكان 
متخصص در مراكز درمانى ندارند و بيشتر مراكز 
درمانى با پزشكان عمومى ارائه خدمت مى دهند 
در حالى كه برخى از بيمــاران يا مراجعان بايد 

تحت نظر يك پزشك متخصص مداوا شوند.
به بيان ســاده اينكه بيمارى تعطيــالت ندارد 
و نمى تــوان به بهانه تعطيــالت از ارائه خدمات 
پزشــكى شــانه خالى كرد وهرچه بيمارى فرد 
خاص تــر و تخصصى تر باشــد ضــرورت وجود 
متخصصان مورد نياز در مراكز درمانى در اين ايام 

چند برابر مى شود.

 حضور نمادين متخصصان 
يكى ديگر از انتقادات در سال هاى اخير اين بوده 
كه هرچند در برنامه اعالمى از ســوى متوليان 
درمانى نام پزشــكان متخصص ديده مى شــد 
اما بســيارى از اين پزشــكان در مدت كشيك 
خود فقط صبح ها و به مدت يك يا دو ســاعت 
در بيمارستان حاضر بودند و بيشتر يك حضور 
نمادين داشــتند و تا روز بعد از دسترس خارج 

مى شدند.
همچنيــن شــهروندان معتقد بودند بيشــتر 
متخصصــان حاضــر در مراكز درمانــى در ايام 
تعطيالت نوروزى تخصص هاى كاربردى ندارند 
مثالً متخصص داخلى يا جراحى عمومى در مراكز 

درمانى بودنــد و متخصصان 
خاص از قبيل متخصص قلب 
يا متخصص كليه كمتر در اين 

مدت حضور داشتند. 

 تعطيالت فرصتى براى 
آموزش

انتقــاد ديگر شــهروندان در 
ايــن ســال ها اين بــوده كه 
چون پزشــكان متخصص در 
سفر هســتند مديران سعى 
مى كنند جاى خالى آن ها را با 
دانشجويان پزشكى پر كنند و 
بيشتر اين مدت فرصتى براى 

آموزش به آن ها است تا اينكه خدمات تخصصى 
به بيماران ارائه شود. 

شهروندان منتقد بر اين باور بودند و هستند كه 
مراكز درمانى دولتى در تعطيالت نوروزى بيشتر 
به يك كالس عملى دانشجويان شبيه مى شود 
تا يك مركز درمانى كه قرار است براى حفاظت 
از جان شهروندان درصد خطاهاى احتمالى را به 

صفر نزديك كند.

 بررسى انتقادات گذشته 
براى بهبود شرايط

بــا تمام اين اوصاف هرچند در ســال هاى اخير 
اقدامــات مؤثــرى بــراى كاســتن از انتقادات 
شهروندان در حوزه مديريت درمانى صورت گرفته 
اما به نظر مى رســد هنوز هم تا رسيدن به نقطه 
مطلوب كارهاى بيشترى بايد انجام شود. برهمين 
اســاس به منظور اطــالع از آخرين تصميمات 
متوليان اين حوزه براى تعطيالت نوروزى با دبير 
ستاد خدمات سفر نوروزى دانشگاه علوم پزشكى 

مشهد گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد.

 تالش براى رفع نقايص 
دكتر سيد مرتضى احتشام فر 
در ابتدا با قبول بخش زيادى از 
انتقادات مطرح شده، گفت: به 
منظور موفقيت بيشتر برنامه ها 
و تصميمات مديريتى در هر 
حوزه اى بايد نگاهى دقيق به 
نتايج اقدامات در ســال هاى 
گذشته داشــت كه بر همين 
گزارش هاى  بررسى  با  اساس 
بازرســان در ســال هاى قبل 
سعى شــده تا در سال جارى 

نقايص احتمالى رفع شود.
وى اظهار داشت: از سوى ديگر 
به منظور تحليل بيشتر برنامه تدوينى از دوماه 
قبل شــيوه كشيك پزشــكان در مراكز درمانى 
تهيه و اعالم شــد تا نظرات مختلف جمع بندى 
شود و نيز جلســات متعددى با حضور رياست 
دانشگاه، معاونت آموزشى، اعضاى هيئت علمى 
و رئيس دانشــكده پزشكى برگزار شد تا جوانب 
مختلف كار مورد تجزيــه و تحليل قرار بگيرد.

 برنامه خدمتى پزشكان
احتشــام فر در خصــوص انتقاد شــهروندان از 
حضور كوتاه مدت متخصصان در مراكز درمانى 
هم اظهارداشــت: به منظور حــذف اين دغدغه 
شــهروندان در برنامه ســال جارى ايــام نوروز 
پزشكان متخصص ملزم شده اند تا هر روز صبح 
به مدت 5 ســاعت در محل خدمت خود حاضر 
باشــند و اگر زودتر از اين زمان مركز درمانى را 

ترك كنند تخلف كرده اند.
وى افزود: باور ما بر اين است كه مراجعان به مراكز 
درمانى در ايام تعطيل هم بايد خدمات مورد نياز 
را بــه طور كامل دريافت كنند نه اينكه به بهانه 

عدم حضور پزشــك در مراكز درمانى از دريافت 
خدمات درمانى محروم بمانند. 

 برداشت اشتباه از واژه دانشجو
دبير ستاد خدمات ســفر نوروزى دانشگاه علوم 
پزشــكى مشهد در پاســخ به گاليه شهروندان 
از حضور دانشــجويان پزشكى به جاى پزشكان 
متخصص در مراكز درمانى هم گفت: متأسفانه 
برداشت اشــتباهى از واژه دانشجو در بين عوام 
موجب اين گاليه شده است چرا كه شهروندان 
تصور مى كنند يك دانشجوى معمولى پزشكى 
قرار اســت به آن ها خدمت ارائه نمايد در حالى 
كه رزيدنت فردى است كه داراى مدرك پزشكى 
است و در حال گذران دوره تخصص مى باشد كه 
باز نسبت به ميزان سال هايى كه از دوره او گذشته 

متفاوت است.
به بيان ساده رزيدنتى كه سال چهارم است يعنى 
چند ماه مانده تــا مدرك تخصص خود را درآن 
رشته دريافت كند و تالش شده تا در ايام نوروز در 
زمان هايى كه متخصصان در بخش حضور ندارند 
از رزيدنت هاى سال سوم و چهارم بيشتر استفاده 
شود و اين در حالى است كه متخصص كشيك 
پس از 5 ساعت حضور در بخش ما بقى ساعت 
شبانه روز را به صورت آماده باش در دسترس باشد 

تا به محض نياز به مركز احضار شود.

 نظارت هاى چندگانه
احتشام فر درباره نحوه نظارت بر فعاليت ها در ايام 
نوروز هم گفت: بهترين ناظر ما مردم هستند و 
از شــهروندان در خواست مى شــود به محض 
مشاهده هرگونه تخلفى از طريق سامانه تلفنى 
190 موضوع را به اطالع مديران بخش نظارتى 
برسانند چرا كه اين سامانه ملى است و از باالترين 
مقام وزارتى تا مديران استانى با ثبت يك مورد 
شــكايت موضوع را رصــد مى كنند تا به نتيجه 
مطلوب برســد. اما نكته قابل تأمل اين است كه 
متأسفانه برخى از انتقادات يا شكايات ثبت شده 
در سامانه قابليت پيگيرى الزم را ندارد و به نوعى 
شايد بتوان گفت مزاحمت محسوب مى شود ولى 
همين تماس ها هم بررسى مى شوند كه موجب 

صرف وقت و توان بازرسان مى شود.
وى اظهارداشت: از سوى ديگربازرسى هاى سرزده 
تيم هاى نظارتى كشــورى و استانى هم در ايام 
نــوروز از مراكز درمانى صورت مى گيرد تا خللى 
در روند خدمت رســانى ايجاد نشود.همچنين به 
منظور اطالع رسانى بهتر به شهروندان تالش شده 
با نصب پوستر در اماكن ومعابر پرتردد مسافران 
نشانى مراكز درمانى و برنامه حضور متخصصان 

به اطالع آن ها برسد.

آيا قصه هميشگى حضور كمرنگ متخصصان در مراكز درمانى، نوروز امسال هم تكرار مى شود؟

مردم دربه در درمان نمانند

در برنامه سال جارى 
ايام نوروز پزشكان 

متخصص ملزم شده اند تا 
هر روز صبح به مدت 5 
ساعت در محل خدمت 
خود حاضر باشند و اگر 

زودتر از اين زمان مركز 
درمانى را ترك كنند 

تخلف كرده اند

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
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روی خط حادهث زائران و مسافران نوروزی در گفت وگو با قدس خواستار شدند

دستگاه های نظارتی به تعطیالت نروند

علی محمدزاده پشتیبانی یا همان توجه 
به نیازهای میلیون ها مسافری که وارد شهر 
مشهد می شوند را نمی توان امری ساده تصور 
کرد و براســاس هر فرمولی کــه به تحلیل 
موضــوع بپردازیم، خواهیم دیــد اقدام های 
گســترده ای می خواهد تا مسافران در مدت 
حضور خود در این شــهر احساس کمبودی 

نداشته باشند.
با نگاهی به آمار ورود زائران به شــهر مشهد، 
می بینیــم به یکباره و در مــدت زمان کوتاه 
دو هفته ای تعطیالت نوروزی جمعیت شهر 
چند برابر می شــود و باید حجم خدمات در 
بخش های مختلــف هم به همین نســبت 
افزایــش یابد، چرا که در غیر این صورت و با 
ایجاد اختالل در روند خدمات دهی بخشی از 

فعالیت های شهر مختل خواهد شد.
هرچند مدیران در بخش های مختلف همواره 
در حال رصد شــرایط هستند تا کاستی های 
موجود را شناسایی و روش های بهبود اوضاع 
را طراحی نمایند، اما بــه دلیل حجم باالی 
تقاضاها در قســمت های مختلف، بی تردید 
درصــد کمــی ناهماهنگی یا کمبــود قابل 
پیش بینی اســت که مورد نقد مسافران بوده 

و هست.
برهمین اســاس و به منظور شنیدن نظرات 
زائران نوروزی مشــهد با تعــدادی از آن ها 
گفت و گو کردیم و این پرسش را مطرح کردیم 
که خأل های احتمالی در پروسه خدمت رسانی 
به زائران در شهر مشهد چیست که در ادامه 

پاسخ های آن ها را می خوانید.

 حرم مطهر الگوی خدمت رسانی 
یک زائــر شــیرازی می گوید: اگر شــیوه 
خدمت رســانی و تکریم زائر کــه در حرم 
مطهر اجرایی می شــود در تمام شهر مشهد 
به عنوان الگوی رفتاری باشــد بســیاری از 

مشکالت رفع می شود.
مویدی می افزاید: مشهد به سبب وجود بارگاه 
امام رضا)ع( هرساله پذیرای میلیون ها مسافر 
است؛ بنابراین باید فرهنگ عمومی این شهر 
هم بیانگر جایگاه ویژه این شــهر باشــد، اما 
متأســفانه گاهی برخوردهایی در سطح شهر 

با زائران می شود که زیبنده این شهر نیست.

وی با اشــاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر 
جامعه می گویــد: افزایش قیمت ها در بخش 
تغذیه مســافران کاماًل مشــهود است، چون 
هم تنوع و هم کیفیت غذاهایی که در مراکز 
اقامتی در اختیار مسافران قرار می گیرد، کم 
شــده است و الزم است تا متولیان این حوزه 

نظارت بیشتری داشته باشند.

 اطالع رسانی و راهنمایی زائران
زائــر اهل تهران هم ضمن اشــاره به زیبایی 
شهر مشــهد، می گوید: بی تردید مشهد یکی 
از تمیزترین و زیباترین شهرهای کشور است.

احمدی می افزاید: یکی از کمبودهای شــهر 
مشــهد که از گذشــته وجود داشته مسئله 

اطالع رســانی یــا راهنمایی 
زائران اســت، چراکه در تمام 
جهان  مســافرپذیر  شهرهای 
بــزرگ  تابلوهــای  معمــوالً 
راهنمایی مســافران در معابر 
پر تردد نصب شده تا مسافران 
براحتی بتواننــد مقاصد خود 
و راه های رســیدن بــه آن ها 
اظهار  نماینــد.وی  انتخاب  را 
مــی دارد: هرچند در محدوده 
دکه  تعــدادی  اطراف حــرم 
راهنمای زائر وجــود دارد، اما 
این دکه ها کم هستند و فقط 

در معابر اصلی قرار دارند در حالی که بسیاری 
از زائران در داخل بافت اصلی مستقر هستند 
و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا زائران بدون 
نیاز به آمدن به معابر اصلی، بتوانند نیاز خود 

را رفع نمایند.

 کمبود پارکینگ مشکلی همیشگی
پدر یک خانواده بوشــهری کــه چند روز از 
اقامتشــان در مشــهد می گذرد هم ضمن 
خوب توصیف کردن شــرایط کلی شهر، از 
مشــکلی همیشــگی گالیه دارد و می گوید: 
برخی مســائل حاشــیه ای وجــود دارد که 
موجب انتقاد مســافران مشــهد می شود و 
شــاید اصلی ترین آن ها، نبود پارکینگ برای 
خودروهایشان باشد. زارعی می افزاید: هرچند 
نمی توان انتظار داشت به اندازه نیاز مسافران 

امکاناتی از قبیل پارکینگ فراهم شــود، اما 
در حال حاضــر تعداد پارکینگ ها در اطراف 
حرم بســیار ناچیز است و الزم است تا توجه 

بیشتری به این موضوع شود.

 راهنمایی اشتباهی، ممنوع
جوان اهل افغانستان که برای نخستین بار به 
زیارت امام رضا)ع( آمده، می گوید: موضوعی 
که موجب تعجب من شــده است راهنمایی 
اشتباه مسافران از سوی برخی از اهالی مشهد 
است به گونه ای که در بعضی موارد حس آزار 

و اذیت مسافران ایجاد می شود.
سید اعجاز حیدری می افزاید: وقتی وارد شهر 
زیارتی مانند مشــهد می شوی انتظار نداری 
به شــوخی  فردی حتی 
آدرس اشتباه بگوید. اما در 
یک هفته ای که در مشهد 
بودم اتفاقات نامعمولی را 
اصاًل  تجربه کــرده ام که 
انتظارش را نداشــتم.او با 
اشاره به امنیت فوق العاده 
حاکم بــر شــهر، اظهار 
مــی دارد: آرزوی اهالــی 
کشــور افغانســتان یک 
روز زندگــی در آرامــش 
است،  ایران  مشابه کشور 
امــا وقوع برخــی جرایم 
در شهر مشــهد باید به صفر برسد به عنوان 
مثال شاهد ســرقت گوشی تلفن همراه یک 
جوان ایرانی در یکی از کوچه های اطراف حرم 
بودم و بی شک اگر گوشــی یک زائر در این 
شهر به سرقت برود نه تنها خاطره بدی برای 
او می ماند کــه بازگو کردن آن موجب تبلیغ 

منفی برای شهر مشهد می شود.

 نظارت دائمی 
صمدی زائری که از مشــکین شهر به مشهد 
آمده هم با انتقاد از چند گانگی قیمت ها در 
مرکز شــهر، می گوید: الزم است نظارت های 
بیشتری بر قیمت تمام کاالها در شهر مشهد 
صورت بگیرد، چراکه مسافران زیادی وارد این 
شهر می شــوند و دیدن این تخلفات ذهنیت 

خوبی در آن ها ایجاد نمی کند.

مجتبــی، زائــر اصفهانــی هم بــه ضرورت 
تقویت سیســتم حمل ونقل عمومی مشهد 
اشــاره می کند و می گوید: متأسفانه یکی از 
دغدغه های ما هنگام ســفر به مشــهد چانه 
زنی بر سر قیمت کرایه جابه جایی در داخل 
شهر است به طور مثال مسیری را که از محل 
اقامتمان تا حــرم با 10 هزار تومان آمده ایم، 
هنگام بازگشت باید مبلغ بیشتری پرداخت 
کنیم، چون رانندگان خودروهای مستقر در 
اطراف حرم به تصور اینکه زائر هســتیم و از 
قیمت های شهر اطالع نداریم مبلغ بیشتری 
طلب می کنند که زیبنده شهر مشهد نیست.

زائــر دیگری که اهل تبریز اســت و در یکی 
از هتل های نزدیک حرم مســتقر است، نبود 
تابلوهای اطالع رســانی خطوط اتوبوسرانی 
در محدوده مرکز شــهر را ضعف مدیریت در 
این بخش می داند و می گوید: باید شهرداری 
مشهد پایانه های ویژه ای در اطراف حرم ایجاد 
کند و برای مسیر های پرتردد زائران خطوط 
ویژه اتوبوس یا تاکســی تعریف کند تا زائران 
بدون دغدغه و نگرانی با کمترین هزینه و در 

کوتاه ترین زمان به مقصد خود برسند.

 سخن پایانی 
با جمع بندی موارد ذکر شده از سوی زائران، 
می توان گفت بسیاری از گالیه های مسافران 
با افزایش نظارت ها رفع خواهد شد، چراکه در 
بخش خدمــات کمیت و کیفیت ها با نظارت 
بیشتر حفظ خواهد شد و بی شک اگر نظارت 
دقیق تر باشد چیزی به نام گران فروشی رخ 
نمی دهد.همچنیــن به اســتناد گفته زائران 
امکانات شهر مشهد در اکثر بخش ها در حد 
مطلوبی قــرار دارد و تنها اندکی برنامه ریزی 
دقیق تر می تواند میزان رضایتمندی آن ها را 
افزایش دهد و شــاید بتوان گفت طرح زوج 
و فرد اطراف حرم و کمبود پارکینگ در این 

محدوده جدی ترین نقد زائران مشهد باشد.

آب و هوا
  پیش بینی خسارت ناشی از افزایش 

سرعت وزش باد درخراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناســی با ورود جریانات ناپایدار 
جوی و نفوذ ســامانه بارش  زا به اســتان در سه روز آینده به 
طور متنــاوب افزایش ابرناکی، رگبار باران همراه با وزش باد 
شدید برای غالب نقاط استان پیش بینی می شود. ضمن اینکه 
طی امروز دما در ســطح استان روند کاهشی دارد و بارش ها 
امروز در نواحی سردسیر و کوهستانی استان به شکل باران و 
برف خواهد بود. همچنین طی امروز سه شنبه احتمال بروز 
خسارت ناشی از افزایش ســرعت وزش باد در سطح استان 
وجود دارد. طی این مدت در بخش هایی از استان آبگرفتگی 

معابر دور از انتظار نیست.

خبر
  برقراری پروازهای مسیر

 سبزوار - کیش از فروردین ۹۸

قدس: پروازهای مسیر سبزوار - کیش از فروردین 98 برقرار 
می شود.مدیر فرودگاه ســبزوار گفت: با پیگیری نمایندگان 
سبزوار و طی جلســه ای با مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا 
قرارشد پروازهای مسیر سبزوار - کیش از فروردین 98 با این 

شرکت برقرار شود.
روشــن بین گفت: در صورت نبود مشکل خاصی، پنج پرواز 
درمسیر سبزوار- کیش و بالعکس در روزهای ۶، 9، 1۳، 1۷ 
و ۲0 فروردین 98 توســط شرکت هواپیمایی آتا از فرودگاه 

سبزوار صورت خواهد گرفت.
وی افزود: شــهروندان ســبزواری و مردم ســایر نقاط غرب 
خراســان رضوی برای سفر به کیش از فرودگاه سبزوار، باید 
بزودی برای رزرو بلیت مراجعه کنند و در صورت استقبال از 

پرواز سبزوار - کیش، این پرواز ادامه خواهد یافت.

 5 مفقود شده سیل بردسکن
 پیدا شدند

فارس: رئیس اداره هواشناســی بردسکن از بارش ۳0 میلیمتر 
 باران در این شهرستان خبر داد.

جواد مصطفوی در جلسه ستاد بحران این شهرستان افزود: این 
بارندگی ها همراه با توفان اتفاق افتاد که در چند محور بردسکن 
 بویژه محورهای روستایی این شهرستان موجب وقوع سیل شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر بردسکن و کاشمر نیز در ادامه این 
جلســه با اشاره به مفقود شــدن 5 نفر در سیل یکشنبه شب 
گذشــته، گفت: همه این افراد با تالش نیروهای امداد رسان به 
ســالمت نجات یافتند.احمد رضاپور ادامه داد: در شــب حادثه 
یک خانواده 5 نفره از جاده قدیم ســبزوار به بردسکن در حال 
حرکت بودند که با توجه به بروز ســیل از مســیر خارج شده و 
مفقود شدند، اما صبح دیروز آن ها از این سیل به سالمت نجات 
یافتند. سرپرســت فرمانداری بردسکن نیز در خصوص در نظر 
گرفتن تمهیدات الزم برای بارندگی های اخیر و آینده گفت: اداره 
جمعیت هالل احمر این شهرستان، اداره راه و حمل ونقل جاده ای 

و همه اعضای ستاد بحران در آمادگی کامل هستند.

با دستور رئیس دادگستری فریمان صورت گرفت
 آزادبودن تردد در مسیر بزرگراه 

شهید شوشتری در نوروز 
قدس: رئیس دادگستری فریمان گفت: بر اساس تصمیم شورای 
پیشگیری از جرم خراسان آزاد بودن تردد در مسیر بزرگراه شهید 
شوشــتری در ایام تعطیالت نوروز ، از ۲5 اســفندماه 9۷ تا 1۶ 

فروردین 98 تردد در این مسیر آزاد است.
علــی آذری افزود: محــور مواصالتی فریمان به مشــهد یکی 
از محورهای حادثه خیز و پرخطر در اســتان اســت که شورای 
پیشگیری از جرم شهرستان فریمان با بررسی موضوع، مکان های 
حادثه خیزرا شناسایی کرده است. وی افزود: برنامه ریزی شده 
است تا پس از این مدت یک گیت در مسیر خروجی اضافه شود 
و از وقوع حوادث احتمالی در ایام پیش رو جلوگیری شود تا در 

سال پیش رو کمترین آمار تصادفات را شاهد باشیم.

به دلیل لغزنده بودن جاده های ارتباطی اتفاق افتاد
 وقوع 17 تصادف جرحی و خسارتی

 در محورهای خراسان رضوی
تسنیم: رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: به دلیل بارش 
باران 1۷ تصادف جرحی و خســارتی در استان اتفاق افتاد که 
11 نفر در این حوادث مصدوم شدند.ســرهنگ هادی امیدوار 
روز گذشــته با بیان اینکه به دلیل وقــوع بارندگی ها جاده های 
استان لغزنده هستند، افزود: به همین دلیل پلیس راه به منظور 
جلوگیری از بروز هر حادثه ای در تمامی مناطق فعال هســتند.

وی اظهار داشت: در برخی جاده ها نظیر مشهد- سبزوار، 
مشــهد- چناران، مشــهد- نیشــابور و خــواف عالوه بر 
بارندگی، وزش باد شــدید نیز دیده شــده است.امیدوار 
خاطرنشان کرد: ترافیک در جاده های اصلی و ورودی های 

مشهد نسبت به سایر جاده ها بیشتر است.

  5 مصدوم در واژگونی مینی  بوس ها 

ایسنا: دو مینــی  بوس صبح روز گذشــته پس از برخورد با 
یکدیگر در محور سالمی به چمن آباد از توابع خواف به داخل 

کال حاشیه پل جاده ای سقوط کردند.
بخشدار سالمی در این باره اظهار کرد: این سانحه رانندگی در 

یک کیلومتری ورودی شهر سالمی رخ داد.
یحیی براتی گفت: پنج مصدوم این سانحه با آمبوالنس های 

اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی عنــوان کرد: در این حادثه راننده یکی از مینی بوس ها با 
نزدیک شدن به پل از ســرعت خود می کاهد و مینی  بوس 
پشت سر نیز سرعت بیشــتری داشته که این عامل موجب 
می  شــود این دو دســتگاه مینی  بوس با هم برخورد کرده و 

سپس هر دو به داخل کال کنار پل سقوط کنند.
وی گفت: یکی از مینی  بوس ها از درون گل و الی و آب کال 
بیرون کشیده شد و تالش برای باال آوردن مینی  بوس دیگر 

کماکان ادامه دارد.

 اعتماد بیجا در نیشابور دردسرساز شد
نیشــابور-خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرســتان 
نیشــابورگفت: در پي اعالم شکایت یکی از شهروندان مبني 
بر برداشــت هاي غیرمجاز از حساب بانکي وی با انجام خرید 
اینترنتی، پیگیري موضوع در دســتورکار کارشناسان پلیس 
فتا شهرســتان قرار گرفت.سرهنگ حسین دهقان پور افزود: 
کارشناسان پلیس فتا پس از بررسي هاي فني متوجه شدند 
فردي اقدام به برداشت هاي غیرمجاز به صورت خرید اینترنتي 
به مبلغ 18 میلیون و ۲00 هزار ریال از حساب شاکی کرده 
اســت.وی خاطرنشان کرد: مأموران پس از شناسایي متهم و 
با هماهنگي قضایي این فرد را در یک اقدام ضربتي دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: متهم 
در مواجهه با ادله و مســتندات پلیس به بزه انتسابي اعتراف 
و اظهار داشت؛ شاکي از دوستان بنده مي باشد که حدود سه 
ماه پیش کارت عابر بانک خود را جهت انجام کار بانکي به من 
واگذارکرد که با سوء  استفاده از اعتماد وي اقدام به برداشتن 

شماره کارت و رمز دوم وي و سپس خرید اینترنتي کردم.

 کشف24 تن برنج خارجی قاچاق 
قدس: ۲4 تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و 

۷00 میلیون ریال در شهرستان نیشابور کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان نیشــابور گفت: در پي کسب 
خبري مبني بر ورود دو دســتگاه کامیون حامل برنج قاچاق 
و غیرمجاز به نیشــابور، پیگیری موضــوع به صورت ویژه در 
دســتور کار کارآگاهان دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهي شهرســتان قرار گرفت.ســرهنگ حسین دهقان پور 
افــزود: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي 
با هماهنگی مقام قضایی کامیون ها را در ورودي شهرســتان 
شناسایي و متوقف کردند.وی گفت: دو متخلف در این رابطه 

دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 کشف 4۰۳ کیلوگرم موادمخدر
 در بجستان

بجســتان - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان 
بجســتان از توقیف یک دستگاه خودرو سمند و کشف 40۳ 

کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک خبر داد.
 سرهنگ حسن آزادیخواه در تشریح این خبر افزود: در پی 
کسب اخبار و اطالعاتی مبنی بر حمل محموله موادمخدر 
توســط خودروهای تیزر و به صورت خانوادگی از اســتان 
سیســتان و بلوچستان به استان های شمالی کشور موضوع 
در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر 
قــرار گرفت.وی گفت: خودرو ســمند حامل موادمخدر در 
محور فردوس به بجســتان و در عملیاتی غافلگیرانه صبح 
دیروز که با سه نفر سرنشین و به صورت خانوادگی از مسیر 
فردوس به بجستان حرکت می کرد توقیف و در بازرسی از 
آن مقدار 40۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد.
وی افــزود: راننــده خودرو حامل مواد مخــدر مرد جوانی 
حدوداً ۳0 ساله بوده که به همراه همسر و فرزند خردسالش 
در پوشــش خانوادگی و با توجه به ایام پایانی سال و شروع 
ســفرهای نوروزی قصد انتقال این محموله را داشته که با 
هوشــیاری و حضور به موقع مأموران موفق نشده و در دام 

پلیس گرفتار شدند .

 کشف ۹۰۰ عدد قرص غیرمجاز 
در فریمان

قدس: 900 عدد انواع قرص غیرمجاز از یک واحد صنفی 
در شهرستان فریمان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان فریمان گفت: در پی دریافت 
خبــری مبنی بر تهیــه و توزیع کشــف 900 عدد قرص 
غیرمجــاز در یک واحــد صنفی در این شــهر موضوع در 
دستورکار پلیس قرار گرفت.سرهنگ خرسند گفت: مأموران 
پلیــس آگاهی یک واحــد صنفی را کــه در این خصوص 
فعالیت غیرقانونی داشت را شناسایی و یک متهم را در این 

رابطه دستگیر کردند.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی عنوان شد

مطالبات داروخانه ها امروز پرداخت می شود

خبر

پروین محمدی: معاون توســعه و مدیریت 
منابع بیمه سالمت کشــور گفت: با تدبیر و 
مدیریت رهبر معظم انقــالب و توجه خاص 
ایشان به موضوع ســالمت امسال 500 یورو 
معادل 441۳ میلیارد تومان از صندوق توسعه 
ملی دریافت و مطالبات سازمان ها و مؤسسات 
طرف قرارداد بیمه سالمت کشور غیراز مراکز 

دانشگاهی را پرداخت و تسویه کردیم.
دکتر شاهرخ رامزی در آیین تودیع و معارفه 
مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی افزود: 
با پرداخت ۷0 درصد مطالبات دانشــگاه ها و 
مؤسسات پزشــکی طرف قرارداد دولتی در 
حــال حاضر ۳۷0 میلیارد تومــان باقیمانده 
بدهــی ســال 9۶ بــه دانشــگاه های علوم 
پزشکی اســت و در حوزه خصوصی نیز اعم 
از داروخانه هــا، مراکز درمانی، خیریه ها و... تا 
شــهریور قطعی پرداخت شده است و از فردا 
)امروز( مطالبات داروخانه ها در وجه استان ها 

پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت: طبق برنامه دولت در طرح 
تحول ســالمت قرار بود 5 میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه همگانی قرار گیرند که این تعداد 
امروز به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است. 
بنابراین بــا کاهش 4 درصدی اعتبارات بیمه 
ســالمت در ســال 9۷ با مشــکالت زیادی 
روبه رو شــدیم که امیدواریم در ســال 98 با 
کاهش تعداد پوشــش بیمه همگانی و سوق 
دادن به طرف بیمه ایرانیان بتوانیم هزینه ها 
را مدیریــت و کنتــرل کنیم. زیــرا در حال 
حاضر 4۲ میلیون نفر از جمعیت کشــورمان 

تحت پوشش بیمه سالمت 
هستند و با احتساب سایر 
صندوق هــای بیمه ای 85 
رایگان  بیمه شدگان  درصد 
این وضعیت  می باشند که 
تنها مشــکالت زیادی  نه 
برای بیمه ســالمت ایجاد 
هزینه های  بلکــه  می کند 
زیادی نیز به بودجه عمومی 
کشور تحمیل خواهد کرد 
زیرا برای بیمه شــدن یک 
میلیون نفر به 5۲۲ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.

 توجه خاص مسئوالن 
کشور به مشهد

در این مراسم دکتر دارابی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز به شرایط متفاوت 
خراســان رضوی نسبت به 
کرد  اشاره  دیگر  استان های 
و گفت: با وجود گردشگران 
سالمت،500 هزار نفر تبعه 
خارجی، یک میلیون و ۲00 
هزار نفر حاشیه نشــین،۳0 
میلیون زائر و.... بخش زیادی 
از مراجعان به مراکز درمانی 

بیماران و بیمه شدگان سایر استان ها می باشند 
که طبعاً به جمعیت ثابت استان و مشهد اضافه 
می شــوند و نیازمند بودجه و اعتبارات خاص 
هستند. ازاین رو نگاه مسئوالن باید به مشهد 
و خراسان رضوی خاص باشد و اعتبارات حوزه 

سالمت در حد نیاز تعیین شود.

  میزبانی خراسانی ها از 8/5 میلیون 
زائرنوروزی

همچنین دکتر صالحی، مدیرکل امور فرهنگی 
و اجتماعی اســتانداری خراسان رضوی نیز 
در این مراســم بــه ورود 8/5 میلیون زائر در 
ایام نوروز به مشــهد اشاره و اظهار داشت: ما 
برای پذیرایی از زائران نوروزی که پیش بینی 
می شود بیش از 8 میلیون نفر باشند آماده ایم 
و تمام مدیران دستگاه ها و سازمان های استان 
نیز برای ارائه خدمت به زائران حضرت رضا)ع( 
مهیا شده اند اما با توجه به زائرانی که یکباره 
قصد تشرف به حرم رضوی را می کنند و عازم 
مشهد می شوند باید شرایط را به گونه ای مهیا 
کنیم که در شــأن میهمانان امام هشتم )ع( 
باشــد. از این رو مسئوالن و مقامات مملکت 
باید اعتبارات ویژه ای به این استان اختصاص 
دهند. در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات 
5/5 ســاله دکتــر علیرضا رمــزی، مدیرکل 
پیشین بیمه ســالمت خراسان رضوی، دکتر 
سید مرتضی وجدان، به عنوان مدیرکل جدید 
بیمه سالمت خراسان رضوی معرفی  و دکتر 
رمزی به عنوان مشاور سازمان بیمه سالمت 

کشور معرفی شد.

هرچند نمی توان انتظار 
داشت به اندازه نیاز 

مسافران امکاناتی از 
قبیل پارکینگ فراهم 

شود، اما در حال حاضر 
تعداد پارکینگ ها در 

 اطراف حرم بسیار
 ناچیز است

بــرش

امسال 5۰۰ یورو معادل 
44۱۳ میلیارد تومان 
از صندوق توسعه ملی 

دریافت و مطالبات 
سازمان ها و مؤسسات 

طرف قرارداد بیمه 
سالمت کشور غیراز 
مراکز دانشگاهی را 

پرداخت و تسویه کردیم

بــرش
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