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مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

شهرستان ها
 نزدیک به 14 ماه است که دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارانه 
و اضافه کار نیروهــای خود را پرداخت نکرده اســت. بــه کجا باید 

شکایت کنیم؟
 درمانگاه گلبهار به ازای تزریق هر آمپول داخل سرم وجه کامل 

یک تزریق را از بیمار دریافت می کند، آیا این اشکال ندارد؟
 ما عابران پیاده در شهرســتان فریمان از سد معبرهای کسبه 
بولوار امام رضا )ع( خسته شده ایم. به خصوص میوه فروش ها که 
پیاده رو و حاشیه خیابان را تصرف کردند. آیا واقعا شهرداری نمی 

تواند اقدامی انجام دهد؟
 کارخانه قند تربت جام قرار بود 2 هفتــه ای پول طلبکارها را 
بدهد ولی با گذشت بیش از 9 ماه هنوز بخش قابل توجهی از پول ما 

را پرداخت نکرده است. لطفا پیگیری کنید.
 برق روستای گردشگری بوژان مدت زیادی است که ضعیف 
اســت. گزارش های زیادی توســط دهیاری و اهالی بــه اداره برق 
شهرستان نیشابور داده شده، ولی اقدامی انجام نگرفته است. لطفا 

رسیدگی شود.
 ما اهالی تپه سالم از وضع نابه سامان محل زندگی مان گالیه 
های بسیاری داریم. متاسفانه با بی توجهی مسئوالن به این منطقه، 
مشکالتمان حادتر می شود. از این طریق می خواهیم صدای مان را 
به گوش مسئوالن برســانیم تا با دقت در اوضاع زندگی مردم این 
منطقه، متوجه شــوند که آن ها با چه مشکالتی دســت به گریبان 

هستند و شاید چاره ای بیندیشند.

آب و فاضالب
 فشار آب خیابان استادیوسفی در قاسم آباد تا چند روز قبل 
خوب بود. اما پس از یک قطعی دوروزه ازساعت 8 صبح تا 9 شب 
فشــار آن به شــدت افت می کند. اداره آب و فاضالب رسیدگی 

کند.

نیروی انتظامی
قبل از این که سردار امیری مقدم از این شهر بروند، بگویید آن 
سالی که مغازه ها را مجبور می کردند ساعت 12 شب تعطیل کنند 
من داخل پارک کوهسنگی مغازه داشتم و بیشتر مشتریانم از این 
ساعت به بعد بودند. آن سال ضرر زیادی کردم و هنوز به شهرداری 

بدهکارم.
 یک سال و نیم پیش خودرویی خریدم که هم آن را تعویض پالک 
بردم و هم ســند قطعی محضری به نامم خورد، ولی مامور نیروی 
انتظامی آمد و خودرو را برد. وقتی به اجرای احکام مراجعه کردم 
گفتند این خودرو در 5 سال پیش سرقتی بوده و سند تقلبی درست 
شده است. این در حالی است که در این 5 سال، 5 بار خرید و فروش 
شده و هر پنج بار هم سند قطعی و محضری به نام خورده است و هیچ 

کس هم متوجه چیزی نشده است. لطفا بررسی شود.
 تا کی باید قانون وظیفه عمومی ما همان قانون بدو تاســیس 
باشد و به یک ســرباز که تمام کارها و امور نظامی را انجام می دهد 
حقوقی پرداخت شود که هزینه بلیت یک سر اتوبوسش نشود، دیگر 
مخارج جای خود. ای کاش گزارشــی از مشکالت این عزیزان بی 

ادعا تهیه کنید.

نمایشگاه
 چه عجب در نمایشگاه خودروی مشــهد چشم مان به جمال 
خودروی ســبز تمام برقی، ولی متاســفانه چینی و با قیمت باالی 
288 میلیون تومانی روشن شد. طوری که از صحبت های مسئول 

مربوطه فهمیدم فناوری آن چنان مدرنی ندارد و ساخت و تجاری 
سازی آن در داخل کشور و با قیمت بسیار پایین تر، دور از دسترس 
نیست. فقط همت مسئوالن را می طلبد و به کارگیری افراد نخبه، 

مستعد وآماده به کار.

شهرداری
 با خانواده رفتیم نمازخانه پارک ملت در حاشیه بولوار معلم. 
مشاهده کردم که تعداد زیادی از مردم در نماز شرکت کردند، اما 
متاسفانه با وجود گرمای شدید هیچ گونه امکانات سرمایشی در این 

نمازخانه وجود نداشت.
 پلیس ســاختمان به ســاخت و ســاز ســاختمان هــای بدون 
پارکینگ در شهرک نوید هیچ توجهی ندارد؟ جالب این که شبانه 

یک طبقه اضافه می کنند آن هم بدون هیچ ضابطه ای.
 شهرداری محترم منطقه یک، لطفا فکری به حال ترافیک 
ورودی خیابــان امین 2، کوچه پشــت مســجد امام ســجاد )ع( 
بکنید، در زمان برگزاری مراســم در مسجد عمال کوچه مسدود 
می شــود، پیشــنهاد می شــود یک طرف کوچه را تابلوی توقف 

ممنوع نصب کنید.
 چرا شهرداری منطقه 9 ، توجهی به پیاده روی عریض حاشیه 
پیروزی بعد از میدان اقبال ندارد؟ دو سال از بازسازی کل پیروزی تا 
قبل میدان می گذرد، ولی ادامه آن در برنامه شهرداری هنوز جای 
نگرفته است. پستی و بلندی ناشی از لوله کشی، وجود چاله ها و 

پارک خودروها در پیاده رو، از مشکالت این منطقه است.
 از شــهرداری منطقــه عاجزانه تقاضا دارم ســری بــه خیابان 
کامیاب 10 بزند، ما نه شب داریم نه روز؛ از سر و صدای خودروها و 
آلودگی که به وجود می آید و از خطرات ســرعت زیاد اتوبوس ها و 

کامیون ها که روز و شب نمی شناسند.

موسسات مالی و اعتباری
از مسئوالن سوال کنید چرا موسسه کاسپین فقط جواب گوی 
موسسه فرشتگان است و به ســپرده گذاران دیگر موسسات مثل 
سپرده گذاران بدر توس که حدود دو سال و نیم است سپرده دارند، 

جوابگو نیست؟

قطارشهری
 آیا شرکت بهره برداری قطارشهری مشــهد این حق را دارد که 
چند نفر از نیروهای پیمانکار را تبدیل وضعیت کند و بقیه پیمانکارها 
را خیر؟ آیا این درست است حاال که شهردار می خواهد عوض شود، 
آقایان در این روزهای آخر، هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و 
تبعیض قائل شوند؟ لطفا شرکت بهره برداری قطارشهری پاسخ دهد.

متفرقه
 چرا هیچ اداره ای به نرخ باغســراهای اطراف مشهد نظارت 
ندارد؟ با هزار قرض و وام، مراسمی در یکی از باغ تاالرهای معروف 
شــاندیز گرفتم، اما غــذا و پذیرایی ضعیــف بود.خواهش می کنم 

پیگیری کنید تا نظارتی باشد.
 بابت یک اقلیم عوض کردن شرکت گاز 150 میلیارد ریال 
به مردم برگشت داده شد. حاال توجه داشــته باشید چه پولی از 
مردم می گیرنــد، آن وقت جنــاب وزیر می گوید شــب پرداخت 

یارانه خواب ندارم.

اتوبوسرانی
 اتوبوس خط 37، مسیر خیابان گاز به طرف غدیر در نوبت صبح 

بسیار با تاخیر می آید. لطفارسیدگی شود.

گزارش  

عقیل رحمانی

یــک شــنبه 8 مــرداد، طــی گزارشــی بــا عنــوان 
»کارچاق کن های باری!« به تخلفات برخی شرکت 
های باربری پرداختیم که قوانین موجود در زمینه 
دریافــت کمیســیون هــای قانونــی را رعایت نمی 
کردند و به جای دریافت 11 درصد قانونی در برخی 
موارد تــا 40 درصد هم اضافه تــر از راننده دریافت 
می کردند. در این گزارش کارشناس مسئول اداره 
بازرسی ســازمان صنعت و معدن اســتان به پشت 
پرده برخی داللی ها اشــاره کرد و وعــده داد که با 
شــرکت های باربری متخلف برخورد خواهد شد.

بازرسی های سرزده، تخلف 4 شرکت را 	 
برمال کرد

حال با گذشت کمتر از دو هفته از انتشار این گزارش 
و وعده مسئوالن در برخورد با متخلفان، کارشناس 
مســئول اداره نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان  در گفت و گویی با »خراسان 
رضوی« از نتایج انتشار این گزارش و پیگیری انجام 
گرفته، مــی گوید و یــادآور می شــود: پیرو انتشــار 
گزارش دریافت هزینه های غیر قانونی و کمیسیون 
های اضافه بر ســازمانی کــه برخی شــرکت های 
باربری مستقر در پایانه بار طرق از رانندگان دریافت 
می کردند اقدامات قابل توجهی انجام گرفت و طبق 
وعده ای که داده بودیم، تعدادی از کارشناســان را 
برای بازرسی های سرزده به محل اعزام و مدارک 
و مستندات برخی شــرکت های باربری مستقر در 
پایانه بار طرق را بررســی کردیم.مقدســی تصریح 
می کند: در این زمینه 4 شرکت، متخلف شناخته 
شدند و تخلف دریافت کمیسیون های غیر قانونی 
توســط آن ها بــرای ما محرز شــد، به همیــن دلیل 
پرونــده تخلف یکی از شــرکت هــا پــس از تنظیم و 
ارسال به تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی 
قرار گرفــت کــه رای محکومیت هم برای شــرکت 
متخلف صــادر و جریمه مالی شــد، اقدامــات الزم 
برای تنظیم پرونده تخلفات یکی دیگر از این شرکت 
های باربری متخلف هم در اداره بازرسی سازمان 

صنعت و معدن به پایان رسیده و مشخص شد طی 
یک ماه اخیر شرکت متخلف 17 میلیون ریال اضافه 
دریافت داشته است؛ پرونده اقدامات غیر قانونی این 
شــرکت هم به زودی به تعزیرات حکومتی اســتان 
ارسال خواهد شد.وی می افزاید: درباره دو شرکت 
متخلف دیگر هم، اضافه دریافتی شرکت ها برای ما 
مشخص است و کارشناسان ما در حال جمع آوری 
مستندات مربوطه هستند تا پس از مشخص شدن 
رقم دقیق اضافه دریافت ها، پرونده تخلفات آن ها 

تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.

منتظر برخورد دیگر دستگاه های متولی 	 
هستیم

مقدســی می گوید: با توجه به این کــه در گزارش 
منتشر شده 8 مرداد در روزنامه »خراسان رضوی«، 
مدیــران اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده 
ای اســتان اعالم کرده بودند که اگــر در این زمینه 
مســتنداتی وجود داشــته باشــد با شــرکت های 
متخلف با قاطعیت برخورد خواهد شد، طی مکاتبه 
ای رسمی شرکت های متخلف را به آن ها معرفی 
کردیم تا شاهد برخورد قانونی با متخلفان باشیم و 
حقی از رانندگان تضییع نشود. همچنین همزمان 
با ارســال نامه به اداره کل راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای استان، رونوشتی هم به مسئوالن پایانه بار 
ارسال شد تا آن ها هم درجریان موضوع قرار بگیرند 
و اقدامــات الزم برای برخــورد با متخلفــان انجام 
پذیرد.وی می افزاید: اگر در کنار شناسایی تخلفات 
برخی شــرکت های باربری از سوی اداره بازرسی 
سازمان صنعت و معدن، دیگر دستگاه های متولی 
نیز طبق قوانین داخلی خــود با متخلفان برخورد 
کنند می توانیم بگوییم در مدت کوتاهی دیگر شاهد 
این گونه تخلفات نخواهیم بود.وی یادآور می شود: 
در این مدت توانسته ایم با همراهی مدیران پایانه 
بار به بارنامه ها دسترســی پیدا کنیم و شناســایی 
تخلفات، دیگر کار ســختی برای کارشناســان ما 

نخواهد بود.

سامانه جامع انبارها دست و پای 	 
متخلفان را خواهد بست

کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت و معدن استان درباره دیگر اقدامات انجام 
شده برای کاهش کارچاق کن های باری می گوید: 
به تازگی ســامانه جامــع انبارها راه اندازی شــده 
که تحت نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
فعالیت می کند و می تواند از بســیاری از تخلفات 
مانند قاچاق کاال و... جلوگیری کند، در این روش 

تمامی انبارها شناســایی و جابه جایی کاال در این 
سامانه ثبت می شود، همچنین با اقدام خوبی که از 
سوی مسئوالن پایانه بار انجام گرفته است در حواله 
بارهای جدید نکات مد نظر سازمان صنعت و معدن 
هم دیده شده اســت تا جلوی پرداخت کمیسیون 
های غیر قانونی هم گرفته شود.مقدسی تاکید می 
کند: تنها مشکل ما همچنان، همان داللی است 
که هنوز بــرای حذف ایــن گونه اقدامــات در حال 
پیگیری هستیم تا بتوانیم افرادی را که با این رفتار 
خود قانون را دور می زنند محدود کنیم. اگر برخی 
اعتقاد دارند 11 درصد کمیسیون کم است و باید 
تغییر کند راه آن، نادیده گرفتن قانون نیست و باید 
مستندات کافی به دستگاه های مجری ارائه شود 

تا مصوبه اصالح شود.

برخی میدان های بار، عامل دالل بازی!	 
در ادامه با ابراهیم نصری مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان نیز گفت و گو می کنیم. وی 
درباره منشأ داللی ها در زمینه باربری ها می گوید: 
یکی از عامالن وجود دالالن، برخی از  میدان های 
بار اســت. بر اســاس قانون صاحب کاال و شــرکت 
های باربری بایــد برای حمــل و نقل بار، قــرارداد 
ببندند اما نه صاحبان کاال تن به ایــن قرارداد می 
دهند نه شــرکت ها، چرا که اگر این اقدام صورت 
پذیرد باید عوارض، مالیــات و حق و حقوق مربوط 

را پرداخت کنند.

فرار مالیاتی مانع شفاف سازی است	 

وی درباره علت استقبال نکردن برخی شرکت های 
باربری از شفاف سازی هزینه های دریافتی نیز می 
گوید: بار ها، از شرکت ها خواسته ایم دریافت هزینه 
هایی مانند بارگیری، لیفتراک و... را شفاف سازی 
و در بارنامه هم قید کنند تا مشخص شود چه مقدار 
آن بابت کمیسیون و چه میزان هم بابت هزینه های 
جانبی دریافت شده اســت که برخی از شرکت ها 
به دلیل فرار مالیاتی و دیگر تخلفات در این زمینه 

شفاف سازی نمی کنند.
ابراهیم نصری تصریح می کند: اگر دستگاه های 
مربوط، تخلف شرکتی را شناســایی کردند بدون 

شک با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

یک مسئول در سازمان صنعت و معدن استان از کشف تخلف چند شرکت باربری در کمتر از دو هفته خبر داد 

شناسایی 4 شرکت متخلف در ماجرای کارچاق کن های باری! 
مدیرکل حمل و نقل جاده ای استان: فرار مالیاتی برخی شرکت های باربری مانع شفاف سازی هزینه های دریافتی می شود 

جامعه

گزارش  جلسه

خبیری

دبیــر جامعــه آزمایشــگاهیان کشــور 
گفت: آزمایشگاهیان به دلیل این که در 
هنگام کار در آزمایشگاه برای تشخیص 
بیماری ها بــا انواع میکــروب و ویروس 
ســروکاردارند همــواره درمعرض خطر 
ابتال به بیماری هستند، به همین دلیل 
خواســتار ابالغ واجرایی شــدن قانون 
شــغل ســخت وزیان آور در خصوص آن 

ها هستیم.
به گزارش خراسان رضوی" حبیب ا... 
فاضلیان" روزگذشته  در نشست خبری 
کــه در ســازمان نظام پزشــکی مشــهد 
برگزار شــدافزود: متاســفانه بســیاری 
از افــراد بــا ســختی کار آزمایشــگاه و 
خطرات آن آشــنایی ندارند، زیان ها در 
آزمایشگاه بســیار خطرناک است؛ زیرا 
یک فرد شــاغل در آزمایشگاه هر لحظه 

با ویروس ها و آلودگی ها سروکار دارد.
وی با اشاره به قول وزیر کار، رفاه وامور 
اجتماعی درباره ابالغ قانون احتساب 
کارکنان آزمایشگاه ها به عنوان مشاغل 
ســخت و زیان آور بــه تامیــن اجتماعی 
اظهارکرد: اقدامات فنی آن انجام شده، 
اما تاکنون عمال این کار صورت نگرفته 
اســت که امیدوارم بــا توجه مســئوالن 

شاهد اجرایی شدن این وعده باشیم.
وی بــا بیــان ایــن که  هــم اکنــون بیش 
از 30هــزار فعــال آزمایشــگاهی عضو 
تشکل جامعه آزمایشگاهیان بالینی در 

کشور هستند اظهارکرد: از این تعداد، 
حدود5هــزار نفــر در مشــهد فعالیــت 
دارندو با وجود این که در دوره های قبل 
تالش های بسیاری در راستای احقاق 
حقوق خود انجام داده بودیم مسئوالن 
به این موضوع توجهی نداشتند اما وزیر 
بهداشت دردولت یازدهم ما را از حاشیه 

به متن و مرکز توجهات وزارتخانه آورد.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام 
ســالمت تصریح کرد: بــا این کــه طرح 
تحول نظام سالمت با هدف رفاه مردم و 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ارزان 
و مطلوب ارائه شد و ما با تمام وجود از آن 
حمایت کردیم و به حمایت خود نیز ادامه 
خواهیــم داد، امــا در اجــرای این طرح 
بیشتر پزشکان و پرســتاران مورد توجه 
قرار گرفتنــد کــه امیدواریــم در ادامه، 
آزمایشــگاهیان و پیراپزشکان نیز مورد 

توجه قرار گیرند.
دبیــر جامعــه آزمایشــگاهیان بالینــی 
کشــوربا بیــان ایــن کــه یکــی دیگــر از 
مطالبات جامعه آزمایشــگاهی تصویب 
الیحــه ارتقــای بهــره وری کارکنــان 
آزمایشــگاه ها در هیئــت دولــت اســت 
اضافــه کــرد: امیدواریم الیحــه ارتقای 
بهره وری کارکنان آزمایشگاهی که در 
هیئت دولت متوقف شــده، دوبــاره در 
کمیسیون اجتماعی هیئت دولت مورد 

توجه قرار گیرد وبه تصویب برسد.
وی اضافه کرد: موضــوع تصویب الیحه 
ارتقــای بهــره  وری و رتبه بندی شــغلی 
آزمایشــگاه ها از دیگر مطالبات جامعه 

آزمایشگاهیان کشوراست که امیدواریم 
بــا اجــرای آن، آزمایشــگاه های بخــش 
خصوصی سامان یابد و همکاران ما در 
بخش خصوصی از وضعیت نابه سامان 

موجود بیرون بیایند. 
وی گفــت: با وجــود حمایت هــای همه 
جانبه وزیران از تشــکل های مردم نهاد 
و صنفی و تاکید بر این که این تشکل ها 
باید واســطه میان دولت و مردم باشند، 
اما همچنان شاهد برخی برخوردهای 
نا متعارف و گاه خالف قانون مسئوالن 

هستیم.
وی افزود: با این که قانون اساسی برای 
تشــکل های صنفی و تجمعــات تعریف 

مشــخصی دارد، اما در بعضــی از موارد 
شاهد هستیم که برخی از مسئوالن آن 
را نادیده می گیرند و خالف قانون عمل 
می کنند.دبیــر جامعه آزمایشــگاهیان 
بعضــی  از  انتقــاد  کشــوربا  بالینــی 
برخوردهای نامناسب برخی مسئوالن 
وزارت بهداشت در برابر طرح مطالبات 
این تشــکل صنفــی تصریح کــرد: ما به 
عنوان نماینــده بیــش از 30 هزارنفر از 
آزمایشگاهیان  باید بتوانیم مطالبات و 
درخواســت های خود را به وزارت خانه 
عنوان کنیم، اما این که بگویند شما حق 
حرف زدن ندارید با روح قانون اساسی 

ما سازگار نیست.

وی با بیان این که آزمایشگاه جای ورود 
افرادی کــه کنکــور و آزمون نــداده اند 
نیســت، گفت: متاســفانه امروز شاهد 
هســتیم که در برخی از دانشــگاه های 
کشــور در رشــته آزمایشــگاه، بــدون 
آزمون دانشجو می پذیرند که این برای 
آزمایشــگاه  که کاری بســیار حســاس و 

مهم است خطرناک است .
وی افزود: امیدوارم در راستای تقدیر از 
خدمات جامعه آزمایشگاهی کشور و با 
پیگیری های انجام شــده، هر چه زودتر 
روز 30 فروردیــن کــه روز بزرگداشــت 
حکیم سید اسماعیل جرجانی است به 

عنوان روز آزمایشگاه ثبت شود.

از میان خبرها

سالمت

ایرج نوذری نخستین سفیر ام اس 
استان شد 

طی مراســمی با حضور تنی چند از اعضــای هیئت مدیره 
و مســئوالن انجمن حمایــت از "ام اس" خراســان رضوی، 
ایرج نــوذری؛ هنرمند مطرح ســینما و تلویزیــون به عنوان 
اولین سفیر ام اس استان معرفی شد.به گزارش خراسان 
رضوی، سیدسعیدسیدزادگان، مدیرعامل انجمن حمایت 
از بیماران "ام اس" خراســان رضوی در ابتدای این جلسه 
با تاکیــد براهمیت موضــوع تأمیــن داروهای بیمــاران ام 
اس گفت: داروهــا دردو نوع خارجی و ایرانــی در بازار دارو 
موجود اســت و بیماران مبتال به این بیمــاری، باید ماهانه 
داروهای خودشــان را به قیمتی گزاف تهیه کنند؛ بسته به 
ســطح بیماری، گاهی دو روز در میــان، گاه هفتگی، یا دو 
هفته یک بار مجبور به تامین داروی مورد نیازشان هستند.
وی با بیان این که این بیماری خاص، بیمــاران را به تدریج 
زمین گیر و گوشــه گیر می کنــد، به فعالیت هــای انجمن 
حمایت از بیماران ام اس خراســان رضوی در زمینه احیا و 
فعال کردن این جمعیت در حاشیه جامعه پرداخت و بیان 
کرد: این مجموعه با برخورداری از هفت نیروی متخصص 
روان شناســی به صــورت رایگان، بــرای ارائــه کمک های 
آموزشــی در زمینــه راه های کنار آمــدن با این بیمــاری در 
خدمت بیماران و خانواده های آنان است. سیدزادگان به 
دیگر خدمات درمانی ارائه شده برای بیماران ام اس توسط 
این موسسه عام المنفعه اشاره کرد و گفت: این انجمن در 
کنــار روان شناســان، از همراهی نورولوژیســت هایی هم 
در سطح اســتان برای تمدید رایگان داروهای تجویز شده 
بیماران بهره می بــرد چرا که بیماران درصورت اســتفاده 
مرتب داروها، به اسپاسم ماهیچه ای و در نتیجه زمین گیر 
شدن مبتال نمی شوند.به گفته وی، با 11 فیزیوتراپ برای 
بازپروری فیزیکی و حرکتی بیماران ام اس هماهنگی های 
الزم انجام گرفته است،  همچنین با توجه به نیاز بیماران ام 
اس به انجام آزمایش های فصلی، با شش آزمایشگاه معتبر 
برای خدمت رسانی مناسب تر به این بیماران با برخورداری 
از تخفیف هایی از 10 تا 100 درصد، نظر به تایید انجمن، 
هماهنگ کرده ایم.وی با اشاره به این که تعداد بانوان درگیر 
این بیماری بیشتر از آقایان است، افزود: شمار بانوان مبتال 
به ام اس، دو تا سه برابر آقایان است، لذا با هماهنگی های 
انجام گرفته با پلیس امنیت اخالقی، پنج سالن مجهز را با 
تخفیف 70 درصدی برای ورزش و انجام تمرینات جسمانی 
بانوان در نظر گرفتیم.مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران 
ام اس خراســان رضوی اضافــه کرد: در کنــار آب درمانی، 
استخرهایی را با تخفیف 30 درصد برای استفاده بیماران 
ام اس تحت پوشش این مجموعه با تخفیف از مجموعه آبی 
آســتان  قدس هماهنگ کردیم.ایرج نوذری در ادامه این 
دیدار به عنوان نخستین ســفیر ام اس خراسان رضوی به 
برنامه های متعدد خود به همراه این انجمن در راســتای 
حمایت از بیماران ام اس اشــاره و ابراز کــرد: تالش دارم 
طی چهار ســال آینده با رفت و آمد مرتب به شــهر مشهد، 
برنامه هایــی را عملیاتی کنیــم که برخی مبتالیــان به ام 
اس، از مصرف داروها رها شــوند.در پایان این مراسم هم 
لوح انجمن ام اس خراسان رضوی حاوی متن دعوت این 
مرکز از ایرج نوذری به عنوان سفیر رسمی ام اس خراسان 

رضوی به وی تقدیم شد.  

اخبار  

اجتماعی

معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوی خبر داد: 

ورود اولین زائران به زائر شهر رضوی 
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضــوی از ورود و 
استقرار اولین گروه زائران زیارت اولی به زائر شهر رضوی 
خبر داد.به گزارش آستان نیوز، مصطفی خاکسار قهرودی 
در مراسم استقبال از این زائران گفت:97 زائر از دو استان 
سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی، مشــخصا از 
شهرستان های زابل و طبس در دو کاروان به مشهد مقدس 
 اعزام و در دو طبقه اولین بلوک زائرشــهر مســتقر شــدند.
وی با اشاره به نحوه پذیرش در این مکان تاکید کرد: تا اطالع 
ثانوی زائر اولی هــا و زائران مناطق محــروم، با هماهنگی 
مسئوالن دفاتر و نمایندگی اســتانی آستان قدس رضوی 
در سراسر کشور شناســایی و با کمک های مردمی خیران 
 و خیریه هــا بــه حرم مطهــر رضوی مشــرف خواهند شــد.
مصطفــی خاکســار در ادامه گفــت: خدمــات ارائه شــده 
نظیــر اســکان، پذیرایــی و ایــاب و ذهــاب شــبانه روزی 
بــود. خواهــد  رایــگان  کامــال  گروه هــا  ایــن   بــرای 
خاکســار با بیان این که مدت حضور گروه های اعزامی در 
مشــهد 3 روز اســت، تصریح کرد: تا اطالع ثانوی شــیوه و 
نحوه پذیرش زائران به این صورت خواهد بود و فعال مراجعه 

مستقیم و متفرقه را پاسخگو نخواهیم بود.

دبیرجامعه آزمایشگاهیان بالینی کشوربا اشاره به درمعرض خطر قرارداشتن آزمایشگاهیان خواستار شد 

قانون سخت وزیان آور برای کارکنان آزمایشگاه اجرا شود 

پنــج شــنبه گذشــته تصویــری در فضــای مجازی 
منتشــرو ادعا می شد که  شهردار مشــهد مهمانی 
خداحافظــی را با حضــور خانــواده هــای مدیران 
شــهرداری برگزار کرده اســت، اگر چــه یک منبع 
مطلع در شهرداری برگزاری این مهمانی با عنوان 
شــورای اداری شــهرداری را تائید کــرد اما تالش 
های ما برای پیگیری موضوع از طریق ســخنگوی 
شــهرداری و معــاون اداری و مالی شــهرداری بی 

نتیجه مانــد، این 2نفر روز گذشــته تلفن شــان در 
دسترس نبود وپاسخگو نیز نبودند.

بــه گــزارش خراســان رضــوی روزگذشــته خبری 
در برخی شــبکه های اجتماعــی به همــراه تصویر 
شهردار ومشاور عالی وی )عنابســتانی( و خانواده 
ای در کنــار میز پذیرایی تاالری منتشــر شــد که در 
زیر آن از برگزاری مهمانی خداحافظی شهردار در 
یکی از رستوران های شــاندیز با حضور 100نفر از 

مدیران شهرداری وخانواده هایشان خبرمی داد و 
از مخاطبان این سوال را پرسیده بود که این مهمانی 
با پول شــهرداری برگزار شده، یا شــهردار مشهد؟
همچنین یک منبع مطلع  در شهرداری به خراسان 
رضوی گفت: این مهمانی با حضور مدیران شورای 
اداری شهرداری مشــهد  وخانواده های شان اواخر 
هفته گذشته در رستوران سدروس شاندیز برگزار 
شــده اســت.برای شــفاف شــدن موضوع به سراغ 

رجایی خراســانی مدیر منابع انســانی ،پشتیبانی 
ورفاه شهرداری مشهد می رویم که وی در پاسخ می 
گوید: چند روزگذشته را درمســافرت بودم واز این 
موضوع بی اطالع هســتم.برای پیگیری بیشــتر با 
تلفن همراه آذری معاون اداری مالی و همچنین با 
سخنگو ومدیر روابط عمومی وبین الملل شهرداری 
مشهد نیز تماس گرفتیم که تلفن های همراه آن ها 

دردسترس نبود.

مهمانی خداحافظی شهرداربا حضور100مدیرارشد وخانواده هایشان در شاندیز 
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