
چشم بر مردمان بى ادعاى ديروز نبنديم پسر مشهدى آهنربايى!
روايت تلخ از زندگى جانباز شيميايى دفاع مقدس كشف استعداد خارق العاده اى

قدس:  تماس تلفنى يك دوســت ســوژه 
گزارشى مى شود كه شايد باورش هم سخت 
باشد.  در اين تماس از آن سوى خط تلفن 
چيزهايى مى شنوم كه خشكم مى زند و شرم 
مى كنم كه يكى از افتخارآفرينانى كه زمان 
جنگ پاى آرمان ها، استقالل و شرف كشور 

ايستادند و مقاومت كردند تا وجبى از...

قدس:  پســر بچه مشــهدى كه بتازگى به 
استعداد خارق العاده اى در خود پى برده است، 
تعجب همگان را برانگيخته است. بدن مهدي 
آسيابان پسر 10 ساله  مشهدى داراى خاصيت 
آهنربايى است. او قادر است مشابه يك آهنربا 
تمام اجسام فلزى مثل آچار، چنگال، پيچ و هر 

نوع فلز ديگرى را به بدن خود...
.......صفحه 2  .......صفحه 4 

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:

معلمى را نمى شود 
با مسائل مادى 

ارزش گذارى كرد

.......صفحه 2 

قدس:  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى درديدار با جمعى 
از معلمان و مديران نواحى هفتگانه و منطقه تبادكان آموزش 
و پرورش بااشاره به جايگاه رفيع معلم در جامعه اظهار داشت: 

معلمان ما بايد بدانند در اين پيشه رسالت پيغمبرى دارند ...

.......صفحه 4 
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خدمات سالمت در « زيـرزمـين» !
قدس از وضعيت  نامناسب مراكز بهداشتى در مشهد گزارش مى دهد

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

قدس از افزايش قيمت ميوه 
در مشهد گزارش مى دهد 

طعم تــلخ 
گـــرانى

قدس    بعد از افزايش قيمت سيب زمينى و پياز 
حاال اين گرانى به ميوه بخصوص سيب و پرتقال 
رسيده است. يك شهروند كه براى خريد سيب به 
يكى از ميوه فروشى هاى سطح شهر مراجعه كرده 
است، با انتقاد از گران شدن قيمت ميوه گفت: با 
گرم شدن هوا ميزان مصرف ميوه افزايش مى يابد 
با اين حال كسى جرئت نمى كند با اين قيمت هاى 
گران اقدام به خريد كند. وى با اشــاره به قيمت 
پرتقــال بيش از 6000 تومانى و ســيب بيش از 
5000 تومانى اضافه كــرد: ديدن اتيكت قيمت 
ميوه هايى مانند كيوى 6800 و نوبرانه هايى مانند 
گوجه سبز 15 تا 20 هزار تومانى و انبه 50 هزار 
تومانى پاى بسيارى از خانوارها را براى خريد ميوه 
سست مى كند؛ چرا كه توانى براى پرداخت ندارند. 
وى با اشــاره به تفاوت معنــا دار قيمت ميوه در 
نقاط مختلف سطح شهرافزود:سيب در يك نقطه 

از شهر 3500 و در گوشه ديگر شهر...

یاددا�ت
مديريت واحد شهرى؛

مطالبه جدى  مردم مشهد
شــايد باور اين مسئله سخت باشد كه در قرن بيست و يكم 
و عصر پيشرفت تكنولوژى با روياهاى عجيب و غريب، شهر 
ما در ابتدايى ترين مفاهيم مديريتى با مشكل جدى روبه رو 

است.  مشهد مقدس، شهرى كه برخالف تمام...

سيد عباس مشكوه رضوى



روايت تلخ از زندگى جانباز شيميايى دفاع مقدس

چشم بر مردمان بى ادعاى ديروز نبنديم
��ر

مهناز خجســته نيا  تمــاس تلفنى يك 
دوست ســوژه گزارشى مى شــود كه شايد 

باورش هم سخت باشد. 
در اين تماس از آن سوى خط تلفن چيزهايى 
مى شنوم كه خشــكم مى زند و شرم مى كنم 
كه يكى از افتخارآفرينانى كه زمان جنگ پاى 
آرمان ها، استقالل و شرف كشور ايستادند و 
مقاومت كردند تا وجبى از خاك اين كشور را 
به بيگانه ندهند از سر ناچارى به اين حال و 

روز افتاده باشد.
آخر مگر مى شود باور كرد كه يكى از جانبازان 
55 درصد دفاع مقدس هر شــب تا ســپيده 
صبح به چه كارى تن مى دهد تا خرج خانه و 

چند سرعائله اش را تأمين كند.
آقــا غالمرضا بــه دليل دردهــاى جراحات 
جانبــازى اش روزى هزار بــار آرزوى مرگ 
مى كند. مرگ براى او عين خوشبختى است. 
او مى دانــد كــه طبق قانــون بالفاصله پس 
از مرگــش، هم درصد جانبــازى اش واقعى 
مى شــود و هم به جايگاه رفيعى مى رسد كه 
حق اوســت و تازه آن وقت خوشبختى براى 

خانواده اش هم آغاز مى شود. 
حداقلش آن است كه شايد معجزه اى هم رخ 
دهد و زن و بچه اش ديگر مجبور نباشــند با 

شندرغاز زندگى را سر كنند.
وقتى بنا بــه دعــوت او وارد خانه و زندگى 
محقرش مى شــوم به جــاى همه تجمالت 
زندگى هاى امروزى تنها دالورى و شــجاعت 

يك سرباز دهه 60 را مى بينم.
او در گفت وگو با مــا مدام آب دهانش را كه 
معلوم نيست از بغض اســت يا چيز ديگرى 
قورت مى دهد و مى گويد: هرگز از كار شبانه ام 
خجالت نمى كشم، اما از شعارهاى بدون عمل 
مسئوالن عرق شرم مى كنم كه هر روز چنان 
در بوق و كرنا خبرهايى را اعالم مى كنند كه 
خيلى از جانبازان ذره اى از آن سهم ندارند و 
معلوم نيست براى چه گروهى از جانبازان اين 

خبرها خوش است!
آقا غالمرضا سال هاســت كه دلش را فقط به 
مقام جانبازى خــوش كرده؛ با حقوقى كمتر 
از يــك و نيم ميليون تومان كه با محاســبه 
كسوراتى چون مكمل درمان و حساب و كتاب 
بيمه آزاد مادر پيرش و چند مورد ديگر حدود 

800 هزار تومان بيشتر دستش را نمى گيرد.
او سال هاســت كه با يك شماره 13 رقمى 
به عنوان جانباز دفاع مقدس تعريف مى شود 
و شناســه اى 3 رقمى در اداره بازنشستگى 
ارتــش دارد كه نه تنها خانه و ماشــين بلكه 

حتى كمترين مزايا را نصيبش نكرده است. 
غالمرضا اكبريان متولد ســال 42 در تربت 
حيدريه است كه 14 بهمن ماه 65 در منطقه 

سومار به مقام جانبازى نائل شده است.
او كه چند ماه قبل از آخرين اعزام به مناطق 
جنگــى و توفيق مقام جانبازى، زنش را عقد 
كــرده بــود، مى گويد: خــدا رحمتش كند؛ 

همسر اولم به دليل انتقال و ابتال به دردهاى 
شيميايى واگيردار من در زمان زايمان فرزند 

اولم فوت كرد.
او گواهى بيمارســتان را سند اين ادعا عنوان 
مى كنــد و مى افزايــد: اصل ايــن گواهى را 
كميسيون هاى جانبازى از من گرفته اند تا او 
را شهيد منظور كنند، اما با گذشت اين همه 

سال هنوز خبرى از جواب اين نامه نيست.
جانباز اكبريان به عقــب ماندگى هاى فرزند 

اولش نيز اشاره مى كند و اظهار مى دارد: بعد 
از رسيدن سن پسر اولم به هفت سالگى تازه 
متوجه شديم كه او هم به دليل نارسايى هاى 
شيميايى واگيردار نمى تواند، مانند همسن و 
ســال هاى خودش بموقع سركالس مدرسه 

حاضر شود. 
قهرمان ديروز عمليات كربالى 5، با گذشت 
بيش از 29 ســال از پايان جنگ هنوز «درد» 
مى كشــد و ســينه دردمنــدش از عوارض 

گازهاى شــيميايى مى ســوزد. دردهايى كه 
ديگر با مسكن هم آرام نمى شود.

او پرونده هايى را به ما نشــان مى دهد كه در 
آن ها قطع پاى راســت از زير زانو به پايين، 
اصابــت تركش به نســوج نــرم ناحيه آرنج 
دســت چپ، ضايعه ريوى، ضايعه پوســتى، 
ضايعــه پرخونى و فتوفوبــى ملتحمه هر دو 
چشــم، ضايعه گوش راست، ضايعه و تركش 
به چند نقطه از بدن مانند انگشــت و هر دو 
بيضه، اختالل استرس پس از سانحه توسط 
كميســيون هاى مربوطه تأييد شــده و حاال 

سندى شده كه در اختيار اوست.
غالمرضا اكبريــان در ادامــه دلگويه هايش 
مى گویــد: پاى راســتم هيچ عصب حســى 
و حركتــى ندارد و دســت چپم هم به دليل 
اصابت تركش و پيوند دوباره كوتاه تر اســت، 
اما هيچ كدام از اين دو درصد جانبازى ندارد.

اما گاليه او از بى انصافى هاى كميسيون هاى 
درمانى است كه با اين همه جراحات، درصد 
جانبازى اش را 55 درصد زده اند درحالى كه 

حتماً حقش بيشتر از 70 درصد است. 
او كه حــاال دو نوه هــم دارد و يك دختر و 
يك پسرش ازدواج كرده اند، مى گويد: آيا براى 
كسى كه در نهايت بى انصافِى كميسيون هاى 
جانبــازى از 100 درصــد 55 درصد توانايى 
بدنش را از دســت داده، حقوقى كمتر از يك 
و نيم ميليون تومان و تازه با كســر كسورات 

800 تومان، انصاف است؟ 
او دلش مى خواهد، لباسش را باال بزند تا آثار 
15 بــار عمل جراحى روى بدنــش را بويژه 
كمر و ســتون مهره هايش كه از باال تا پايين 
شكافته شده، نشان دهد، اما مى گويد: بگذار 
براى آخرت بمانند. باالخره هيچ چيزى هم كه 

نباشد، سوغات جنگ است.
با گذشــت 29 ســال از پايان جنگ، او هنوز 
از جنــگ فارغ نشــده و با عــوارض گازهاى 
شــيميايى درگير است و نه تنها خودش بلكه 
زن و فرزندانش هم با آن ها دســت  وپنجه نرم 

مى كنند.
اكبريــان مى افزايد: اصلى ترين مشــكلى كه 
دارم، ناراحتــى اعصاب و روان اســت كه به 
خاطر موج انفجار با آن درگير هســتم. اكثر 
اوقات تشــنج هايى به من دست مى دهد كه 
اختيار كنترل اعصــاب و حتى ادرار را ندارم. 
اين حالت ها وقت وبى وقت ســراغم مى آيند و 

شب وروز هم نمى شناسند.
او در حالى كه مى خندد مى گويد: «به هر حال 

بايد تحملشان كرد.»

اخـــبار2

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
  معلمى را نمى شود با مسائل مادى 

ارزش گذارى كرد

پورحسين: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى درديدار با 
جمعى از معلمان و مديران نواحى هفتگانه و منطقه تبادكان 
آموزش و پرورش بااشــاره به جايــگاه رفيع معلم در جامعه 
اظهار داشــت: معلمان ما بايد بدانند در اين پيشــه رسالت 

پيغمبرى دارند.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى افزود: خصوصيت معلم بودن در 
هيچ شغلى وجود ندارد و نبايد فراموش كنيم رسالت معلمى 

محدود به مكان و زمان نمى شود.
وى با بيان اينكه  معلمى را نمى شود با مسائل مادى ارزش گذارى 
كرد افزود: معلمان انسان ساز هستند و در مقابل ارج نهادن به اين 

قشر، تخريب و تضعيف اين قشر هم كارى ناپسند است    .
حسين شــادكام معاون هماهنگى اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان رضوى هم در اين مراسم با اشاره به اين كه در استان 
خراســان رضوى بيش از 90 هزار همكار فرهنگى مشغول به 
كار هســتند اظهار داشت: با تالش همكاران ما در اين  سازمان 
و همراهى دانش آموزان و اوليا شــاهد برنامه ريزى خوبى در 
راســتاى توسعه عدالت آموزشــى و ارتقاى كيفيت آموزش و 

پرورش بوده ايم.

  نامزدهاى مورد حمايت 
جبهه پيروان در مشهد مشخص شد

قدس: جبهه پيروان خط امام و رهبرى اسامى نامزدهاى مورد 
حمايت خود را منتشر كرد.

اسامى اعالم شده از سوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى به 
شرح زير است:

حســن موحديان، براتعلــى خاكپور، ژيال حصــارى، مهدى 
ذاكرالحسينى، محمدحسين جهانبخش، حجت االسالم محمد 
رســول رمضانى، سيد جالل فياضى، مرتضى خادمى، مرتضى 
شكورى قوژدى، رمضانعلى شورابى، ابوالفضل انتظارى،غالمرضا 
بصيرى پور، هادى عطارزاده، فرج اهللا شوشترى و محمود بنانژاد.

امام جمعه بشرويه:
  مجوز دانشكده فنى و حرفه اى

 براى بشرويه ضرورى است
بشرويهـ  خبرنگار قـدس: امام جمعه بشرويه خواستار اخذ 
مجوز دانشكده فنى و حرفه اى براى اين شهرستان شد و گفت: 
صدور اين مجوز گامى براى پيشرفت آموزشى در بشرويه است. 
حجت االسالم والمسلمين شمس الدين در جلسه شوراى ادارى 
شهرستان با اشاره به اينكه در بحث آموزش عالى متأسفانه امروز 
با كمبود دانشجو در دانشگاه مواجه هستيم، گفت: براى رفع اين 
مشكل اگر بتوانيم مجوز دانشكده فنى و حرفه اى را بگيريم اقدام 

مؤثرى در پيشرفت آموزش عالى صورت خواهد گرفت.

  روز معلم بهترين فرصت براى قدردانى
 از معلمان

قدس: به مناسبت گراميداشت هفته معلم، رئيس اتاق اصناف 
مشهد به منظورتجليل و قدردانى از مقام شامخ معلم با حضور 
در دبيرستان متوسطه اول اسرار و دبستان دخترانه ياس نبى 
با اهداى شــاخه هاى گل، روز معلم را به معلمان اين مدارس 

تبريك گفته و از زحمات آنان قدردانى كرد.
محمود بنانژاد، رئيس اتاق اصناف مشــهد در جمع معلمان و 
دانش آموزان با اشاره به اينكه قدردانى از زحمات دلسوزانه معلم 
تنها كارى است كه يك دانش آموز مى تواند انجام دهد تا محبت 
خود را به او ابــراز نمايد، افزود: روز معلم بهترين فرصت براى 
ابراز قدردانى از زحمات آن ها در راستاى تعليم و تربيت دانش 

آموزان است.

  آغاز فروش بليت اينترنتى 
«سندروم پاى بيقرار»

قدس: فروش بليت اينترنتى تئاتر «ســندروم پاى بيقرار» در 
مشهدگيشه آغاز شد.

 فروش بليت اينترنتى تئاتر «سندروم پاى بيقرار» به نويسندگى 
على حاتمى نژاد و رئوف دشــتى و كارگردانى عبداهللا برجسته 
در مشهدگيشه آغاز شــد. اين نمايش هر شب ساعت 20 در 

تماشاخانه اشراق روى صحنه مى رود.

قدس: كاالهاى چينى كار و بار ســبدبافى طرقبه را در هم 
پيچيد

نيش و نوش: بجاش براى مردمان كشــور دوســت و برادر 
«چين» كارآفرينى شده!

قدس: پس لرزه ها تا شش ماه آينده ميهمان خراسانى هاست
نيش و نوش: بجاى اين كه ماندگارى زائر و مســافرمون بره 

باال، ماندگارى پس لرزه هامون باال رفته!
قدس: مشهد ميزبان نمايشگاه گل و گياه

نيش و نوش: بازديدكنندگان مى تونن در كنار خريد سمبوسه 
و آش رشته و چيپس و پفك، گل و گياه هم تماشا كنن!

قدس: افزايش 4 دهم درصدى نرخ تورم در نقاط شــهرى 
خراسان رضوى

نيش و نوش: آدم مى مونه ُدم دولتى ها در مناظرات رو قبول 
كنه يا قسم جرايد رو!

قدس: تصميم هاى مهم پديده بدون حضور خبرنگاران
نيش و نوش: چون اگه خبرنگارا اين تصميما رو افشا كنن، 

بيمارستاناى مشهد پر از سهامداراى سكته اى ميشه!
قدس: 17، نمره «سرويها» به عملكرد چهار ساله شوراى شهر 

مشهد
نيش و نوش: هيچ بقالى نميگه ماست من ترشه؛ بايد ببينى 

مردم چه نمره اى ميدن!

ايسنا  يك فيلمساز مشهدى گفت: 
متأســفانه در مشهد سينما ديده نشده 
است و شوراى شهر به آن توجهى ندارد.
سيد مهدى رضازاده با بيان اينكه در واقع 
شوراى شــهر مجموعه اى از نمايندگان 
مردم شــهر من هستند كه مطالباتى در 
ارتباط با همه موضوعات دارند كه يكى از 
اين موضوعات و برنامه ها؛ هنر سينماست، 
اظهار كرد: مردم شــهر من نيازمند اين 
هستند كه سينماى خوبى داشته باشند 
و اين امر مهم بايد از ســوى شوراى شهر 
مورد توجه قرار گيرد و از هنر ســينما به 

نفع كشور و منافع ملى استفاده شود.
وى ادامه داد: اما متأســفانه اين اتفاق رخ 
نمى دهد و شوراى شهر تا كنون هيچ گونه 
كارى را در زمينه همراهى هنر ســينما، 
كمك به ســينما و سينماگر انجام نداده 

است.
اين فيلمســاز عنوان كرد: متأسفانه در 
همين راستا بخشى از مطالبات مردم نيز 
همچنان معلق باقى مانده و انتظار ما اين 

است كه شوراى شهر جديد حداقل به اين 
بخش از وظايف خود توجه كند.

وى تأكيــد كرد: در واقع مهم ترين كارى 
كه شــوراى شــهر مى تواند انجام دهد 
تأمين بودجه و اختصاص دادن بخشى از 
بودجه اين شهر به مقوله سينما و به ويژه 
سينماى دينى كه در شهر مشهد بايد به 

طور جدى به آن توجه شود؛ است.
اين كارگردان ســينما با اشاره به اينكه 
سينماى دينى در شهر مشهد كه شهرى 
مذهبى اســت و بايد به آن توجه ويژه اى 
شــود، تصريح كرد: اگر سينماى دينى 
در شــهر مشهد پيگيرى نشود پس كجا 
بايد به آن پرداخته شود؛ بر همين اساس 

شوراى شهر مشهد متعهد به اين مقوله 
مهم و ارزشمند نيز خواهد بود.

رضا زاده خاطرنشان كرد: متأسفانه امروزه 
سينماى دينى در سراسر كشور به صورت 
مفعول باقى مانده است و شهر مشهد به 
طور قطع بايد نسبت به اين موضوع توجه 
ويژه اى نشان دهد و به آسانى از كنار آن 

عبور نكند.
اين فيلمســاز اظهار كرد: در واقع مشهد 
مى تواند آثار فاخر بزرگى را تبليغ كند و با 
توجه به اينكه به عنوان پايتخت فرهنگى 
جهان اســالم انتخاب شده، اين موضوع 
كامال در اختيار شوراى شهر است و اين 
نياز واقعا وجــود دارد كه اين امر ناديده 

گرفته نشود.
وى ادامه داد: اگرچه كه بايد به ديگر ابعاد 
سينما توجه شــود اما با توجه به اينكه 
شهر مشهد شهرى مذهبى است پس با 
اين حال بايد به بعد سينماى دينى توجه 
ويژه اى شود و نسبت به ابعاد ديگر نيز در 

اولويت قرار گيرد.

يك فيلمساز:

متأسفانه در مشهد سينما ديده نشده است

افتخار

جايزه ويژه فستيوال كارتون پرتغال در دست هنرمند مشهدى
حوزه  كاريكاتوريســت  هاديان: 
هنرى خراسان رضوى جايزه ويژه 
بين المللى  نوزدهمين فســتيوال 
پورتو كارتون پرتغال را به دســت 

آورد.
بين المللى  نوزدهمين فســتيوال 
پورتــو كارتون پرتغال در ســال 
2017 برندگان خود را شــناخت 
و محبوبــه پاكــدل از هنرمندان 
كارتونيست حوزه هنرى خراسان 
رضوى موفق به كسب لوح تقدير 
و جايزه ويژه بخش توريســم اين 
رويداد بين المللى شد.  شايان ذكر است، محبوبه پاكدل سال گذشته نيز توانست براى 
نخســتين بار جايزه بزرگ اين رويداد معتبر را براى كشــورمان به دست آورد.اين در 
حالى است كه المان دائمى اثر وى در محل متروى شهر پورتو پرتغال نصب شده است.

نگارخانه

«نگاره هاى اميد» در نگارخانه ارغوان
قــدس: نمايشــگاه نقاشــى 
«نگاره هاى اميــد» در نگارخانه 

ارغوان برگزار شد. 
در نمايشــگاه گروهى نقاشــى 
«نگاره هــاى اميد» آثــار فاطمه 
شــريفى، زينب نوروزى، شيدا 
شــكروى، وحيــد دريايى، آيلر 
دارابى و ليــال مهرور در معرض 

ديد عموم قرار گرفت. 
اين نمايشگاه تا 21 ارديبهشت 
 ماه به كار خــود ادامه خواهد 
داد و در طول دوران برگزارى 

همه روزه از ساعت 17 تا 20 پذيراى بازديدكنندگان است.
نگارخانه ارغوان در بلوار ســجاد، بعد از چهارراه بهار، رو به روى ساختمان سازمان ملل 

واقع شده است.

يكشنبه 17 ارديبهشت 1396
 10 شعبان 1438 7 مى 2017  
سال سى ام  
شماره 8392  ويژه نامه 2783 
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سعيد ترشيزى

  تأثير وجود فرزند در زندگى
با سالم، من زنى 28 ساله هســتم كه 10 سال پيش ازدواج 
كردم ولى متأسفانه مشكل نازايى دارم. آزمايش هاى متعددى 
انجام داده ام، اما در نهايت پزشــكان آب پاكى را روى دستم 
ريختند. به همين دليل نمى خواهم با اين شــرايط خودم را 
به همســرم تحميل كنم و از او خواســته ام كه جدا شويم. از 
طرفى همسرم به هيچ عنوان راضى به جدايى نيست و پيشنهاد 
كرده كه سرپرستى يك كودك بى سرپرست را قبول كنيم. سر 

دوراهى مانده ام. لطفا راهنمايى بفرماييد. متشكرم.
 زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، باردارى براى اكثر زنان در ارجحيت قرار دارد و آرزوى 
زنان بعد از ازدواج داشــتن فرزند مى باشــد. متأســفانه بعضى 
از خانم هــا به داليل متعددى از جمله مشــكالت جســمانى، 
بيمارى هاى صعب العالج و خاص، نازايــى و ... توانايى بارورى 
ندارند و همين امر سبب سرخوردگى و درماندگى آنان مى شود. 
در اين موارد مردان تصميمات متفاوتى مى گيرند و مشاهده شده 
كه اكثر آنان تمايل به جدايى و ازدواج مجدد دارند. در مورد شما 
بايد گفت كه همسرتان تصميم درستى گرفته است. از منظر من 
تصميمتان براى جدايى و عنوان اين مطلب به همسرتان كامًال 
اشتباه بوده و با وجود راه حلى كه همسرتان پيشنهاد داده، سعى 
كنيد زندگيتان را حفظ كرده و مستحكم كنيد. از پيشنهاد او 
استقبال كنيد زيرا با ورود كودك به زندگى شما، هم شما و هم 

همسرتان اميد تازه اى به ادامه زندگى پيدا خواهيد كرد.

سالم �شاور

همايش ادبى شاعران خراسان رضوى و شمالى 
برگزار شد 

  يك دسته گل سالم ارزانى تان

جليل فخرايى: همزمان با اعياد شعبانيه همايش شعر شعبان 
با حضور جمعى از شــعراى شــوراى شــعر خراسان رضوى، 
پيشكسوتان واعضاى انجمن هاى ادبى مشهد و خراسان شمالى 

در روستاى سرسبز و زيباى رويين اسفراين برگزار شد. 
اين همايش فرهنگى با هماهنگى اداره ارشاد خراسان شمالى 
و ميزبانى اداره ارشــاد اسفراين برگزار شده بود كه با بازديد از 

مناطق گردشگرى شهرستان بجنورد نيز همراه بود.
اين اردوى فرهنگى شــاعران خراسان رضوى با پيشكسوتانى 
چون امير برزگر خراسانى و محمد نيك، محمد كاظم كاظمى 
عضو فرهنگستان ادب فارسى، عليرضا حيدرى، جليل فخرايى، 
هاشــم رضازاده، محمد باقر روشــن نيا، دكتر منيژه رضوان، 
محمد آزرم، محمد صادق بخشــى، امان اهللا ميرزايى، ســيد 
حســن مبارز، زهرا عليپور، عطيه انتظام و تنى چند از شعرا و 

مسئوالن فرهنگى خراسان رضوى همراه بود.
معاون فرهنگى ارشاد اسالمى خراسان رضوى در اين مراسم 
ضمن تأكيد بر توجه به شعر به عنوان بهترين و رسا ترين زبان، 
كاربرد شعر را در فرهنگ، سياست، اقتصاد، و تمامى امور مردم 
ايران سارى و جارى دانست و شعرا را بهترين و گويا ترين زبان 

و بيان حال جامعه دانست.
 يوسف امينى همچنين با اشاره به تبادالت فرهنگى جهت 
نزديكى فضاى فرهنگى شــعراى شــهر هاى مختلف، اين 
حركت را كه آن از انجمن شــعر عماد خراســانى آغاز شد 

بدعتى نيكو برشمرد.
دكتر يوسفعلى يوسف نژاد گفت: با وجود تالش هاى بى دريغ در 
عرصه شعر خراسان شمالى تنها آفت شعر جوان و در گذار اين 
خطه بدست نياوردن زبان مستقل و شباهت شعرى بسيارى از 

اشعار از نظر مضمونى بهم است. 
وى مطالعه بيشتر و آشنايى با فضاهاى شعرى كشور را سبب 

افزايش بينش و ديدگاه شاعران جوان اين خطه دانست.
شــايان ذكر است مسئول اجرايى اين مراسم منيره درتوميان 
شــاعر نام آشناى معاصر بود كه برگزارى 17 سال شعر جوان 

مشهد مديون اوست.
در ادامه اشعارى منتخب از اين نشست را مى خوانيم: 

مهر دل من مدام ارزانى تان 
عمرى كه شود به كام ارزانى تان 

پيدا نشد آن هديه كه هم شأن شماست 
يك دسته گل سالم ارزانى تان

(دكتر يوسفعلى يوسف نژاد)

دلم گرفته برايم بهاربفرستيد
زشهركودكى ام يادگار بفرستيد

دلم گرفته پدر، روزگار با من نيست
دعاى خيروصداى دوتاربفرستيد

اگرچه زحمتتان مى شود ولى اين بار
براى دخترك خود «قرار» بفرستيد

به اعتبارگذشته دوخوشه لبخند
دراين زمانه بى اعتبار بفرستيد
غم ازستاره تهى كرد آسمانم را
كمى ستاره  دنباله دار بفرستيد

تمام روز وشب من پر از زمستان است
دلم گرفته برايم بهار بفرستيد

(منيژه درتوميان)

  «به ز مهر پدر» در نگارخانه رضوان
قدس: نمايشگاه خوشنويسى «به ز مهر پدر» با حضور جمعى از 
هنرمندان و هنردوستان در نگارخانه رضوان مشهد برگزار  شد.

در اين نمايشــگاه كه توسط گروه نوانديشان فرهنگ و هنر 
بارثاوا برگزار  شــد آثار عباس آگهى، هانيه برزگر، نســرين 
خضرى مقــدم، جواد درويش، فرزانه درويش، مجيد رجايى، 
امين زنجانى، منصوره صفار، تكتم طيرانى، ســارا عطارزاده، 
مريم غالمى، عصمت فقيهــى، مهرى قهرمانى نژاد، عليرضا 
كدخدايى، محمد ملك و تكتــم وظيفه دان در معرض ديد 
عموم قرار گرفت. نمايشگاه «به ز مهر پدر» تا 21 ارديبهشت 
ماه از ســاعت 9 تا 13 و عصرها از ســاعت 17 تا 20به كار 

خود ادامه خواهد داد.
نگارخانه رضوان در خيابان كوهســنگى، كوهسنگى 17 واقع 

شده است.

��ر  ��اسان

  پشيمان نيستم

غالمرضا اكبريان از مسير رفته اش رضايت دارد و مى گويد: خدا را شاكرم و از مسيرى 
كه انتخاب كرده ام، پشيمان نيستم. هرچند كه برخى فكر مى كنند به جانبازان خيلى 

مى رسند و امتيازات زيادى به آنها تعلق مى گيرد.
او كه در بيان كار شبانه اش براى تامين مخارج زندگى از شرم سرش را پايين انداخته 
مى افزايد: به عنوان يك جانباز به دالورى همرزمان خود در دفاع از خاك ميهن مى بالم 
و هيچ توقعى از مسئوالن ندارم و فقط انتظار دارم كه مسئوالن شعار ندهند و به داد 

مردم برسند. براى مردم كار كنند و قدردان خون شهدا باشند.
 او در پايان هم از زحمات همســرش تشــكر مى كند و مى گويد: به اعتقاد من آنان 
«جانباز جانباز» هســتند هر چند كميســيون هاى مربوطه 60 درصد حق نگهدارى 
خاص براى او تصويب كرده اند، اما اين نامه هم از سال 88 تا امروز فقط روى كاغذ 

مانده است.

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

300072305 پيامك كنيد.



فاطمه معتمدى   بعــد از افزايش قيمت 
ســيب زمينى و پياز حاال اين گرانى به ميوه 

بخصوص سيب و پرتقال رسيده است.
يك شهروند كه براى خريد سيب به يكى از 
ميوه فروشى هاى ســطح شهر مراجعه كرده 
است، با انتقاد از گران شدن قيمت ميوه گفت: 
با گرم شدن هوا ميزان مصرف ميوه افزايش 
مى يابد با اين حال كســى جرئت نمى كند با 

اين قيمت هاى گران اقدام به خريد كند.
وى با اشــاره به قيمت پرتقال بيش از 6000 
تومانى، ســيب بيش از 5000 تومانى اضافه 
كرد: ديدن اتيكت قيمــت ميوه هايى مانند 
كيوى 6800 نوبرانه هايى مانند گوجه ســبز 
15 تا 20 هزار تومانى و انبه 50 هزار تومانى 
پاى بســيارى از خانوارها را براى خريد ميوه 
سســت مى كند؛ چرا كه توانى براى پرداخت 

ندارند.

  پرتقال 10 هزار تومانى
وى با اشــاره به تفاوت معنا دار قيمتى ميوه 
در نقاط مختلف ســطح شهرافزود:سيب در 
يك نقطه از شــهر 3500 و در گوشــه ديگر 
شــهر تا 7000 تومان هم به فروش مى رسد 
و يــا پرتقال در مغــازه اى 4000 و در جايى 
ديگــر بايد همان را به قيمت 10 هزار تومان 
خريدارى كرد؛ بنابراين اين همه تفاوت جاى 

پرسش دارد.

 حق ضايع شده از مشترى
يك شــهروند ديگر نيز اضافه كرد: در حالى 
كه گفته مى شــود، نرخ سود ميوه در سطح 
خرده فروشى 35 درصد است، اما اين مسئله 
چنــدان رعايت نمى شــود و برخى از ميوه 
فروشــان تا بيش از 50 درصد سود دريافت 

مى كنند
وى تصريح كرد:نكته آزار دهنده ديگر اينكه 
در حالى كه نرخ ســود باال بــه دليل خراب 
شدن براى ميوه لحاظ شده است و طبق اين، 
بايد در همه جا مشترى حق انتخاب و دست 
چين ميوه داشــته باشد، اما معموال مغازه دار 
اجــازه نمى دهد و به صورت درهم ميوه را در 
بسته بندى از قبل تهيه شده تحويل مشترى 
مى دهــد كه در اين صورت مردم هم ميوه را 
گــران خريده اند و هم اينكه در بين آن ميوه 

خراب و با كيفيت پايين نيز وجود دارد.
وى ادامه داد:در برخى مغازه ها مشترى براى 
خريد ميوه دست چين شده، بايد جنس خود 
را با قيمت بيشترى خريدارى كند در حالى 
كه سود 35 تا 50 درصدى ميوه براى همين 

منظور است و دريافت اضافه بر آن مساوى با 
سود بيشتر است؛ بنابراين جاى پرسش دارد 

كه ميوه فروش از چند جا بايد سود بخورد.
يكى از بانوان هم با اشاره به اختالف قيمتى 
ميــوه در ميادين ميوه مانند ســپاد و نوغان 
با سطح شــهر، گفت: در حالى در مغازه هاى 
سطح شهر هندوانه به قيمت 1500 تا 1700 
به فروش مى رســد كه قيمت آن در ميادين 

500 تا 1000 تومان است.
وى ادامه داد: نرخ ميوه هايى مانند ســيب و 
پرتقال از هفته گذشــته گران شــده است و 
براى خريد برخى ميوه هــا مانند گالبى 18 
هزار تومان، ملون 2800، شــاه پسند 4800 
و موز تا 5500 تومان بايد پرداخت كرد، كه 

انصافاً گران است.
به دنبال اين صحبت ها ســرى به ميدان بار 
نوغان زديــم كه گفته مى شــود حدود 50 

درصد خرده فروشان سطح شهر اجناس مورد 
نياز خــود را از اين ميدان تهيه مى كنند. در 
ميدان بار نوغان بــا 110 غرفه، ميوه با نرخ 

سود پنج تا هفت درصد عرضه مى شود.
 در يكى از اين غرفه ها نــرخ هنداونه 500، 
ملون 1300، پرتقال 1300 و ســيب 1500 
بــود و در واحد بعدى توت فرنگى ســبدى 
كيلويى 4300 تا 4800 تومان و سيب قرمز 

3000 تومــان، ســيب زرد 3700 و پرتقال 
شمال 3200 به فروش مى رسيد.

مقابل غرفه ديگر كه خريداران در حال چانه 
زدن براى خريد به قيمت كمتر بودند نيز نرخ 
هندوانه 1000، موز 2500 تا 3500، كيوى 
و پرتقال 1500، خيار 1200 و گوجه 2000 
تومان قيمت گذارى شده بود و سيب زمينى و 
پياز هم هر چهار كيلو به قيمت 6000 تومان 

به فروش مى رسيد.

  هندوانه 700 تومانى
در ميدان بار سپاد نيزكه بار به طور عمده به 
صورت كلى به فروش مى رسد، نرخ هندوانه 
جيرفت دريكى از غرفه هــاى اين بازار 700 
تومــان، توت فرنگى ســبدى 5000 تومان، 
كيوى 4500 و خربزه 2500 تومان به فروش 
مى رسيد. در يكى ديگر از غرفه ها نيز قيمت 
پرتقال شمال را 3500، پرتقال جنوب 5000 
تومان، توت فرنگى به صورت سبدى 6000 
تومان، سيب زرد 4500 و سيب قرمز 3500 

تومان تعيين شده بود.
فروشــنده يكى از غرفه هاى ميدان سپاد نيز 
با تأييد گران شــدن قيمت سيب و پرتقال 
گفت:بيش از ســه روز اســت كه قيمت اين 
دوقلم افزايش يافته اســت و دليل آن اتمام 

محصول با توجه به پايان فصل است.
وى اضافه كرد: در اين ميدان، ميوه به صورت 
كلى فروشى عرضه مى شود و غرفه هاى ميدان 
بار نوغان اجناس مورد نياز خود را از ســپاد 

تأمين و خريدارى مى كنند.
وى اضافــه كرد:بــار از روســتاييان و توليد 
كنندگان نقاط مختلف استان و كشور به طور 
عمده به صورت امانت وارد سپاد و در اين جا 
به صورت كلى به فروش مى رسد ضمن اينكه 
قيمت ها در اين بازار با ســطح خرده فروشى 

تفاوت زيادى دارد.
وى در ادامــه به نــرخ 700 تومانى هندوانه، 
گوجه ســبز پنج و 10 هزار تومانى (بسته به 

كيفيت)، موز 4500 تومانى اشاره كرد.

روی �ط حاد�
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فرماندار مشهد خبر داد

   راه اندازى مركز فرماندهى 
مديريت بحران  

قدس: فرماندار مشــهد مقدس گفت: مركــز فرماندهى 
مديريت بحران استان با تأمين اعتبارات الزم، در كالنشهر 

مشهد راه اندازى مى شود. 
محمدرحيــم نوروزيان افــزود: اين پــروژه در قالب مركز 
مديريت بحران خراســان رضوى راه اندازى مى شــود، تا در 

صورت بروز حوادث و بحران ها اقدام هاى الزم انجام گيرد.
وى ابــراز كرد: در جلســه اخير ســتاد مديريــت بحران 
خراســان رضوى، مقرر شــد كه مركز مديريت فرماندهى 
مديريت بحران در كالنشــهر مشهد ساخته و تجهيز شود، 
استاندار خراسان رضوى هم بر ضرورت راه اندازى اين مركز 

تأكيد دارد.
نوروزيان خاطرنشــان كرد: هميشه احتمال وقوع حوادث و 
بحران وجود دارد، بنابراين ضرورت دارد يك مركز مديريت 
بحران به صورت جامع راه اندازى شــود تــا قبل از بحران، 
مسائل مرتبط رصد شده و اقدام هاى مورد نياز اجرايى شود.
فرماندار مشــهدمقدس گفت: اگرچه اين مركز فرماندهى 
مديريت بحران به صورت استانى فعاليت خواهد داشت، اما 
با توجه به اينكه 50 درصد مســائل استان مربوط به مشهد 
است، مى توان از اين ظرفيت براى مديريت بحران ها در اين 

كالنشهر هم استفاده كرد.

   وقوع 21 حادثه مرتبط با توفان و 
بارندگى در مشهد

قدس: معاون عمليات سازمان آتش نشانى شهردارى مشهد، 
گفــت: 21 حادثه بر اثــر وزش باد و بارش بــاران در اين 

كالنشهر به وقوع پيوسته است.
آتشپاد دوم مهدى رضايى افزود: اين تعداد حادثه از ساعت 

19جمعه شب  تا صبح ديروز اتفاق افتاده است.
وى بيــان كرد: اين حوادث شــامل آب گرفتگى، ســقوط 
درخت، داربســت و اشــياى معلق در ســطح شهر بود كه 
بيشــترين فراوانى وقوع آن ها در خيابان هاى خواجه ربيع، 
حكمت و جاده توس بود. وى ادامه داد: خوشــبختانه هيچ 

يك از اين حوادث خسارت جانى نداشت.

 نابودى 65 درصد اراضى ديم خراسان 
رضوى در اثركمبود بارندگى 

ايرنا: معاون بهبود توليدات گياهى ســازمان جهاد كشــاورزى 
خراســان رضوى گفت: بيش از 65 درصد اراضى زير كشت ديم 
گندم و جو اســتان به دليل كاهش بارندگى و تنش خشكى از 
بين رفت. نجفقلى صالحى افزود: مابقى اراضى ديم نيز بسته به 
وضعيت بارندگى از شرايط حساس برخوردار است و در صورت 
بارندگى مناسب، توليد محصول خواهد داشت. وى سطح اراضى 
زير كشت ديم استان را حدود 155 هكتار عنوان كرد و گفت: از 

اين ميزان 123 هكتار گندم و 32هكتار نيز جو مى باشد.
وى با بيان اينكه وضعيت بارندگى از شرايط مناسب برخوردار 
نيست، افزود: در سال زراعى جارى تا سوم ارديبهشت ماه در 
مجموع 174 ميليمتر بارندگى در خراسان رضوى داشتيم 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال زراعى گذشته 4/3 درصد 

و در مقايسه با دوره آمارى 2/5 درصد كاهش دارد.

50 ساله ها به باال بخوانند
   سرطان روده بزرگ در كمين 

خراسانى ها
ايرنا: يك فوق تخصــص خون و ســرطان بالينى گفت: 
سرطان كولون يا روده بزرگ، رتبه پنجم انواع سرطان ها را 

در خراسان رضوى به خود اختصاص داده است.
دكتر ابوالقاسم اللهيارى در همايش تازه هاى سرطان در مشهد 
افزود: سرطان كولون يكى از سرطان هايى است كه غربالگرى و 
اسكرين در آن توصيه شده و اگر با غربالگرى، اين بيمارى را در 

مراحل اوليه تشخيص دهيم، مى تواند عالج پذير باشد.
وى اظهار كرد: حدود 25 درصد از موارد ســرطان كولون 
جنبــه خانوادگى و 10 درصد جنبه ارثــى دارند؛ بنابراين 
وقتى فردى در خانواده مبتال به ســرطان كولون مى باشد، 
بايد باقى افراد و خويشاوندان درجه اول توجه بيشترى به 
آن داشــته باشــند.وى گفت: عالوه بر عوامل ارثى، بيشتر 
موارد سرطان كولون، موارد اسپوراديك هستند، پس براى 
كاهش ريســك ابتال به سرطان كولون بايد ريزفاكتورهاى 
آن را از زندگى حذف كرد و به نوعى وضعيت زندگى خود 
را اصالح كرد.دانشــيار دانشگاه علوم پزشكى مشهد افزود: 
چاقى، مصرف بيش از اندازه چربى و گوشت قرمز، استعمال 
دخانيات، نوشــيدن الكل از جمله ريزفاكتورهاى سرطان 

كولون هستند.
وى اظهــار كــرد: عواملى مانند دفع خــون همراه مدفوع، 
هموروئيد، زخم ناحيه مقعد، تغيير ناگهانى مزاج، دردهاى 
قسمت تحتانى شكم از جمله عالئم هشدار دهنده سرطان 
كولون مى باشــند كه فرد با مشــاهده آن ها بايد به پزشك 
مراجعه كند.وى توصيه كرد تمام افراد جامعه از ســن 50 
سال به بعد هر 10 سال يك بار براى آزمايش خون مخفى 

در مدفوع مراجعه كنند.

قدس از افزايش قيمت ميوه در مشهد گزارش مى دهد 

  7 گرفتار ارتفاعات خلج و خليل آباد طــعم تــلخ گـــرانى
نجات يافتند

قدس: مديرعامل هالل احمر خراســان رضوى از نجات 
جان هفت طبيعت گرد گرفتار در ارتفاعات خلج مشهد و 
خليل آباد توسط امدادگران هالل احمر استان خبر داد. 

به گزارش قدس آنالين، سيد مجتبى احمدى با اشاره به 
گم شدن دو مرد 31 و 38 ساله در ارتفاعات خلج مشهد 
در شــامگاه جمعه اظهار كرد: پس از اعــالم اين واقعه، 
نجاتگران وارد عمل شــده و عمليات جست وجو و نجات 

را در اين مناطق كوهستانى آغاز كردند.
وى افزود: دو تيم عملياتى امداد كوهستان در قالب هشت 
امدادگر و دو خودروى كمك دار وآمبوالنس در ساعت 21 
به محل حادثه اعزام شدند و سپس اين عمليات نجات با 

موفقيت در ساعت دو بامداد ديروز به پايان رسيد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان رضوى همچنين 
با اشاره به مفقودشدن پنج فرد ديگر گرفتار در ارتفاعات 
خليل آباد گفت: اين افراد كه براى اســتفاده از آب گرم 
به منطقه رفته بودند به علت نداشــتن شناخت كافى از 
منطقه مســير را گم كرده و دچار مشكل شدند كه اين 
عمليات نيز بــا ورود امدادگران هالل احمر خليل آباد با 

موفقيت به انجام رسيد.

  دستگيرى سوداگر مرگ با 
28 كيلوگرم ترياك

قدس: پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان نيشابور با 
دستگيرى يكى از عامالن قاچاق مواد افيونى بيش از 28 

كيلوگرم ترياك كشف كرد.
ســرهنگ حســين بيات مختــارى، فرمانــده انتظامى 
شهرســتان نيشــابور در تشــريح اين خبر گفت: جمعه 
گذشــته يكى از تيم هاى پليس مبارزه با مواد مخدر اين 
فرماندهى هنگام كنترل خودروهاى عبورى در كاشمر-
نيشــابور به يك دستگاه كاميون خالى بار با دو سرنشين 

مشكوك شدند.
وى افزود: مأمــوران اين فرماندهى پس از متوقف كردن 
خودرو در بازرســى از خودرو مقدار 28 كيلو و 250 گرم 
مواد مخدر از نــوع ترياك كه به صــورت ماهرانه اى در 
بدنه خودرو جاسازى شــده بود، كشف كردند. مختارى 

خاطرنشان كرد: در اين رابطه دو نفر دستگير شدند.

  كشف 4380 تن گندم جوانه زده از 
يك كارخانه آرد

قدس: پليس آگاهى در بازرســى از يــك كارخانه آرد 
4380 تن گندم جوانه زده كشف كرد.

ســرهنگ حميد رزمخواه، رئيس پليس آگاهى خراسان 
رضوي در تشــريح اين خبر گفت: با كسب خبرى مبنى 
بــر دپو مقادير زيادى گندم جوانــه زده در يك كارخانه 
توليد آرد در محدوده جاده مشــهد- فريمان با توجه به 

حساسيت موضوع تيمى از پليس آگاهى وارد عمل شد.
وى افزود: بررسى هاى نامحسوس كارآگاهان اداره مبارزه 
با جرايم اقتصادى پليس آگاهى بيانگر اين بود كه مالك 
اين كارخانه با خريدارى گندم هاى جوانه زده كه مصرف 
انســانى نداشته آن ها را آرد و براى مصرف در نان پزى ها 
در سطح كشور توزيع مى كند. سرهنگ رزمخواه تصريح 
كرد: تيم رسيدگى كننده پرونده پس از هماهنگى قضايى 
با همكارى تيمى از كارشناســان اداره صنعت و معدن و 
تجارت وارد عمل شــدند و در بازرســى از انبار كارخانه 

4380 تن گندم جوانه زده كشف كردند.
وى خاطرنشــان كرد: بــا هماهنگى مقــام قضايى انبار 

كارخانه پلمب شد.

  يك كشته و يك مصدوم در برخورد 
موتورسيكلت ها

قدس: برخورد شديد دو موتورسيكلت در محور سبزوار-
جوين يك كشته و يك مصدوم برجاى گذاشت.

فرمانده انتظامى شهرســتان جوين در تشريح اين خبر 
گفت: ســاعت 20/35 دقيقه جمعه گذشته در پى اعالم 
مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر يك فقره تصادف 
جرحى در محور ســبزوار به جوين (محدوده روســتاى 
اسماعيل آباد) بالفاصله مأموران پاسگاه انتظامى عطاملك 

و عوامل امدادى و پليس راه در محل حاضر شدند.
ســرهنگ مهدى غالم زاده افزود: در بررسى هاى به عمل 
آمده مشخص شد دو دستگاه موتورسيكلت طرح هوندا به 
راكبى دو مرد جوان به نام هاى اميد وعلى اكبر به صورت 

رخ به رخ با يكديگر برخورد كرده اند.
وى تصريح كرد: در اين سانحه راكب هر دو موتورسيكلت 
مجروح مى شــوند و پس از انتقال به بيمارستان يكى از 
آن ها به نام اميد(28ساله) با وجود تالش هاى تيم پزشكى 

به علت شدت جراحات وارد فوت مى كند.
فرمانده انتظامى شهرستان جوين خاطرنشان كرد: علت 
تامه تصادف از سوى كارشناسان پليس راه بى احتياطى 
از جانب راكب موتورسيكلت به نام على اكبر به علت عدم 
رعايت حق تقدم در  هنگام گردش به چپ اعالم شــده 

است. 
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
114/800

1/210/000
1/165/000

665/000
368/000

3780

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه
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مهناز خجسته نيا  مديرعامل مجمع خيرين سالمت مشهد بر ضرورت شناسنامه دار 
كردن خيران و مجوزدار كردن مؤسسات خيريه درمانى تأكيد كرد.

كالهان كه به بهانه هفته ســالمت در تحريريه روزنامه قدس حاضر شده بود، گفت: 
طرح شناســنامه دار كردن خيران و نيازمندان، اصل مغفول مانده اى است كه بايد به 

جهت شفاف سازى و نتيجه بهتر در حوزه خيرين سالمت انجام شود.
وى با اشاره به راه اندازى سايت و سامانه اين طرح افزود: اولين گام ها در اين خصوص 
برداشته شــده، هر چند مقاومت هايى از سوى برخى صورت مى گيرد كه البته دليل 

آن روشن نيست.
 

  حفظ حريم خصوصى بيماران 
كالهان در اين جلسه همچنين از بررسى طرح ساخت اولين بيمارستان معلوالن در 
مشــهد خبر داد و گفت: جزئيات اين بيمارستان نيز در آينده نزديك اعالم خواهد 

شد.
وى با بيان اينكه مجمع خيرين سالمت كشور حدود هشت سال است كه راه اندازى 
و سازماندهى شده است، اظهار داشت: اين مجمع در اين مدت حدود 4 هزار و 300 

ميليارد تومان به وزارت بهداشت در حوزه سالمت كمك كرده است.
به گفته وى مجمع خيرين سالمت در حال حاضر 250 شعبه در كشور دارد و حدود 

4000 مركز درمانى  توسط مجمع خيرين سالمت ساخته شده است.
مديرعامل مجمع خيرين ســالمت مشهد با تأكيد بر اينكه در نظر داريم خيران را از 
حوزه ســنتى خارج كنيم، افزود: متأسفانه شرايط سنتى باعث شده تا خيرين براى 
درمان يك بيمار 60 ســاله مبتال به بيمارِى سخت كمك كنند، اما براى كمك براى 

پيشگيرى از بيمارى يك جوان خوددارى كنند.
كالهان با انتقاد از برگزارى مجالسى با حضور بيماران نيازمند گفت: ما با  روبه رو كردن 
بيمار با خير براى كمك رســانى بشدت مخالفيم و اعتقاد داريم بايد حريم خصوصى 

افراد حفظ شود.
وى با نكوهش كردن اقدام هايى اينچنينى با عنوان «دالالن سالمت» افزود: برخى افراد 
با برپايى آيين هايى مانند گلريزان و جشن هاى گوناگون كه در آن بيمار با خير روبه رو 

مى شود، دست به اقدام هايى مى زنند كه اصًال زيبنده كارهاى خير نيست.

  كارنامه يك ساله مجمع خيرين سالمت 
وى در تشريح اقدام هاى مركز خيرين سالمت مشهد نيز گفت: مركز خيرين سالمت 
مشــهد حدود يك سال اســت كه راه اندازى شــده و در اين فاصله كوتاه اقدام هايى 
همچون ســاخت يك پايگاه اورژانس در مشــهد و ســاخت icu، كمــك در پروژه 
شيمى درمانى و احداث اولين اورژانس زنان در قوچان را انجام داده است كه به دنبال 

ساخت اولين بيمارستان معلولين كشور در مشهد نيز هستيم.
مديرعامل مجمع خيرين سالمت مشهد در پايان از برگزارى جشنواره فرهنگى مردمى 
«سالمت و زندگى» در آينده نزديك خبر داد و اظهار داشت: فراخوان اين جشنواره در 
بخش هايى مانند كاريكاتور، يادداشت، مقاله، نقاشى، خاطره نويسى و... اعالم خواهد 

شد.
به گفته وى يك برنامه تجليل از پزشكان خير و خيرين فرهنگى حوزه سالمت نيز در 

نظر داريم كه در آينده برگزار خواهيم كرد.

مديرعامل مجمع خيرين سالمت در تحريريه قدس خبر داد

ساخت اولين بيمارستان معلوالن در مشهد

بيرجند-خبرنگار قدس:   مديرعامل 
شــركت گاز خراســان جنوبــى گفت: 
سال گذشــته در مجموع با گازدار شدن 
189كيلومتر خــط انتقال و اجراى 864 
كيلومترشبكه تغذيه و توزيع به چهار شهر 

و 71 روستاى استان گازرسانى شد.
فرشيد دشتى در آيين تجليل از كارگران 
نمونه اين شــركت اظهار داشت: با توجه 
به زيرساخت ايجاد شده در مناطق جديد 
گازدار شده و زيرساخت هاى موجود قريب 
به 17هزار و500 مشــترك از نعمت گاز 

طبيعى بهره مند شدند .
وى تصريح كرد: در راستاى توسعه شبكه 

گاز رســانى با توجه به اقدام هاى صورت 
گرفته تاكنون 92 درصد خانوار شهرى و 
35 درصد خانوار روستايى استان خراسان 
جنوبى در 21 شهر و 203 روستاى استان 

تحت پوشش گاز طبيعى قرار گرفته اند.
وى با اشاره به اينكه گازرسانى به شهرها 
و روســتاهاى باقيمانده استان در سطح 
گســترده اى در حال انجام اســت، گفت: 
عمليات گازرسانى به  پنج شهر و 96 روستا 

نيز در دست اقدام مى باشد.
در اين مراسم همچنين از كارگران نمونه 
شركت گاز استان خراسان جنوبى قدردانى 

شد.

مديرعامل شركت گاز استان:

4 شهر و 71 روستاى خراسان جنوبى به شبكه گاز سراسرى پيوست

بازارخراب
يــك ميوه فروش خرد نيز كه براى تهيــه اقالم مورد نياز واحد خود به اين بازار 
مراجعه كرده بود، گفت: تغيير قيمتى و افزايش نرخ ها سبب شده است وضعيت 

خريد و فروش ميوه در مشهد خراب باشد و رونقى نداشته باشد.
وى با اشاره به گران شدن نرخ سيب زمينى و پياز در 10 روز گذشته گفت: قبل 
از گران شــدن، اين كاال به نرخ 800 تومان عرضه مى شد، اما اكنون قيمت پياز 
در ســطح بازار ســپاد از 1200 تا 1700 است و سيب زمينى نيز بين 1500 تا 

1700 به فروش مى رسد.
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قدس از وضعيت  نامناسب مراكز بهداشتى در مشهد گزارش مى دهد

خدمات سالمت در « زيرزمين» !
هنگامــه طاهرى  پاســكارى از اين مركز 
بهداشت به مركز ديگر براى تزريق يك واكسن 
ســاده نمونه بارز تضييع حقوق شــهروندى در 
مشــهد اســت. در جامعه آگاه امروز مردم همه 
شــهر ها مى دانند هر نوزادى تا يكسالگى نياز 
به واكســن هاى خاصى دارد تا دچار اتفاق غير 
قابل جبرانى نشود، اما اينكه مردم از يك مركز 
بهداشت به مراكز ديگر پاسكارى مى شوند، تقريباً 
به عاملى تبديل شــده كه برخى والدين عنوان 

مى كنند از واكسن زدن پشيمان شان مى كند!
مادر نوزادى يكساله كه براى واكسن كودكش 
به ســه مركز بهداشــت ارجاع داده شــده با 
عصبانيت نام سه مركزى را كه در يك روز در 
سطح شهرطى كرده  تا باالخره موفق به تزريق 
واكسن كودكش شده، مى برد و از اين وضعيت 

سخت گاليه مى كند.
ديگــرى نه تنهــا از جا به جا شــدن پرونده 
كودكش ناراحت است بلكه از وضعيت فيزيكى 
مركز بهداشــتى كه براى واكســن كودكش 
معرفى كرده اند نيز شاكى است.شهروند ديگرى 
مى گويد: وضعيت پايگاه خدمات سالمتى كه 
او را به آنجا ارجاع داده اند هرگز متناســب با 
حضور و دريافت واكسن براى نوزادش نيست 
چرا كه زيرزمينى با ظاهرى غير بهداشتى هيچ 

سنخيتى با سالمتى نوزادان ندارد .
يكى ديگــر مى گويد: با الكترونيكى شــدن 
پرونده هــا ديگر چه فرقى مى كنــد به كدام 
مركز براى واكسن مراجعه كنيم ؟ هر مركزى 
مى تواند دريافت واكسن را در پرونده ثبت كند. 
ديگرى بيان مى كند: با اين همه سختگيرى،اگر 
در سفر باشــيم، نمى توانيم واكسن بچه را در 

موعد مقرر تزريق كنيم؟

 پرونده مراجعين جا به جا شده
مدير توسعه شــبكه و ارتقاى سالمت معاونت 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
در خصوص علت جابه جايى پرونده ها مى گويد: 
قبل از اجراى طرح تحول ســالمت، جمعيت 
تحت پوشــش برخى مراكز با دو يا سه پايگاه 
به بيش از 100 هزار نفر مى رسيد. بنابراين ما 
براى تسهيل دريافت خدمات، براى مراقبت هاى 
اوليه پيشــگيرى به ازاى هر 30 هزار نفر يك 
مركز تعريف كرديم. به تبع آن مراكز براى ارائه 
خدماِت بهتر هر كدام به سه  مركز تبديل شدند. 
بدين ترتيب پرونده ها به مراكز جديدى ارجاع 
داده شــد كه نزديك محــل زندگى مراجعين 
تعريف شده است. اين در حالى است كه مردم 
هنوز به مراكز قبلى مراجعه مى كنند و مراكز هم 
آن ها را به مركزى كه پرونده نوزاد آنها ارســال 
شــده، ارجاع مى دهند. البته چون اين موضوع 
مراحل اوليه را مى گذراند، ممكن است افراد از 

جابه جايى پرونده ها ناراضى شوند. 

 پرونده هاى الكترونيكى
دكتر محمد حســن درخشان مى افزايد: در حال 
حاضر براى مراجعين، پرونده الكترونيكى تعريف 
شــده و ما اآلن به ازاى هــر 2500 تا 3500 نفر 
يك مراقب سالمت گذاشته ايم كه صرفاً به تعداد 

مشخصى از مراجعين، يك مراقب خدمات مى دهد. 
وى خاطر نشان مى كند: ديگر مثل گذشته نيست 
كه براى يك مادر، كارشناس بهداشت خانواده يا 

ماما خدمات ارائه دهد، مراقبت هاى بهداشتى اش 
را كارشناس بهداشت خانواده انجام دهد و واكسن 
كودك را يك كارشــناس ديگــر بزند. اآلن همه 
اين ها در يك نفر تجميع شــده و همان يك نفر 
از وضعيت مادر و كودك اطالعات كافى و الزم را 
دارد.وى اضافه مى كند: پرونده الكترونيك هم براى 

اولين بار در كشور راه اندازى شده. 
بنابراين تمام اطالعــات هويتى - تاريخچه اى و 
خانوادگى به طور كامل در اين ســامانه ها ثبت 
شده و به مراقبين سالمت ارجاع داده مى شود كه 
هم اين پرونده ها را تكميل و هم خدمات الزم را 
ارائه مى كنند. بدين ترتيب مراقبين افرادى خاص 
كامالً ازجزئيات وضعيت سالمت افراد تحت نظر 
خود آگاه هستند.  از اين نظر ممكن است وقتى 
والدين به يك پايگاه مراجعــه كنند، آن ها را به 

پايگاه خودشان ارجاع دهند.

او عالوه بر اين در مورد ارائه واكسن براى خانواده 
نوزادانى كه طى سفر دسترسى به مركز بهداشت 
تحت نظر مربوطه ندارند، اذعان مى دارد: البته در 

جاهاى ديگر ممكن است مثالً براى واكسن، ثبت 
خدمت انجام بشــود، اما ثبت واكسن به تنهايى 
كافى نيست چرا كه مراقب سالمت بايد مادر را 
نيز از لحاظ بيمارى هايى چون ديابت، فشار خون، 

چاقى و بيمارى هاى غيرواگير و... بررسى كند.

 ساختمان هاى درمانگاهى فرتوت 
او در مورد علت وجود ســاختمان هاى فرتوت 
برخــى مراكز بهداشــت عنــوان مى كند: در 
شهر مشــهد بيش از 55 تا 60 درصد واحد ها 
استيجارى اســت. تا قبل از اجراى برنامه هاى 
تحــول بدترين فضاهاى فيزيكى از هر نظر به 
واحد بهداشتى اختصاص مى يافت، به طورى 
كــه ســاختمان هاى دولتى مــا در بد ترين 
شــرايط بود ولى در چند سال اخير بازسازى 

و تجهيزاتشان به روز شده است. 

وى مى گويــد: بعد از اجــراى طرح تحول در 
بخش خدمات سعى كرديم، اوالً طرح گسترش 
شــبكه را تعريف كنيم كه در نتيجه واحدها 
نزديك به يك و نيم برابر افزايش يافت. عالوه 
بر اين  در حاشيه شهر 26 مركز جامع خدمات 
ســالمت و 75 پايگاه داشتيم كه به 15 واحد 
از ساختمان هاى دولتى باالى 40 تا 50 ساله 
ظرف 15 سال گذشته، در سطح ملى اعتبارى 
براى بازســازى تخصيص داده نشده بود !  اما 
بعد از طرح تحول در حاشيه شهر مراكز جامع 
خدمات سالمت به 42 واحد افزايش پيدا كرد. 

 ضرورت تملك ساختمان هاى دولتى
دكتــر درخشــان در مورد ســاختمان هاى 
مراكز بهداشــت عنوان مى دارد: در خصوص 
ســاختمان هاى دولتى با اين مشكل روبه رو 
هستيم كه وضعيت تملك ساختمان هايمان 
خيلى پايين است. مسكن و شهرسازى تا اآلن 
16 زمين در اختيارمان گذاشته. عالوه بر اين 
بر اساس تفاهمنامه اى كه سال گذشته براى 
دريافت 405 پروژه با حضور وزير منعقد كرديم 
تا كنون 235 پروژه فعال شده كه از اين تعداد 
26 پروژه در حاشيه شــهر و بسيارى هم در 
داخل شــهر واقع شده اند. با اين همه در حال 
رايزنى با شهردارى هستيم تا زمين هايى كه 
كاربرى بهداشتى دارند در اختيارمان بگذارند 
و از طريق منابع دولتى و با مساعدت خيرين 
بتوانيم اين سامانه ســاختمانى را نزديك به 

استانداردها بسازيم.

آب و �وا
 اطالعيه هواشناسى خراسان رضوى 

احتمال آبگرفتگى و سيالبى شدن مسيل ها
قدس: اداره كل هواشناســى خراسان رضوى در اطالعيه اى 
اعالم كرد با تقويت هسته بارشى، اين سامانه در حال گسترش 
به سمت استان مى باشد كه تا آخر وقت امروز با توجه به وقوع 
بارش هاى رگبارى همراه با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ 
در ســطح استان (بويژه در نواحى شــمالى و جنوب شرق) 
احتمال آبگرفتگى و سيالبى شدن مسيل ها در سطح استان 

بويژه نواحى فوق دور از انتظار نيست. 
در ضمن طى فعاليت اين سيستم وزش باد در سطح استان 

نيز شديد خواهد بود. 
براين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
قسمتى ابرى با مه رقيق صبحگاهى گاهى افزايش ابر همراه با 
رگبار باران همراه با رعدوبرق و در ساعات بعدازظهر وزش باد 

نسبتاً شديد و گرد و غبار پيش بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 14 و 28 درجه خواهد رسيد.

یاددا�ت
 مديريت واحد شهرى؛ مطالبه جدى

 مردم مشهد
 شــايد باور اين مسئله سخت باشد كه در قرن بيست و يكم 
و عصر پيشرفت تكنولوژى با روياهاى عجيب و غريب، شهر 
ما در ابتدايى ترين مفاهيم مديريتى با مشكل جدى روبه رو 

است. 
مشهد مقدس، شهرى كه برخالف تمام شايستگى هايش از 
يك مديريت واحد شهرى بى بهره است. مشهد شهرى است 
كه مى تواند با وجود توجه جدى نظام از امكاناتى بيشتر از آن 
چه كه دارد برخوردار شود، اما در اين برهه متوليان امر براى 
يك هماهنگى نه چندان سخت، آن هم در عصر تكنولوژى و 
اينترنت پر سرعت توانايى هماهنگى براى حفظ زيبايى حتى 

يك خيابان را هم ندارند. 
يكى از شهروندان از آسفالت خيابان سيد رضى بعد از سال ها 
پيگيرى و خون دل خوردن اهالى خبر مى داد كه متأســفانه 
پس از يك هفته، شركت مخابرات به جان خيابان مى افتد و 
هر آن چه شهردارى رشته بود پنبه مى كند و آه از نهاد مردم 
منطقه بر مى آورد. اين داستان تكرارى خيابان هاى پايتخت 

فرهنگى جهان اسالم است.
بــه واقع برنامه ريزى بــراى اجراى پروژه هاى شــهرى در 
دورترين نقاط جهان از سال ها قبل به صورت يكپارچه انجام 
مى شود و براى جلوگيرى از اتالف وقت و سرمايه، اجراى تمام 

پروژه هاى شهرى زير نظر يك مديريت واحد قراردارد.
واقعيــت اين اســت كه در طــرح مديريت واحد شــهري، 
تصميم گيري و اجراي 23 وظيفه به شــهرداري و شــوراها 
منتقــل و تفويض اختيار مي شــود. كل اين مســئوليت ها 
و وظايــف بــه همراه بودجه هــاي آن در اختيار شــوراها و 
شهرداري ها قرار مي گيرد چراكه دولت نمي تواند به تمام امور 
شــهري و روستايي رســيدگي كند و در نتيجه هزينه باال و 

بهره وري پاييني براي مردم و دولت دارد.
اكنون با وجود بيش از 25 دســتگاه اجرايى كه خدماتشان 
مرتبط با شــهردارى است و هماهنگى نداشتن اين ارگان ها 
و سازمان ها با شــهردارى مشهد مشكالت عديده اى بوجود 
آمده اســت. اين دســتگاه ها بايد براى انجام كارهاى خود با 
شهردارى هماهنگ بوده و همكارى و تعامل مناسبى داشته 
باشند در غير اين صورت در بحث خدمات رساني به شهروندان 
با مشــكل مواجه خواهند شد. براي همين است كه ضرورت 
ايجاد مديريت يكپارچه شهري براي هماهنگي در فعاليت هاي 
اجرايي و شهري ميان ارگان ها  يك ضرورت جدى محسوب 

مي شود.
قانون مديريت يكپارچه شــهري از آن دست قوانيني است 
كه در طول 16ســال گذشته اقدامي براي اجراي آن صورت 
نگرفت. اگرچه براي نخستين بار در سال 79 و در برنامه سوم 
توسعه ذيل ماده 137به آن اشاره شد، اما تاكنون مهم ترين 
اقدام، تكرار آن با لحن هاي مختلف در قانون برنامه چهارم و 

پنجم بوده است.
اكنون در آستانه انتخابات شــوراى شهر قرار داريم. مطالبه 
جدى شــهروندان از نامزدها در كنار بسيارى از مطالبه هاى 
ديگر تحقق بخشــيدن مديريت واحد شهرى است. استاندار 
خراســان رضوى و فرماندار مشهد پاى كار بيايند و از سويى 
مديران سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى بدون حب و بغض از 
اين كه بخشى از اختياراتشان را به شهردارى واگذار مى كنند 
براى توسعه و پيشرفت دومين كالن شهر مذهبى جهان، و 
جلوگيرى از اسراف و تبذير، باال بردن بهره ورى و ارائه خدمات 
به 29 ميليون زائر داخلــى و خارجى ثامن الحجج(ع) كمر 
همت ببندند و شهر مقدس مشهد را در رسيدن به آن چه كه 

شايستگى دارد، يارى كنند.

اگر شوراهاى شهر و روستا و شهردارى ها10 درصد بودجه اى 
كه صرف جست وجوى اجساد در سيل اخير يا پالسكو و معدن 
شد را صرف آموزش ايمنى و اطالع رسانى و نظارت مى كردند، 
اين قدر تلفات نداشــتيم، فقط بلدند عوارض را زياد كنند و 

آموزش را تعطيل كرده اند.
915...2986

چرا 160 نفر نيروى خدمــات باربرى در فرودگاه بين المللى 
شهيد هاشمى نژاد مشــهد بدون هيچ گونه قرارداد و حق و 
حقوقى به كار گرفته شــده اند. صرفاً با گرفتن انعام از مسافر 
زندگى مى گذرانند. آيا مديريت محترم خبر دارد يا در خواب 

غفلت به سر مى برند.
930...6771

چرا كارخانه رب بدون تابلو و هيچ نام و نشــان واقع در بلوار 
شهيد آوينى - چه بسا بدون مجوز و خيلى قديمى و فرسوده- 
تعطيل يا به بيرون از شهرمنتقل نمى شود با 103پى اس اى 

آلودگى در ايستگاه شهيد آوينى!
915...6481

از بــرق امور 3 پيامك آمده به دليل مشــغله كارى فراموش 
كرده ايد پول برق را پرداخت كنيد بســيار كار خوبى بود، اما 
قبضى نيامده كه بتوان پرداخت كرد! پيشنهاد مى كنم مبلغ 
وشماره شناسه و پرداخت مانند تلفن همراه در پيامك اعالن 

شود تا مشتركان بتوانند در اسرع وقت پرداخت كنند.
915...5975

شركت گاز استان قرار بود مبلغ اضافى كه در قبض هاى گذشته 
گرفته به ما برگرداند، ولى اين بار هم قبض آمده با مبالغ نجومى، 

آخر تا كى قرار است آشكارا دست در جيب مردم كنند؟
936...9230

ماه رمضان در پيش است، آيا كسى به فكر مردم و سفره افطار 
و ســحر روزه داران هست، آيا با اين قيمت هاى باالى مرغ و 

گوشت و... مى توان غذايى سر سفره گذاشت؟
938...1452

تيم سياه جامگان به لطف خدا و حمايت هواداران و البته اكبر 
ميثاقيان در ليگ ماند، اميدوارم از اين مربى حمايت كنند و 
او را براى ليگ بعد روى نيمكت داشــته باشند نه اينكه باز با 
بى مهرى روبه رو شود و يك مربى بياورند و به خاطر پول تيم 

را در نيمه راه رها كند و سر از يك تيم ديگر در بياورد!
915...9135

آخر اين هزينه هــاى اضافى روى قبض هــاى گاز را چگونه 
محاسبه مى كنند، هر قبض مبلغ عوارض و آبونمان و هزينه 

مصرفى گاز متفاوت از قبض قبلى است!
930...1245

  پسر مشهدى آهنربايى!

ايسنا: پسر بچه مشهدى كه بتازگى به استعداد خارق العاده اى 
در خود پى برده است، تعجب همگان را برانگيخته است. بدن 
مهدي آسيابان پسر 10 ساله  مشهدى داراى خاصيت آهنربايى 
اســت. او قادر است مشابه يك آهنربا تمام اجسام فلزى مثل 
آچــار، چنگال، پيچ و هر نوع فلز ديگرى را به بدن خود جذب 
كند.مهدى آسيابان در خصوص اين استعداد خارق العاده خود، 
مى گويد: تقريباً حدود پنج ماه پيش برنامه اعجوبه هاى طبيعت 
در شبكه نســيم صدا وسيما پخش مى شد كه فردى اشيايى 
فلزى را به سينه اش مى چسباند؛ من با ديدن اين برنامه با خود 
گفتم، يعنى من هم مى توانم اين توانايى را داشــته باشم. ابتدا 
با قيچى خياطى اين كار را امتحان كردم و ســپس مشاهده 
كردم كه اين شىء به بدنم مى چسبد. در ابتدا تصور كردم كه 
عرق كردم پس به حمام رفتم و بار ديگر كه اين كار را امتحان 
كردم، پى بردم كه بدنم خاصيت آهنربايى دارد.وى در خصوص 
احساسات خود نسبت به اين توانايى گفت: من مى توانم تمامى 
فلزات را مشابه يك آهنربا بر روى قفسه سينه خود جذب كنم. 
وقتى اين كار را مى كنم هيچ احساس ناراحت كننده اى ندارم؛ 

من اين انرژى را احساس مى كنم.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

واكسن فله اى نمى دهيم
مدير توسعه شــبكه و ارتقاى سالمت معاونت بهداشــت و درمان دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد مى گويد: واكسن جزو منابع ملى كشور است و به صورت فله اى در 
اختيار مراكز قرار نمى گيرد بلكه براى واگذارى آن ها جمعيت تعريف مى كنند. به 
عنوان مثال آمار كودكان زير يك ســال يك درصد است و مادران باردار جمعيت 
دو درصدى دارند. بنابراين بر اساس همين آمار بايد مكمل هم توزيع كنيم. مثل 

قطره ها كه با مشخص شدن تعداد كودكان زير يكسال توزيع مى شود. 
او مى افزايد: در خصوص واكســن هم يكباره انبوهى از واكســن ها را در يك مركز 
متمركز نمى كنيم چرا كه هم از نظر حفظ و حراست واكسن و هم رعايت زنجيره 
فردى  بايد به مقدار مشخصى به هر مركز تحويل داده و نظارت كنيم تا مديريت 

شده مورد استفاده قرار بگيرد.

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

300072305 پيامك كنيد.
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بازتاب گزارش داستان تلخ زندگى زنى كه شوهرش گم شد

بغض شيرين

انعكاس

على محمدزاده  سه شنبه هفته گذشته 
مطلبى با عنوان «داســتان تلخ زندگى زنى 
كه شوهرش گم شد» منتشر كرديم. آنچه 
روايت كرديم برشــى كوتــاه از تالش زنى 
فرزندانــش كابوس  اســت كه مى خواهد 
نــدارى را از ياد ببرند، او كه آرزويش تهيه 
جهيزيه دخترش اســت از انجام هيچ كار 
حاللى إبايى نــدارد مانند مردان در مزرعه 
و بــاغ و خانه هاى ديگــران كار مى كند تا 
نوعروسش را شادمان راهى خانه بخت كند.

پــس از چاپ مطلب بــاز آدم هاى مهربان 
كه بى ادعا و بى نشــان مشغول مهرورزى 
هستند با پيامك هاى خود اشك بر چشمان 
ما جارى كردند؛ آخر نمى شــود بغض نكرد 
وقتى معلم بازنشســته صادقانه مى نويسد 
حاضر است مبلغى ناچيز از حقوقش را اهدا 
كند. كارگرى كه خودش مســتأجر است و 
دو فرزند دارد و از بيكارى هاى مكرر آزرده 
خاطر اســت، مى گويد حاضر است يك روز 
دســتمزدش را به اين خانواده كمك كند، 

زنى خانه دار كه با اطمينان نوشــته چند 
وســيله كار نكــرده دارم و حاضرم آن ها را 
هديــه بدهم. خيريه اى كــه اعالم آمادگى 
كرده دو يا ســه قلــم كاال به اين نوعروس 
هديه بدهــد، همه اين پيام هــا فقط يك 
نتيجــه دارد، اينكــه آدم بغــض كند و به 
داشــتن چنين هموطنانى ببالد كه به درد 
و غصه ديگران بى اعتنا نيستند و بى شك 
اين شيرين ترين بغض آدمى است. پس ما 
را در اتمام اين كار خير بيشتر يارى كنيد.

سيد عباس مشكوه رضوى
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