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 برخورد شديد يك دستگاه پرايد با كاميون 
در جاده جغتاى-ابويســان حد فاصل تقاطع 
خاكــى جبله نــو حادثه اى خونيــن را رقم 
زد.سخنگوى سازمان اورژانس كشور با بيان 
اينكه ايــن حادثه در ســاعت 17:28 عصر 
پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد گفت: متأسفانه 

در اين حادثه 8 نفر ...

«محبوبه دشتبان برجى»، متولد سال 59 در 
مشــهد، امروز يكى از طراحان طال و جواهر 
اســت. بانوى كارآفرينى كه تعــداد زيادى 
از جواهر ســازى ها و طالفروشــان شهرمان 

سفارش هاى مشتريان شان را به او مى دهند.
از او درباره ورودش به فضاى طراحى و ساخت 
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براى حل مشكالت مرد م آماد ه همكارى با مد يريت استان هستيم
هيئتى كه همه امورش را 

شنواها اداره مى كنند!
گاليه هاى مسكوت مانده 

ورزشكاران ناشنواى 
خراسان رضوى

.......صفحه 2

توليت آستان قدس رضوى در ديدار استاندار جديد خراسان رضوى:

.......صفحه 2 

هنوز مردم از تأخير، دودزا بودن و 
فرسودگى اتوبوس ها شكايت دارند

حركت اتوبوسرانى 
د ر مسير مشكالت

شايد تا همين چند سال پيش بود كه هيئت ناشنوايان خراسان 
رضوى جزو فعال ترين هيئت هاى كشــور بــود و همواره در 
كاروان ها و تيم هاى مختلف ورزشى كشور نماينده و مدال آور 
داشت، ولى اكنون چند سالى است كه خبرى از فعاليت هاى 

گسترده اين هيئت به گوش ...

قدس سازمان اتوبوسرانى مشهد اين روزها با معضالتى همچون 
فرسوده بودن اتوبوس ها، تأخيرهاى فراوان، نبود امكانات مناسب 
در فضاى اتوبوس ها و كمبود دستگاه هاى شارژ من كارت روبه رو 
است كه البته در كنار اين موارد، رانندگى نامناسب رانندگان هم به 

.......صفحه 3 دغدغه اى براى شهروندان و زائران ...
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.......صفحه 4

يك خبر با چند تفسير

پرستارى 
نياز به 

پرستارى 
دارد

 امروز روز پرستار است و مانند تمام روزهايى كه در 
تقويم به نام يا بهانه اى شناخته مى شوند، مى گذرد 
و تعدادى تبريك و گفتن حرف هاى تكرارى تمام 
اتفاقى اســت كه در روزهاى اين چنينى مى افتد.
با اين وصف، يك روز پرســتار ديگر از راه رسيد و 
همچنان جامعه پرســتارى ما چشم انتظار تحقق 
وعده ها براى بهبود شرايط كار در اين حرفه مبارك 
اما خسته كننده و فرسايشى هستند. قصد تكرار 
حرف هاى هميشــگى از شــرايط نامتعارف كادر 
درمانى را نداريم ولى آنچه مســلم است پرستارى 

در كشور ما نياز به پرستارى ...



هیئتیکههمهامورشراشنواهاادارهمیکنند!

گالیه های مسکوت مانده ورزشکاران ناشنوای خراسان رضوی
آسمانیاه

حمیدرضاخداشناس  شاید تا همین چند 
ســال پیش بود که هیئت ناشنوایان خراسان 
رضوی جزو فعال ترین هیئت های کشور بود و 
همواره در کاروان ها و تیم های مختلف ورزشی 
کشــور نماینده و مدال آور داشت، ولی اکنون 
چند ســالی اســت که خبری از فعالیت های 
گســترده این هیئت به گوش نمی رسد و در 
عمل تعطیل اســت. در همیــن زمینه چند 
تن از ورزشــکاران مطرح در ورزش ناشنوایان 
اســتان میهمان ما بودند که دلی پردرد از کم 
توجهی مســئوالن مربوط و مشکالت متعدد 

خود داشتند.

عماًل هیئت تعطیل است
مرتضی عباسی که هشت سال است عضو تیم 
ملی فوتبال و فوتسال ناشــنوایان کشورمان 
اســت با گالیه از بی توجهی هیئت ناشنوایان 
خراســان رضوی می گوید: از سال 93 باتوجه 
به تغییر و تحولی که در رأس هیئت به وجود 
آمد فعالیت های هیئت کمتر و کمتر شــد تا 
جایی که در حال حاضر هیئت ناشنوایان هیچ 
فعالیتی ندارد و عمالً تعطیل است. متأسفانه 
بی توجهی به ورزش ناشــنوایان سبب شده تا 
خیلی از ورزشکاران ناشنوا عطایش را به لقایش 
ببخشــند و از فعالیت حرفــه ای کناره گیری 
کننــد. خود من به خاطر همین بی توجهی ها 
و برای اینکه بهتر دیده شوم با هزینه شخصی 
بــه تیم اصفهان رفتم ولی به خاطر شــغلم و 
خرج و مخارج زندگی مجبور شــدم به مشهد 
برگردم. وی خاطرنشان کرد: زمانی من کارمند 
ایران خودرو بــودم و به خاطر حضور در تیم 
ملی و اردوهایی که شــرکت می کردم از کار 
بیکار شدم و شاید آن زمان اگر هیئت با محل 
کارم هماهنگی داشت این گونه نمی شد و من 
مجبــور نبودم از تیم ملی هم دور شــوم. وی 
ادامه داد: در مشهد ورزشکاران ناشنوای زیادی 
هستند که عالقه مند به فعالیت در فوتبال و 
فوتسال هســتند، ولی متأسفانه هیئت کاری 
برای آن ها انجام نمی دهد و مدام نبود بودجه 
را بهانه می کند و این در حالی است که این ها 
فقط یک سالن و توپ می خواهند که فکر نکنم 

آن قدر ها هزینه داشته باشد.

 اعضای شنوای هیئت ناشنوایان!
سید محمد وزیری، کاپیتان تیم ملی بسکتبال 
ناشنوایان کشــورمان نیز دل پردردی دارد و از 
عدم توجه به رشته بسکتبال ناشنوایان در مشهد 
و استفاده نکردن از تجربیات وی گله مند است. 

وی می گویــد: پس از دورانی 
که آقای شــیخ زاده به عنوان 
رئیس هیئت فعالیت می کرد 
و واقعاً دوران باشکوهی بود، به 
ناگاه ورزش ناشنوایان استان 
دچار افــت شــد. وی ادامه 
داد: نکته جالب این است که 

رئیس هیئت در این چند سال کارمند بهزیستی 
بوده و از آن مهم تر این اســت که ســابقه ای در 
ورزش نیز ندارد. به جز ایشان بقیه اعضای هیئت 
هم همه شنوا هستند و حتی یک ناشنوا در بین 
آن ها نمی توانید پیدا کنید. نداشتن مترجم نیز 
از مشــکالت بزرگ هیئت است که همه این ها 
موجب افت و تعطیلی هیئت نسبت به دوره های 

گذشته شده است. 

حتی توپ برای تمرین نداریم
پرویز نسایی عضو سابق تیم ملی ناشنوایان و 
مربی موقت تیم ملی از نبود امکانات گله دارد 
و تصریح می کند: 22 سال است که والیبال کار 
می کنم با این حال مشکالتی که در این چند 
ســال با آن مواجه بوده ایم را در هیچ دوره ای 
ندیدم. این مشــکالت تا حدی است که سال 
پیش من مجبور شدم از تیم ملی کناره گیری 
کنــم. کم توجهی به ورزش ناشــنوایان واقعاً 
ســبب دلسردی همه شده است. وی در مورد 
کمبود امکانات نیز گفت: از لحاظ امکانات فقط 
ایــن را بگویم که توپ بــرای تمرین نداریم و 
مجبوریم از دوســتانمان به امانت بگیریم. اگر 
این روال ادامه داشــته باشد کم کم این رشته 

ورزشی در مشهد تعطیل می شود.

 عملکرد هیئت حتی قابل 
نقد هم نیست

حسین کاشمری پیشکسوت، 
مربی و قهرمان سابق کشتی 
ناشنوایان که پنج مدال طالی 
المپیک و جهانی را در کارنامه 
خود به ثبت رســانده با انتقاد 
از عملکرد ضعیف هیئت اظهار داشت: عملکرد 
هیئت اصالً قابل نقد نیست و اعضای آن کاماًل 

سلیقه ای عمل می کنند. 

 فقط قول و دیگر هیچ
اما نسترن شــیرین که سال هاست در ورزش 
شنا فعالیت دارد و به عنوان مربی شنای بانوان 
فعالیت می کند و 6 سال به عنوان نایب رئیس 
بانوان هیئت ناشنوایان فعالیت داشته، گفت: 
در طول فعالیتــم در حوزه ورزش بانوان همه 
سعی و تالشــم ارتقای ورزش بانوان و نشان 
دادن مشکالت این قشر از جامعه به مسئوالن 
بوده است به طوری که در زمانی که مسئولیت 
اجرایی نداشــته ام و فقط به عنوان ســرمربی 
فعالیت می کردم پیگیر خیلی از کارهای مربوط 
به هیئت بوده ام. با این حال در این چند سال 
آنچه از سوی هیئت به ما منتقل می شود فقط 
قول است و دیگر هیچ. وی می افزاید: مسئوالن 
در ورزش ناشــنوایان انــگار دوســت ندارند 
هزینه ای برای ما انجام دهند، من بشــخصه 
هزینه ای برای مربیگری خــودم نمی خواهم 
ولی یکسری امکانات اســت که هزینه اش را 
باید هیئت متقبل شود. شیرین ادامه می دهد: 
از سوی دیگر در بین قهرمانان ورزش ناشنوایان 

افراد تحصیلکرده زیاد اســت کــه می توانند 
در امــور هیئت کمک کنند، ولی متأســفانه 
در این زمینه شــاهد بی توجهی رئیس هیئت 
بودیم. اکنون هم به خاطر همین بی توجهی ها 
برخالف میل باطنی ام مجبور شدم عطای کار 
با ناشنوایان را به لقایش ببخشم و با افراد شنوا 

کار کنم.

 کمبود بودجه و تعطیلی ورزش ناشنوایان
حســین طلوع که در ســال های نــه چندان 
دور ســابقه دبیــری هیئت را داشــته درباره 
مشکالت ورزش ناشــنوایان خراسان رضوی 
تصریح می کند: بنده 20 سال است در ورزش 
ناشنوایان سابقه فعالیت دارم با آقایان موسوی، 
میرشفیع و شــیخ زاده کار کرده ام، ولی هیچ 
موقع مانند پنج ســال اخیر دچار مشــکالت 
نبوده ایــم. وی راهکار حل مشــکالت ورزش 
ناشنوایان را استفاده از قهرمانان و پیشکسوتان 
این قشر در هیئت می داند و بیان می کند: باید 
حضور در انتخابات برای همه ورزشکاران ناشنوا 
آزاد باشد تا آن ها هم شانسشان را برای ریاست 
هیئت امتحان کنند. تا اداره امور ناشنوایان به 
خودشان سپرده نشود اوضاع بهتر نخواهد شد. 

 درد بزرگ همه قهرمانان ناشنوا 
این موارد تنها گوشــه ای از مشکالت ورزشی 
این قشــر از جامعه بود که بدان پرداخته شد، 
اما آنچه بیش از همه مــوارد این قهرمانان را 
که همه ملی پوش بوده می آزارد، درد بیکاری 
و عدم اشــتغال اســت که همه این دوستان 

ملتمسانه خواستار پیگیری مسئوالن بودند. 

درحوالیامروز

تشییعپیکرشهیدنیرویانتظامیدر
تربتجام

قدس:روز گذشــته پیکر شــهید نیروی انتظامی با حضور 
خانواده شهدا در تربت جام تشییع شد.

پیکر شهید »غالمحسن جاندوست« با حضور اقشار مختلف 
مردم و خانواده شــهدا در تربت جام تشییع و در این شهر به 

خاک سپرده شد. 
غالمحسن جاندوست ۱۸ دی ماه سال جاری توسط راکبین 
یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان سعدی غربی حدفاصل 
خیابان کوثر و مکران زاهدان مورد هدف قرار گرفته و به درجه 

رفیع شهادت نائل شده بود. 

تولیتآستانقدسرضویدردیداراستاندار
جدیدخراسانرضوی:

برایحلمشکالتمردمآماده
همکاریبامدیریتاستانهستیم

آستاننیوز: تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس 
رضوی در قبال حل مشکالت مردم حاضر به هر نوع همکاری 
با بخش های مختلف کشور از جمله دولت و مدیریت استان 

بوده و خواهد بود.
حجت االســالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار با 
علیرضا رزم حسینی اســتاندار جدید خراسان رضوی گفت: 
مشهد مقدس ساالنه حدود 30 میلیون نفر جمعیت متغیر 

دارد که در کشور بی نظیر و نیازمند اقتضائات خاصی است.
وی ادامــه داد: وظیفه داریــم در جهت خیر و صالح مردم و 
تســهیل امر زیارت هر چه می توانیم به دستگاه های مختلف 

کمک و در این راستا تالش کنیم.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه در مشهد مقدس 
رابطه شــهروند و گردشــگر وجود ندارد، گفت: در این شهر 
مفهوم زائر و مجاور وجود دارد و به همین دلیل همه مسئوالن 

در این شهر و استان خادمان حضرت رضا)ع( هستند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی خطاب به استاندار جدید 
خراسان رضوی بیان کرد: بحمداهلل سابقه مدیریتی شما نشان 
می دهد که به موضوع رفع محرومیت و گره گشایی از زندگی 
مردم اهتمام داشته و این موضوع برای این استان و مردم آن 

امیدآفرین است. 

آغازخدمترسانیاستاندارباحضور
درگلزارشهدا

احمدفیاض: نخستین روز کاری استاندار جدید خراسان رضوی 
با حضور در گلزار شــهدای بهشــت رضا)ع( و تجدید میثاق با 

شهدای واالمقام آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، علیرضا رزم حســینی به عنوان استاندار 
جدید خراسان رضوی که جایگزین علیرضا رشیدیان شد، صبح 
پنج شنبه گذشــته و در اولین روز کاری خود با عنوان استاندار 
خراسان رضوی در جوار قبور مطهر شهدای انقالب و ۸ سال دفاع 
مقدس در بهشت رضا)ع( مشهد حاضر و ضمن قرائت فاتحه، با 
ادای احترام و تجدید میثاق با شهیدان، بر لزوم تداوم راه شهدای 

عالی مقام تأکید ورزید.
اســتاندار خراســان رضوی در این بازدید معنوی که شماری از 
معاونان استانداری و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
وی را همراهی می کردند؛ طی ســخنانی با تمجید از شــهدای 
گرانقدر اظهار کرد: نسل شــهدای انقالب اسالمی برای دفاع از 
اسالم و انقالب بدون هیچ چشمداشت و یا کسب امتیازات مادی، 
وارد میدان جهاد و مبارزه شــده، از کیان کشــور و انقالب دفاع 

نموده و جان خود را در این مسیر متعالی تقدیم کردند.
علیرضا رزم حسینی خاطرنشان کرد: همه مسئوالن وظیفه دارند 
در جهت اعتالی کشور در تمامی حوزه ها مانند فرهنگ و اقتصاد 
و... مانند شهیدان مجاهدت نمایند. وی در ادامه بر مزار شهیدان 
برونسی، کاوه، شوشتری و شهدای مدافع حرم و میرزا جواد آقای 

تهرانی و آیت اهلل عبادی حاضر شد و ادای احترام کرد.
رزم حســینی پس از گلزار شهدای بهشت رضا در منزل شهید 
کاوه نیز حاضر شــد و با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار 

و گفت و گو کرد.

همزمانباوالدتحضرتزینب)س(برگزارشد
شبشعر»حماسهصبر«

درشهرکطرق
قدس: همزمان با ایام والدت حضرت زینب)س(، شب شعر»حماسه 

صبر« در کتابخانه جامع فرزانه شهرک طرق مشهد برگزار شد.
در این مراســم که در کتابخانه جامع فرزانه این شهرک برپا شد، 
شاعران به قرائت اشعار خود در وصف اسوه صبر و استقامت حضرت 

زینب کبری)س( پرداختند.
اجرای این مراسم را راضیه رجایی مسئول دفتر شعر حوزه هنری 
انقالب اسالمی خراسان رضوی برعهده داشت و حجت االسالم سید 
ابوالفضل مبارز، احمد حیدری قراء، حجت االســالم سید حسین 
سیدی، مهدی آخرتی، حامد رحمانی، رضا رحیمی عنبران، سید 
ابوالفضل عصمت پرست، حجت االسالم سید حسن مبارز، عالیه 

رجبی و مصطفی صاحبی شعرخوانی کردند.
شــایان ذکر است، این شب شــعر توسط دفتر شعر حوزه هنری 
خراسان رضوی، انجمن شعر امین مشهد و به همت جوانان گروه 

فرهنگی اجتماعی طریق در شهرک طرق برگزار شد.

آموزشخلبانانایرتاکسیدربجنورد
قدس: مجری طرح ایرتاکسی فرودگاه بجنورد با اشاره به فراهم 
شدن زیرساخت های راه اندازی ایرتاکسی ها در این فرودگاه از آغاز 

دوره های آموزش برای خلبانان این نوع هواپیماها خبر داد.
ذاکر با اعالم خبر آغاز آموزش خلبانان برای ایرتاکسی در بجنورد 
اظهار کــرد: دو فروند هواپیمای تکنام ســاخت ایتالیا را تحویل 

گرفته ایم که متعلق به سال 20۱۷ و مدرن و پیشرفته هستند.
وی بابیان اینکه برای راه اندازی ایرتاکسی های فرودگاه بجنورد مبلغ 
یک میلیون یورو سرمایه گذاری شده است، افزود: اکنون در مرحله 
تکمیل زیرساخت ها و تربیت خلبانان و مهندسان فنی هستیم.وی 
ادامه داد: می توان از ایرتاکسی ها در تمام فرودگاه های کشور به ویژه 

فرودگاه های مناطق کوهستانی استفاده کرد.

اخبار

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :کانالسروش

پلمبیکواحدغیرمجازانبارو
بستهبندیداروهایگیاهیدرمشهد

قدس: مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از پلمب سه ســوله تولیدی و یک انبار بسته بندی داروهای 
گیاهی که با نام طب اسالمی به مردم عرضه می شد خبر داد.

دکتر مجتبوی اظهار کرد: در بازرسی که با مجوز دادگستری و 
توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو و معاونت درمان دانشگاه 
از یک واحد بسته بندی و انبار داروهای طب اسالمی که متعلق 
به آقای )ت( و شرکای دیگر بود انجام شد، مشخص شد که 
محل انبار و بسته بندی داروها در شرایط کامالً غیر استاندارد 

و غیربهداشتی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در این بازدید مشاهده شد که یازده کارگر که 
اغلب اتباع یکی از کشورهای همسایه بودند در شرایط بسیار 
غیربهداشتی مشغول فرآوری و تهیه داروهای آماده گیاهی و 

نصب برچسب هایی تحت عنوان طب اسالمی بودند.
مدیر طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
خاطرنشان کرد: این داروها در سراسر کشور توزیع و عالوه بر 
آسیب به سالمتی مردم سود سرشاری را نصیب مداخله گران 

طب اسالمی می کند.
وی گفت: پرونده به همراه مستندات و رایانه های موجود در 

محل ضبط و تحویل مقامات قضایی شد.

برپاییمیزخدمتثبتاحوال،راهآهن
ودانشگاهدرنمازجمعهنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس: روز گذشته و همزمان با برپایی 
نمازجمعه، ســتاد برگزاری نمازجمعه نیشــابور در راستای 
خدمت رسانی به مردم با برپایی میز خدمت ثبت احوال، راه 
آهن و دانشگاه نیشابور الگوی خدمت رسانی در نمازجمعه را 

برپا کرد.
مسئول ســتاد برگزاری نماز جمعه نیشابور در این خصوص 
گفت: یکی از اقدامات مثبت ســتاد نماز جمعه نیشــابور با 
حمایت حجت االســالم سید قاســم یعقوبی امام جمعه در 

مسجد جامع نیشابور شبستان ایجاد میز خدمت است.
ســید حسین اکرامی گفت: همزمان با برپایی نمازجمعه 2۱ 
دی 9۷ ستاد برگزاری نمازجمعه نیشابور در راستای خدمت 
رســانی به مردم با برپایی میز خدمت ثبت احوال، راه آهن و 

دانشگاه نیشابور الگوی خدمت رسانی در نمازجمعه برپا شد.
وی خاطرنشان کرد: مردم والیت مدار نیشابور با حضور در میز 
خدمت از ساعت 9:30صبح تا اذان ظهر این هفته نمازجمعه 
نیشــابور که توسط ثبت احوال نیشابور برگزار شد با تخفیف 
ویژه نسبت به ثبت نام و تعویض کارت ملی و شناسنامه اقدام 
کردند. اکرامی یادآورشد: همچنین راه آهن و دانشگاه نیشابور 
نیز این هفته با برپایی میز خدمت پاسخگوی اقشار مختلف 
مردم خواهند بود. وی عنوان کرد: در کنار میز خدمت ادارات، 
در طرح پزشــک آدینه به صورت رایگان توســط خبره ترین 

پزشکان شهرستان، مردم ویزیت می شوند.
اکرامی تأکید کرد: مشــاوره حقوقی، مذهبی، روان شناسی، 
تغذیه، ازدواج، بیماری های خاص و خدمات اورژانسی جهت 
افزایش آگاهی های حقوقی مردم توســط کارشناسان انجام 
می پذیرد و طرح کتاب سالم جهت ترویج کتاب و کتابخوانی 
بر پا می گردد.اکرامی بیان کرد: مهد آدینه نیز یکی از ابتکارات 
ستاد نماز جمعه نیشابور جهت آسایش خانواده های نمازگزار 
دارای فرزند اســت که هر هفته بدون دریافت هیچ هزینه ای 

انجام وظیفه می نماید.
مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه نیشابور تصریح کرد: نشر 
این نوع الگو ها و انجام این ابتکارات می تواند در تمام مجامع 
عمومی موجب افزایش سالمت فرهنگ جامعه وایجاد امید و 

وحدت و ارایه خدمت به تمام اقشار جامعه گردد.

اخبار

بجنورد-خبرنگارقدس معــاون امور مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش های 
مستمر برای خبرنگاران را امری ضروری و از برنامه های 
اولویت دار معرفی کرد و گفــت: روزنامه نگاران هم باید 
در راســتای رســالت خود، نگاه مچ گیری از مسئوالن را 
نداشته باشند. محمد سلطانی فر، در نشست صمیمی با 
مدیران رسانه ای خراسان شمالی با بیان اینکه مشکالت 

حوزه رسانه و خبر، حلقه ای از زنجیره مشکالت اقتصادی 
کشور است، بیان کرد: 60 درصد درآمدهای یک روزنامه 
از طریق آگهی های مستقیم است که متأسفانه در حال 
حاضر شرایط کارخانه ها و شرکت های تولیدی هم برای 

چاپ آگهی مناسب نیست.
وی به آمار 2۵0 فعال رسانه ای خراسان شمالی اشاره و با 
بیان اینکه برخالف سایر استان ها که تعدد روزنامه نگاران 

زیاد است، تأکید کرد: قطعاً کمک خواهیم کرد تا مشکالت 
این قشر با حمایت مسئوالن استانی حل شود.

ســلطانی فر همچنین از اجرای اقدامات مقدماتی طرح 
پایش آگهی هــای تبلیغاتی در فضای مجازی خبر داد و 
گفت: باید قبول کرد فضای آگهی تغییر یافته و صرفاً در 
فضای مکتوب نیست بلکه دریایی از پول در فضای مجازی 

وجود دارد که می توان از آن به خوبی استفاده کرد.

معاونوزیرارشاددربجنوردخبرداد

پایش آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی 

عملکرد هیئت اصاًل قابل 
نقد نیست و اعضای آن 
سلیقه ای عمل می کنند

بــرش

سرورهادیان »محبوبــه دشتبان برجی«، متولد سال 
۵9 در مشهد، امروز یکی از طراحان طال و جواهر است. 
بانوی کارآفرینی که تعداد زیادی از جواهر ســازی ها و 
طالفروشان شهرمان سفارش های مشتریان شان را به او 

می دهند.

  ورود به کار  
از او دربــاره ورودش به فضای طراحی، ســاخت طال و 
جواهر می پرسم، می گوید: 23 ساله بودم که ازدواج کردم 
همسرم در زمینه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت 
داشت اما یک اتفاق باعث شد چند سالی را در افسردگی 
بگذرانم اما یک روز به این نتیجه رسیدم باید اعتماد به 
نفس داشــته باشم و زندگی که ناخواسته مرا در گردباد 

تنهایی و سختی قرار داده است را از خودم دور کنم.

   تالش برای ادامه تحصیل
این بانوی پرتالش می افزاید: ابتدا تحصیلم را ادامه دادم 
و در کنــارآن دوره های آرایشــگری را گذراندم. بعد از 
فارغ التحصیلی از درس، همه وقتم را برای کارم گذاشتم. 
4 ســال گذشت و زندگی روی دیگری هم داشت و من 
با کمک خداوند و تالش خــودم، آن روی دیگر زندگی 

را دیدم.

  از آرایشگری تا ساخت طال 
این طراح و سازنده طال بیان می دارد: بعد از مدتی احساس 
کــردم باید عالوه بر درس خواندن به فکر کار هم باشــم 
با جدیت دوره های آرایشــگری را گذرانــدم و به مدت 4 
ســال در این حرفه به صورت جدی مشغول به کار شدم. 

زمان می گذشــت و به این نتیجه رسیدم نیاز به کار بهتر 
و جدی تری دارم. 

وی خاطرنشان می سازد: روزی برای سفارش یک دستبند 
به یک طالفروشی رفتم و پس از تحویل گرفتن سفارشم، 
کلی پرس و جو درباره ساخت و نوع آن از فروشنده داشتم و 
شروع به ایده دادن کردم. در واقع شروع کار من از همین 
جا آغاز شد همان جا احســاس کردم برای این کار کلی 
انگیزه و ایده دارم. او در ادامه تأکید می کند: اگرچه خیلی 
اتفاقی با فضای کار جواهر و طالسازی آشنا شدم و زیبایی 
و ظرافت آن برایم بسیار جذاب بود اما خیلی جدی، تصمیم 
گرفتم در این زمینه آموزش های الزم را بگذرانم و شــروع 

به کار کنم. 

  پس انداز وام 
محبوبه دشــتبان اظهار می دارد: برای یاد گرفتن و کار 
کردن نیاز به ســرمایه داشتم و با پس اندازی که در این 
مدت کنار گذاشــته بودم و همچنین گرفتن یک وام 2 

میلیون تومانی کارم را در سال ۸9 شروع کردم.
وی در ادامه با اشاره به خرید اولیه ابزار و لوازم ساخت طال 
بیان می دارد: ابتدا وسایل اولیه را خریداری کردم و یکی از 
اتاق های خانه اجاره ای کوچکی را که گرفته بودم تبدیل 
به کارگاه کردم. به مدت 2 سال در خانه کار کردم. روزها 
پیش استادی در این زمینه می رفتم و بعد از تمام شدن 
کالس در منزل کار می کردم و فردای آن روز نمونه های 
ساخته شده را برای استاد می بردم تا ایرادهای کارم را به 
من بگوید. او با لبخند برایم توضیح می دهد: بارها شده 
بود که یک کار را چند بار ذوب کردم و دوباره و چند باره 

ساختم تا ظرافت آن بی نظیر باشد. 

  از ماهی 200 هزار تومان درآمد  
از درآمد کارش که ســؤال می کنم، می گوید: در آمدم از 
ماهی 200 هزار تومان شــروع شد اما خدا روشکر این 
درآمد هر روز بیشتر و بیشتر شد و امروز از درآمدم راضی 
هستم. شاید برای آن همه وقت و زمان و انرژی گذاشتن 
کم بود اما من کارم را دوست داشتم و می دانستم باید در 

این کار خیلی زمان و وقت گذاشت.
وی ادامــه می دهد: کم کــم کار را یاد گرفتم و برای من 
کار کردن یک حس خوب بود. خسته نمی شدم و هنوز 

هم خســته نمی شــوم و هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱0 
شب کار می کنم. آن زمان احساس کردم دارای تجربه و 
انگیزه الزم برای ورود جدی به این بازارهستم و از این رو 

توانستم 6 میلیون تومان دیگر وام بگیرم.
با یکی از دوســتانم مغــازه و کارگاه فعلی را در خیابان 
راهنمایی رهن و اجاره کردیم و درســت 4 ســال از آن 

زمان می گذرد و ما هنوز هم همین جا کار می کنیم.

  مشتری های خانگی تا همکاران   
وی تصریح می کند: کار سفارشــات و تعمیرات را انجام 
می دهم و خوشــبختانه هر روز بر تعداد مشتری های ما 
اضافه می شــود که مشتری های خانگی هستند و تعداد 

زیادی ازسفارش دهندگان نیز همکار هستند.

  وام خودکفایی و یک تحول   
این بانوی کارآفرین درباره گرفتن وام برای توسعه کارش 
نیز می گوید: به عنوان بانویی که مشغول به کارم، شنیدم 
وام خوداشــتغالی از واحد خودکفایی به زنان سرپرست 
خانوار تعلق می گیرد. یک سال پیش توانستم 20 میلیون 
تومان وام دریافت کنم. این وام برای من و کارم بســیار 
پربرکت بود و توانســتم برای کارگاه مان دستگاه نورد و 
اولتراسیون )دستگاه شست و شوی طال و جواهر(، دستگاه 
مگنت و تعداد دیگری ابزارهای مورد نیاز ساخت طال را 

خریداری کنم.
او در ادامه درباره کارهایی که یک طراح و سازنده طال و 
جواهر انجام می دهد، نیز می گوید: خیلی اوقات مشتری 
عکس می آورد یا بــا توضیحاتی که می دهد از خودمان 
طــرح می خواهد. مهم ترین کاردر حرفــه ما ظرافت در 
ساخت و جوش آن است. از مرحله آب کردن طال یا نقره 
تا چرخکاری، قالب گیری نگین و...همه باید با حوصله و 

ظرافت انجام شود تا کاری زیبا باشد.

  ویژگی ساخت و قیمت آن   
وی در خاتمه، ویژگی ســفارش در ســاخت طال را در 
نداشتن درصد سود و مالیات اعالم می کند و می گوید: در 
ساخت طال برای سفارش دهنده ما فقط اجرت ساخت را 
از مشتری دریافت می کنیم از این رو برای مصرف کننده 

قیمت مناسب تری تمام می شود. 

گفتوگویقدسبایکبانویطالوجواهرسازسرپرستخانوارکارآفرین

وام خودکفایی منشأ تحول در کارم شد
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 بازگشايى بلوار نماز به 8 بهمن موكول شد

قدس: رئيس كميســيون عمران و شهرسازى شوراى شهر 
مشهد از بازگشايى بلوار نماز در تاريخ 8 بهمن ماه خبر داد.  

محمدهادى مهدى نيا با اشاره به برگزارى جلسه اى درخصوص 
بازگشــايى بلوار نماز با حضور معاون وزارت راه و شهرسازى 
اظهار كرد: توافقات صورت گرفته بين امراى ارتش و معاون 
وزارت راه و شهرسازى و شهردار و همچنين من كه نماينده 
شوراى شهر در اين جلسه بودم، قرار بر اين شد، روال قانونى 

در اين زمينه تسريع پيدا كند و هرچه زودتر اجرايى شود.
وى ادامه داد: معاون وزير راه و شهرســازى كه دبير عالى 
شــوراى عالى معمارى و شهرســازى هم است، قول داد 
در تاريــخ 8 بهمن ماه موضوع اراضى آبشــار و پادگان در 
كميســيون شوراى عالى شهرســازى و معمارى مطرح و 
تصويب شود. امراى ارتش هم قول مساعد دادند كه همان 
روز كه طرح تصويب شــود، دستور بازگشايى بلوار نماز را 

بدهند.
رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى شهر مشهد 
يادآور شد: درخواست ما به عنوان مديريت شهرى اين بود 
كه اگر امكان دارد قبل از اين تاريخ نســبت  به بازگشايى 
اقدام شــود، اما جمع بندى دوســتان اين بود حاال كه به 
اين مرحله رســيديم، تتمه كار قانونى هم اتفاق بيفتد و 
سپس بازگشــايى صورت بگيرد. باتوجه به اين موضوع و 
همچنين اينكه امراى ارتش معذوريت هايى داشــتند در 
نهايت با وســاطت معاون وزارت راه و شهرسازى تصميم 

اين گونه شد.

مديرعامل شركت بهره بردارى قطار شهرى 
مشهد خبر داد

 اختصاص 15 ميليارد ريال يارانه بليت 
براى جابه جايى مسافر در سال 97

قدس: مديرعامل شركت بهره بردارى قطار شهرى مشهد 
از اختصــاص 15 ميليارد ريال يارانــه بليت جابه جايى 
مسافر در سال 97 توسط دولت به متروى مشهد خبر داد.
وحيــد مبين مقــدم گفت: اين مبلغ از رديف مشــخص 
شده بودجه كل كشــور در خصوص يارانه بليت حمل و 
نقل همگانى متروى تهران، مشهد و ساير شهرها، توسط 

دولت تأمين شده است.
وى افزود: هــم اكنون قيمت تمام شــده جابه جايى هر 
مسافر با مترو بدون احتساب هزينه هاى ساخت و احداث، 
مبلغ 20/000 ريال مى باشــد كه از اين مبلغ تنها 6500 
ريال آن توســط مردم پرداخت مى شود و الباقى با يارانه 

اختصاصى شهردارى تأمين مى شود.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطار شــهرى افزود: هر 
چند به مشكالت متعدد اقتصادى كشور واقفيم اما تداوم 
خدمت رســانى ايمن و پايدار به زائران و مجاوران بارگاه 
ملكوتى ثامــن الحجج(ع)، نيازمند حمايت هاى بيشــتر 

دولت مى باشد.

 واحدهاى آلوده شهرك چرمشهر 
تعطيل مى شوند؟

قدس: مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى 
گفت: پس از پايان پايش دوهفته اى شــهرك چرمشــهر 

واحدهاى آلوده تعطيل مى شوند.
تورج همتى اظهار داشــت: پس از پايان پايش دوهفته اى 

شهرك چرمشهر واحدهاى آلوده تعطيل مى شوند.
وى افزود: در اين بازديدها ميزان فلزات ســنگين واحدها 
اندازه گيرى و با اســتانداردها مطابقت داده مى شود و اگر 
واحدى با پيش دستى، برنامه هاى اصالحى فاضالب خود 
را در كوتاه مدت مديريت كنــد، براى ادامه اين روند به 
آن ها مهلت مى دهيم، ولى در غير اين صورت و نداشــتن 
اســتاندارد، با معرفى به مراجع قضايــى از فعاليت آن ها 

جلوگيرى مى كنيم.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم آرايشى 
و بهداشتى مشهد خبر داد

 كاهش توليد واحدهاى توليدى 
آرايشى و بهداشتى با گرانى مواد اوليه

قدس: 12 واحد توليدى در خراســان رضوى در رسته آرايشى 
و بهداشتى فعاليت دارند. هرچند اين واحدها تعطيل نشده اند، 
اما گرانــى مواد اوليه ظرفيت توليد آن ها را به شــدت كاهش 
داده اســت. نبى زاده، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم آرايشى 
و بهداشتى مشــهد با اعالم اين مطلب گفت: در شرايط گرانى 
و كمبود كاال، تقلب از برندهاى توليد در حوزه مواد آرايشــى و 
بهداشتى نيز افزايش مى يابد؛ بنابراين دولت بايد بر توزيع و پخش 
كاال نظارت بيشتر داشته و فروشندگان را مجبور كند كاالهاى 
فاقد پروانه بهداشتى و نشان استاندارد را خريدارى و عرضه نكنند.

 شناسايى 25 نفر با گروه خونى نادر 
در خراسان رضوى 

ايرنا: مديركل انتقال خون خراسان رضوى گفت: تاكنون 25 نفر 
زن و مرد در اين اســتان به عنوان افراد با گروه هاى خونى نادر 
شناسايى شده اند.حميدرضا اسالمى افزود: دارندگان گروه هاى 
خونى نادر افرادى هستند كه گروه خونى آنان در پنج گروه خونى 
تعيين شده شامل A، B، AB و O مثبت و منفى قرار ندارد. 

وى بــا بيان اينكه، براى همه افــراد داراى گروه خونى نادر كه 
شناسايى شده اند پالك ويژه صادر مى شود كه بايد هميشه همراه 
خود داشته باشند، خاطرنشان كرد: شايع ترين گروه هاى خونى 

نادر گروه خونى O بمبئى است.
به گفته وى، افراد داراى گروه خونى نادر مى توانند به همه گروه ها 
خون بدهند اما فقط بايد از هم گروه خودشان خون دريافت كنند. 

 توزيع گوشت قرمز منجمد
در خراسان رضوى افزايش يافت

ايرنا: مديركل پشتيبانى امور دام خراسان رضوى گفت: ميزان 
توزيع گوشت قرمز منجمد از ابتداى امسال تاكنون در مقايسه با 

كل پارسال در اين استان پنج برابر بيشتر شده است.
سيد احمد دلقندى افزود: از ابتداى امسال تاكنون هزار و 630 
تن گوشت گوساله منجمد وارداتى در بازار خراسان رضوى توزيع 

شد. طى 12 ماه پارسال اين ميزان 280 تن بود.
وى ادامه داد: توزيع گوشت منجمد صرفاً با هدف تنظيم بازار و 
تعديل قيمت ها انجام مى شود؛ بنابراين به محض ايجاد ثبات در 

قيمت و برطرف شدن نوسانات، توزيع آن متوقف مى شود.
مديركل پشتيبانى دام خراســان رضوى گفت: در كنار توزيع 
گوشت منجمد، توزيع گوشــت گرم وارداتى نيز در بازار استان 
امسال انجام شده اســت. بر اين اساس تاكنون توزيع 411 تن 
گوشــت گوســفندى گرم وارداتى و همچنين 30 تن گوشت 
منجمد گوسفند وارداتى صورت گرفته است. وى افزود: در كنار 
توزيع گوشت قرمز توليدى استان به همراه توزيع گوشت قرمز 
منجمد شاهد تأمين نياز مصرف كنندگان در اين زمينه هستيم.

در اولين نشست تخصصى مسجد وقف علم 
و فناورى عنوان شد

 براى ايجاد اشتغال و كارآفرينى بايد 
علم به فناورى تبديل شود

قدس  اولين نشســت تخصصى مسجد وقف علم و فناورى 
بــا حضور مديران ارگان هايى از جمله كميته ياوران وقف، اداره 
كل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى، اتاق اصناف، دانشگاه 
فردوسى مشهد، پارك علم و فناورى، دفتر همكارى هاى علمى 
نخبگان شهيد فهميده، امور مساجد، خادمين وقف علم و فناورى، 

خانه صنعت، معدن و تجارت و واقفين برگزار شد.
حجت االسالم جمال ايزدى معاون فرهنگى اجتماعى اداره كل 
اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى بيان كرد: كار خير موضوع 
انســانى و اسالمى است و كارنامه درخشانى قبل و بعد از اسالم 
بخصوص در دهه چهارم انقالب داشته است.وى با بيان اينكه در 
گذشته وقف بيشتر در موضوعات مذهبى بوده اما در سال هاى 
اخيــر وقف در موضوع هــاى ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت، 
علم و فناورى، حوزه علميه و... ايجاد شده است؛ گفت: واقفين 
موقوفاتى را در جهت خدمت به مردم به خصوص در زمينه علم 
و فناورى ايجاد كرده اند. همچنين محمد كافى، رئيس دانشگاه 
فردوسى مشهد بيان كرد: از گذشته و در دوره هاى مختلف قبل 
و بعد از اســالم درخشــش در زمينه هاى علمى بيشتر از آنكه 
باحمايت دولت ها و حكومت ها باشــد، مردم حمايت كرده اند. 
وى بيان كرد: اگر بخواهيم علمى عام المنفعه شود و در جهت 
حل مشــكالت مردم و جامعه حركت كند مردم بايد حمايت 
كنند.كافى تصريح كرد: آنچه كه در ايجاد اشتغال و كارآفرينى 
مؤثر اســت تبديل علم به فناورى براى ثروت آفرينى اســت.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 بنياد جانبازان بخواند
سالم من جانبازى هستم كه زير دو ميليون تومان حقوق دريافت مى كنم اما سبد حمايتى 

به من نداده اند. 
9150003295

 مزاحمتهاى يك دكه
در بلوار وكيل آباد نبش خيابان دانش آموز 
دكه روزنامه و سيگار فروشى كه شهردارى 
دوسال است احداث و واگذارى كرده عامل 
اصلى توقف خودروها و ايجاد ترافيك شده. 
لطفا سازمان هاى ذى ربط رسيدگى فرمايند. 

9150003869

 سبد حمايتى ما كجاست؟
هــر روز بــراى گرفتن ســبد حمايتى به 
فروشگاه مى رويم اما........ماكارگران شده ايم 

مسخره دولت خدمت گزار 
    9150006428

 قول وزير را پيگيرى كنيد
سالم چراپيگير اجرايى شدن قول وزيركار 

وقت كه در27و28تيرماه 97زيرنويس شــبكه شــدبابت پرداخت كامل حق بيمه رانندگان  
بارومسافرجاده اى ازسال72تا80 نيستيدواطالع رسانى از زمان اجرايى شدنش راپيگيرى كنيد. 

9150004710

 به 197 زنگ بزنيد
سالم اين چه وضعيه، براى گواهينامه در آموزشگاه ثبت نام كردم كالس ها هم تمام شده حاال 
براى امتحان توشهرى چرا بايد ماهى يه بار افسر بگذاريد كه امتحان عملى بگيرد؟ جاهاى ديگر 
مشهد هفته اى يك بار امتحان مى گيرند ما بايد منتظر باشيم تا يك ماه بگذرد، اعتراض هم 
مى كنى مدير آموزشــگاه در شهرك رجايى مى گويد افسر نداريم اعتراض داريد به 197 زنگ 

بزنيد. 9150006184

 پاسخ اليت به يك پيام
احتراماً نظر به انتشار پيامك مردمي نشريه شماره 8853، مورخ 25 آذر ماه 1397 ستون رخ در رخ، 

پاسخ اين شهروند محترم جهت تنوير افكار عمومي به حضور ارسال مي گردد.
پيامك شهروند محترم: شهرداري مي گويد به اليت نگاه درآمدي ندارد و براي شهرداري مقرون به 
صرفه نيست، درحالي كه از ساير پاركينگ هاي شهري بيشتر مي گيرد و در ضمن بارها شده كه از 
خود بنده بابت پارك هاي كمتر از 20 دقيقه هزينه كسر شده، در حالي كه ادعا دارد نيم ساعت اول 

مجاني است؛ به قول معروف نمي دانيم دم خروس را باور كنيم يا قسم...
پاسخ شركت اليت:

به استحضار شهروندان عزيز مي رساند، تعرفه هاي پاركينگ هاي حاشيه معابر و غيرحاشيه اي مصوب 
شوراي اسالمي شهر مشهد است با اين توضيح كه نرخ تعرفه هاي پاركينگ غيرحاشيه اي در مشهد 
مقدس در مقايسه با ساير كالنشهرهاي كشور كمتر و مناسب براي توقف هاي طوالني مدت خودرو 
است. همان طور كه اين شهروند محترم اشاره كردند نگاه شهرداري مشهد به پاركينگ هاي حاشيه اي، 
نگاه درآمدي نيست و بر همين اساس نرخ تعرفه پاركينگ هاي حاشيه معابر بيشتر از پاركينگ هاي 

غيرحاشيه اي است تا عاملي بازدارنده در كاهش مدت زمان توقف خودرو ها در معابر باشد.
در صورت بروز مشــكل يا مسئله مبهم براي شهروندان عزيز مي توانند از طريق ارسال پيامك به 
سامانه 3000003000 موضوع را با روابط عمومي و آموزش شهروندي شركت اليت در ميان بگذارند 

تا در اسرع وقت پيگيري و نتيجه به شهروندان محترم منعكس گردد.

در بلوار وكيل آباد نبش خيابان دانش آموز 
دكه روزنامه و سيگار فروشى كه شهردارى 
دوسال است احداث و واگذارى كرده عامل 
اصلى توقف خودروها و ايجاد ترافيك شده. 
لطفا سازمان هاى ذى ربط رسيدگى فرمايند. 

هــر روز بــراى گرفتن ســبد حمايتى به 
فروشگاه مى رويم اما........ماكارگران شده ايم 

سالم چراپيگير اجرايى شدن قول وزيركار 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه 
هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

پيگيرى از ما

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

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

 بازگشايى بلوار نماز به  بهمن موكول شد

قدس سازمان اتوبوســرانى مشهد اين روزها 
با معضالتى همچون فرســوده بودن اتوبوس ها، 
تأخيرهاى فــراوان، نبود امكانات مناســب در 
فضاى اتوبوس ها و كمبود دســتگاه هاى شــارژ 
من كارت روبه رو است كه البته در كنار اين موارد 
رانندگى نامناسب رانندگان هم به دغدغه اى براى 

شهروندان و زائران تبديل شده است.
ايــن شــرايط، اســتفاده از اتوبوس بــه عنوان 
اصلى ترين وسيله حمل و نقل عمومى در مشهد 
را در برخى خطوط بســيار سخت و طاقت فرسا 
كرده است. اين در حالى است كه برعكس رويه 
مديران اين روزهاى شــهردارى مشهد، مديران 
ديگر كالنشهرها نهايت سعى و كوشش را انجام 
مى دهند تا مردم از سيستم حمل و نقل عمومى 

استقبال بيشترى كنند. 

  تأخير اتوبوس ها 
يكى از ساكنان بلوار عصمتيه مشهد در گفت وگو 
با قدس مى گويد:تنها اتوبوسى كه از اين منطقه 
عبور مى كند و ما از طريق آن مى توانيم به مركز 
شهر برسيم خط 20 است كه در بهترين حالت 
بين 20 تا 25 دقيقه ســرفاصله هاى آن به طول 

مى انجامد.
حسين نجاران در ادامه مى افزايد: از طرفى چون 
اتوبوس هاى اين مسير دولتى هستند بسيار كثيف 
و فرســوده مى باشــد و حتى در اين هواى سرد 
زمستان هيچ كدام از اتوبوس هاى اين خط وسايل 
گرمايشى ندارند و عالوه براينكه بايد در حدود نيم 
ساعت در ايستگاه هاى اين خط كه هيچ صندلى 
و ســايبانى هم ندارند سرما بخوريم، وقتى سوار 
اتوبوس هاى اين خط نيز مى شويم شرايط فرقى 

نمى كند و همان سرما ادامه دارد.
شهروند ديگرى در پايانه الهيه نيز مى گويد: خط 
20 هيچ موقع در ايســتگاه خود قرار ندارد و هر 
زمانى در قسمتى از پايانه توقف مى كند و بدون 
اينكه به مسافران منتظر در محل ايستگاه اطالعى 

داده شود حركت خود را آغاز مى كند.
جمشيد صادقى مى افزايد: هر موقع نيز به مسئول 
خطوط در اين پايانه انتقاد و گاليه مى كنيم تنها 
پاســخى كه مى دهد اين است كه به مسئوالن 

سازمان اعتراض خود را منتقل كنيد.
وى با بيان اينكه، وعده شــوراهاى شهر در زمان 
انتخابــات مبنى بــر ارائه خدمات شايســته به 
شهروندان صرفاً در حد وعده بود و در اين مدت 
اقدام و عمل بارزى جز تغيير اسم چند خيابان از 

آن ها ديده نشد، ادامه مى دهد: 
امروز جاى پاســخگو و سؤال 
كننده عوض شــده اســت و 
مسئوالن بيشــتر از اينكه به 
فكر مردم باشند به فكر كارهاى 

سياسى خودشان هستند.  

 اتوبوس هاى بدون 
بخارى 

شهروند ديگرى نيز در منطقه 
رســالت كه به گفته خودش 
زمان زيــادى منتظر اتوبوس 
مورد نظرش اســت، مى گويد: 

نزديك به 20 دقيقه است كه منتظر مسير 37 
هستم و ديگر صبرم لبريز شده است.

 رضا اكبرى كه 54 ســال ســن دارد، در ادامه 
به قدس مى گويد: مشــخص نيست مسئوالن 
اتوبوسرانى چكار مى كنند، چرا يك شهروند بايد 
اين همه منتظر آمدن يك اتوبوس فرسوده بماند. 
به طورى كه در همين زمســتان سرد برخى از 
اتوبوس هــا اصالً بخارى ندارند و آن هايى هم كه 
دارند به دليل كاهش هزينه هايشــان، روشــن 

نمى كنند.

 نامرتب بودن فاصله هاى زمانى اتوبوس 
براى رسيدن به ايستگاه 

خانم ساالرى كه از خط 31 استفاده مى كند نيز 
در ايستگاه اديب نيشابورى، مى گويد: اتوبوس هاى 
اين مسير با تأخير زيادى مى آيند و اتفاق افتاده 
كه بين آمدن يك اتوبوس تا اتوبوس بعدى، 45 

دقيقه تا يك ســاعت زمان 
سپرى شده و همين امر هم 
سبب مى شود كه هر اتوبوسى 
با حجم فراوانى از مســافران 
مواجــه شــود و از طرفــى 
نمى تــوان براى رســيدن به 
محل كار خود با اين وضعيت 
برنامه ريزى داشــته باشم كه 
همين مسئله تا به حال سبب 
به وجود آمدن مشكالتى براى 

من شده است.
وى بــا بيان اينكه، شــلوغى 
اتوبوس ها و تأخير در حضور 
آن ها در ايســتگاه ها سبب شده كه مردم انگيزه  
كمترى براى استفاده از اين ناوگان داشته باشند، 
ادامه مى دهد: هميــن حالت در پايانه الهيه نيز 
وجــود دارد، گاهى در فاصله 10 دقيقه، ســه 
اتوبوس مى آيد، اما گاهى اوقات طى نيم ساعت، 
يك اتوبوس هم وارد ايستگاه نمى شود، اين فواصل 
نامرتب، مشــكالت فراوانى را براى مســافران و 
استفاده آن ها از ناوگان اتوبوسرانى در شهر بزرگى 
همانند مشهد پديد مى آورد كه اگرچه چندين بار 
در پايانه الهيه به سرپرست هاى خطوط اعالم و 
اعتراض خود را بيان كرده ام، اما تنها پاسخى كه 
به من داده اند اين مى باشد (همين كه هست.) آيا 

پاسخ يك شهروند اين عبارت مى باشد. 
خانم ساالرى همچنين با اشاره به اتوبوس هاى 
فرسوده اين مســير يادآور مى شود: اتوبوس هاى 
خط 31 بسيار كثيف، قديمى و دودزا و پنجره ها 
و صندلى هايشان كامالً فرسوده مى باشد كه سفر 

با آن ها در زمستان سرد بسيار فرسايشى مى باشد. 

 دلسردى مردم در استفاده 
از وسايل حمل و نقل عمومى 

وى در ادامــه به خبرنگار ما مى گويد: برخى كم 
كارى ها از سوى مســئوالن باعث شده است تا 
مردم در استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى 
دلسرد شــوند و به استفاده از خودروهاى خود و 
افزايش تك سرنشينى رو آورند. در مقابل برخى 
همچون اقشار آســيب پذير گزينه ديگرى براى 
تردد در سطح شهر ندارند و مجبور هستند از اين 
وسايل استفاده كنند اگرچه امروز كسى به فكر 

اين اقشار آسيب پذير نمى باشد.

 ترافيك، عامل تأخير اتوبوس ها
مدير روابط عمومى ســازمان اتوبوسرانى مشهد 
در پاسخ به پرسش ها و انتقادهاى شهروندان به 
قدس مى گويد: سرفاصله هاى خطوط اتوبوسرانى 
شهر مشهد براســاس ميزان ســفر و آمار من 

كارت هاى زده شده در هر خط تعيين مى شود.
عباس اتحادى مى افزايــد: ازطرفى اتوبوس هاى 
خطوط بر اســاس برنامه تعيين شده از پايانه ها 
حركت خود را آغاز مى كنند، ولى به دليل برخى 
مسائل ترافيكى در سطح شهر مشهد ممكن است 
گاهى اوقات با تأخيرهايى به ايستگاه هاى خود 
برســند از اين رو مشكل اصلى در اين باره نبود 
زيرساخت هاى الزم براى تردد اتوبوس هاى حمل 
و نقل عمومى مى باشد، زيرا در مسيرى همچون 
خط يك بى آرتى هيچ موقع تأخيرى وجود ندارد 
و خطوط در زمان هاى منظم در ايستگاه ها حاضر 

مى شوند.
وى تصريح مى كند: از طرفى 100درصد ناوگان 
حمل و نقل عمومى شهر مشهد مجهز به سيستم 
گرمايشى مى باشد و اگر در موردى شهروندان و 
زائران با اتوبوسى مواجه شدند كه فاقد سيستم 
گرمايشــى به هر دليلى بود كــد اتوبوس را به 
بازرسى اين سازمان به شــماره 33235 اطالع 
رسانى كنند تا اين سازمان پيگيرى هاى الزم را 

در باره آن انجام دهد.

هنوز مردم از تأخير، دودزا بودن و فرسودگى اتوبوس ها شكايت دارند

حركت اتوبوسرانى در مسير مشكالت

اتوبوس هاى خط 31 
بسيار كثيف، قديمى 
و دودزا و پنجره ها و 
صندلى هايشان كامًال 

فرسوده مى باشد كه سفر 
با آن ها در زمستان سرد 
بسيار فرسايشى مى باشد

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

روز بازار ��ھد
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برنج هندى1121

شكر



روی �ط حاد� يك خبر با چند تفسير

پرستارى نياز به پرستارى دارد
على محمدزاده  امروز روز پرســتار است 
و مانند تمام روزهايى كــه در تقويم به نام يا 
بهانه اى شناخته مى شوند، مى گذرد و تعدادى 
تبريك و گفتن حرف هاى تكرارى تمام اتفاقى 

است كه در روزهاى اين چنينى مى افتد.
با اين وصف يك روز پرستار ديگر از راه رسيد 
و همچنان جامعه پرســتارى ما چشم انتظار 
تحقق وعده ها براى بهبود شــرايط كار در اين 
حرفه مبارك اما خســته كننده و فرسايشى 
هســتند. قصد تكرار حرف هاى هميشگى از 
شــرايط نامتعارف كادر درمانى را نداريم ولى 
آنچه مسلم است پرستارى در كشور ما نياز به 
پرستارى دارد چراكه به گفته فعاالن اين حوزه 
شرايط ســختى بر اين حرفه حاكم است كه 
بى توجهى به آن به زيان سالمت جامعه خواهد 
بود. به عنوان مثال اصلى ترين شرط فعاليت در 
يك حرفه رعايت استاندارهاى كار در آن حرفه 
اســت و در بخش درمان نيز استاندارد سرانه 
تعداد بيمار به پرستار پيش نياز تمام اقدامات 
ديگر است و اين درحالى است كه در كشور و 
استان ما با كمبود شديد پرستار مواجه هستيم 
و اين كمبود يعنى فشار مضاعف به پرستاران و 
كاهش سطح خدمات و چندين و چند آسيب 

ديگر كه ناشى از كمبود نيرو است.
ايــن موضــوع را محمد حســن عزتى مدير 
پرستارى دانشگاه علوم پزشكى مشهد نيز در 
گفت وگو قدس آنالين مورد اشاره و انتقاد قرار 
داده و مى گويد: با توجه به تشكيالت و چارت 
جديد بيمارستان ها حداقل 2500 نفر كمبود 
پرســتار در بيمارستان هاى دانشگاهى استان 
داريم، اما بر اساس استانداردهاى ابالغى توسط 
معاونت پرســتارى وزارت بهداشت و درمان، 
حداقل نياز به 6 هزار پرستار در استان داريم 
از طرفى بيشترين مشكل ما در بيمارستان هاى 

دانشــگاهى كمبود نيروى انســانى پرستار و 
كمك پرســتار اســت كه خصوصــاً كمبود 
كمك پرســتار مى تواند سبب كاهش ميزان 
رضايتمندى بيمــاران از خدمات دريافتى در 
بيمارستان ها شــود اگرچه طى روزهاى اخير 
با مســاعدت رئيس دانشگاه و معاونت توسعه 
45 نفر كمك پرســتار در استان جذب شدند 
و تــا پايــان ســال 60 نفر ديگــر نيز جذب 
خواهند شــد، اما اين تعداد بــراى مجموعه 
بيمارستان هاى دانشگاهى بسيار كم است و با 
توجه به تشكيالت و چارت جديد بيمارستان ها 
حداقل نياز به جذب 450 نفر كمك پرســتار 

ديگر دارند.
عزتى ادامه مى دهد: حقوق پرستاران و حتى 
اضافه كارى هايى كه انجام مى دهند به موقع 

پرداخت مى شود اما قسمتى از كارانه پرستاران 
بيشتر از يك سال اســت كه پرداخت نشده 
اســت و دليل آن مشكل سازمان هاى بيمه گر 
در پرداخت اسناد بيمارستان ها مى باشد و در 
صورت پرداخت بدهى سازمان هاى بيمه گر به 

بيمارستان ها، مى توان اين مشكل را حل كرد.
بنابراين تنها به استناد همين 2 نكته بيان شده 
يعنى كمبود نيرو و پرداخت نشــدن حقوق 
كارانه مى توان نتيجه گرفت كه پرستارى كه 
به جاى مراقبت از 4 بيمــار بايد مراقب 8 يا 
10 بيمار باشــد و از سوى ديگر در حالى كه 
پزشــكى كه با چند دقيقه سر زدن به بيمار و 
نوشتن دستور پزشكى چند ده برابر او كارانه 
مى گيرد و كارانه ناچيز پرستاران ماه ها پرداخت 
نمى شود، چگونه مى توان انتظار داشت براساس 

استانداردها بتواند در خدمت بيمار باشد چراكه 
نه فرصتش را خواهد داشت و نه انگيزه اى براى 
آن ها مانده تا بخواهند بيشتر از حد از جانشان 
مايه بگذارند.  خالصه اينكه به گفته پرستاران 
طرح تحول سالمت تنها شلوغى و كار بيشتر 
را نصيب پرستاران كرده و تعرفه خدمات هم 
به جيب اشــخاص ديگرى از پرستاران واريز 
شده است و آنچه امروز بر جامعه پرستارى ما 
حاكم است فرسايش ناشى از كار زياد با حداقل 

حقوق مى باشد.

آب و �وا
  پيش بينى آسمانى صاف تا كمى ابرى 

براى خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررســى 
نقشــه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره بيانگر خروج سامانه 
بارشى از شمال شرق استان مى باشد كه با خروج اين سامانه 
جوى نسبتاً پايدار در سطح استان حاكم خواهد شد. بر اين 
اساس آسمان اكثر مناطق استان و به خصوص مشهد براى 
امروز شنبه قسمتى تا نيمه ابرى و مه صبحگاهى اواسط روز 

كاهش ابر و بتدريج وزش باد پيش بينى مى شود.

��ر
 استاندار خراسان شمالى 

در ادامه سفرهاى شهرستانى:
 صنعت و خدمات استان حلقه اتصال ندارند

بجنورد-خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى با بيان 
اينكه حلقه وصل بين بخش صنعت و خدمات در استان وجود 
ندارد، گفت: عمده تقاضاهاى خدماتى صنايع سنگين استان 

از ساير استان ها تأمين مى شود.
محمدعلى شــجاعى در نشست شــوراى ادارى اسفراين با 
اشاره به ظرفيت باالى صنعتى اين شهرستان گفت: پيشران 
اقتصادى اين خطه از كشور صنعت است و بايد بر اساس آن 

حركت و رشد كند.
وى افزود: يكى از نداشــته هاى استان صنايع خرد و كوچك 

است كه بايد براى رونق آن برنامه داشته باشيم.
شجاعى با اشــاره به نرخ 11,9 درصدى بيكارى در اسفراين 
گفت: نرخ بيكارى در اين شهرستان با وجود اين كه پيشران 
اقتصادى آن صنعت اســت بيشــتر از ميانگين كشــورى 

است.
استاندار خراسان شمالى افزود: اگر بخش خدمات با صنعت 
ارتباط خوبى برقرار كند و بتواند نيازهاى آن را تأمين كند هم 
در رونق اقتصادى و هم در كاهش بيكارى شهرستان بسيار 
مؤثر خواهد بود. وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به 
جشن چهل سالگى انقالب گفت: بايد داشته ها و دستاوردهاى 

انقالب به خوبى به مردم اطالع رسانى شود. 

 نگاه هاى بسته اى بخاطر تمركز گرايى 
در مركز استان است

نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراى اسالمى نيز در اين 
نشست گفت: دانشگاه بايد علم را به ثروت تبديل كند و پژو 
هش ها را در توليد به كار گيرد. هادى قوامى با تأكيد بر ضرورت 
مأموريت گرا و آمايشى بودن دانشگاه ها بر اساس مصوبه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى گفت: در اســتان نيز بايد دانشگاه هاى 
مأموريت گرا و نگرش آمايشــى داشته باشيم. وى افزود: نگاه 
بسته اى در استان وجود دارد كه مى خواهد همه ظرفيت ها را 

به مركز استان محدود و متمركز كند.  
قوامى گفت: تمركز باعث مهاجرت به مركز اســتان مى شود 
و به همين علت هم اكنون دو ســوم جمعيت مركز استان را 

حاشيه نشين ها تشكيل مى دهند. 
وى افــزود: مركز اســتان بايد مغز متفكر اســتان باشــد و 
برنامه ريزى كند كه در پهنه 28 هزار كيلومتر مربعى استان، 
هر نقطه بر اساس اصل 48 قانون اساسى به فراخور استعدادش 

رشد كند و تبعيض در كار نباشد.

 بخش خصوصى به كمك رونق گردشگرى بيايد 
فرماندار اسفراين هم در اين نشست با اشاره به ظرفيت هاى 
باالى گردشگرى در شهرستان گفت: براى رونق گردشگرى 
و بهبود زير ســاخت ها نيازمند ورود بخش خصوصى به اين 
حوزه هستيم. طاهر رســتمى گفت: گردشگرى شهرستان 
مى توانــد در صورت توجه به آن، همپــاى صنعت در رونق 
اقتصادى منطقه مؤثر باشد. وى گفت: در بخش راه و حمل 
و نقل، طرح راه آهن اسفراين 65 درصد پيشرفت فيزيكى در 
بخش زير ســازى دارد و با بهره بردارى از آن، استان خراسان 
شمالى به راه آهن كشور متصل مى شود. رستمى افزود: طرح 
ميامى - جاجرم - اســفراين- بام - دوغايى، راه اسفراين به 
شيروان، اسفراين به مشكان در خراسان رضوى و چهار بانده 
كردن محور اسفراين- بجنورد، اسفراين -سبزوار از مهم ترين 
ط رح هاى اين حوزه در شهرســتان اسفراين است كه به ثمر 

نشستن آن در رونق اقتصادى تأثير به سزايى خواهد داشت.
استاندار خراسان شمالى در ســفر به شهرستان اسفراين از 
صنايــع بزرگ فوالد، لوله گســتر و صنايع بخش خصوصى 
شــركت آذين فورج و كيمياى صبا بازديد كرد و در جريان 

پيشرفت طرح هاى تكميلى اين واحدها قرار گرفت.
اســتاندار همچنين در روستاى كالت از توابع بخش مركزى 
اين شهرستان حضور يافت و به مشكالت اين منطقه رسيدگى 

كرد.

 دايي و خواهرزاده مستأجر زندان شدند
كاهانى مقدم: فرمانده انتظامي مشــهد از دســتگيرى يك 
گوشــى قاپ حرفه اى به همراه خواهرزاده وى لحظاتى پس از 
ارتكاب جرم خبر داد. ســرهنگ آقا بيگي به خبرنگار ما گفت: 
در پي اعالم شــكايت چند مالباخته و گزارش گوشي قاپي هاي 
تيزدستانه توسط دو جوان موتورسوار در محدوده خيابان سناباد، 
بلوار شهيد دستغيب مشــهد و ديگر معابر اين محدوده، طرح 
ويژه اي براي شناسايي و دستگيري عامالن اين گوشي قاپي ها در 
دستور كار پليس قرار گرفت. وى افزود: تيم هاي گشت نامحسوس 
كالنتري سناباد در اجراي اين عمليات ضربتي، با توجه به اظهارات 
شاكيان پرونده به سرنخ هايي دست يافتند كه منجر به شناسايي 
مشخصات ظاهري عامالن اصلي سرقت ها و ترسيم چهره فرضي 
يكي از متهمان شــد. وى گفت: پليس با در اختيار داشتن اين 
اطالعات، روز پنجشنبه پس از چند ساعت كنترل و مراقبت هاي 
پوششي، دو جوان را در سطح حوزه استحفاظى خود شناسايى 

كرده و به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
وي خاطرنشان كرد: دقايقى بعد دو جوان موتورسوار در خيابان 
شهيد دستغيب، به مردي 65 ساله كه در پياده رو قدم مي زد و 
سرگرم گفت و گو با تلفن همراه خود بود، نزديك شده و به سرعت 

گوشي تلفن را از دست او چنگ زده و متواري شدند.
ســرهنگ آقا بيگي گفت: مأموران انتظامي بالفاصله به تعقيب 
سارقان پرداختند و پس از طي مسافتي، موتورسيكلت آن ها را 

متوقف و هردو نفر را دستگير كردند.
وي اظهار داشــت: اين متهمان 32 و 31 ساله كه مشخص شد 
دايي و خواهرزاده هســتند، در بازجويى ها و مواجهه با شــواهد 
موجــود راهي جز بيان حقيقت نديدنــد و تاكنون به پنج فقره 
گوشي قاپي اعتراف كرده اند كه تحقيقات بيشتر براي كشف ديگر 

سرقت هاي انجام شده توسط آن ها ادامه دارد.

 آتش سوزى 206
در پاركينگ ساختمان مسكونى

قدس: يك دستگاه خودروى پژو 206 صندوق دار در پاركينگ 
ساختمان مسكونى در مشهد دچار حريق شد.

مدير عامل آتش نشــانى مشــهد با اعالم ايــن خبر گفت: 
 پنجشنبه شب گذشته طى تماس شهروندان با سامانه 125 
بيدرنگ، آتش نشانان دو ايستگاه شماره 30و 17 آتش نشانى به 
همراه تجهيزات اطفايى كامل به محل حادثه واقع در منطقه 
الهيه، بلوار مجيديه اعزام شدند. آتشپاد حسن جعفرى افزود: 
تيم آتش نشانى به محض رسيدن به محل حادثه با دود زيادى 
كه از پاركينگ يك ساختمان مسكونى 5 طبقه خارج مى شد 
روبه رو شدند، كه سريعاً آتش نشانان ضمن ايمن سازى محل 
نســبت به اطفاى آتش اقدام كردند. وى با بيان اينكه كانون 
آتش سوزى از قسمت موتور خودروى سوارى بود، خاطرنشان 
كرد: با اطفاى به موقع آتش از پيشروى حريق به داخل كابين 
اين وسيله نقليه و سرايت به ديگر خودرو ها و همچنين منازل 

مسكونى جلوگيرى شد.

 همدستى زن و شوهر جوان براى 
دستبرد به خودروهاى ال 90

قدس: زن و شوهر جوانى كه شب ها به خودروهاى ال 90 پارك 
شده در محدوده مركزى مشهد دستبرد مى زدند، در دام كارآگاهان 
گرفتار شدند. گزارش خبرنگار ما به نقل از سركالنتر هشتم پليس 
مشهد حاكى اســت: از چندي قبل گزارش سرقت هاي سريالي 
وســايل داخل صندوق عقب خودروهاي ســواري ال90 پارك 
شده در هسته مركزى شــهر به پليس 110 اعالم مى شد و به 
همين خاطر طرح ويژه اي براي شناسايي و دستگيري عامالن اين 

سرقت ها در دستور كار مأموران پليس قرار گرفت.
وى افزود: تيم هاي گشت نامحسوس دايره آگاهي كالنتري شهيد 
آستانه پرست در اين مأموريت با كنترل و مراقبت هاي پوششي، به 
زن و مرد جواني كه پشت يك خودروي ال 90 نوك مدادي رنگ 
ايستاده بودند، مشكوك شدند. سرهنگ قربانعلي كرماني گفت: به 
محض توقف خودروي پليس، اين زن و مرد جوان با موتورسيكلت 
از صحنه متواري شــدند اما پس از گذشت دقايقي، كارآگاهان 
دوبــاره اين زن و مرد جوان را درحالى كه پشــت يك خودروي 

ال90 ديگر توقف كرده بودند، ديده و آن ها را دستگير كردند.
وي خاطرنشان كرد: تحقيقات از اين زن و شوهر 28 و 31 ساله 
براي كشف سرقت هاي انجام شده توسط آن ها در حالي ادامه دارد 
كه مالك آخرين خودروي ال 90، در تماس با پليس اعالم كرد كه 

قفل در صندوق عقب خودروي او تخريب شده است.

 مهار آتش سوزى در انبار ضايعات
قدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهد از مهار آتش سوزى 

گسترده در يك انبار ضايعات در اين شهر خبر داد.
آتشپاد حســن جعفرى گفت:حوالى ساعت 23 پنجشنبه شب 
گذشــته، طى گزارش هاى مردمى يك مورد آتش ســوزى انبار 
ضايعات واقع در جاده ابلق به سازمان آتش نشانى مشهد گزارش 
شــد كه ســتاد فرماندهى تيم هاى اطفاى حريق، 6 ايستگاه را 
رهســپار محل حادثه كرد. وى افزود: آتش نشانان با رسيدن به 
محل حادثه بالفاصله با اســتفاده از چندين رشته شيلنگ آب 
آتش نشانى حريق را از چند جهت محاصره، تحت كنترل و نهايتاً 
قبل از سرايت به انبار مجاور اطفا كردند. وى با بيان اينكه علت 
دقيق بروز اين آتش سوزى در دست بررسى مى باشد، خاطرنشان 

كرد: خوشبختانه اين رخداد خسارات جانى در بر نداشت.

حقوق مى باشد.
مخاطبان گرامى!
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افتتاح نمايشى بيمارستان «مادر» مشهد

تعطيلى، يك روز پس از آغاز به كار

چشم سوم

 مهر  بيمارســتان مادر مشهد كه سوم آذر 
امســال توسط وزير وقت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى در مشهد افتتاح شده بود، با 
گذشــت 48 روز هنوز بيمارى پذيرش نكرده 

است. 
سوم آذر ماه امسال بيمارستان تخصصى زنان 
«مادر» توسط وزير بهداشت و درمان به صورت 
رســمى افتتاح شــد و قرار بود اين مجموعه 
درمانى كه توســط بخش خصوصى راه اندازى 
شــده اســت، به متقاضيان خدمــات الزم را 
ارايه دهد. اما در واقع اين بيمارســتان تنها به 
صورت نمايشى افتتاح شد و پس از ترك وزير 
بهداشــت و هيئت همراه در بيمارستان بسته 
شــده و پذيرش بيماران نيــز صورت نگرفت. 
حاال با گذشت بيش از 48 روز از زمان افتتاح 
رسمى، صحبت هاى متفاوتى از آغاز به كار اين 
بيمارستان شنيده مى شود و وعده هاى جديدى 

نيز در اين خصوص داده شده است.
افتتاح بيمارســتانى كه به گفته رئيس آن به 
صورت سهام پروژه با مشاركت 170 سهام دار 

و با اعتبــار 50 ميليارد تومــان انجام و براى 
افتتاح آن باالترين مقام رســمى بهداشــت و 
درمان كشور نيز حاضر شده به بيمارى «افتتاح 
نمايشــى» مبتال شــده و بدبينى مردم را نيز 

نسبت به افتتاح پروژه ها به دنبال داشته است.
اين گونه افتتاح هاى نمايشى در مشهد سابقه 
چندين ســاله دارد و بيمارستان هاى ديگرى 
نيز پيش از تجهيز كامل همه بخش ها توسط 

مسئوالن بلندپايه افتتاح شده بود.

  فقط يك روز كار كرديم
در همين رابطه يكى از كاركنان بيمارســتان 
گفــت: قــرار بــود مــا در بيمارســتان تازه 
ساخته شده «مادر» مشــهد مشغول فعاليت 
شويم و روز افتتاحيه كه با حضور وزير بهداشت 

همراه بود نيز در محل كار خود حاضر شديم.
وى افزود: اما پس از افتتاح رسمى به ما اعالم 
كردند فعــالً اين بيمارســتان پذيرش بيمار 
نخواهد داشت و پس از شروع به كار مجدداً از 

شما دعوت به همكارى خواهيم كرد.

 پذيرش بيمار در كار نبود
در هميــن زمينــه مدير نظــارت و اعتبار 
بخشــى دانشگاه علوم پزشــكى مشهد نيز 
گفــت: بعد از افتتاح رســمى بيمارســتان 
توســط وزير وقت بهداشت، اين بيمارستان 
مى توانست پذيرش بيمار داشته باشد، ولى 
مديران بيمارستان به دنبال انعقاد قرارداد با 
بيمه ها رفتند و پذيــرش بيمار را به بعد از 
قرارداد موكــول كردند. على اصغر انجيدنى 

تصريح كــرد: بيمارســتان بالفاصله بعد از 
افتتاح چون پروانه بهره بردارى داشته است، 
مى توانســته پذيرش بيمار نيز داشته باشد 
كه اين امر صورت نپذيرفته اســت، ولى با 
جلســاتى كه در چند روز گذشته داشتيم 
مسئوالن بيمارســتان قول دادند كه هفته 
آينده اورژانس بيمارستان بهره بردارى شود 
و پذيــرش بيمــار نيز از ابتــداى بهمن در 

بيمارستان انجام شود.

 قدس: برخورد شديد يك دستگاه پرايد با كاميون در جاده 
جغتاى-ابويسان حد فاصل تقاطع خاكى جبله نو حادثه اى 

خونين را رقم زد.
سخنگوى سازمان اورژانس كشور با بيان اينكه اين حادثه 
در ساعت 17:28 عصر پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد، گفت: 

متأسفانه در اين حادثه 8 نفر جان خود را ازدست دادند.
مجتبى خالدى افزود: حادثه ديدگان كه 3 مرد، 3 زن و 2 
كودك و از اهالى روستاى ابوچنارى بودند به دليل شدت 

جراحات قبل از رسيدن اورژانس جان باختند.
گفتنى اســت روزنامه قدس نيز در اول آبان ماه امســال 
با چاپ گزارشــى نســبت به حادثه خيز بودن سه راهى 
ابويســان با توجه به وقوع حوادث رانندگى مرگبار در اين 
محور هشدارهاى الزم را داده بود و نسبت به داليل تأخير 
ساخت پاســگاه پليس راه در اين منطقه با وجود اهداى 
زمين توسط خير محترم حاج محمد ابراهيم ابويسانى در 

سال 92 پيگير داليل اين موضوع شد. 

با وجود هشدارهاى قدس اتفاق افتاد 

8 كشته در برخورد پرايد با كاميون 
در محور جغتاى - ابويسان

حمايت  انجمن  مديرعامل  نيشابور- خبرنگار قدس: 
از زندانيان نيشــابور از آزادى 53 نفر زندانى مهريه دراين 

شهرستان خبر داد.
احمد همت آبادى در نشست خبرى افزود: ما ساالنه از محل 
جشن گلريزان 200 ميليون تومان جمع آورى مى كنيم كه 
90 درصــد آن به حمايت از خانواده هــاى زندانيان و 10 

درصد براى طرح هاى انجمن هزينه مى شود.
وى خاطرنشان كرد: انجمن در اين راستا از بروز مشكالت 
بزرگ پيشگيرى مى كند و انجمن حمايت از زندانيان يكى 

از برترين انجمن ها در كشور و استان است.
همت آبادى بيان كرد: خوشبختانه طبق قانون جديد، 53 
نفر زندانى مهريه در نيشابور آزاد شدند و تالش مى كنيم 

كه از آسيب هاى اجتماعى پيشگيرى شود.
وى عنوان كرد: از تيرماه 87، تا پايان سال 96 حدود 878 
نفر توســط انجمن آزاد شــده اند كه ما در جهت حمايت 
از اين زندانيان آزاد شــده وام هايى را براى اشتغال آن ها 

مى دهيم.

عضــو هيئت مديره انجمن حمايت از زندانيان نيشــابور 
نيز اظهار كرد: خيرين نقش بســزايى در آزادى زندانيان 
داشته اند و بعنوان بازوى انجمن هستند و كمك خيرين 

از سال 87 تا 96، 2 ميليارد تومان بوده است.
حسن شاملى افزود: مجموع كمك هاى انجمن به خانواده 
زندانيان و زندانيان يك ميليارد و 300 ميليون تومان بوده 

است.

وى ابــراز كرد: 9 اعدامى در ســال 97 از چوبه دار نجات 
يافته اند و اولياى دم رضايت دادند و در جرايم غير عمد در 

پاييز امسال 31 نفر آزاد شدند.
عضــو هيئت مديره انجمن حمايت از زندانيان نيشــابور 
بيان كرد: اولويت آزادى،بر اســاس تصادف، مالى و مهريه 
اســت و همچنيــن زمان حضــور در زنــدان نيز مالك 

است.
دادستان نيشابور نيز در ادامه اين نشست اظهار كرد: بيش 
از 1000 زندانى در نيشــابور داريم كه در دو بند هستند، 
بند مردان اتاق به اتاق اســت كه شامل اتاق حفظ قرآن 

و... مى شود.
حجت االسالم غالمرضا اكبرى مقدم افزود: تعداد زندانيان 
نيشابور 3 برابر بيشــتر از ظرفيت است و در زندان براى 
زندانيان كالس هايى را تشكيل مى دهيم تا زندانيان كنترل 

شوند.
دادستان نيشابور تأكيد كرد: حضور قضات و مددكاران در 

زندان موجب آرامش خاطر زندانيان است.

53 زندانى مهريه در نيشابور آزاد شدند
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