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پاتوق انقالبيون مشهد بود 

 ثبت شهاب سنگى جديد 
از خراسان جنوبى در بولتن جهانى

 درگفت و گو  با سيدقاسم بخشيان جانباز و آزاده انقالب اسالمى

ايام اهللا دهه فجر از راه رسيده است. برآن شديم 
تا گفت و گويى با يكى از انقالبيون شــهر كه 
ســابقه مبارزاتى زيادى در سال هاى پيروزى 
انقالب دارد، انجام دهيم و از خاطرات آن روزها، 
آن شور و نشاط انقالبى و آن فداكارى ها براى 

جوانان بازگو كنيم....

قدس: 21 گرم از شــهاب ســنگى كه در 
ارديبهشــت ماه سال جارى در جنوب غربى 
استان خراسان جنوبى توسط حجت كمالى 
ملقب به مرد شهاب سنگى ايران كشف شده 
براى آناليز و طبقه بندى به دانشگاه فرانسه 
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معاون شهردار خبر داد

بهره بردارى كامل 
از خط 2 قطار شهرى 

تا پايان شهريور 98

راســتش را بخواهيد ديدن برخى صحنه ها در شــهر تنها 
موجــب ايجاد ســؤال هاى مختلف در ذهن مى شــود و در 
نهايت چرايى بروز آن بى پاســخ مى ماند.بى ترديد هر كدام 
از مخاطبان مواردى از برخى اتفاق ها يا اقدام هاى نامعمول 
را در ذهــن دارند، اما در ادامه مى خواهيم به يكى از همين 

دست كارها اشاره كنيم...
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.......صفحه 2

نمايش اقتدار
نيروى هوايى

 در مشهد
 همزمــان با دهه مبارك فجر انقالب اســالمى 
نمايشــگاه دســتاوردهاى نيروى هواى ارتش 
جمهــورى اســالمى ايــران ديروز بــا حضور 
مسئوالن نظامى و لشــكرى در پايگاه شكارى 

شهيد حبيبى مشهد گشايش يافت.
فرمانده پايگاه شــكارى شــهيد حبيبى مشهد 
در خصوص اين نمايشــگاه به خبرنگاران گفت: 
نمايشگاه فرصتى براى همه شهروندان، جوانان 
و دانش آموزان است تا از نزديك با دستاوردهاى 
نيروى هوايى ارتش آشــنا شــده و از نزديك 
مشاهده كنند تحريم دشــمنان نتوانسته مانع 

پيشرفت نظام جمهورى اسالمى ايران شود.
 ســرهنگ حميــد مصطفوى افــزود: پيش از 
پيروزى انقالب اسالمى تمام خدمات تعميرات 
هواپيماها توســط خارجى ها انجام مى شد، اما 
امروز عالوه بر ســرويس، تعمير و ساخت همه 
قطعات هواپيماها به وسيله متخصصان داخلى 

انجام مى شود... 
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گفت و گو با سیدقاسم بخشیان جانباز و آزاده انقالب اسالمی

جلسات درس نهج البالغه رهبری ، پاتوق انقالبیون مشهد بود 
گوانگون

ق��دس آنالین-وحید اکرم��ی  ایام اهلل 
دهه فجر از راه رســیده اســت. برآن شدیم تا 
گفت و گویی با یکی از انقالبیون شهر که سابقه 
مبارزاتی زیادی در ســال های پیروزی انقالب 
دارد، انجام دهیم و از خاطرات آن روزها، آن شور 
و نشاط انقالبی و آن فداکاری ها را برای جوانان 
بازگو کنیم. گفت وگو با حجت االسالم سید قاسم 

بخشیان را با هم می خوانیم:

 ماجرای ورود شما به انقالب و اعتراضات 
مردمی علیه رژیم پهلوی چه بود؟ 

در ایام جوانی تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل 
وارد حوزه شده و طلبه شوم. در آن زمان با افکار 
و اعالمیه هــای حضرت امام خمینی)ره( که به 
مناسبت های مختلف در جامعه منتشر و دست 
به دســت می شد آشنا شــده و مانند بسیاری 
از جوانان آزاده بــه آن ها عالقه و توجه خاصی 
پیدا کردم. تقریباً ابتدای طلبگی ام مقارن شد با 
جشن های ۲۵۰۰ ساله ای که رژیم شاهنشاهی 
برگزار کرد. پس از آن مراســم بود که حضرت 
امام)ره( موضع گیری سختی علیه رژیم پهلوی 
کردند و این مراســم را بشدت محکوم کردند. 
حضرت امام )ره( به وضوح در پیامشــان آورده 
بودنــد که وقتی خیلی از مــردم ایران با فقر و 
نداری دست و پنجه نرم می کنند چرا باید رژیم، 
اقدام به برگزاری چنین مراسم پرهزینه ای کند. 

پس از آن، احساسات و حس عدالتخواهی من 
برانگیخته شد و تصمیم گرفتم که برای به ثمر 
رسیدن اهداف امام )ره( تالش نمایم. به همین 
دلیل بود که در جلســات تدریس نهج البالغه 
که توســط مقام معظم رهبری در مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( برگزار می شد و کانون تجمع 
انقالبیون بود، با ایشان آشنا شدم و نیز با شرکت 
در جلسات مختلف دیگر با شهید هاشمی نژاد 
و مرحوم آیت اهلل طبسی آشنایی بیشتری پیدا 

کردم. 

  از چ��ه زمانی در تجمعات و اعتراضات 
مشهد شرکت کردید؟ 

در ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ همزمان با ایام فاطمیه در 
حوزه علمیه قم، به مناسبت گرامیداشت قیام 
مردم ایران در ۱۵ خــرداد ماه ۱۳۴۲ تجمعی 
اعتراضی شکل گرفت. انقالبیون بر روی پرچم 
بــزرگ قرمز رنگی که نمــادی از قیام خونین 
۱۵ خرداد ۴۲ بود، به وضوح نوشــته بودند که 
»قیام ۱۵ خرداد را گرامی می داریم«. رژیم که از 
این جنبش اعتراضی به خشم آمده بود و برای 
سرکوب مردم به دنبال بهانه ای می گشت که به 
گونه ای مردم مذهبی را هم به خروش در نیاورد، 
همین پرچم قرمز را مستمســک قرار داد و به 
دروغ تجمع را به کمونیســت ها نسبت داد و به 

شدت سرکوب کرد. 
خبر سرکوب به شهرهای مختلف ایران از جمله 
مشهد رسید. در آن زمان که ایام امتحانات هم 
بود، طلبه ها به عنوان همدردی با حوزه علمیه 
قم، امتحانی که در مدرسه آیت اهلل میالنی قرار 
بود برگزار شود را تعطیل و به خیابان آمدیم و تا 
حرم پیاده روی کرده و علیه نظام شــعار دادیم. 
این راهپیمایی سه روز تکرار شد. مأموران رژیم 
در این سه روز فقط نظاره گر ماجرا بودند و برای 
جلوگیری از التهاب بیشــتر، تجمع را سرکوب 
نکردند. پس از ســه روز تصمیــم گرفتند که 
سردسته انقالبیون مشهد را دستگیر کنند. به 
همین منظور آقای طبسی و شهید هاشمی نژاد 
کــه چند روز پیش در یکــی از مجالس روضه 
حضرت فاطمــه)س(، موضع گیری تندی علیه 
رژیم انجــام داده بودند و از ســکوت حوزویان 
مشهد شاکی بود را دستگیر کردند. پس از آن 

دستگیری طلبه ها هم شروع شد. 
مدت ها به این فکر بــودم برای اینکه این قیام 
به فراموشی ســپرده نشود و شعله اش در دیگر 
شــهرهای کشور هم روشن شــود، باید کاری 
انجام دهم. به همین منظور شهریور ۱۳۵۴ که 
همزمان با ماه مبارک رمضان بود، نوار کاســت 
صحبت های شهید هاشمی نژاد را برداشتم و به 

روستای پدری ام در شمال کشور بردم. 

  پیامدهای این کار را هم در نظر گرفته 
بودید؟ 

بله دقیقاً همینطور بود و اولین دســتگیری و 
زندان من هم به همین موضوع برمی گردد. نوار 

را برای علمای وقت آن محل پخش کردم.
فردای آن روز وقتی از منزل به قصد بازگشــت 

به مشهد، خارج شــدم پیکانی سفید رنگ در 
کنار من ترمز زد و ســه نفر که دو نفر از آن ها 
اسلحه در دست داشــتند از آن خارج شدند و 
مرا دســتگیر و به ساواک ساری منتقل کردند. 
خوشبختانه در آن لحظه نوار کاست سخنرانی 
شهید هاشمی نژاد همراهم نبود و هیچ سند و 
مدرکی نتوانستند از من بگیرند. بعدها متوجه 
شدم که دهیار محل که در جلسه روز گذشته و 
در جمع علما نشسته بود، مرا به ساواک لو داده 
بود. بدین ترتیب در ۱۱ شهریور ۵۴ اولین سابقه 

دستگیری من اتفاق افتاد. 

 در ساواک چه گذشت؟ 
هوا بسیار گرم بود و شرجی و من هم روزه بودم. 
شکنجه من با داغ کردن دستگاه تهویه و گرم تر 
کردن اتاق شــروع شد، اما پس از گذشت چند 
ســاعت، هیچ بازجویی از مــن صورت نگرفت. 
این موضوع برایم عجیــب بود. بعدها فهمیدم 
در آن روز کارگران کارخانه نســاجی قائمشهر 
هم اعتصــاب کرده بودند و نیروهای ســاواک 
متوجه این شلوغی بودند، من را تا اذان شب نگه 
داشتند و بعد از نماز مغرب و عشا به زندان ساری 
منتقل کردند. شلوغی  کارگران کارخانه نساجی 
قائمشهر، ســبب شد یک هفته بدون بازجویی 
در زندان باشــم. در این مدت خانواده من هیچ 
اطالعی از وضعیتم نداشتند و فقط می دانستند 
که توســط ساواک دستگیر شده ام. پس از یک 
هفته به اداره ســاواک ســاری منتقل شدم. از 
آنجا مرا به مشهد فرستادند. لحظه حرکت یکی 
از مســئوالن ساواک به من گفت که از اینجا تا 
مشهد، اگر حرکتی چه علنی و چه رمزی انجام 
دهی که باعث شــود گروهی خودرو را تعقیب 
کرده و در پی آزادی تو باشــند ابتدا خودت را 
خواهیم کشــت و بعد آن ها را. من در جواب به 
او گفتم از اینجا تا هر کجا که مرا ببرید، فقط و 
فقط خدا همراه من است و نه شخص دیگری. 

مرا به مشــهد منتقل و تحویل ساواک مشهد 
دادنــد. صبح روز بعد مأمــوری قوی هیکل به 
نام مسعودی که بعدها فهمیدم معاون ساواک 
بوده از من بازجویی کرد. ســؤاالتی پرسید، اما 
مــن جواب خاصی به او نــدادم. دیدم جواب ها 
را از طرف خودش می نویســد و در آخر به من 
گفت امضا کن. وقتی سرم را خم کردم تا ببینم 
چه چیزهایی نوشته است، ناگهان مشت بسیار 
محکمی به زیر چانه ام زد. ضربه آن قدر محکم 
بود که بر زمین پرت شدم. تا مدت ها این ضربه 

شدید سر و گردنم را اذیت می کرد.

   پس از این موضوع چه اتفاقی برای شما 
افتاد؟

چیزهایی که او نوشــته بود باعث شــد برایم 
پرونده ای تشکیل شود و به زندان ساواک منتقلم 
کردند. با شــهید عباس موسوی قوچانی در آن 
زندان آشــنا شدم. آن زمان، من در سلول ۱۹ و 
او در سلول ۲۰ بود. سلول های ۱۹ و ۲۰ بسیار 

تاریک و متعفن و در واقع بدترین سلول های آن 
زندان بودند. چون در مجاورت تنها ســرویس 
بهداشــتی زندان که هیچ پنجره یا هواکشــی 
نداشت قرار گرفته بودند. یکی از شب ها که کمی 
اوضاع عادی تر بود و کنترل مأموران کمتر، این 
شهید بزرگوار از سلولش صدایش را بلند کرده و 
خود را معرفی کرد و من با او هم صحبت شدم. 
در ۲۷ مهرماه سال ۵۷ برگه ای به من دادند که 
رویش قرار بازداشــت موقت خورده بود. بدون 
اینکه در این مدت من بازپرس یا دادســتان یا 
قاضی و یا جلســه محاکمه ای دیده باشــم که 
بتوانــم از خودم دفاع کنم. به زندان شــهربانی 
مشهد منتقل شدم. مرا به قرنطینه فرستادند. 
بیشتر افرادی که در قرنطینه بودند آدمکش و 
قاچاقچی بودند و بردن زندانیان سیاسی به آنجا 
نوعی شکنجه محسوب می شد. عرف این بود که 
یک یا دو روز زندانی در قرنطینه باشد اما من ۴۵ 
روز در قرنطینه بودم. شهید عباس موسوی هم 
به این زندان و مانند من به قرنطینه منتقل شد. 
من و او و یک بیمار روانی در یک سلول بودیم. 
شخص روانی را برای اذیت بیشتر با ما هم اتاقی 
کــرده بودند. در این مدت نه تنها مالقاتی بلکه 
آفتاب و مهتاب را هم ندیدم. پس از گذشت ۴۵ 
روز، ما را به بند یک یا همان بند سیاسی بردند. 

 چه اف��رادی در بند سیاس��ی حضور 
داشتند؟ 

در آنجا شــهید هاشــمی نژاد و مرحوم آیت اهلل 
طبسی که مدتی قبل دســتگیر شده بودند و 
همچنین مرحوم عســکراوالدی که از تهران به 
آنجا منتقل شده بود را نیز مشاهده کردم. چند 
شــب به سلول این بزرگواران رفته و ماجراهای 
چند ماهی را که آن ها در زندان حضور داشتند 
و ماجرای دســتگیری خودم را برایشــان نقل 
می کــردم. پس از مدتی مرا بــه دادگاه نظامی 
بردند و چون هیچ سند و مدرک جرمی از من 
نداشتند، برایم حکم بازداشت موقت صادر و پس 

از زمان کوتاهی از زندان آزاد شدم. 

  انقالب مشهدی ها در سال ۵۷ چگونه 
شروع شد؟ 

پس از توهینی که در سال ۵۶ به حضرت امام 
خمینــی)ره( در روزنامه اطالعات شــد، مردم 
انقالبی ایران که تحمل اهانت به رهبر دینیشان 
را نداشتند شروع به اعتراض کرده و قیام هایی 
شکل گرفت و برای هر قیام چهلمی برگزار شد 
و خون های زیادی بر روی زمین ریخت. تا اینکه 
در ماه شعبانی که در سال ۵۷ واقع شده بود امام 
خمینی)ره( اعالم کردند به دلیل کشتار مردم 
بیگناه و اینکه عزادار آن ها هستیم، نیمه شعبان 
را جشن نگیرید و چراغانی نکنید. در آن زمان، 
مرحوم کافی در تهران اقامت داشــت و یکی از 
خطیبان معروف ایران بود و منبرهای او همیشه 
با سیل عظیم جمعیت مواجه بود. مرحوم کافی 
تصمیــم گرفت که به حرف امــام جامه عمل 
بپوشاند اما از سوی حکومت فشار آوردند که باید 
نیمه شعبان را چراغانی کرده و جشن بگیرید. 
به همین دلیل ایشان تصمیم گرفت به مشهد 
بیاید تا به نوعی دستور حکومت را عملی نکرده 
باشد؛ اما مأموران رژیم در حوالی قوچان تصادفی 
مصنوعی را صحنه سازی کردند و اعالم کردند که 
مرحوم کافی به همراه فرزند خود در این تصادف 
کشته شده است. این خبر در شب نیمه شعبان 
به مشــهد رسید و باعث تأثر فراوان مشهدی ها 
شد. روز نیمه شــعبان جمعیت انبوهی، پیکر 
مرحوم کافی را تشــییع و آیت اهلل شیرازی هم 
بر پیکر او نماز خواندند. در مراسم تشییع پیکر 
مرحوم کافی اعتقاد و شعار جمعیت این بود که 
مأموران شــاه، ایشان را کشته اند و همین اقدام 
باعث اعتراضات علنی و گسترده مشهدی ها شد.

 
   واکنش رژیم درمقابل اعتراضات چه بود؟ 
از بعدازظهر نیمه شــعبان که مصــادف با ۳۰ 
تیرماه ۱۳۵۷ بود برخورد مأموران و موج جدید 
دستگیری ها آغاز شد. در بین ساعات ۴ تا ۵ عصر 
مأموران شــاه، سه مرتبه به مدرسه نواب حمله 
کردند که دریکی از این حمله ها مرا دســتگیر 
کردند. فرمانده آن ها شــخصی به نام ســروان 
صدوقی بود که بسیار خشن و سنگدل بود؛ مرا 
به بیرون از مدرسه برد و ابتدا عمامه ام را با فندک 
آتــش زد و بعد چنــان او و مأمورانش با باتوم و 
زنجیر به جانم افتادند و کتکم زدند که غرق خون 
شدم. با همان وضعیت مرا به داخل اتوبوسی بردند 
و به همراه دیگردستگیرشدگان به زندان شهربانی 
منتقل کردند. از ابتدای ورودی زندان تا سلول ها، 
تونلی بود که من آن را تونل شکنجه نام گذاری 
کرده ام. به محض ورود به محوطه زندان، دستگیر 
شــدگان را یکی یکی وارد این تونل می کردند، 
در دو طــرف این تونل مأموران باتوم یا زنجیر یا 
کابل به دست ایستاده بودند و دستگیر شدگان را 
بشدت می زدند . آن ها آن قدر مرا زدند تا بیهوش 
شده و بر زمین افتادم. آن ها احساس کردند که 
من مرده ام و به همین دلیل رهایم کردند. پس 
از مدتی که فهمیدند هنوز جان در بدنم هست، 
مرا کشان کشان به قرنطینه بردند. مأموران مرا 
در همان اوضاع نامساعد و بدون اینکه پزشکی 
مــرا ببیند و یا دارویی برایم بیاورند رها کردند و 
ســاعت ها روی زمین به حالت نیمه جان افتاده 
بودم. شکنجه های آن زمان سبب شده است تا 
هنوز با گذشت ســال ها تحت درمان باشم، ۹۰ 
درصد شنوایی گوش چپم و ۱۰ درصد شنوایی 
گوش راســتم را بر اثر شکنجه از دست داده ام و 
تاکنون چندین بار عمــل جراحی روی صورتم 
انجام شده است. بعد از گذشت چند روز قرار بود، 
دو تن از روحانیونی که همراه من در مدرسه نواب 
دستگیر شده بودند، آزاد شوند در حالی که من 
همچنان نای ایستادن نداشتم و امیدی به زنده 
ماندن من نبود. آن ها لباس آغشته به خون مرا 
گرفتند و به صورت نامحســوس از زندان خارج 
کردند و به دســت مرحوم آیت اهلل شــیرازی به 
عنوان سند شکنجه رساندند. با خبرهای رسیده 
به رهبران انقالب مشهد و مشاهده پیراهن غرق 
به خون من، برداشــت آن هــا این بود که دیگر 
قادر به ادامه حیات نخواهم بود و در زندان جان 
می دهم. حضرات عظام آیت اهلل مروارید و میرزا 
جواد آقای تهرانی، اطالعیه ای را صادر کردند و 
مردم را به مبارزه علیه ظلم و ستمی که مأموران 
بر زندانیان روا می دارند، دعوت کردند. بازار فرش 
مشهد و به دنبال آن دیگر بازارها تعطیل شد و 
مردم اعتراضات خود را بیش از پیش ادامه دادند. 
البته این حرکت و تظاهرات سبب آزادی من از 

زندان در ۱۷ رمضان همان سال شد. 

در حوالی امروز2

فرماندار بجستان در نشست خبری با اصحاب رسانه:
  وعده وزیر نیرو برای بهبود وضعیت 

آب شرب بجستان
بجستان -خبرنگار قدس: فرماندار بجستان گفت: در حالی 
که دشمنان در تالش هســتند زمینه یأس و ناامیدی را در 
کشورفراهم کنند وظیفه داریم با بیان ارزش ها و دستاوردها 
که در ســایه وحدت و اعتقادات مردم بــر محوریت والیت 
فقیه به دست آمده ارج نهاده و برای مردم بیان کنیم.حسین 
ابراهیمی که در جمع خبرنگاران و به مناسبت دهه فجرسخن 
می گفت با بیان دستاوردهای انقالب اسالمی افزود: حداقل ها 
و مشــکالت را می دانیم، ولی نباید شــرایطی ایجاد شود که 
خدماتی که انجام شده گاهاً نادیده گرفته شوند.وی یادآور شد: 
در دهه فجر امســال ۳۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد 
تومان در بجستان به بهره برداری خواهد رسید که در جمع از 
محل اعتبارات ملی و استانی و منابع داخلی و بخش خصوصی 
و خیرین این مبلغ تأمین گردیده است.نماینده عالی دولت با 
تأکید بر کارهای مهم انجام شده در سال جاری از دیدارخود 
با وزیر نیرو یاد کرد و افزود: در خواست های مسئوالن در این 
سفر از جمله بهبود کیفی و کمی آب شرب بجستان و احداث 
استخر ذخیره آب شــهر و احداث تصفیه خانه و جمع آوری 
فاضالب شهرک فرهنگیان و اصالح و توسعه شبکه آبرسانی 
شهر یونسی و چهار روستا و اولویت نیروگاه های خورشیدی 
و انرژی بادی و احداث پســت فوق توزیع برق عالوه بر پست 
سردق اعالم گردید که برای بهبود بخشی آب شرب بجستان و 

احداث منبع ذخیره آب بجستان قول هایی داده شد.

  ثبت شهاب سنگی جدید 
از خراسان جنوبی در بولتن جهانی

قدس: ۲۱ گرم از شــهاب سنگی که در اردیبهشت ماه سال 
جاری در جنوب غربی استان خراسان جنوبی توسط حجت 
کمالی ملقب به مرد شهاب سنگی ایران کشف شده برای آنالیز 

و طبقه بندی به دانشگاه فرانسه ارسال شده است.
این شــهاب ســنگ کــه وزن آن ۱۰۲۴ گرم اســت بعد از 
آزمایشــات و آنالیز های مربوطه بعد از مدت ۹ ماه در بولتن 
جهانی به نام ایران و استان خراسان جنوبی به عنوان »شهاب 
سنگ چادرملو« به ثبت رسید.طبق گفته حجت کمالی این 
شهاب سنگ از نوع سنگی کندرایت گروه L۵ می باشد و جزو 

کمیاب ترین و با ارزش ترین شهاب سنگ ها به شمار می رود.

با حضور استاندار خراسان شمالی برگزار می شود
  برنامه ۱۰ شب ۴۰ مسجد 

در روستاهای بجنورد
بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی در قالب 
برنامه ۱۰ شب ۴۰ مسجد به مناسبت دهه فجر، شامگاه شنبه 
سیزدهم بهمن ماه در جمع صمیمی و پرشور اهالی روستای 
بیدک از توابع بجنورد حاضر شــد و ســاعتی را به شنیدن 

دغدغه ها و مطالبات آنان اختصاص داد.
محمدعلی شــجاعی در این مراسم پس از شنیدن مهم ترین 
مطالبات اهالی روستا دستور داد، طی دو روز آینده با تشکیل 
نشست ویژه ای در حضور معاون سیاسی استاندار و مساعدت 
دیگر مدیران ستادی و دستگاه های اجرایی استان، مشکالت 
اهالی این روستا پیگیری شود.وی خاطرنشان کرد: مسائل و 
مشــکالت هر منطقه را به کمک خود اهالی حل می کنیم؛ 
بنابراین مردم نیز با نهادسازی و تشکیل شرکت های تعاونی، در 
این امر و ارتقای منطقه خود سهیم شوند.استاندار با اشاره به 
مجاورت این روستا با شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 
بجنورد گفت: با تشــکیل شرکت های تعاونی، توسعه صنایع 
تبدیلی کشــاورزی و دامپروری و ارتقای مهارت های فنی و 
حرفه ای افراد می تــوان از این دو موقعیت ویژه برای افزایش 
درآمد اهالی، گســترش اشتغال و افزایش ماندگاری مردم در 
روســتا بهره جســت تا مهاجرت جوانان به شهرها را شاهد 
نباشیم. وی اضافه کرد: روستاییان ما باید با ارتقای توانمندی 
خود، به فعالیت اقتصــادی تولیدی و کارآفرینی ادامه دهند 
و برای این منظور می توانند از تســهیالت مناسب و کم بهره 

دولت برای توسعه مشاغل خرد و خانگی هم استفاده کنند.
اســتاندار پیش از حضور در روستای بیدک، از سایت منطقه 

ویژه اقتصادی بجنورد هم دیدن کرد.

  عکاس سبزواری در مسابقه بین المللی 
آساهی شیمبون ژاپن طالیی شد

 قدس-عکاس سبزواری موفق به کسب مدال طالی جهان 
از هفتاد و نهمین دوره شد.سیدعلی حسینی فر معلم و عکاس 
سبزوار برای دومین بار موفق به کسب مدال طالی جهان شد.
وی همچنین در ســال ۱۳8۴در شــصت و ششمین دوره 
این مســابقه بین المللی معتبر نیز موفق به کسب این مدال 
ارزشــمند شده بود.مسابقه عکس آساهی شیمبون به عنوان 
یکی از بزرگ ترین جشــنواره های عکاســی جهان شناخته 
می شود که توســط انجمن عکاسی ژاپن, مؤسسه انتشاراتی 
آساهی شیمبون اجرا و در شــهرهای توکیو، ناگویا، اوزاکا و 

سایر شهرهای بزرگ ژاپن برگزار می گردد.

  نمایشگاه »ِکلِک نور« در نیشابور
نیشابور- خبرنگار قدس: همزمان با دهه فجر وچهلمین 
ســالگرد انقالب اسالمی ایران نمایشگاه خوشنویسي »ِکلِک 
نور« برگزیــده آثار گروهی از اســتادان وهنرجویان انجمن 
خوشنویسان شعبه نیشابور در محل نگارخانه کمال الملک بر پا 
شد. در این  نمایشگاه ۴۰ اثر برگزیده استادان واعضای انجمن 
خوشنویسان نیشابور به سرپرستی علی دربهشتی در معرض 
دید عموم قرار گرفته است. نمایشگاه خوشنویسي »ِکلِک نور« 
از ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۹۷ هر روز از ســاعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ 
بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي نیشابور در معرض دید عموم عالقه مندان قرار دارد.

 با برگزاری تریبون آزاد در قوچان 
  مردم مشکالتشان

 را با مسئوالن در میان گذاشتند

هاشم رسایی فر: کاروان »رسانه انقالب« در هفتمین ایستگاه 
به شهر قوچان رسید. کاروانی که هدفش بیان و اطالع رسانی 
دســتاوردهای شهرستان های خراســان رضوی در طول ۴۰ 

سالی که از پیروزی شکوهمند انقالب می گذرد.
به مانند اکثر شهرستان هایی که کاروان رسانه انقالب میهمان 
آن ها بوده در شــهر قوچان خبرنگاران بســیج رسانه استان 
میهمان مسئوالن این شــهر بودند.هادی رجائی نیا فرماندار 
شهرســتان قوچان در این جلســه با برشــمردن مهم ترین 
دستاوردهای انقالب در سالیان گذشته امنیت و دموکراسی 
را از جمله این موارد بر شــمرد و گفت: در حوزه های مختلف 
پیشــرفت های قابل شایانی داشــته ایم که حتی قبل از آن 
مصداق آن ها را هم نداشــتیم با این شرایط همه کشورهای 

دنیا ایران را به عنوان کشوری قدرتمند در جهان پذیرفته اند.
وی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم در بعد از انقالب 
توجه به مناطق و روستاهای محروم بوده است. امروز عزم نظام 
بر این است که به همه نقاط دور افتاده نیز خدمت رسانی شود.

فرماندار قوچان در ادامه به فعالیت های ورزشی در شهرستان 
قوچان پرداخت و گفت: در سطح شهرستان ما قبل از انقالب 
ســه فضای ورزشــی بوده که این رقم در حال حاضر به 8۰ 
فضای ورزشی افزایش یافته است. امروز در شهرستان قوچان 
حدود ۴۰۰۰ نفر ورزشکار سازمان یافته داریم. رجائی نیا گفت: 
ما قبل از انقالب در قوچان هیچ واحد آموزش عالی نداشتیم 
که اکنــون ۱۰ واحد آموزش عالی و دانشــگاه داریم که در 

رشته های مختلف به دانشجویان خدمات رسانی می کنند.
وی اظهار داشت: در دهه فجر ۱۲۲ پروژه در شهرستان قوچان 
به بهره برداری خواهد رســید که ۴۵ درصد از این پروژه ها در 

مباحث اقتصادی و اشتغال زایی خواهد بود.
علی اکبر قوی هیکل رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
این جلسه گفت: بنیاد مسکن یکی از دستاوردهای مهم انقالب 
و جزو اولین ها بوده؛ بر همین مبنا ما خدمات خوبی را به مردم 
داده ایم در روستاهای باالی ۲۰ خانوار ۵۱ طرح مصوب هادی 
داریم که از این تعداد ۴۶ طرح یا در حال اجراست یا به اتمام 
رسیده است، احداث ۶۶۰۵ واحد مسکونی و مقاوم سازی آن 
برای روستاییان و ۴۳۰ واحد مسکونی برای خانواده های واجد 
شرایط در شــهر قوچان از جمله دیگر اقدامات بنیاد در این 

سال ها بوده است.

   گازرسانی به 118 روستا
غالمعلی مظفری رئیس شرکت گاز شهرستان قوچان با اشاره 
به اینکه در قبل از انقالب نه در شــهر و نه در روستا به هیچ 
وجه طرح گازرسانی اجرایی نشده بود، گفت: از مجموع ۱۷8 
روستای شهرســتان تاکنون به ۱۱8 روستا گازرسانی شده 
است که با در نظر گرفتن صددرصد گازرسانی به شهر قوچان 
تاکنون 8۲ و نیم درصد مردم از نعمت گاز بهره مند شــده اند 
به طور خالصه ۵8۰۱۰ مشــترک در شهر و روستا تاکنون 
داشتیم.هادی بهمنیان رئیس شرکت آب و فاضالب روستایی 
قوچان گفت: شرایط بهره مندی روستاییان شهرستان از آب، 
تا قبل از انقالب 8 درصد بود که این میزان تاکنون 8۷ درصد 
افزایش یافته است، آمار منابع آبی قبل انقالب ۶ منبع بود که 
این تعداد اکنون به عدد ۹۶ رســیده است. تعداد روستاهای 
بهره مند از آب شــرب سالم ۶ روســتا بود که اکنون به ۱۲۳ 
روستا افزایش یافته اســت.علی اصغر شعبانیان رئیس اداره 
مخابرات قوچان با اشاره به شــرایط قبل و بعد از انقالب در 
بحث ارتباطات گفت: تا سال ۷۶، چهار خط تلفن در دسترس 
مردم فقط در شــهر قوچان بوده است و هیچ روستایی تلفن 
نداشت امروز این آمار به ۷۰ هزار خط تلفن فعال ارتقا یافته 
است این در حالی است که ۱۶۶ روستا از نعمت تلفن بهره مند 
شده که ۱۶۰ روستای آن تلفن خانگی دارند.معاون ادره برق 
قوچان با قیاس شرایط فعلی این شهرستان با گذشته گفت: 
قبل از انقالب کل شبکه توزیع ۲۰۰ کیلومتر بود که این میزان 
در حال حاضر ۲۰۰۰ کیلومتر است تعداد مشترکین ۷۴۹۰ 
بوده که اکنون به  ۷۷ هزار مشــترک رسیده است در حوزه 
روستایی  ۱۶ روستا بوده که به ۲۰8 مورد رسیده میزان پیک 
بار ۳ مگاوات ثبت شده که این شاخص االن ۵۷ مگاوات شده 
است.دکتر کارآمد رئیس شبکه بهداشت و درمان قوچان نیز 
با اشاره به شرایط اسفبار این حوزه در قبل از انقالب گفت: در 
سال ۵۷ تنها ۱۷ خانه بهداشت داشتیم که االن به 8۷ خانه 
بهداشت فعالً ارتقا یافته است. مراکز جامع سالمت ما از ۶ به 
۲۷ رسیده تعداد پزشکان عمومی از ۳ به ۵۷ افزایش یافته با 
۲۰ پزشک خانواده، تعداد پزشکان متخصص از یک یا دو مورد 
به ۵۶ متخصص ارتقا یافته است ضمن اینکه برای اولین بار 
۴ متخصص اورژانس به مردم خدمت رسانی می کنند این در 
حالی است که میزان پوشش واکسیناسیون ۹۹ درصد رسیده 
است.رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی قوچان نیز با اشاره به 
این موضوع که این ســازمان مولود انقالب اســت، گفت: در 
حال حاضر ۲۳ خانه عالم را در ســطح روستاهای شهرستان 
داریم ضمن اینکه ۲۳ خانه قرآنی در سطح شهرستان فعال اند. 
هیئت های مذهبی شهرســتان صاحب شناسنامه شده اند، 
کانون شاعران و مداحان شهرستان قوچان شکل گرفته است.

وی در ادامه افزود: اعزام روحانیان در مناسبت های ساالنه به 
تعداد۱۰۰۰ نفر توسط اداره تبلیغات اسالمی انجام شده است، 
۳۵ امام جماعت در مساجد فعالیت دارند و ۶۰ نفر از برادران 

و خواهران روحانی در مدارس فعال هستند.
برگزاری تریبون آزاد در بین اهالی شهرستان قوچان از جمله 
اقدامات بسیج رسانه در سفر به قوچان بود که در این تریبون 
مردم مشکالت و معضالت موجود در شهرستان را بیان کردند. 
از جمله مهم ترین این موارد می توان به اعتراض کسبه چهار 
بازار به طرح یک طرفه شدن این خیابان ها و اینکه این طرح 
موجب کسادی بازار در این منطقه شده است در کنار مواردی 
همچون اعتراض به نداشتن رئیس در اداره ورزش و جوانان و 
مشکالتی که برای ورزشکاران به وجود آمد اشاره کرد ضمن 
اینکه بیان معضالت درمانی و پزشــکی برخی از شهروندان 
که خانواده های ایثاگر جانباز و معلــول بودند و اینکه ایجاد 

فرصت های شغلی را درخواست داشتند.

همراه با کاروان » رساهن انقالب«
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ایرنا   همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اســالمی نمایشــگاه دستاوردهای نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران دیروز با حضور مسئوالن نظامی و لشکری در پایگاه 
شکاری شهید حبیبی مشهد گشایش یافت.فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی مشهد 
در خصوص این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: نمایشگاه فرصتی برای همه شهروندان، 
جوانان و دانش آموزان است تا از نزدیک با دستاوردهای نیروی هوایی ارتش آشنا شده و 
از نزدیک مشاهده کنند تحریم دشمنان نتوانسته مانع پیشرفت نظام جمهوری اسالمی 
ایران شود. سرهنگ حمید مصطفوی افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی تمام خدمات 
تعمیرات هواپیماها توسط خارجی ها انجام می شد، اما امروز عالوه بر سرویس، تعمیر و 

ساخت همه قطعات هواپیماها به وسیله متخصصان داخلی انجام می شود. 
وی ادامه داد: ســاخت هواپیمای شکاری بمب افکن کوثر از دیگر دستاوردهای صنعت 
هوایی ایران اســالمی اســت که با تکیه بر توان داخلی انجام و در خط تولید انبوه قرار 

گرفته است. 
فرمانده پایگاه شکاری شهید حبیبی مشــهد گفت: بر این اساس نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در آمادگی کامل بســر می برد و در مدت کمتر از پنج دقیقه 
به مصاف هر تهدیدی می رود. فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالشرق نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران نیز گفت: نمایشگاه نیروی هوایی ارتش گوشه ای از شعار »ما 

می توانیم« است. امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان ادامه داد: در دهه فجر انقالب اسالمی 
عالوه بر این نمایشگاه، دیدار با خانواده معظم شهدا، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 

و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله برنامه هایی است که انجام می شود.

نمایش اقتدار نیروی هوایی در مشهد

بعد از آزادی شما از زندان چه اتفاقی افتاد؟
در ۷ آذر ۵۷ انقالبیون تظاهرات گسترده ای را برای اعتراض به جنایات رژیم پهلوی از 
خیابان دانشگاه به سمت کوهسنگی انجام دادند. در همین روز بود که دکتر جعفرزاده 
رئیس بیمارستان ۱۷ شــهریور که بیمارستان در آن روز ۶ بهمن نام داشت در تجمع 
حاضر شد و اعالم کرد که در حمایت از شهدای انقالب نام بیمارستان را به ۱۷ شهریور 
تغییر می دهد. همچنین در آن تظاهرات، شهید هاشمی نژاد پیراهن خونی مرا در دست 
گرفت و به عنوان ســند جنایات رژیم به مردم نشان داد. هنوز این پیراهن را به عنوان 

یادگار برای خودم نگه داشته ام.
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 راهبردهاى حاشيه شهر مشهد بايد 
هرچه سريع تر مشخص شود

قدس: معاون شهرسازى و معمارى شهردار مشهد گفت: بايد 
هر چه سريع تر راهبردها در خصوص حاشيه شهر مشخص 

شود، تا تيم هاى كارشناسى به سوى راهبردها حركت كنند.
محمدرضا حسين نژاد با بيان اينكه در برنامه ريزى هاى حاشيه 
شهر بايد جريان هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى را همزمان 
با هم ببينيم، اظهار كرد: افزايش بهاى خدمات راهكار خوبى 

براى عدم افزايش جمعيت در حاشيه شهر نيست.
وى با تأكيد بر اينكه روش طرح جامع بايد عوض شود، تصريح 
كرد: رويكرد ما در خصوص حاشيه بايد به گونه اى باشد كه 
همه  ذى نفعان و جريان هــا را با هم ببينيم و همزمان براى 

جلوگيرى از توقف رشد شهر نيز چاره انديشى كنيم.
عضو هيئت مديره سازمان بازآفرينى فضاهاى شهرى با بيان 
اينكه تنها رشد پلكانى در حاشيه شهر مؤثر خواهد بود، عنوان 
كرد: براى ســال هاى آينده هر كجا برنامه اى براى حاشــيه 
داشته باشــيم، حريم براى اقدام هاى بعدى آزاد خواهد بود، 
ولى در اثر فقدان برنامه، زمين ها توسط افراد تصرف و براى 

ساخت و سازهاى غير مجاز به كار گرفته مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اصالح كالبد شهر هميشه بيشترين 
هزينــه را در برنامه ريزى هاى شــهرى دارد، گفت: بايد در 
برنامه ريزى ها، كالبد شهر براى مديران حائز اهميت باشد تا با 
رويكرد مشاركت محور و استفاده از تجربيات جهانى به سمت 

راهبردهاى كلى حركت كنيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى
 استان خبر داد

 كاهش تورم خراسان رضوى در دى ماه
قدس: به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ميزان تورم 
در دى ماه 1397 نســبت به ماه آذر گذشته در خراسان رضوى 

كاهش يافته است. 
به گزارش قدس آنالين، رضا جمشيدى گفت: تورم نسبت به ماه 
پيش در كل خانوارهاى خراســان رضوى در دى ماه، دو درصد 

است كه نسبت به ماه قبل از آن 1.3 درصد كاهش يافته است.
وى افزود: اين شاخص براى خانوارهاى شهرى خراسان رضوى 
1.8 درصد و براى خانوارهاى روســتايى 2.7 درصد است كه به 

ترتيب 1.2 درصد و 1.9 درصد كاهش يافته است. 
وى گفت: ميزان تورم نســبت به ماه گذشته در كل خانوارهاى 
كشــور نيز در دى ماه امســال دو درصد است كه نسبت به ماه 

گذشته 6 دهم درصد كاهش يافته است. 
وى افزود: اين شــاخص براى خانوارهاى شهرى در كشور و نيز 
براى خانوارهاى مناطق روســتايى دو درصد است كه به ترتيب 

نيم و يك درصد كمتر شده است. 

مديركل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى خبر داد
 تنظيم يك ميليون و 418 هزار سند 
در 10 ماه گذشته در دفاتر اسناد رسمى

قدس: مديركل ثبت اســناد و امالك خراســان رضوى از 
تنظيم يك ميليون و 418 هزار و 346 ســند در 10 ماه 
گذشته در دفاتر اسناد رسمى استان خبر داد محمد حسن 
بهادر در مراسم رونمايى از تصويرسازى آيه 282 سوره بقره 
براى نخســتين بار در كشور، افزود: اين ميزان با رشد بيش 
از 15 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و 
76 درصد اســناد صادره كمتر از يك روز و هفت درصد آن 
بين يك تا دو روز و چهار درصد بين دو تا ســه روز و بقيه 

اسناد بيشتر از سه روز صادر شده است.
وى بر حفظ اعتماد مردم به دفاتر و تالش براى اعتباربخشــى 
به ســند رســمى تأكيد كرد و گفت: بزر گ ترين سرمايه سران 
دفاتر اسناد رســمى «اعتماد مردم» اســت كه بايد چراغ اين 
اعتماد ارزشمند همان گونه كه در طول 90 سال اسالف روشن 
گذاشته اند براى آيندگان نيز روشن مانده و بلكه پرفروغ تر باشد. 

وى در ادامــه تصريــح كرد: يكــى از ســامانه هاى مهم و 
كاربردى كه در حوزه دفاتر اســناد رسمى در اواخر شهريور 
ســال 1392 همزمان با سراسر كشور در اين استان نيز راه 
اندازى شده است سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمى است 
كه تاكنون 5 ميليون و 722 هزار و 327 نوع اســناد و نيز 
251 هــزار و 864 خدمت ثبتى از جمله اخطاريه، اجرائيه، 
فســخ سند و فك رهن در آن سامانه ثبت گرديده است و با 
بهره بردارى از سامانه ثبت اثر انگشت در اوايل مهرماه سال 
1394 تاكنــون 5 ميليون و 448 هزار و 596 اثر انگشــت 
بــراى بيش از 3 ميليون ســند در 512 دفتر بهره بردار در 

استان ثبت گرديده است.

رئيس اتحاديه موبايل فروشان مشهد:
 گوشى همراه با گارانتى 

در بازار وجود ندارد

رئيس اتحاديه موبايل فروشــان مشهد گفت: قبالً 80 
درصد گوشى ها با گارانتى بود و فقط 20 درصد گارانتى 
نداشــت، اما در حال حاضر 80 درصد گوشى ها گارانتى ندارد و 

فقط 20 درصد گوشى ها داراى گارانتى است.
افشــين اكبرى حداد درباره وضعيت واردات تجارى بيان كرد: 
واردات تجارى ما تقريباً از بين رفته است و شايد تنها 10 تا 20 
درصد ظرفيت آن به كار گرفته مى شود، چراكه سازمان صنعت، 
معدن و تجارت به بهانه هاى مختلف ثبت سفارش موبايل را قبول 
نمى كند، يعنى ثبت سفارش ظاهراً باز است، اما در عمل سازمان 
صمت ثبت سفارش را انجام نمى دهد. وى ادامه داد: اين برنامه اى 
است كه دولت براى اينكه ارز از كشور خارج نشود، تدوين كرده و 
موانع مختلفى را براى واردات ايجاد كرده كه به موجب آن واردات 
قانونى موبايل انجام نمى شود. درحالى كه مسافرى هم كه كاال 
وارد مى كند در حال خارج كردن ارز از كشــور است و به جاى 
آن كاالى خارجى وارد مى كند. پس بهتر اســت كه اين خروج 
ارز از كشــور از طريق شركت هاى واردكننده موبايل انجام شود 
كه در واردات موبايل به استانداردهاى الزم توجه و گوشى هايى 
با گارانتى وارد  كنند نه از طريق مسافرى كه به هيچ كدام از اين 

مسائل توجهى نمى كند و گمرك هم نظارتى بر آن ندارد.
رئيس اتحاديه موبايل فروشان مشهد درباره تبعات گوشى هاى 
همراه بدون گارانتى، افزود: گارانتى نداشــتن تلفن هاى همراه 
در ماه هاى آينده مشخص خواهد شد، هنگامى كه گوشى هاى 
گران قيمتى كه مسافران بدون توجه به استانداردهاى الزم وارد 
كرده اند، خراب شوند در اين صورت قطعاً مصرف كننده در زمينه 
خدمات پس از فروش و تأمين قطعات گوشى به مشكل خواهد 
خورد.اكبرى  حداد متذكر شــد: اين شــيوه واردات براى اينكه 
قيمت موبايل متعادل بماند تنها چاره اى اســت كه مى توان در 
پيش گرفت، اما در نهايت اگر واردات رسمى و قانونى و خدمات 
پس از فروش مورد انتظار دوباره به چرخه واردات باز نگردد، همه 
را دچار مشكل خواهد كرد. وى درباره وضعيت قيمت گوشى هاى 
موبايل خاطرنشان كرد: ما كاهش قيمتى در گوشى هاى اندرويد 
داشتيم، ولى وضعيت كاهش قيمت گوشى مى تواند بهتر از اين 
هم باشد به شــرطى كه يا ممنوعيت واردات مسافرى بيش از 
يك گوشى برداشته شود يا موانعى كه بر سر راه واردات قانونى 
گذاشته شده است، برداشته شود. اكبرى حداد درباره اقداماتى كه 
دولــت در حوزه قانون گذارى در اين رابطه مى تواند انجام دهد، 
گفت: دولت بايد براى واردات قانونى تسهيالتى قائل شود چرا كه 
شركت هاى واردكننده نمى توانند كاال بدون گارانتى وارد كنند، 
اما مســافر هر كااليى را مى توانــد وارد كند و محدوديتى براى 
كاالى مسافرى از لحاظ كيفيت نداريم، چرا كه گمرك توجهى 
به اين مسائل ندارد و اين مشكالت زيادى براى مصرف كننده 

به وجود خواهد آورد.

رئيس كميسيون عمران و شهرسازى 
شوراى شهر مشهد: 

 طرح انتقال پادگان و اراضى آبشار به 
تصويب كميته فنى رسيد

قدس: رئيس كميســيون عمران و شهرسازى شوراى شهر 
مشــهد گفت: طرح انتقال پادگان و اراضى آبشار در كميته 
فنى شوراى عالى شهرســازى بررسى و با اصالحات جزئى 
به تصويب رســيد. محمدهادى مهدى نيا افزود: طبق توافق 
بــا امراى ارتش، به محض برگزارى جلســه شــوراى عالى 
شهرسازى و پس از مصوب شدن كل طرح ها، حكم بازگشايى 

بولوار نماز براى اجرا ابالغ خواهد شد.

فعاالن مجازى زير ذره بين پليس
 دستگيرى 40 ماساژور در مشهد

قدس: رئيس پليس امنيت عمومــى فرماندهى انتظامى 
خراسان رضوى از شناسايى و دستگيرى 40 نفر ماساژور غير 

مجاز فعال در فضاى مجازى خبر داد .  
سرهنگ اميد نودهى در اين باره گفت :در پى رصد و پايش 
شــبكه هاى اجتماعى و ســايت هاى  تبليغاتى  ، صفحات 
متعددى از تبليغات غير مجاز ماساژ آقايان و بانوان مشاهده 
شد كه منتشر كنندگان آن در قالب  ماساژ درمانى ، به  دنبال 
فعاليت غيراخالقى بوده  ، كه شناســايى و دستگيرى آنان 
در دســتور كار مركز اطالعات فضاى مجازى پليس امنيت 
خراســان رضوى قرار گرفت . وى با اشاره به شناسايى بيش 
از 200  فقره انواع تبليغات با عنوان ماساژ درمانى در  فضاى 
مجازى  افزود : پس از انجام يكســرى اقدامات اطالعاتى و 
هماهنگى قضايى با معاون دادســتان مشهد در امور فضاى 
مجازى  ،  مأمــوران پليس امنيت ، تعداد 40 نفر افرادى را 
كه اقدام به ماســاژ غير مجاز و تبليغ آن در فضاى مجازى 
مى نمودند طى عمليات هاى جداگانه اى در مشهد دستگير 
كرد. وى  در ادامه بيان داشت : با بررسى بعمل آمده مشخص 
شد تمامى خطوط تلفن همراهى كه اين افراد با استفاده از 
آنها اقدام به برقرارى ارتباط با مشــترى هاى خود مى كنند 
جعلى است و با استفاده از شناسنامه و يا كارت ملى افراد غير 
خريدارى شده است. اين مقام انتظامى با بيان اينكه اكثر اين 
افراد  را جوانان  تشكيل مى دهند ، تصريح كرد : اين مجرمان  
كه اغلب در طيف ســنى 22 تا 32 سال قرار دارند در حين 
رسيدگى پرونده قضايى صراحتاً به بزه انتسابى خود معترف 

شده و اظهار پشيمانى كردند.

زاويه تصوير

شركت آب و فاضالب مشهد 
به جان بلوار آموزگار افتاد

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     .

  وام بدون سودى كه 3 ميليون سود دارد!
با هزار بدبختى و دوندگى و ضامن كارمند و كاسب توانستيم از كميته امداد شهرستان فيض آباد 
مه والت 20 ميليون وام بدون ســود جهت اشتغال بگيريم، وقتى وام را واريز كردند و دفترچه 
قســط را دادند، ديديم نزديك به 3 ميليون به اسم هاى مختلفى بايد بيشتر از اصل وام واريز 

كنيم! 
935...1288

  اختالف 2 نهاد در بولوار نماز
واقعاً موجب تأسف است كه به خاطر اختالف 
دو نهاد رسمى كشــور، انتهاى «بلوار نماز» 
همچنان بســته بماند و ايــن همه وقت و 

سوخت و انرژى مردم تلف شود.
915...8110

  خيابان هاى كوچك و طرح ترافيك
شــوراى عالى ترافيك كه محــدوده طرح 
ترافيك ايجاد كرده، بگويد مردم چه گناهى 
كردند كه بايد به پاى خيابان هاى كوچك و 
كم عرض و بدون پاركينگ آن ها بســوزند؟ 

به خاطر خدا براى مردم ارزش قائل شويد!
915...3251

  معضل كارت تلفن!
به هر مغازه و دكه روزنامه فروشــى مراجعه 
مى كنم براى خريــد كارت تلفن مى گويند 
نداريم، لطفاً از شركت مخابرات سؤال شود 
كارت تلفــن معمولى را از كجــا بايد تهيه 

كنيم؟
935...3412

  چهارراه يا ميدان تره بار
شهردار محترم منطقه 10؛ چهارراه ورزش شده ميدان تره بار، از وقتى مغازه هاى قصابى، سوپر، 
موادغذايى، پارچه فروشى، لوازم بهداشــتى، لوازم التحرير، مانتو فروشى و... را تبديل به ميوه 

فروشى كرده اند آسايش را از اهالى منطقه گرفته اند.
938...2314

  گرانى سبزى
با همه گرانى هايى كه در بازار وجود دارد و مردم 
براى خريد مايحتاج اوليه خود با مشــكالت 
جدى اين روزها گرفتار هستند ، گويا در كنار 
گرانى گوشت و ميوه سبزى خوردن نيز قرار 
است از سفره مردم پر بكشد.آيا كسى هست 

كه حداقل بر بازار سبزى نظارت كند؟
938...9067

واقعاً موجب تأسف است كه به خاطر اختالف 
دو نهاد رسمى كشــور، انتهاى «بلوار نماز» 
همچنان بســته بماند و ايــن همه وقت و 

شــوراى عالى ترافيك كه محــدوده طرح 
ترافيك ايجاد كرده، بگويد مردم چه گناهى 
كردند كه بايد به پاى خيابان هاى كوچك و 
كم عرض و بدون پاركينگ آن ها بســوزند؟ 

به هر مغازه و دكه روزنامه فروشــى مراجعه 
مى كنم براى خريــد كارت تلفن مى گويند 
نداريم، لطفاً از شركت مخابرات سؤال شود 
كارت تلفــن معمولى را از كجــا بايد تهيه 

با همه گرانى هايى كه در بازار وجود دارد و مردم 
براى خريد مايحتاج اوليه خود با مشــكالت 
جدى اين روزها گرفتار هستند ، گويا در كنار 
گرانى گوشت و ميوه سبزى خوردن نيز قرار 
است از سفره مردم پر بكشد.آيا كسى هست 
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هرچه سريع تر مشخص شود

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار ��ھد

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds95  آى دى سروش 

ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801

واحدنوع كاال
متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

13,400

89,000

71,000

69,000

8,000

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندى (ران)
گوشت گوسفندى (الشه) 

گوشت گوساله (سردست) 

تخم مرغ

بخواهيد  را  راســتش  محمدزاده   على 
ديدن برخى صحنه ها در شــهر تنها موجب 
ايجاد سؤال هاى مختلف در ذهن مى شود و 

در نهايت چرايى بروز آن بى پاسخ مى ماند.
بى ترديد هر كــدام از مخاطبان مواردى از 
برخى اتفاق ها يــا اقدام هاى نامعمول را در 
ذهن دارند، اما در ادامه مى خواهيم به يكى 

از همين دست كارها اشاره كنيم. 
در حــوزه مديريت شــهرى مبحثى تحت 
عنوان مبلمان شــهرى وجــود دارد كه در 
تعريفى كلى مى توان گفت به نوعى مربوط 
بــه تجهيــزات روبنايى منصوبــه با رعايت 
ضوابط زيبايى شناســى اســت تا در عين 
خدمت رسانى به شهروندان چهره شهر هم 

زيبا باشد.
حال با اين توضيــح كوتاه به ماجراى مورد 
نظر مى پردازيم. اگر گذرتان به انتهاى بلوار 
سجاد افتاده باشد و گذرى از روى پل عابر 
پيــاده اين محل كرده باشــيد، قطعاً وجود 
وصله هاى فلزى متعــدد توجه تان را جلب 

كرده است.
يا  وســيله اى  هــر  اينكه 
قطعه اى بر اثر اســتهالك 
و فرســايش دچار خرابى 
مى شــود امرى قابل قبول 
اينكه چگونه  اســت، ولى 
موارد خرابــى را ترميم يا 
اصالح كنيم بــه نوع نگاه 
ما بــه مبلمان شــهرى و 
توجه به بحث زيبايى شهر 

برمى گردد.
اما  كنيــد  تعجب  شــايد 
در حــال حاضــر نزديك 
 94 يعنى  100وصلــه  به 
و  فلــزى كوچك  قطعــه 

بــزرگ به عنــوان وصله بر ســطح اين پل 
عابر پياده جوش داده شــده است كه هنوز 
هــم بخش هاى زيادى از اين مســير دچار 
پوســيدگى شديد اســت و بايد ده ها وصله 

ديگر به آن افزوده شود.

در كنار اينكه ديدن چنين 
صحنه اى مايه تعجب است، 
وجود تعــداد زيادى پيچ به 
كار رفتــه در برخى از اين 
قطعات فلزى كه نزديك به 
يك ســانت از سطح مسير 
گير  موجــب  آمده  باالتــر 
كردن پاى عابران مى شــود 
و در اين روزها كه خيلى ها 
مدام چشمشــان به گوشى 
پيامدهاى  اســت  تلفنشان 

بعدى هم دارد.
نظر  بــه  اينكــه  خالصــه 
مى رسد به منظور جلوگيرى 
از حوادث احتمالى ناشى از 
تخريب بخش هاى فرســوده اين پل از يك 
ســو و حذف اين تصوير نازيبــا از يكى از 
پرترددترين مكان هاى شهر متوليان تصميم 

ديگرى بگيرند.
نكته قابــل ذكر ديگر كه بــى ربط به اين 

موضوع نيســت اشــاره به گزارشــى است 
كه ســال ها پيــش درباره پل هــاى هوايى 
منصــوب در مشــهد تهيــه نمــودم و با 
استناد به گزارشــات فنى جمع آورى شده 
از اتصــاالت و مصالح به كار رفته و شــيوه 
اجراى طرح ها از ايرادهاى متعدد اين پل ها 
نوشــتيم، اما همچنان همان ايرادها در اين 
پل ها وجود دارد كه اين فرســودگى ها هم 
مى توانــد مرتبط با آن باشــد، اما خطراتى 
كه در اتصاالت و جوشــكارى هاى پل هاى 
بلوار وكيل آباد وجود دارد بى ترديد روزى 
خسارت هاى جبران ناپذيرى را به تعدادى از 

شهروندان تحميل خواهد كرد.

خطر در كمين عابران پرتردد ترين پل مشهد

94 وصله  ناجور بر تن رنجور  پل عابر پياده انتهاى سجاد

100وصله يعنى 94 
قطعه فلزى كوچك و 

بزرگ به عنوان وصله بر 
سطح اين پل عابر پياده 
جوش داده شده است 
كه هنوز هم بخش هاى 

زيادى از اين مسير دچار 
پوسيدگى شديد است و 
بايد ده ها وصله ديگر به 

آن افزوده شود

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.



روی �ط حاد� رئيس اين دانشگاه ضمن اشاره به بهره بردارى از اورژانس هاى قائم، طالقانى و كامياب تا پايان سال:

علوم پزشكى مشهد 600 ميليارد تومان از بيمه ها طلب دارد
پروين محمدى  رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد با 32 بيمارستان فعال، هفت دانشكده، 
سه مجتمع ســالمت،960 عضو هيئت علمى، 
925 دانشجو از مقطع كاردانى تا فوق تخصص و 
فلوشيپ، 30 درصد دانشجو در مقطع تحصيالت 
تكميلى، 23 هزار كارمند در حوزه هاى مختلف 
ادارى، پشــتيبانى، پرســتارى، پيراپزشــكى و 
مديريتى يكى از بزرگ ترين دانشگاه هاى علوم 

پزشكى منطقه شرق كشور است.
دكتر دارابى در نشســت خبرى به مناســبت 
گراميداشــت دهه مبــارك فجر با اشــاره به 
پيشرفت هاى اين دانشگاه بعد از پيروزى انقالب 
اسالمى، افزود: دانشگاه علوم پزشكى مشهد در 
حوزه هاى بهداشت، درمان، آموزش، دانشجويى، 
غذا و دارو، اجتماعى، توسعه فضاهاى فيزيكى و 
پژوهش افتخارات بزرگى كسب كرده و توانسته 
در كنار علم پزشكى و طبابت، اخالق حرفه اى را 
نيز سرلوحه كار خود قرار دهد و در جهت ارائه 

خدمات مطلوب و رضايت بيماران گام بردارد.
وى اجراى برنامه نظام ارجــاع الكترونيك را از 
مهم ترين اقدامات دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
در يك ســال اخير عنوان كرد و گفت: در حال 
حاضر برنامه نظام ارجــاع الكترونيك و پرونده 
الكترونيك سالمت در تمام شهرهاى زير پوشش 
اين دانشــگاه اجرايى شده و در شهر مشهد نيز 
عملياتى خواهد شد و سازمان هاى بيمه به عنوان 
صاحبان اصلى فرايند نظام ارجاع الكترونيك در 

اين برنامه مشاركت دارند.

  بالتكليفى طرح هاى نيمه تمام 
وى در خصوص طرح هــاى نيمه تمام اورژانس 
قائم، طالقانى، شهيد كامياب و بيمارستان هاى 
 1000 ســرخس،  جــاده  تختخوابــى   540
تختخوابى امداد جنوب، گلبهار و هاشــمى نژاد 
توضيح داده و اظهار كرد: با صرفه جويى در منابع 
و مشــاركت خيرين تا پايان سال، اورژانس هاى 
ياد شده ان شاءاهللا به بهره بردارى خواهد رسيد 
اما بيمارســتان هاى فوق الذكر با اينكه بر اساس 
مصوبات ســفر رياســت جمهورى در سال 95 
قــرار بود اعتبار الزم براى اين طرح ها در اختيار 
دانشــگاه قرارگيرد متأســفانه تاكنون اعتبارى 
به دســت ما نرســيده و ما با ركود اين طرح ها 
روبه رو شديم در حالى كه اگر اعتبار الزم تأمين 
مى شد چند طرح را در دهه فجر امسال افتتاح 

مى كرديم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد به اضافه 

شدن 38 دستگاه آمبوالنس 
اورژانــس جاده اى  به مراكز 
اشــاره  و خراســان رضوى 
و اظهــار اميــدوارى كرد: با 
در اختيــار قــرار دادن اين 
آمبوالنس هــا، مــدت زمان 
حضور اورژانس بر بالين بيمار 
بيماران  مشكالت  و  كوتاه تر 
افزون  شود،  كمتر  اورژانسى 
بر آن 1000 دســتگاه موتور 
آمبوالنس نيز خريدارى و در 
سال 98 به اورژانس تحويل 

خواهد شد.

  كمبود 2000 تخت 
بيمارستانى در خراسان 

رضوى 
دكتر دارابى بــا تأكيد بر اينكه طرح هاى نيمه 
تمام اولويت توســعه دانشگاه است، به كمبود 
بيــش از 2000 تخت بيمارســتانى اشــاره و 
يادآورشد: براساس سند 1404 واستاندارد هاى 
وزارت بهداشــت بــراى توســعه تخت هــاى 
بيمارســتانى، بيش از 2000 كمبود تخت در 
خراســان رضوى داريم كه بخشى از آن مانند 
بيمارستان 540 تختخوابى جاده سرخس، امداد 

جنوب، گلبهار و هاشمى نژاد 
در حال پيگيرى اســت و با 
گلبهار  بيمارستان  راه اندازى 
كل شهرستان ها براساس سند 
1404 كامل مى شود و پس از 
آن بايد براى توسعه و تكميل 
تخت ها در مشــهد از بخش 
خصوصى كمك بگيريم و تا 
طرح هاى نيمه تمام را تكميل 
نكنيم، طرح جديدى را كليد 

نخواهيم زد.

  بدهى 600 ميليارد 
تومانى بيمه ها به دانشگاه 

علوم پزشكى
رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد به مطالبات اين دانشگاه 
از بيمه ها اشــاره و تصريح كــرد: بيش از 600 
ميليارد تومان مطالبات دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد از بيمه هاست كه در صورت عدم پرداخت 
آن ســالمت مردم خراســان بــا تهديد جدى 
رو به رو خواهد شد زيرا با وجود صرفه جويى در 
حوزه هاى مختلف منابــع، تاكنون 40 ميليارد 
تومان بيشتر از ســقف تعهد بيمه سالمت در 
اين دانشــگاه هزينه شده و به مردم استان هاى 

خراســان رضوى، شمالى و جنوبى، سيستان و 
بلوچستان، گلستان، ســمنان و زائران خدمت 
ارائه كرديم ولى اكنون كشتى ما به گل نشسته 
و اگر به همين منوال پيش برود مجبوريم فقط 

بيماران اورژانسى را با بيمه قبول كنيم.

  تأخير 13 ماهه پرداخت كارانه 
پزشكان،پرسنل پزشكى و هيئت علمى

وى اضافــه كرد: تعيين ســقف اعتبارات براى 
بيمارســتان ها و مراكز درمانى از ســوى بيمه 
آســيب جدى براى ســالمت مردم خراسان 
به شــمار مى آيد و ارائــه خدمت به 5 ميليون 
جمعيت شهر و روستا،يك ميليون و 200 هزار 
نفر حاشيه نشين، ساالنه 30 ميليون زائر،500 
هزار تبعه خارجى بدون شناسنامه و هويت كه 
بدون اعتبار خاص از خدمات سالمت استفاده 
مى كنند، بخصوص با توجه بــه افزايش تورم 
ملزومات پزشكى، دارو و... كار دشوارى است و 
بايد بيمه نسبت به پرداخت مطالبات دانشگاه 

اهتمام جدى داشته باشد.
وى يادآورشــد: 13 ماه كارانه پزشكان، پرسنل 
پزشــكى و هيئت علمى اين دانشگاه پرداخت 
نشــده و اگر مطالبات بيمه ســالمت، تأمين 
اجتماعى و نيروهاى مسلح پرداخت شود بدهى 

اين افراد داده خواهد شد.

آب و �وا
 پيش بينى سيالب و آبگرفتگى معابر 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كــرد: تحليل 
نقشه هاى پيش يابى و مدل هاى هواشناسى نشان دهنده بارش 
باران، برف و نيز تشكيل مه از امروز در اكثر نقاط استان است. 
از امروز با توجه به رگبارى بودن بارش ها احتمال آبگرفتگى 
در نواحى مستعد وجود دارد. اين سامانه بارشى تا اواخر وقت 

سه شنبه در استان فعال خواهد بود. 
طبق تحليل مدل هاى هواشناســى با توجه به رگبارى بودن 
بارش ها همچنين حجم بارش هاى پيش  بينى شده طى امروز 
احتمال آبگرفتگى و سيالبى شدن مسيل ها در شهرستان ها 
و توابع صالح آباد، ســرخس، تربت جام، فريمان، رشــتخوار، 
بجستان، تربت حيدريه، گناباد (مناطق شرقى)، خواف (مناطق 

غربى) و مناطق شرقى شهرستان بردسكن وجود دارد. 

��ر
 مديركل كميته امداد استان خبر داد 

ايجاد 30 هزار فرصت شغلى پايدار 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد خراســان 
شــمالى از ايجاد 30 هزار فرصت شــغلى پايدار در 40 سال 

پيروزى انقالب اسالمى خبر داد. 
مجيد الهى راد با اشــاره به خدمات كميتــه امداد در طول 
40 ســال گذشته درزمينه كاهش فقر، گفت: توانمندسازى 
مددجويان از طريق ايجاد اشــتغال پايدار و توسعه اقتصادى 
متناسب با پتانسيل هاى بومى هر منطقه يكى از اولويت هاى 
اصلى اين نهاد است. وى با اشاره به اينكه عمده مشاغل ايجاد 
شده، طرح هاى اشتغال  زايى خانگى و خرد هستند، افزود: اين 
مشاغل با استفاده از ظرفيت بنگاه هاى اقتصادى، تسهيالت 
بانك ها و همچنين اعتبارات اين نهاد، براى نيازمندان جوياى 

كار راه اندازى شده است.
الهــى راد با تأكيد بر اينكه كميته امداد اين اســتان نظارت 
مستمر بر طرح هاى اشتغال زايى مددجويان دارد، خاطرنشان 
كرد: پيش از ايجاد شــغل براى خانوار ها، استعداد سنجى و 
آموزش هاى فنى و حرفه اى نيز براى متقاضيان انجام مى شود.

وى در ادامه به برنامه هاى اشتغال زايى كميته امداد اين استان 
در سال جارى اشاره كرد و گفت: در 9 ماه امسال 1270 فرصت 
شغلى با اعتبار حدود 30 ميليارد تومان توسط كميته امداد اين 

استان براى مددجويان و اقشار آسيب  پذير ايجاد شده است.

 بهره بردارى از 3 طرح 
عمرانى و خدماتى در خليل آباد

خليل آباد- خبرنگار قدس: در سومين روز از دهه مبارك 
فجر ســه طرح عمرانى و خدماتى با اعتبــارى بيش از يك 
ميليارد تومان در خليل آباد افتتــاح و مورد بهره بردارى قرار 
گرفت. رئيس اداره بنياد مسكن خليل آباد در مراسم افتتاح فاز 
دو طرح هادى روستاى جابوز، گفت: اين طرح از محل عوايد 
فروش زمين كه در اختيار بنياد مسكن بوده افزون بر 26 هزار 
مترمربع زيرسازى و آسفالت و 3 هزار و 300 متر ابنيه فنى 

نيز با اعتبار 512 ميليون تومان اجرا شده است.
محمود واحديان با بيان اينكه فاز اول طرح هادى روســتاى 
جابوز ســال 81 اجرا شده اســت، افزود: 10000 متر مربع 

بازگشايى معبر در داخل روستا اجرا شده است.
همچنين در ادامه اين طرح ها ســاختمان دهيارى روستاى 
نصرآباد با اعتبار 150 ميليون تومان و ايســتگاه آتش نشانى 
روستاى نقاب از توابع بخش مركزى خليل آباد با اعتبار 350 

ميليون تومان افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

به همت خيرين 
 خانه «فرزندان افق روشن» 

در بشرويه افتتاح شد
بشرويه –خبرنگار قدس: خانه فرزندان افق روشن با حضور 

مسئوالن استانى در بشرويه افتتاح شد.
حجت االسالم على اكبر حداديان امام جمعه موقت بشرويه 
در مراســم افتتاح مركــز نگهدارى فرزنــدان دختر زير 12 
ســال مؤسســه خيريه باب الحوائج(ع) كه با حضور معاون 
اجتماعى اداره كل بهزيســتى خراســان جنوبى، فرماندار و 
جمعى از مسئوالن و خيرين برگزار شد، خدمت به محرومان 
و مستضعفان را يك دســتور الهى برشمرد و گفت: خداوند 
تبارك و تعالى به مسلمانان تأكيد كرده تا از افراد نيازمند و 
بخصوص ايتام حمايت مادى و معنوى داشته باشند و هر كس 
كه در اين راه قدم بردارد حتى در مقياسى بسيار كوچك اجر 

و پاداشى عظيم از درگاه خداوند دريافت خواهد كرد.
مديرعامل مؤسسه خيريه باب الحوائج(ع) و مركز فيزيوتراپى 
اين خيريه هم در گزارشى از اقدامات انجام شده، يادآور شد: 
اين خيريه با هدف كمك به نيازمندان و محرومان و به همت 
حضرت حجت االسالم شمس الدين، امام جمعه سابق بشرويه 
راه اندازى شد كه در اين راستا با جذب كمك هاى خيرخواهانه 
مردم و نيكوكاران توانستيم خانواده هاى نيازمندى را كه تحت 
پوشش ســاير نهادهاى حمايتى نبودند شناسايى و به آنان 

خدمات رسانى كنيم.
عباس ابراهيمى افزود: در ادامه خدمات حمايتى از خانواده هاى 
نيازمند، توانســتيم 20 فقره جهيزيه را براى نوعروسان تحت 
حمايت اين خيريه فراهم كنيم كه اقدام بسيار خوبى براى كمك 

به جوانانى كه مى خواستند زندگى خود را شروع كنند، شد.
شهرام شــيخانى، معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيستى 
خراسان جنوبى هم با اشاره به رويكرد سازمان بهزيستى براى 
فراهم آوردن محيطى سالم و امن براى محرومان و نيازمندان، 
گفت: سازمان بهزيستى با هدف آماده سازى محيط اجتماعى 
سالم، امن و برخوردار از سالمت روانى و بهداشتى به جامعه 

هدف خود مشغول خدمات  دهى مى باشد.

 بازداشت عامل انفجار
 مجتمع مسكن مهر گلبهار

ايسنا: شهردار گلبهار از بازداشت عامل انفجار مجتمع مسكن 
مهر اين شهر خبر داد. براتعلى خاكپور گفت: اين فرد به دليل 
استفاده غيرمجاز از گاز شبكه شهرى سبب ايجاد خسارت به 

16 واحد مسكونى مجتمع مسكن مهر گلبهار شده بود.
وى افزود: ســاعت 12:30 ظهر جمعه گذشته مأمور شركت 
گاز، انشعاب واحد مسكونى در طبقه همكف يك مجتمع 16 
واحدى مســكن مهر گلبهار را به دليل بدهى، قطع كرده و 
كنتور گاز را با خود مى برد؛ اما مســتأجر ساكن آن واحد، به 
صورت خودسرانه و غيرقانونى با لوله هاى آب نسبت به وصل 

مجدد گاز اقدام مى كند. 
شــهردار گلبهار بيان كرد: اين اقدام غيرمجاز و گازكشــى 
غيراصولى و نيز فشــار زياد گاز، سبب نشت گاز در آن واحد 
شده و حتى از طريق كانال كولر، به ساير واحدها نيز سرايت 
مى كند كه در نهايت در اثر ايجاد يك جرقه، انفجار مهيبى به 

وقوع مى پيوندد.
خاكپور ادامه داد: شــدت انفجار به حدى بوده كه ديوارهاى 
آن واحد از سه طرف بشدت تخريب شده و به همه 16 واحد 
مسكونى آن مجتمع نيز به نوعى خسارت هايى وارد مى شود؛ 
همچنين در اين حادثه دو نفر مصدوم شــدند كه توســط 
اورژانس روانه بيمارستان شده و پس از بهبودى مرخص شدند.

 واژگونى مرگبار پژو 207
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان فريمان گفت: واژگونى يك 
دستگاه سوارى پژو 207 در محور اصلى فريمان - مشهد دو 

كشته و يك مجروح بر جاى گذاشت.
ســرهنگ جواد خرسند گفت: در پى اعالم مركز فوريت  هاى 
پليسى 110 مبنى بر واژگونى يك دستگاه سوارى پژو 207 
در محور اصلى فريمان - مشهد بالفاصله گشت تصادفات به 

همراه نيروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند.
وى افــزود: با حضور مأموران در محل مشــخص شــد كه 
خودروى پژو 207 واژگون شــده و در اين حادثه متأســفانه 
دو نفر از سرنشــينان اين خودرو در دم جان خود را از دست 
داده اند و سرنشين ديگر نيز بشــدت مصدوم شده است كه 

مصدوم بالفاصله به مركز درمانى منتقل گرديد.

  4 تن چاى احتكارشده 
در مشهد كشف شد

قدس: رئيس پليس آگاهى خراســان رضوى از كشف انبار
4 تن چاى احتكارشده در مشهد خبر داد.

حسين بيات مختارى اظهار داشــت: مأموران اداره مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى خراســان رضوى از وجود يك 
انبار در سطح شهر مشهد كه در آن فردى سودجو 4 تن چاى 
را دپو كرده است مطلع شدند. وى افزود: مأموران پس از اطالع 
از اين امر با هماهنگى مقام قضايى به محل مورد نظر رفته و از 

آنجا 4 تن چاى احتكار شده را كشف كردند.
بيات مختارى عنوان كرد: اين محموله ارزشى 2 ميليارد ريالى 

داشته و فرد متهم نيز به مراجع قضايى معرفى شده است.

 كشف موادمخدر
از مسافر پرواز استانبول 

قدس: جانشــين فرمانده انتظامى خراسان رضوى از كشف 
موادمخدر از مســافر پرواز 889 استانبول در فرودگاه مشهد 

خبر داد.
ســرهنگ ابراهيم قربانزاده گفت: تيم چك و كنترل پليس 
فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد، ساعت 10 دقيقه 
بامداد روزگذشته در سالن خروجى پروازهاى خارجى به مرد 

جوانى كه مسافر پرواز 889 استانبول بود مشكوك شدند.
وى بيان كرد: مأموران پليس فرودگاه بالفاصله تحقيقات خود 
را آغاز و با بررسى هاى به عمل آمده، اين مسافر صراحتاً اعالم 
كرد كه 302 گرم مواد مخدر صنعتى از نوع شيشه را به صورت 

چهار بسته كوچك بلعيده و قصد قاچاق آن را داشته است.

  سارق و مالخر احشام به دام افتادند
نيشــابور- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان 
نيشابور از دستگيري يك سارق و يك مالخر احشام در كمتر 

از 24 ساعت در اين شهرستان خبرداد.
ســرهنگ حســين دهقان پور گفت: در پي شكايت يكى از 
دامداران بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور مبنى بر سرقت 
احشــام وى، پيگيرى موضوع به صورت ويژه در دســتوركار 

مأموران پاسگاه انتظامي فديشه قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پاســگاه انتظامي فديشــه با اســتفاده از 
سرنخ هاى به دست آمده و با اشراف اطالعاتى متهم اصلى را 
شناســايى و پس از هماهنگي با مراجع قضايي اين فرد را در 

يك اقدام غافلگيرانه و ضربتي دستگير كردند.
وى خاطرنشان كرد: متهم دستگير شده در مواجهه با ادله و 
مستندات پليس به بزه انتسابي اعتراف و اظهار داشت: تعداد 
15 رأس احشام سرقتي را به فردي ساكن يكي از روستاهاي 
بخش ميان جلگه فروخته است كه با هماهنگي مقام قضايي 

مالخر نيز دستگير شد.

  دستگيرى 5 حفار غيرمجاز
در بجستان

قدس: فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى خراسان رضوى 
از دستگيرى پنج حفار غيرمجاز به همراه ابزار و ادوات حفارى 

در بجستان خبرداد.
ســرهنگ كيانى مقدم افزود: همكاران يگان حفاظت ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان بجستان با 
همكارى مأموران انتظامى موفق شــدند از حفاران غير مجاز 
يك دستگاه فلزياب، ابزار و ادوات حفارى كشف و ضبط كنند.
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علــى محمدزاده معــاون حمل ونقــل و ترافيك و 
سرپرســت معاونت فنى و عمران شــهردارى مشــهد از 
بهره بردارى سه ايستگاه خط 3 قطارشهرى مشهد تا سال 
1400 و اجراى 15 طرح اصالح هندسى معابر شهر براى 

روان سازى ترافيك شهر خبر داد.
خليل اهللا كاظمى در نخســتين نشســت خبرى خود با 
اصحاب رسانه پس از انتصاب به عنوان معاون حمل ونقل 
وترافيــك، برنامه هاى آينــده اين معاونت بــراى ايجاد 

زيرساخت هاى ترافيكى مشهد را تشريح كرد.
وى افزود: در راســتاى كاهش گره هاى ترافيكى تا پايان 
سال، 15 طرح اصالح هندسى معابر مشهد از جمله سه راه 
خيام، دوربرگــردان آزادى، ورودى به ميدان آزادى، بولوار 
حر، بولوار شهيد كالنترى، ميدان هاشميه و شهداى غواص 

تا 15 اسفند ماه اجرا خواهد شد.
وى اظهار داشت: 6 تقاطع، پل و دوربرگردان غيرهمسطح 
در ميدان شــهيد فهميده، بزرگراه شهيد كالنترى، بولوار 
آزادى، ميدان نمايشگاه، بولوار آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، 
شــهيد چراغچى 13، ميدان انقالب و بولوار مصلى اجرا 
خواهد شــد كه دو طرح تا پايان سال به پيمانكار واگذار 

خواهد شد.
كاظمى در پاسخ به پرسشى در خصوص زمان بازگشايى 
بولوار نماز گفت: جلسه كميته فنى شوراى عالى شهرسازى 
ديروز(يكشنبه) و امروز(دوشنبه) برگزار و بعد از آن نتايج به 
شوراى عالى شهرسازى براى بررسى و تصميم گيرى ارسال 
خواهد شد كه در صورت تصويب بولوار نماز تا پايان بهمن 

ماه بازگشايى خواهد شد.
وى درباره مشكل قديمى شهر مشهد در خصوص كمبود 
پاركينگ هم با بيان اينكه در حال حاضر در مجموع 81 
هزار و 378 فضاى پارك خودرو در مشهد داريم، تصريح 
كرد: از اين تعداد 18 هزار و 882 فضاى پارك مســقف و 
طبقاتى متعلق به شهردارى و 33 هزار و 711 فضاى پارك 
بخش خصوصى و 28 هزار و 785 فضاى پارك حاشيه اى 

است.
وى ادامه داد: اين در حالى است كه براساس مطالعات انجام 
شــده تا سال 1404 به 300 هزار فضاى پارك خودرو در 
مشهد نياز داريم كه با توجه به حساسيت موضوع، ايجاد 
پاركينگ جزو اولويت ها است و به همين دليل يك مدير 
ويژه براى اين بخش قرارداده ايم تا با استفاده از ظرفيت هاى 
بخش خصوصى در محدوده هايى كه پتانسيل وجود دارد، 

پاركينگ ساخته شود.
وى افزود: در همين راستا نيز سال آينده عمليات ساخت 

پاركينگ وحدت با 3850 فضاى پارك خودرو و پاركينگ 
همت بــا 5600 فضاى پارك خودرو آغاز خواهد شــد و 
برنامه ريزى انجام شده تا6000 فضاى پارك خودرو نيز به 
عنوان ايستگاه سوار در ايستگاه سالمت انتهاى خط 2 قطار 

شهرى مشهد ايجاد شود.
وى در ادامه و در خصوص سرنوشــت مسير ويژه خط 3 
بــى آر تى گفت: مطالعات اجراى خط 3 بى آر تى مصوبه 
دستگاه هاى مربوط را دارد، اما در اجراى آن بايد به آسيب ها 
و مشكالت شهروندان نيز توجه شود؛ بنابراين بازنگرى هايى 
در اجراى آن بويژه در محدوده ميدان توحيد تا بولوار شهيد 

قرنى انجام شده و سال آينده قطعاً اجرا خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك و سرپرســت معاونت فنى و 
عمران شهردارى مشهد در پاسخ به اين پرسش كه طرح 
ممنوعيــت تردد خودروها در معابر منتهى به حرم مطهر 
چه زمانى اجرا خواهد شــد، اظهار كرد: اجراى اين طرح 
نياز به ايجاد و آماده ســازى زيرســاخت ها از جمله ايجاد 
4000 فضاى پارك خودرو دارد؛ بنابراين تا آماده شدن اين 

زيرساخت ها اين طرح اجرا نمى شود.
وى به ترافيك انتهاى بولوار وكيل آباد اشــاره كرد و افزود: 
براى كاهش ترافيك اين محل چند طرح در حال بررسى 
اســت كه اصالح هندسى، محدوديت تردد و ايجاد مسير 
دسترسى از كنار ميدان نمايشگاه تا پل شهيد پرتوى از آن 
جمله مى باشد و به تناسب شرايط، طرح مورد نظر اجرايى 

خواهد شد.

وى در بيان آخرين وضعيت طرح هاى قطار شــهرى هم 
اظهار داشــت: ادامه خط 2 از ميدان شريعتى تا ايستگاه 
سالمت تا پايان سه ماهه اول سال 98، از ميدان تقى آباد 
تا ميدان شــهيد كاوه بــه بهره بردارى خواهد رســيد و 
ايستگاه هاى الندشت و كوهسنگى نيز در ادامه و سه ماه 

بعد به بهره بردارى مى رسد.
همچنين در نظر داريم مسير ميدان شهدا تا ميدان بسيج 
را در خط 3 قطار شــهرى تا ســال 1400 به بهره بردارى 
برســانيم و با توجه بــه اينكه عمليات حفــارى يكى از 
دستگاه هاى حفار در تونل خط 3 قطارشهرى سال 99 به 
پايان مى رسد در حال برنامه ريزى هستيم تا حفارى تونل 

خط 4 قطارشهرى را در سال 99 آغاز كنيم.
كاظمى تصريح كرد: نوسازى ناوگان اتوبوسرانى هم هرچند 
همچنان در اولويت مديريت شــهرى است، اما با توجه به 
افزايش قيمت ها و مشكالت تأمين اعتبارات الزم، نوسازى 
320 دستگاه اتوبوس براى سال آينده در دستوركار است 

تا بخشى از كمبودها جبران شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك و سرپرســت معاونت فنى 
و عمران شــهردارى مشهد با اشاره به مشكالت ترافيكى 
شهر، گفت: متأسفانه در دو سال اخير استفاده شهروندان از 
ناوگان حمل ونقل عمومى كاهش يافته كه بايد بررسى هاى 
كارشناسى براى آسيب شناسى موضوع صورت بگيرد، ولى 
آنچه مسلم است بايد مشــوق هايى را براى شهروندان در 

زمان استفاده از ناوگان عمومى در نظر بگيريم.

معاون شهردار خبر داد

بهره بردارى كامل از خط 2 قطار شهرى تا پايان شهريور 98

وى در بيان آخرين وضعيت طرح هاى قطار شــهرى هم پاركينگ وحدت با 3850 فضاى پارك خودرو و پاركينگ 

رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد به 

مطالبات اين دانشگاه از 
بيمه ها اشاره و تصريح 

كرد: بيش از 600 
ميليارد تومان مطالبات 
دانشگاه علوم پزشكى 

مشهد از بيمه هاست كه 
در صورت عدم پرداخت 

آن سالمت مردم 
خراسان با تهديد جدى 

رو به رو خواهد شد

بــرش

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير عامل مخابرات 
منطقه خراسان شمالى از فعال شدن واحد 118 
به زبان عربى و انگليســى در استان خبر داد و 
گفت: در آينده نزديــك اطالعات تلفن همراه 
نيز در اين واحد خدمات رســانى خواهد شــد. 
عليرضا هاشــمى در نشســت خبرى افزود: در 
طول شــبانه روز20 هزار تماس تلفنى با واحد 
118 خراسان شمالى برقرار مى شود كه به طور 

ميانگين در ماه ايــن واحد به 600 هزار تماس 
تلفنى پاســخ مى دهد. وى در خصوص تخليه 
تلفن ثابت مشــتركين نيز گفت: طبق مصوبه 
كميســيون تنظيم مقــررات وزارت ارتباطات، 
چنانچه خط مشتركى كاركرد نداشته باشد و يا 

اينكه بعد از هفت دوره يا به عبارتى 14 ماه اقدام 
به پرداخت بدهى خود نكند شــركت مخابرات 

موظف به تخليه خط تلفن خواهد شد.
هاشــمى ميزان تلفن هــاى داراى بدهى را 50 
هزار شماره عنوان و خاطرنشان كرد: تاكنون 24 

هزار تلفن قطع شده است. وى خاطرنشان كرد: 
هزينه نگهــدارى و آبونمان خطوط تلفن ثابت 
ساالنه رقم بااليى است كه خطوط تلفن بدون 
كاركرد موجب ضرر و زيان مخابرات مى شود و 
براى اين شبكه هزينه به همراه دارد. هاشمى در 
ادامه افزود: تعداد مشتركين تلفن ثابت در شهر 
بعد از انقالب 70 برابر و در روســتاها 50 برابر و 
در ساخت تلفنخانه 30 درصد رشد داشته است.

مديرعامل مخابرات منطقه خراسان شمالى خبر داد
فعال شدن واحد 118 به زبان عربى و انگليسى در آينده نزديك 
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