
تکذیب فروش گسترده میوه های قاچاق در خراسان رضوی  ایسنا: رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: فروش میوه قاچاق به صورت موردی است و اغلب توسط 
خودروهای شخصی، کامیون ها و اتوبوس ها از استان های جنوبی به خراسان رضوی وارد می شود. مزروعی افزود: طی چند روز گذشته با شدت یافتن بازرسی های سازمان صنعت 
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در شــهر

تاریخ شفاخانه های مشهد
نخستین بیمارستان مشهد، بیمارستان امام رضا)ع( است که 
عملیات اجرایی آن در سال 1307 آغاز شد. این بیمارستان 
شد.  افتتاح  سال 1313  در  داشت  نام  ابتدا»شاهرضا«  که 
معمار آن مهندس بهزاد از معماران پیشگام آغاز قرن اخیر 
در ایران بود.  او در زمان تبعید آزادیخواهان مشروطه در سال 
1286شمسی)1908( میالدی مجبور به ترک وطن شد و در 
دوران مهاجرت دردانشکده هنرهای زیبای استانبول و آکادمی 
معماری برلین به تحصیل معماری پرداخت. سپس در سال 
1305 از نخستین آرشیتکت های ایرانی تحصیلکرده بود که 

به ایران بازگشت و به فعالیت معماری پرداخت. 
به باور برخی محققان، بیمارستان شاهرضا درحالی با کمک 
آلمانی ها ساخته شد که در همین دوران مسیون انگلیسی، 
بیمارستانی دیگر را به ریاست دکتر کوک در شهر مشهد 

راه اندازی کرد. 
حضور پزشکان آلمانی در این بیمارستان تا شهریور 1320 
ادامه یافت تا در این تاریخ با ورود متفقین به ایران و کاهش 
علمی  هیأت  ترکیب  در  مهمی  تغییرات  آلمان ها،  نفوذ 

بیمارستان اتفاق افتاد. 
ورود ارتش سرخ به مشهد، بخشی از این بیمارستان را به 
به  از ورود  تبدیل کرد که پس  نظامی روس  ها  بیمارستان 
مشهد، به محض آگاهی یافتن از حضور سه پزشک خارجی 
در بیمارستان، خواستار تحویل هر سه نفر آن ها به ارتش سرخ 
شدند. اما پیش از آن چند شفاخانه)درمانگاه( وجود داشت که 

اغلب متعلق به آستان قدس رضوی بود. 
تاریخ دقیق تأسیس دارالشفا مشخص نیست. اما در دوران 
صفویه دایر بوده و در زمان شاه طهماسب توسعه بیشتری 
گوهرشاد  مسجد  روبه روی  دارالشفا  مکان  زمان  آن  یافت. 
بوده  شربتخانه  وزیرمجموعه  مرض خانه  عنوان  به  و  بوده 
است. »شربتخانه« تشکیالتی مربوط به امور داروها و حتی 

شربت های جشن ها بوده است.
در »مرض خانه« جراحان و بیمارداران)پرستار( و ناظران اداره 
کننده بوده اند. در دوره صفویه، موقوفاتی برای دارالشفا در نظر 
گرفته شده که می توان به موقوفه خواجه عتیق علی منشی 
موقوفات  افشاریه،  دوره  در  کرد.  اشاره  و ساروخان طالشی 
دارالشفا افزایش بیشتری یافت که مهمترین آن ها موقوفه علی 
شاهی بوده و بر شمار طبیبان دارالشفا هم افزوده شد. در 
دوره قاجار از زمان تولیت میرزا جعفر خان مشیر الدوله در سال 
1277 ه.ق تغییراتی در دارالشفا داده شد، از جمله محل آن از 
روبه روی مسجد گوهرشاد به باغی خوش آب و هوا از موقوفات 
آستان قدس در باال خیابان انتقال داده شد. از نظر تشکیالت 
اداری نیز اصالحاتی انجام گرفت و در سال 1338 ق توسط 

امیر اعلم ساختمان جدید دارالشفا ساخته شد. 

مــدیرکل منابع طبیعی خـــراسان رضوی 
عنوان کرد

70 درصد طرح های آبخیزداری استان معطل  
15 میلیارد تومان اعتبار

شورای  علنی  جلسه  نهمین  و  هفتاد  توحیدی:  مهدی 
پرونده های  وضعیت  بررسی  به  مشهد  شهرستان  اسالمی 
اعتراض به کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی در بخش 
احمدآباد، بررسی وضعیت طرح های آبخیزداری بخش های 
سه گانه شهرستان مشهد و احیای قنوات و وضعیت دام و 

کشاورزی بخش های سه گانه مشهد پرداخت.
به گزارش خبرنگار ما، مدیرکل منابع طبیعی استان در این 
جلسه طی گزارشی از وضعیت منابع طبیعی استان گفت: 
از یازده میلیون هکتار منابع استان هشت میلیون هکتار آن 

منابع طبیعی است.
مهندس باقری افزود: 75 درصد این منابع دارای ظرفیت انجام 
اقدام های آبخیزداری و آبخوانداری است که با توجه به وضعیت 

آبی استان از موقعیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه 6/5 هکتار از این منابع مراتع کشاورزی است، 
خاطرنشان کرد: در این مراتع ظرفیت بسیار باالیی در رابطه با 

گیاهان دارویی و بحث گردشگری وجود دارد.
باقری ادامه داد: در ارتباط با جنگل، یک میلیون هکتار جنگل 
شاید  که  هستند  فردی  به  منحصر  جنگل های  که  داریم 

شماری از آن ها مثل جنگل های پسته بی نظیر هستند.

وی وجود 25 درصد جنگل های دست کاشت را در خراسان 
رضوي مورد اشاره قرار داد و افزود: هم اکنون چهار پروژه بین 

المللی برای جنگل کاری در استان دنبال می شود.
وی خواستار توجه بیشتر به بحث منابع طبیعی و آبخیزداری 
طرح های  درصد   30 به  توانسته ایم  تنها  ما  گفت:  و  شد 

آبخیزداری و آبخوانداری ورود پیدا کنیم.
باقری خاطرنشان کرد: 70 درصد طرح های باقی مانده در 
بحث آبخیزداری و آبخوانداری به 15 میلیارد تومان اعتبار 

برای ورود به طرح نیاز دارد.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوي گفت: آینده استان ما 
جز اولویت قراردادن بحث های آبخیزداری نیست و در این 
زمینه اقدامات خوبی انجام شده است که با توجه به شرایط 
موجود در روستاهای ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه اولویت 
را به کشاورزی بدهیم. در ادامه عضو شورای شهرستان مشهد 
باید دیدگاه ها عوض شود، گفت: اگر  اینکه  با اشاره به  نیز 
قرار باشد رویکرد ما براساس اقتصاد مقاومتی باشد راهکاری 
جز آبخیزداری و آبخوانداری نداریم و این یک کار زمانبر و 

سرمایه بر است.
جهانبخش با اشاره به اینکه چون طرح های آبخیزداری و 
دیدگاه  از  متأسفانه  است،  زمانبر  و  بر  هزینه  آبخوانداری 
است،  شده  آن  به  کمتری  توجه  و  مانده  دور  به  مدیران 
افزود: اعتبار 150 میلیارد تومانی مورد نیاز جهت اجرای 
طرح های شهرستان با توجه به سایر اعتبارات دستگاه های 
اجرایی قابل مقایسه نیست، زیرا آینده شهرها به وجود آب 

بستگی دارد. 
دیگر عضو شورای شهرستان مشهد نیز با اشاره به اینکه 60 
درصد آب قنات های بخش رضویه خشک شده است، افزود: 
اگر مشکل آب روستاها حل شود وضعیت اشتغال نیز برطرف 

خواهد شد و مهاجرت از شهر به روستا انجام می شود.
وی با انتقاد از منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی هیچ نظارتی 
بر جنگل های پس خوری )پسته خوری( و نیز رودخانه های 
اطراف مشهد ندارد و موجب مشکالت فراوانی برای آبخیزداری 

استان شده است.

مسؤول جدید روابط عمومی شورای شهر 
مشهد معرفی شد     

قدس: محمد اســکندری نژاد به عنوان رئیس جدید روابط 
عمومی شورای اسالمی شهر مشهد معرفی شد.

در مراسم معارفه رئیس جدید روابط عمومی شورای اسالمی 
شهر مشــهد که با حضور محســن انتظاری هروی رئیس و 
شــماری از اعضای شورای شهر مشــهد برگزار شد از رئیس 
پیشین روابط عمومی شورای شهر قدردانی و حکم ابالغ محمد 

اسکندری نژاد اعطا شد.

در  عملیاتی  توان  سنجش  هدف  با 
زمان بروز سیل

تمرین امداد و نجات آتش نشانان 
در مشهد برگزار شد

دو  منطقه  نجاتگران  و  نشانان  آتش  قدس: 
عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد شامگاه دوشنبه با شرکت در 
تمرین امداد و نجات با عنوان »لحظه صفر« 

توان عملیاتی خویش را به نمایش گذاشتند.
آمادگی  ارتقای  هدف  با  که  تمرین  این  در 
نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ابوطالب  بلوار  آب  کانال  در  مشهد  شهرداری 
برگزار شد، با اعالم حادثه فرضی به ایستگاه 

های 21و 38 این سازمان مبنی بر گرفتار شدن 
با حضور  اعزامی  نیروهای  سیالب،   در  افراد 
در محل نسبت به عملیات امداد رسانی اقدام 

کردند. 
سازمان                       عملیات  دو  منطقه  نجاتگران 

آتش نشانی مشهد با به کارگیری توان عملیاتی 
خود و استفاده از تجهیزات ویژه در فضایی به 
مزبور که  کانال  از  تقریبی سه کیلومتر  طول 
400 متر آن مسقف و بسیار تاریک بود را مورد 

کاوش قرار دادند.   

در این تمرین که سناریوی آن از قبل توسط 
های 21و  ایستگاه  سرپرست  و  منطقه  مدیر 
اقدامی          در  نجاتگران  بود،  شده  طراحی   38
مصدومان  نجات  بر  افزون  نشده  بینی  پیش 
فرضی گرفتار در سیالب، در حین عملیات در 
زیر سقف طویل کانال آب های روان با شماری 
کارتن خواب و معتاد روبه رو شدند که آن ها را 

نیز به محل امن هدایت  کردند.
آتشپاد دوم حسن جعفری، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در 
حاشیه برگزاری این تمرین گفت: برگزاری تمرین 
امداد رسانی و نجات مصدومان، توان عملیاتی 
نیروها در زمان بروز حادثه را ارتقا می دهد، ضمن 
اینکه موجب می شود نجاتگران کارایی دستگاه ها 
و تجهیزات مورد استفاده خود را در این عملیاتها 

بیازمایند.

شورای شهر تصویب کرد

پرداخت 5 درصد کارمزد تسهیالت نوسازی تاکسی های فرسوده مشهد توسط شهرداری
بر  مبنی  مشهد  شهرداری  الیحه  قدس: 
پرداخت پنج درصد از کارمزد وام و تسهیالت 
دولتی برای نوسازی تاکسی های فرسوده، روز 
گذشته در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 

مصوب شد. 
این الیحه به صورت دوفوریتی در دستور کار 
جلسه علنی صدوچهارم شورای اسالمی مشهد 
برای  اندک  به فرصت  با توجه  و  قرار گرفت 
ثبت نام نوسازی تاکسی های فرسوده )تا پایان 
بهمن( و ترغیب مالکان تاکسی های فرسوده 
پنج  تخفیف  طرح،  این  در  نام  ثبت  برای 
درصدی در کارمزد این وام از سوی شهرداری 
بررسی و به تصویب اعضای شورای اسالمی 

شهر مشهد رسید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
اظهار  این الیحه  این جلسه در خصوص  در 
فرسوده  تاکسی های  نوسازی  پروژه  داشت: 
از 12 بهمن ماه جاری از سوی دولت آغاز و 
قرار شد با ارایه تسهیالت 200 میلیون ریالی 
با کارمزد 16 درصد، 90 هزار تاکسی فرسوده 

در سراسر کشور نوسازی شود.
مهلت  اینکه  بیان  با  غالمزاده،  هوشنگ 
نام نویسی در این طرح تا پایان بهمن ماه جاری 
است، افزود: تاکنون تنها هزار و 500 نفر از 
مالکان تاکسی مشهد در این طرح نام نویسی 
کرده اند، هر چه شمار ثبت نام کنندگان در 
این طرح بیشتر شود، میزان برخورداری شهر 

مشهد از تسهیالت دولتی بیشتر می شود.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر مشهد نیز گفت: کارمزد 
تسهیالت دولتی 16 درصد است که اگر پنج 
درصد از این میزان را شهرداری متعهد شود، 
کارمزد پرداختی برای مالکان تاکسی به 11 
درصد کاهش می یابد و این عامل ترغیبی برای 

ثبت نام در این طرح خواهد بود.
سیدجالل فیاضی با اشاره به وجود بیش از 6 
هزار تاکسی فرسوده با عمر باالی 10 سال در 
مشهد، افزود: نوسازی این ناوگان نقش مهمی 

در کاهش آلودگی هوا دارد.
وی ادامه داد: مدت بازپرداخت این تسهیالت 
چهار ساله و میزان اقساط آن پنج میلیون و 
200 هزار ریال در ماه است. در پایان با رأی 
اعضای شورای اسالمی شهر مشهد، این الیحه 
مصوب و مقرر شد شهرداری با سپرده گذاری 
از  درصد  پنج  پرداخت  عامل  بانک های  در 
کارمزد وام نوسازی پرداختی به تاکسیرانان را 

تعهد کند.

برای  مشارکت  اوراق  انتشار  تصویب   
اجرای پروژه تجاری پارکینگی میدان شهدا

شهرداری  الیحه  همچنین  دیروز  جلسه  در 
اجرای  برای  مشارکت  اوراق  انتشار  بر  مبنی 
فرسوده  بافت  در  پارکینگی   - تجاری  پروژه 
میدان شهدا بررسی و با رأی اکثریت اعضا به 

تصویب رسید. مدیر اجرایی طرح میدان شهدا 
در این جلسه گفت: با انتشار این اوراق یک 
پروژه تجاری- پارکینگی به مساحت 68 هزار 
متر مربع در این بافت اجرا می شود که 50 
هزار متر مربع این مساحت به ساخت پارکینگ 

اختصاص می یابد.
وحید برجسته نژاد افزود: از محل انتشار این 
اوراق، هزار و 400 واحد پارکینگی در این بافت 
ایجاد می شود. گودبرداری پروژه مذکور انجام 
شده و با انتشار این اوراق هر چه زودتر عملیات 

اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

 وعده هایی که محقق نشد
در ابتدای جلسه علنی، محمدکمال سرویها، 
شهر  اسالمی  شورای  اول  رئیس  نایب 
مشهد که ریاست یکصد و چهارمین جلسه 

علنی را بر عهده داشت با توجه به سخنان 
رئیس جمهور مبنی بر تحقق 55 درصد از 
وعده های سفرهای استانی، اظهار داشت: از 
200 میلیارد تومان وعده رئیس جمهور برای 
نوسازی اتوبوسرانی حدود 20 میلیارد تومان 

محقق شده است.  
وی خاطرنشان کرد: از 160 میلیارد تومان 
وعده رئیس جمهور در سفر به مشهد برای 
تاکنون یک ریال هم اختصاص  کال کشف 

داده نشده است.
درستی  گزارش های  احتماال  افزود:  سرویها 
زیرا  نمی رسد،  جمهور  رئیس  دست  به 
استانی  سفرهای  وعده های  درصد   55 اگر 
قول های  درصد   55 باید  بود  شده  محقق 
دولت به شهرداری مشهد نیز تاکنون محقق        

می شد.

خبر
برای سومین روز متوالی

کیفیت هوای مشهد دیروزهم در وضعیت 
هشداربود

رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  قدس: 
گفت: با روند تداوم و افزایش حجم آالینده ها در هوای مشهد، 
کیفیت هوای این کالنشهر در روز 27 بهمن ماه، برای سومین 

روز متوالی در وضعیت هشدار قرار گرفت.
حمید صالحی افزود: براساس گزارش ساعت هفت و 30دقیقه 
دیروز ایستگاه های سنجش آلودگی، میانگین شاخص کلی 
کیفیت هوای مشهد 103 پی.اس.آی و فراتر از حدمجاز بود.

وی ادامه داد: در مدت مشابه 26 بهمن ماه شاخص کلی 
این کالنشهر 116 پی.اس.آی و در روز 25  کیفیت هوای 

بهمن ماه نیز با 105 پی.اس.آی باالتر از حد مجاز بود.

دانستنی اهی رانندگی
قوانین عابران پیاده 

علی محمدزاده: یکی از پرسش های متداول رانندگان که 
چالش همیشگی بین پیاده ها و راننده ها است، مسأله تکلیف 
قانونی عابران پیاده است. بنابراین در ادامه دستورات قانون 

درخصوص عابران را می خوانیم. 
- در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد، 

حق تقدم عبور با پیادگان است. 
رانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که 

مقرر می شود توقف نمایند:
- پیش از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یا 
عبور اشخاص باید وسیله نقلیه خود را متوقف سازند و با دادن 
عالمت، رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوت نمایند تا 

پیادگان با آرامش عبور کنند. 
- هنگام مواجهه با اتومبیل های مدارس که برای سوار و پیاده 
کردن دانش آموزان در حال توقف هستند توقف نمایند تا 

دانش آموزان با ایمنی کامل از عرض راه عبور کنند. 
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی 

با کمک بهزیستی بشرویه انجام شـد
بازگشت مسافر ناشنوای خراسان شمالی 

به خانواده
ناشنوای  پیرمرد  مـرتضـوی:  بشرویه/ حسین 
اهل خراسان شمالی  پس از سه روزسرگردانی در 

بشرویه به آغوش خانواده اش بازگشت. 
او که نه زبانی برای  فریاِد درد داشت و نه گوشی 
برای شنیدن پاسخ، تنها یک خودکار و برگه سفید 
پل ارتباطی شد تا از آوارگی سه روزه در بشرویه به 
بهزیستی تحویل شود و سپس به آغوش خانواده اش 

باز گردد.
به گزارش خبر نگار ما، این فرد ناشنوا که مسافر یک 
اتوبوس مشهد- اصفهان بود چند روز پیش هنگامی 

که اتوبوس در بشرویه برای استراحت مسافران متوقف شده بود، به دلیل معلـولیت 
شنوایی نتوانسته بود ساعت حرکت اتوبوس را تشخیص دهـد و از سرویس جا مانده بود 
و همین موضوع سبب سرگردانی او در کوچه و خیابان شده بود که برای رهایی از آوارگی 

با تالش فراوان خود را به بهزیستی رسانده بود.  
رئیس بهزیستی بشرویه در خصوص طوالنی شدن سرگردانی این معلول به  خبرنگار ما 
گفت: باید این فرهنگ در سطح جامعه نهادینه شود که معلوالن جزو اقشار مهم جامعه 

هستند و بیشتر از دیگران نیاز به توجه و راهنمایی دارند.
قلی پور افزود: طبق اظهار این مسافر، او سه شبانه روز در بشرویه سرگردان بوده و برخی 
شب ها را در مساجد بین راهی اقامت کرده است و سرانجام  با تالش های زیاد توانسته 

خود را به بهزیستی برساند. 
تیم  اینکه  به  اشاره  با  بشرویه  بهزیستی  مسؤول 
تحقیقاتی بی درنگ خانواده وی را در خراسان شمالی 
ردیابی کرده و موضوع را به آنان اطالع داده اند، گفت: 
پس از رسیدگی به این معلول، وی با کمک شرکت 
آغوش  به  بشرویه  شهرستان  نقل  و  حمل  تعاونی 

خانواده اش بازگشت.
قلی پور با تأکید بر نگاه ویژه به جامعه معلوالن گفت: 
همه شهروندان باید تالش کنند دیگر شاهـد تکرار این 
رخدادها نباشیم و متولیان نظارت بر اماکن، مساجد 
و همچنین سرویس های اتوبوسرانی نیز دقت بیشتری داشته باشند و به محض دیدن 
افراد معلول یا مسن که به صورت مشکوکی ساعت ها در جایی مانده اند به بهزیستی یا 

مسووالن مربوطه اطالع دهنـد.
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