
 شهادت پسرم 
مرا به رشد رساند

 سبقت دالالن از شرکت های تعاونی 
در خرید زعفران

به دلیل نیاز مالی کشاورزان اتفاق افتادگفت وگو با مادر دانشجوی شهید »محسن ابراهیم پور« در آستانه  روز دانشجو 

در بدو ورود به خانه شهید حاجیه خانم می گوید: 
شهدا زنده اند و من که مادرم، بیشتر این موضوع را 
حس می کنم. او ادامه می دهد: هرکه از من می پرسد 
چند فرزند داری، می گویم پنج تا؛ خسرو، مرتضی، 
مجتبی، مرضیه و محسن. این ها روایت مادری 87 
ساله اســت که پسر20ساله دانشجویش »محسن 

ابراهیم پور« 21دی ماه 65 در عملیات...

مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت: برخی از 
کشــاورزان به دلیل پرداخت هزینه های مختلف 
برداشــت و نیاز مالی، نمی توانند تا زمان پرداخت 
خرید تضمینی صبر کنند از این رو محصول خود 
را با قیمت پایین تر به دالالن می فروشند.منصور 
برغمدی افزود: با توجه به اینکه میانگین برداشت 

از هر هکتار کاشت زعفران ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

سازمان های بیمه ای و توزیع قطره چکانی دارو 
 خبرهای خوش مدیر کل هواشناسی 

برای اهالی خراسان رضوی

 از بارش برف و باران
تا زمستانی پربرکت

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

یک مسئول پخش فراورده های نفتی 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد

 حذف داللی 
 با تقویت نظارت 
در بازار گاز مایع

رئیس تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی گفت: گروه هایــی که به صورت 
واقعی به گاز مایع نیاز دارند شناسایی و وضعیت آن ها تأیید 
شــده و هیچ محدودیتی برای تأمین نیاز آن ها وجود ندارد.

بهرنــگ قلی زاده در گفت وگو با قــدس آنالین عنوان کرد: 
در تمامی تأسیســات شرکت های توزیع کننده گاز نماینده 
سازمان صنعت و معدن حضور دارد. با این اقدام توانسته  ایم 
بسیاری از واسطه هایی که در توزیع گاز مایع دست داشته 
و نقش آفرینی می کرده انــد را حذف کنیم. به همین دلیل 
اکنون ســیلندرهای گاز مایع با نظارت بیشتری به دست 
مصرف کنندگان واقعی می رســد.وی اظهار کرد: نیازمندان 
واقعی به گاز مایع به ســه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول 
مصارف پخت وپز خانوارهای روستایی است که از گاز طبیعی 
محروم و با گاز مایــع نیاز خود را برطرف می کنند. دومین 
گروه را برخی کارخانجات و شــرکت های صنعتی تشکیل 
می دهند. بعضی از این کارخانجات برای خط تولید خود یا 

مصارف دستگاه هایی مانند ....

قدس پرونده یک مشکل درمانی را بررسی می کند

.......صفحه 2 

استفاده شخصی از خودروهای دولتی 
ممنوعیتی که هنوز آزاد است!

اســتفاده شــخصی از خودروهای دولتی، یکی از موضوعاتی است 
که همواره مورد انتقاد و گالیه شــهروندان قرار داشــته و با وجود 
صراحت قانونی مبنی بر ممنوعیت این اقدام اما تقریباً هر روزه موارد 
متعددی از آن را شــاهد بوده و هســتیم؛ حتی از زمان تصویب و 
ابالغ آیین نامه 16 ماده ای چگونگی استفاده از خودروهای دولتی به 
تمامی دســتگاه ها و ادارات )در سال 86( به بعد که انتظار می رفت 

سوءاستفاده های شخصی از بیت المال ...

پــس از چند روزی که آلودگی هوا امان همه را در شــهرهای بزرگ 
استان خراسان رضوی به ویژه مشهد بریده بود و این داستان با شیوع 
ویروس آنفلوانزا موجب تعطیلی مدارس شده بود گویا شرایط جوی 
استان به سمتی حرکت می کند که بارش های قابل توجهی را در یکی 

دو روز آینده شاهد خواهیم بود.. 

رنا.......صفحه 2 
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︻﹞﹢﹝ـ﹩ ﹝︖﹞ـ︹  د︻ـ﹢ت  آ﹎ـ﹩ 
︴﹢ر  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
﹙﹢﹜︤ی ︻︡ا﹜️   ︨︹︀﹠  ︮️﹋︣ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
(︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩۶٧

    از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد 
︊ــ ٢۵ آذر ١٣٩٨ در  ــ︀︻️ ٩︮  راس︨ 
﹝﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︪ــ ︡︱﹢ر 
︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡.  ﹝﹢︲﹢ع ︗﹙︧﹥:  ا﹡︐︀ب 
﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه، ا﹡︐﹆︀ل ︨ــ︀م، ﹋︀﹨︩ 
ــ︣﹋️،  ︨ــ︣﹝︀﹥، وا﹎ــ︢اری ︀ ا﹡﹑ل︫ 

ا︮﹑ح ﹝﹢اردی از ا︨︀︨﹠︀﹝﹥
﹨﹫︡﹞ ️︣ه
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︻﹞﹢﹝ـ﹩ ﹝︖﹞ـ︹  د︻ـ﹢ت  آ﹎ـ﹩ 
︴﹢ر  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
 ﹏﹫﹡ ﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ ️﹋︫︣ ق ا﹜︺︀ده﹢﹁
(︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩۵٢
از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد 
راس ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ ٢۵ آذر ١٣٩٨ در 
﹝﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︪ــ ︡︱﹢ر 
︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡.  ﹝﹢︲﹢ع ︗﹙︧﹥:  ا﹡︐︀ب 
﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه، ا﹡︐﹆︀ل ︨ــ︀م، ﹋︀﹨︩ 
ــ︣﹋️،  ︨ــ︣﹝︀﹥، وا﹎ــ︢اری ︀ ا﹡﹑ل︫ 

ا︮﹑ح ﹝﹢اردی از ا︨︀︨﹠︀﹝﹥
﹨﹫︡﹞ ️︣ه
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تجديد آگهي مناقصه
 نوبت سوم

︫︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد در ر︻︀️ ﹝︀ده 
۵ آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣داری ﹨︀ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
وا﹎︢اری ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀ت ︫ــ︣ی (ر﹁️ و روب؛ 
︗﹞︹ آوری و﹞﹏ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︨︴︫ ︣) را 
︋﹥ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ︫︣﹋️ 
﹨ــ︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از 
︑︀ر درج آ﹎ــ﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ده روز ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ در︀﹁ــ️ اوراق 
 ️︗ ︀︀د ا﹇︡ام و﹠︪ــ﹫︎ ﹤و ارا ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 
٠۵١۵٧٢٢٢٢٧۶واــ︡ ا﹝ــ﹢ر ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹞︀س 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
︣دار ﹎﹠︀︋︀د   ︧﹫﹟ زاده︫ 

د︻﹢ت ﹝︖﹞︹    
و  ﹁﹠ــ﹩  ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︀﹝︡اران  ﹋﹙﹫ــ﹥  از 
︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ آروــ︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٨٠٩١ 
︑﹆︀︲︀ دارد در ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٠/١٠ ︨︀︻️ 
۵ ︋︺ــ︡ از ︸ــ︣ ︗ــ️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︖﹞︹ 
 ﹏﹞ ــ﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده در﹞﹢﹝︻

︫︣﹋️ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︗﹙︧ــ﹥  ﹋︀ر  د︨ــ︐﹢ر 

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :
 ︡︡︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹟﹫﹫︺︑ -١

 ︡︡︗ ٢- ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن
٣- ا︗︀زه ︫︣وع ﹝︖︡د ﹁︺︀﹜﹫️ و ︾﹫︣ه 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

۹ع
۸۱
۱۱
۲۶
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قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دشمن 
با دیدن توانمندی نیروهای نظامی جمهوری اسالمی از 
انجام تهاجم نظامی مأیوس است. آمریکا حتی جرئت فکر 

کردن به اقدام نظامی علیه ما را ندارد.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهــدی روز گذشــته در دیدار 
فرماندهــان هوانیــروز، اظهــار کرد:آمادگــی دفاعی و 
بازدارندگــی امــروز ارتش با هیچ زمانی قابل مقایســه 
نیست و از نظر مکانی نیز همین طور است که بسیاری از 
نقــاط جهان امکان آن را ندارند، ضمن اینکه هیچ یک از 
ارتش های کره زمین قدرت مردمی ندارند و از مردم جدا 
هستند ولی ارتش جمهوری اسالمی ایران آمیخته با مردم 

است. 
وی تصریح کرد: مســئله هوانیــروز از جریان های خاص 
است که در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی نقش های قابل 
توجهی داشت و شهدای برجسته ای مانند شهید کشوری 
و شهید شیرودی موجب شــدند هوانیروز در بین تمام 

جریان های ارتش برجسته شود. 
وی اظهــار کــرد: در جریان پیش از انقــالب نیز نقش 
هوانیروز نقش بســزایی بود و هنگامی که نیروهای شاه 
تصمیــم گرفتند از طریق هلی برد جریان و مقاومت امام 
را از بیــن ببرند، هوانیروز این کار را انجــام نداد و از آن 

تمرد کرد. 
آیت اهلل علم الهدی با بیان شرایط سخت دوران هشت سال 

جنگ تحمیلی افزود: دورانی بود که ما هیچ چیز نداشتیم، 
در چنین موقعیتی رئیس جمهور و نخست وزیر را شهید 
کردند ولی نظام با رهبری امام ایستاد و انقالب را ادامه داد. 
آن ها می خواهند با فتنه راهی برای خودشان و عواملشان 

باز کنند. 
وی یادآور شد: آنچه در ارتش الزم است آمادگی اجتماعی 
و بصیرت دشمن شناسی است. زیرمجموعه های شما نیز 
بایــد در عرصه بصیرت به روز باشــند، در برخی مناطق 
می خواستند برخی مراکز مهم مانند مراکز نفتی را بگیرند 

ولی ارتش این مراکز را حفظ کرد.
فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش کشور نیز در ابتدای 
ایــن دیدار گفــت: تجهیزات ســخت افزاری هوانیروز 
شمال شرق کشــور ارتقا یافته و آماده حراست از این 

خطه پهناور هستیم. 
امیررضا آذریان افزود: امروز ما گوش به فرمان مقام معظم 

رهبری هستیم و از فرامین ایشان پیروی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه هوانیروز در رأس خطر قرار داشته و 
از تجهیزات کامل برخوردار است، گفت: در شمال شرق 
کشور یک پایگاه هوانیروز مستقر شد که این امر از برکات 
وجود نیروهای مسلح است. آن ها از ترفندهای دشمنان 
آگاهی دارند؛ آن ها را به ســرعت نقش بر آب می کنند و 
اجازه تعرض به کشورمان را نمی دهند. حضور مردم نیز 

تأثیر زیادی بر تحقق اهداف ما دارد.
سرهنگ رحیم عینی، فرمانده هوانیروز خراسان رضوی نیز 
در این جلسه گفت: پایگاه های هوانیروز همیشه پشتیبان 
امور مختلف هستند. یک آتش  سنگین نیز در تربت جام 
اســتقرار داشته و 17 استان را زیر پوشش خود قرار داده 
است و خراســان رضوی از آن دو بالگرد سهم داشته که 

یکی از آن ها در مشهد و دیگری در نیشابور وجود دارد.
فرمانده هوانیروز با اشــاره به مجهز بــودن بالگردها به 
موشــک های دوربرد، نقطه زن و دید در شب بیان کرد: 
پشتیبانی از بالگردها به بهترین نحو انجام می شود. تا سه 
ســال گذشته دید در شب ممکن نبود اما در حال حاضر 
این امر توســط بالگردها محقق می شود. به فرموده مقام 
معظم رهبری فعالیت متولیان هوانیروز بسیار حائز اهمیت 

بوده و تالش آن ها جایگاه ارتش را باال برده است.

پروین محمدی: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین 
گرامیداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی و علوم 
پزشکی مشهد گفت: ایران با سابقه علمی طوالنی که دارد 
نخستین دانشگاه جهان را در یک هزار و 750 سال پیش به 
نام خود در دنیا ثبت کرده است.دکتر غالمی افزود: ایران با 
تأسیس دانشگاه جندی شاپور مرکز علمی پرآوازه ، با سابقه 
گستردگی، تنوع علم، دانش و کثرت دانشمندان و تنوع اقوامی 
که از سراسر جهان آن روزگار در این دانشگاه جمع می شدند 
و دانش می آموختند علم را به جهان انتشار داده است. وی 
ادامه داد:از این رو ما که مراکز علمی بزرگی در تاریخ گذشته 
کشورمان داریم وظیفه سنگین تری برای آموزش دانشجویان 
و نخبگان و انتقال و انتشار علم این سرزمین به عهده خواهیم 
داشت.دکتر غالمی با اشاره به شخصیت های علمی کشورمان 
خاطرنشان کرد: شخصیت های علمی همچون بوعلی سینا، 
فارابی ، جامی  و اندیشمندان خراسانی چون فردوسی، عطار، 
خیام و... نشــان دهنده آن است که ظرفیت علمی سرزمین 
ایران و هم  خطه خراسان در تمام زمینه های علمی، فرهنگی 
و هنری شــهره جهانی دارد. وی ادامه داد: ما و جوانان باید 
تالش کنیم که این نام و آوازه را در کنار خود داشته باشیم و 

به نسل های آینده انتقال دهیم.
وزیرعلوم اضافه کرد: دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد 
جزو دانشگاه های بزرگ کشور هستند و موفقیت های بسیار 
خوبی در عرصه علم و فناوری و حوزه های مختلف داشته  اند 

که مایه افتخار ماست.وی تصریح کرد: ما در بین مراکز علمی 
جدایی نمی بینیم و اتصال این دو دانشگاه موجب  اثرگذاری و 
موفقیت بیشتر در زمینه علوم جدید و نزدیکی کارهای علمی 
بسیار مهم خواهد بود.در ادامه دکتر رئیسی، معاون بهداشتی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز به ارتقای 
شــاخص سالمت در کشور اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد با 9 هزار دانشجو، 250 دانشجوی خارجی، 
900 عضو هیئت علمی و... خدمات شایســته ای در زمینه 
ارتقای سالمت انجام داده است.وی افزود: امروز ما برای تمامی 
نقاط کشور پزشک داریم به طوری که به ازای هر 2 هزار یا 2 
هزار و 500 نفر یک پزشک داریم در حالی که پیش از انقالب 
به علت کمبود پزشک در کشور، پزشکان هندی برای ما کار 
می کردند.وی تصریح کرد:امروز ما توانسته ایم به حذف بیماری 
سرخک برســیم در حالی که در اروپا و آمریکا بیش از 600 
نفر به علت بیماری ســرخک جان خود را از دست داده اند.

بنابراین جای دارد ضمن قدردانی از کارکنان حوزه سالمت و 
پاسداشت ارزش های انقالب، با همدلی و وحدت و در کنار هم 
بودن به گسترش بهداشت و ارتقای علمی بیندیشیم و ضمن 
نگاه به قدرت و تمدن خودمان، هم افتخار کنیم و هم از آن ها 
غافل نشویم.در این مراسم دانش آموختگان دانشگاه فردوسی 
و علوم پزشــکی، مقامات کشوری و اســتانی و هنرمندان 
کشورمان از جمله داریوش ارجمند که دانش آموخته دانشگاه 

فردوسی بودند، حضور داشتند.

بیانیه مجمع حکمرانی جوانان انقالب 
j اسالمی مشهدالرضا

قدس: مجمــع حکمرانــی جوانــان ایران اســالمی 
مشهدالرضا)ع( در اطالعیه ای مبانی اولیه طرح حکمرانی 
جوانان را اعالم کرد. در بخش هایی از این بیانیه با اشاره 
به اینکه تحقق تمدن نوین اســالمی آرمان تمام اولیا و 
شهدای تاریخ و نقطه اوج اهتزاز پرچم توحید بر قله های 
عزت انسانی در مقیاس جهانی است، آمده است: راهبرد 
جوان گرایی، خط روشن ولی امر در گام دوم انقالب است 
و در حقیقــت روی خطاب رهبــری معظم در رقم زدن 
تحوالت آینده ایران به سمت پیشرفت و عدالت هم، فقط 

جوان های مؤمن متخصص هستند. 
بر این اســاس تأکید می کنیم بایــد پرچم حکمرانی 
اســالمی، در گام دوم انقــالب در همــه عرصه ها در 
دســت جوانان متخصص و مؤمن قرار گیرد و نخبگان 
و مســئوالن فعلی نظام و خواص انقالب و منصوبین 
رهبری معظــم انقالب هم باید اوالً این تدبیر ضروری 
امام جامعه را فهم کرده و ثانیاً آن را در نظام تصمیمات 
خود بپذیرند و زمینه ســاز و بسترساز روی کار آمدن 
دولت جوان حزب اللهی و مجلس جوان انقالبی باشند، 

نه خنثی کننده و مانع عملی تحقق آن. 
در بخشــی دیگر از این بیانیه آورده شــده است: مجمع 
حکمرانی جوانان قصد ارائه لیســت در انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی ندارد و تنها به شــاخص های حضور 
حداکثری ظرفیت های جوان و رویش های جدید در این 

عرصه تأکید دارد.

آیت اهلل علم الهدی در دیدار فرماندهان هوانیروز:

آمریکا حتی جرئت فکر کردن به اقدام نظامی علیه ما را ندارد
وزیر علوم در گرامیداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد:

باید تاریخچه دانشگاه هایمان را به نسل های آینده انتقال دهیم
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مهدی کاهانی مقدم
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قدس پرونده یک مشکل درمانی را بررسی می کند

سازمان های بیمه ای و توزیع قطره چکانی دارو 
محبوبه علی پــور  در روزهای گذشــته 
همزمانی روز جهانی ایدز از یک ســو و پریشانی 
مردم از شــنیدن اخبار مربوط به شیوع آنفلوانزا 
از ســوی دیگر، موجب شده این ظن در جامعه 
تقویت شود که تنها سیاست همیشگی مسئوالن 
و از جمله متولیان نظام سالمت کشور سیاست 

انکار و کتمان است.
مســئوالن در واقع زمانی ناگزیر به بیان حقایق 
به مردم شــده اند که دیگر تــوان و امکانی برای 
ادامه روایت ســناریوهای رایجشان نداشتند. به 
هر روی گرچه مسئله کمبود دارو از سوی منابع 
رسمی نفی شده است اما شواهد حکایت از وجود 

مشکالتی دارد.
 

 تغییر پروتکل توزیع دارو 
دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه 
کمبود دارو در سال جاری حتی کمتر از یک سوم 
سال های گذشــته است، می گوید: افرادی که بر 
این مقوله اشاره دارند اغلب به دنبال دارویی با برند 
خاص هستند که با توجه به اینکه نظام سالمت 
به سمت حمایت از تولید داخل رفته در جایی که 
امکان تولید دارویی در کشــور وجود دارد، اجازه 

واردات به محصوالت خارجی داده نخواهد شد. 
وی در ادامه می افزاید: در خصوص عرضه انسولین 
قلمی نیز در دو ماه گذشته در مقاطعی با کمبود 
در تولید و مشکالت توزیع مواجه بودیم؛ چراکه 
اختالف قیمت این محصول با کشورهای همجوار 
بسیار باالســت و از این رو به طور غیرقانونی به 
دیگر کشورها منتقل می شود. بنابراین برای آنکه 
این دارو به دســت بیمار هموطنمان برسد، نیاز 
به تغییر پروتکل های توزیعی وجود داشــت که 
اتفاق افتاد. از همین رو اگر بیماری در این زمینه 
با مشــکل مواجه شد با شماره تلفن190 تماس 
بگیرد. همچنین با وجود همکاری نکردن شرکت 
تولیدکننده داخلــی؛ داروی »تامی فیلو« برای 
درمان آنفلوانزا به صــورت فوریتی وارد و توزیع 
شــد. به این ترتیب تا اسفند ماه داروی یاد شده 
در مراکز بیمارســتانی و مراکز بهداشت شهرها 
وجــود دارد و کمبودی نداریــم. البته باید روند 
توزیع به این صورت باشــد که هر بیماری نباید 
این دارو را مصرف کرده و در اختیار همگان نباشد 
بنابراین در حال حاضر از طریق مراکز بهداشت 
و داروخانه های مشخصی در اختیار بیماران قرار 

خواهد گرفت.

 روزهای گردن کلفتی بیمه ها
دکتر امید رجبــی، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
داروی اســتان خراســان رضوی نیز اظهار کرد: 
توزیع دارو نسبت به ماه های گذشته بهتر شده که 
این به دلیل فعالیت مناسب شرکت های توزیعی 
دارو اســت. البته از مشکالتی که داریم کاهش 
توزیع دارو است که به دلیل کاسته شدن از حجم 
واردات اســت. همچنین بخشی از چرخه توزیع 
دارو به اداره بیمه مربوط می شود. به این ترتیب 
چنانچه بیماری نیازمند به تعدادی انسولین قلمی 
است وقتی در داروخانه ثبت نسخه می کنیم، اداره 

بیمه کد رهگیری را تأیید نمی کند از این رو ناچار 
بیمار را به اداره بیمه ارجاع می دهیم و اغلب موارد 
نیز تمام آنچه پزشک نوشته را به بیمار نمی دهند. 
وی در ادامه در پاسخ به اینکه نظام سالمت چه 
واکنشی در برابر عملکرد بیمه ها داشته، می افزاید: 
گردن سازمان های بیمه بسیار کلفت شده و هیچ 
کس توان مقابله نــدارد. چنانکه در حال حاضر 
این مجموعه با تأخیــر در پرداخت ها، چندین 

بیمارستان و مرکز درمانی را به 
زمین زده است. در حال حاضر 
نیز بیمه تأمیــن اجتماعی و 
خدمــات درمانــی مطالبات 
خرداد ماه را بــه داروخانه ها 
پرداخت کرده اند. گرچه علت 
این تأخیرها نداشتن پول برای 
بیمه ها مطرح می شود اما این 
امر نمی توانــد دغدغه فعاالن 
نظام سالمت باشد زیرا آن ها 
نیز برای ارائه خدمات نیازمند 
پول و درآمد هستند. اداره غذا 
و دارو نیز قادر به برخورد با این 

تأخیرهای بیمه نیست؛ چراکه صندوق در اختیار 
این سازمان است.

 نامه هایی که به مقصد نرسیدند
این فعال حوزه دارو می گوید: جدی ترین مشکل 
تولید دارو برای فعاالن این حوزه مشکل ارز است 
از ایــن رو حتی اگر متقاضی دریافت ارز در بازار 
آزاد باشد، باز هم موافقتی دیده نمی شود به این 
ترتیب صــف طوالنی برای دریافــت ارز دولتی 
شکل گرفته اســت. دولت نیز چون دالر و یورو 
ندارد، یــوان چین می دهد. بنابراین تولیدکننده 
داخلی باید در چین حســاب بانکی باز کرده و 
بانک مرکزی به این حســاب یوان بریزد که این 
امر در جهان رقابتی امروز چندان منطقی به نظر 
نمی رســد.دکتر رجبی ادامه می دهــد: ادارات و 
نهادهای ما نیز در این حوزه با کاستی هایی مواجه 
هستند؛ بانک مرکزی، فهرستی از داروهایی که 
می تواننــد ارز دولتی دریافت کننــد در اختیار 
دارد که قدیمی اســت. این اظهارنظر موثق بوده 
و حاضرم عدد و رقم و اطالعات را هم ارائه کنم. 
از همین رو وقتی به بانک مرکزی مراجعه شده 

و اعالم می کنیم که این کاال مشمول ارز دولتی 
می شود، طفره رفته و بر دریافت ارز نیمایی اشاره 
می کند. ســپس وقتی پیگیری کرده و به وزارت 
بهداشت مراجعه می کنیم تا وضعیت مشخص 
شود، معلوم می گردد که وزارت بهداشت از حدود 
تیرماه؛ فهرست تازه این محصوالت را به وزارت 
صنعت و معدن ارسال کرده، اما همین فهرست 
در وزارت یاد شــده مفقود شــده است. به این 
ترتیب نزدیک به 6 ماه است 
که تولیدکنندگان با مشکل 
تهیــه ارز و خرید مواد اولیه 
مواجه هســتند. از همین رو 
آنکه  بــرای  تولیدکنندگان 
خط تولیــد نخوابد به تولید 
محصولی دیگــر اقدام کرده 
و روند توزیــع داروها دچار 
اختــالل می شــود. در واقع 
اغلب مردم این ســوی میز 
نشسته اند و درباره تنگناهای 
تولید و توزیع همانند کمبود 
و گرانــی اظهارنظر می کنند 
در حالی که آن ســوی میــز تولیدکنندگان با 

چالش های بسیاری دست به گریبانند. 

  سوء مدیریت ها
به هر حال به عنوان یک تولیدکننده قبول دارم 
که تحریم ها مشــکالتی را بــر ما تحمیل کرده 
اما ســوء مدیریت ها این فشارها را تشدید کرده 
اســت. به این ترتیب اگر روند مرسوم و منطقی 
مکاتبات اداری میان وزارتخانه ها طی می شد، در 
حال حاضر مشکالت دارویی کشور کاهش پیدا 
می کرد. زیرا برای تعیین وضعیت نیاز به برگزاری 
چندین کمیسیون و جلسه است. امروزه از جهانی 
بحث می کنیم که مدیریــت به عنوان یک علم 
مورد ارزیابی قرار گرفته و به ســادگی هر فردی 
را مدیر انتخاب نمی کنند. این در حالی است که 
در جامعه ما همچنان مدیران براساس سالیق و 

وابستگی ها انتخاب می شوند. 
رجبی با اشــاره به اینکه دلســوزترین گروه ها 
برای توسعه کشور بخش خصوصی است، تأکید 
می کند: تنهــا توقع بخش خصوصــی از همه 
دولت ها این بوده که مسیر فعالیت ها را تسهیل 

کند که همین مسئولیت را هم به درستی انجام 
نمی دهند؛ چراکه دولت ها بر این سیاست استوار 
هستند که در هر حوزه ای که ورود پیدا می کنند 
باید صفر تا 100 را انجام دهند در حالی که نیروی 
انسانی و توان مالی کافی نیز ندارند از همین رو 
در نیمه های انجــام برنامه ها معلق و بالتکلیف 
می مانند. جا دارد کــه دولت ها به مردم اعتماد 
کرده و برخی مسئولیت ها را به بخش خصوصی 

واگذار کنند.

  عقب ماندگی سه ماهه سازمان غذا و دارو
دبیر انجمــن تولیدکنندگان داروی اســتان 
خراسان رضوی می افزاید: در حال حاضر سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشــت ســه ماه از روال 
عادی وظایفش عقب اســت. در واقع پرونده ای 
که ســه ماه پیش به این وزارتخانه ارجاع شده 
هنوز به دست ما نرسیده است؛ پرونده ای که قرار 
بوده شهریور بررسی شود باید در دی ماه مورد 
بررسی قرار بگیرد. در حالی که پرونده های این 
مجموعه مربوط به دارو و غذای مردم می شود و 
تا زمانی که تکلیفش مشخص نشود، تولیدکننده 
اجازه تولید ندارد. به هر روی پیشنهاد می شود 
که وزارتخانه بخشی از مسئولیت ها را به استان ها 
تنفیذ کند تا از تمرکزگرایی پرهیز شود؛ چراکه 
همه تولیدکنندگان کشور که نمی توانند برای 
تعیین تکلیف برنامه  ایشــان مکرر به پایتخت 

سفر کنند.

 دولت مافیا را تعقیب کند
سال هاست که متولیان حوزه سالمت، قاچاق را از 

دالیل اصلی کمبود دارو معرفی می کنند. 
دکتر رجبی در پاسخ به همین مدعا نیز می گوید: 
موضوع قاچاق مقوله ای اســت که نیاز به دقت 
نظر و تعمق داشــته و به صراحت نمی توان نفی 
یا تأیید کرد؛ چراکه وقتی قیمت کاالیی نسبت 
به سایر کشورها پایین تر است خرید و انتقال آن 
نیز مورد توجه اســت. به این ترتیب روند خروج 
این کاال را به طور حتم نمی توان قاچاق و تجارت 
دانست. در حال حاضر گردشگران سالمت که به 
شهر ما سفر می کنند پس از بازگشت چند بسته 
دارو را که قیمت ارزانی دارد با خود می برند؛ زیرا 
گردشگران ســالمت هزینه هایی را که در مراکز 
درمانی می پردازند به دالر اســت اما داروها را به 
قیمتی که برای شــهروندان ایرانی مصوب شده 
تهیه می کنند. همچنین دربــاره مفهوم قاچاق 
دارو که تعمدی انجام شــده و سودآور است باید 
به این پرســش، پاســخ داد در حال حاضر که 
انسولین در کشور سهمیه بندی شده و به تعدادی 
محدود به بیماران ارائه می شــود چگونه و از چه 
مسیری می توان قاچاق کرد؟ در واقع برای انتقال 
چند واحد محدود که مسیر قاچاق باز نمی شود. 
بنابراین اگر قاچاقی انجام می شود از سوی فعاالن 
در داروخانه ها و توزیع صورت نمی گیرد زیرا امکان 
ردیابی وجود دارد. به هــر روی چنانچه قاچاق 
هدفمندی مورد بحث است در رده های باالتر و در 
گروه های مافیایی صورت می گیرد. بنابراین وظیفه 

دولت است که وارد عمل شود.

استفاده شخصی از خودروهای دولتی؛ 
ممنوعیتی که هنوز آزاد است!

استفاده شخصی از خودروهای دولتی، یکی از موضوعاتی است 
که همواره مورد انتقاد و گالیه شهروندان قرار داشته و با وجود 
صراحت قانونی مبنی بر ممنوعیــت این اقدام اما تقریباً هر 
روزه موارد متعددی از آن را شــاهد بوده و هستیم؛ حتی از 
زمان تصویب و ابالغ آیین نامه 16 ماده ای چگونگی استفاده از 
خودروهای دولتی به تمامی دستگاه ها و ادارات )در سال 86( 
به بعد که انتظار می رفت سوءاستفاده های شخصی از بیت المال 
پایان یابد، نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی به مرور زمان این 
تخلف آشکارتر از قبل شده است و این موضوع نحوه نظارت بر 

اجرای این آیین نامه را زیر سؤال می برد.
چراکه در سال های گذشته کمتر دیده می شد که مسئوالن 
یا کارکنان دستگاه های دولتی یا عمومی، برای انجام کارهای 
شــخصی خود از خودروهای اداری استفاده کنند اما شاید به 
خاطر ضعف نظارت و بی تفاوتی مدیران ارشــد، در سال های 
اخیر شاهد رواج این تخلف در استان و به ویژه مشهد )همچون 
ســایر نقاط کشور( بوده ایم؛ به طوری که برخی حتی شب ها 
به همراه خانــواده خود با خودروهای دولتی در مراکز خرید، 
مجالس و مراسم شخصی، رســتوران و یا تفریحگاه ها دیده 
شــده و در برخی موارد نیز خودرو اداری به عنوان سرویس 
مدرسه فرزندان مسئول و یا کارمند متخلف مورد استفاده قرار 
دارد و نکته قابل تأمل اینکه بیشتر این متخلفان از آن دسته 
مسئوالن و افرادی هستند که سنگ خدمت به مردم و عمل 

به قانون را به سینه می زنند.
براســاس ماده 4 آیین نامه چگونگی اســتفاده از خودروهای 
دولتی، تمامی خودروهای دســتگاه های اجرایی به استثنای 
خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت، جزو خودروهای 
خدمت عمومی محسوب شــده و استفاده از آن ها تنها برای 
انجام امور اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری )با راننده 
یا بدون راننده( و بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع 
بوده و هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط 
و مقررات این آیین نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی 

محسوب می شود.
بدون تردید استفاده شخصی از خودروهای دولتی، نمونه ای 
بارز از دهن کجی به مردم و قانون اســت و به نظر می رسد تا 
زمانی که فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای دولتی توسط 
مســئوالن و افرادی که خود را خادم ملت می دانند، نهادینه 
نشود، امکان برچیدن این معضل وجود نخواهد داشت و همه 
باید به این باور برســند، در نظامی که قوانین آن برگرفته از 
آموزه های دینی است، بهره مندی از اموال دولت که بیت المال 
محسوب می شود، در خدمت اشخاص و خانواده، سرپیچی از 

شرع و قانون بوده و در زمره گناهان نابخشودنی است.
گمان مــی رود با توجه به وضعیت بد اقتصادی و نیز افزایش 
قیمت بنزیــن، در صورت ادامه این رویه و تداوم تســامح و 
تساهل دستگاه های نظارتی و پلیس، قطعاً استفاده اختصاصی 
از بیت المال و خودروهای دولتی و عمومی توسط کارکنان و 

مسئوالن متخلف از این پس حتی شدیدتر هم خواهد شد.
واقعیت این است که برای برخورد با این تخلف رایج، خأل 
قانونی وجود نــدارد و حتی تأکیــد و صراحت برخورد با 
متخلفان در قوانین و مقررات موجود آشــکار است؛ حال 
اینکه چرا استفاده شخصی از خودروهای دولتی اینچنین 
جسورانه و بی محابا در سطح گسترده ای صورت می گیرد، 
مؤید ضعف نظارت و برخورد از سوی دستگاه های مسئول 
کنترل و نظارت و از طرفی کوتاهی در انجام وظیفه توسط 

نیروی انتظامی است.

برای شرکت در انتخابات مجلس صورت گرفت
نام نویسی قطعی ۱۰۲ داوطلب در روز چهارم

ســتاد  رئیس  قدس: 
انتخابات خراسان رضوی 
با اشاره به آمار داوطلبان 
شــرکت در انتخابــات 
چهار  در  گفت:  مجلس 
روز مجموعــاً 315 نفر 
انجام  قطعی  نام نویسی 

داده اند که 54 نفر مربوط به روز اول، 63 نفر روز دوم، 96 نفر 
روز سوم و 102 نفر هم در روز چهارم بوده است.

حسن جعفری افزود: از مجموع نام نویسی های قطعی صورت 
گرفته در روز چهارم، 92 داوطلب مرد و 10 نفر زن هســتند 
که 9 نفر از بانوان در حوزه انتخابیه مشهد و کالت و یک نفر 

هم در حوزه انتخابیه بینالود نام نویسی کرده اند.
خبر دیگری حاکی است، روز گذشته تعدادی از حامیان دکتر 
قالیبــاف با حضور در فرمانداری مشــهد در یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شورای اسالمی نام نویسی کردند. 
رضا شیران خراسانی، نماینده فعلی مردم مشهد در مجلس که 
همراه این داوطلبان بود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من به 
عنوان یکی از حامیان دکتر قالیباف امروز به فرمانداری آمدم.

وی افزود: بنده نام نویسی نمی کنم و به اتفاق جمعی از عزیزان 
در مســیری که انتخابات داشــته و در تشــکل ما به عنوان 
گزینه های کاندیداتوری مجلس از حوزه مشهد و کالت انتخاب 

شدند آن ها را مشایعت می کنم تا نام نویسی کنند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه آیا قرار اســت از حوزه 
انتخابیه تهران در انتخابات نام نویســی کنید، گفت: امسال 
قصد شــرکت در انتخابات از مشهد را ندارم. برای تهران هم 
»تا یار که را خواهد و میلش به که باشــد«. به گزارش ایسنا 
آقایان عبدالحسین حسینی، هادی عظیمی فر، مجید طهوریان 
عسگری، عباس ظفری، سلمان امانی، مرتضی نظرنژاد و جعفر 
کبیری از جمله کسانی بودند که به عنوان حامیان قالیباف در 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس نام نویسی کردند.

پدر شهید سیدحسین صفایی آسمانی شد
خبرنگار  ـ  بشــرویه 
مرحوم حاج  قـــدس: 
صفایی،  سیدضیاءالدین 
پــدر شــهید واالمقــام 
سیدحســین صفایی در 
ســن 79 سالگی به علت 
کهولت ســن بــه فرزند 
شهیدش پیوست.پیکر مرحوم حاج سیدضیاءالدین صفایی روی 
دستان مردم شهیدپرور تشییع و در زادگاهش روستای سادات 
خورزاد به خاک سپرده شــد. مراسم یادبود این پدر واالمقام با 
حضور امام جمعه، مسئوالن، مردم شهیدپرور، خانواده های شاهد 
و ایثارگران شهرســتان بشرویه سه شــنبه شب در مسجد امام 
حسین)ع( این شهرستان برگزار شد.  شهید سیدحسین صفایی 
در سال 1365 در سن 20سالگی در منطقه شلمچه بر اثر ترکش 

به ناحیه سر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آنفلوانزا ۱۲ قربانی در خراسان  رضوی گرفت
ایرنا: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمام 
افراد فوت  شده اخیر بر اثر آنفلوانزا پیش از ابتال به این بیماری 
و همزمان با آن دچار بیماری های زمینه ای نیز بوده و همچنین 
در گروه های ســنی و جمعیتی آسیب پذیر قرار داشته اند. دکتر 
علیرضا رئیســی روز گذشته در حاشیه کارگاه آموزشی مدیران 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور در مشهد افزود: تاکنون 56 نفر بر اثر ابتال به آنفلوانزا در 
کشــور فوت کرده اند که همه آن ها بیماری های زمینه ای مانند 
بیماری های تنفســی، قلبی، نقص سیستم ایمنی، سرطانی و 
کلیوی داشته اند.وی ادامه داد: در این راستا 19 نفر در دو هفته 
پیش جان باختند و 37 نفر نیز از ابتدای همه گیری این بیماری 
در کشور یعنی از مهر ماه تا دو هفته اخیر جان خود را از دست 
دادند.وی گفت: بیشترین مرگ و میر بیماری آنفلوانزا در کشور 
مربوط به استان های تهران، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی 
است و میزان مرگ و میر در خراسان رضوی در این ارتباط 12 

نفر بوده است.

 یک مسئول پخش فراورده های نفتی 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد

 حذف داللی با تقویت نظارت  
در بازار گاز مایع

وحید  آنالین-  قدس 
و  تأمین  رئیس  اکرمی: 
توزیع شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه 
گفت:  رضوی  خراســان 
گروه هایــی که به صورت 
واقعی بــه گاز مایع نیاز 
دارند شناســایی و وضعیت آن ها تأیید شده و هیچ محدودیتی 

برای تأمین نیاز آن ها وجود ندارد.
بهرنگ قلی زاده در گفت وگو با قدس آنالین عنوان کرد: در تمامی 
تأسیسات شرکت های توزیع کننده گاز نماینده سازمان صنعت و 
معدن حضور دارد. با این اقدام توانسته  ایم بسیاری از واسطه هایی 
که در توزیع گاز مایع دست داشته و نقش آفرینی می کرده اند را 
حذف کنیم. به همین دلیل اکنون سیلندرهای گاز مایع با نظارت 

بیشتری به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد.
وی در پاســخ به این پرسش که چه اقداماتی برای حذف کامل 
دالالن از چرخه سوخت مایع انجام شده است، گفت: با همکاری 
کاملی که با ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
داشته ایم تمامی روســتاهایی که فاقد لوله کشی گاز هستند و 

نمی توانند از گاز طبیعی استفاده کنند، شناسایی شده اند. 
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل جامعه هدف مشخص شده و 
گاز مایع بدون هیچ واسطه ای تحویل عامل توزیع می شود. عامل 
توزیع باید بار را بدون کم و کاست تحویل دهیار روستایی بدهد 
کــه گاز مایع نیاز دارند و تأییدیه آن را از دهیار و رئیس شــورا 
گرفته و آن را تحویل مراکــز توزیع کننده بدهد تا بتواند مجدد 
محمولــه دیگری را دریافت نمایــد.وی در خصوص تدابیری که 
برای گروه های صنعتی و صنفی در نظر گرفته شــده است، ابراز 
کــرد: در این گروه ها، ابتدا اصناف از طریق اتحادیه درخواســت 
خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ارسال 
می کنند. سازمان صمت این درخواست را در اختیار شرکت پخش 
فراورده های نفتی قرار می دهد تا مطابق الگوی مصرفی که از قبل 
تعیین شــده راستی آزمایی صورت گیرد سپس مطابق گروه اول 
گاز مایع تحویل شده و رسید آن دریافت می شود.وی افزود: البته 
همین اقدامات و دستورعمل ها نیز در حال پایش است تا اگر در 
اجرا مشــکل یا ایرادی وجود داشته باشد و افراد سودجو توانایی 
سوءاستفاده داشته باشند، تمامی ایرادها برطرف شود تا با کمترین 
خطا گاز مایع به دست مصرف کننده واقعی برسد. وی تصریح کرد: 
خوشبختانه موجودی تأسیسات شرکت فراورده های نفتی از گاز 
مایع مملو و تکمیل است. زمستان امسال هیچ مشکلی برای تأمین 
گاز مردم روســتاها وجود ندارد. هیچ نگرانی در این زمینه وجود 

ندارد و تأمین گاز مایع مردم را تضمین خواهیم کرد.

هاشم رسائی فر: پــس از چند روزی که آلودگی هوا امان 
همه را در شهرهای بزرگ اســتان خراسان رضوی به ویژه 
مشــهد بریده بود و این داستان با شــیوع ویروس آنفلوانزا 
موجب تعطیلی مدارس شده بود گویا شرایط جوی استان به 
سمتی حرکت می کند که بارش های قابل توجهی را در یکی 

دو روز آینده شاهد خواهیم بود. 
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در مورد آلودگی هوا و 
مناسب شدن شرایط جوی به قدس گفت: وضعیت آالینده ها 
نسبت به روزهای ابتدایی هفته به مراتب بهتر شده که این 
رونــد با توجه به بارش هایی که در پیش اســت بهتر از این 
نیز خواهد شد.دکتر محسن عراقی زاده در ادامه افزود: استان 
سیستم بارشی خوبی را از پنجشنبه شب پذیرا خواهد بود که 
این سیستم بارش های قابل توجهی را برای خراسان رضوی 
در پی خواهد داشت و روز جمعه و ابتدای شنبه نیز در استان 
فعال خواهد بود. ضمن اینکه جبهه دیگری نیز از روز دوشنبه 
احتمال می دهیم استان را تحت تأثیر خودش قرار دهد که 

در مورد آن نیز به وقت خودش خواهیم گفت. 
وی همچنین اظهار کرد: در پی نفوذ هوای ســرد به استان 
در بیشــتر نقاط خراســان رضوی کاهش دمایی بین 5تا 
6 درجه ای را شــاهد خواهیم بود که این امر بر سرد شدن 
دمای شهرهای اســتان تأثیرگذار است و بارش هایی که در 
نقاط سردسیر واقع خواهند شــد احتمال بارش برف را در 
این مناطق تقویت می کند.مدیرکل هواشناســی خراسان 
رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بارش برف برای 
مشهد در بارندگی های یکی دو روز آینده وجود دارد، گفت: 
آنچه مسلم است ما بارندگی های خوبی را برای یکی دو روز 
آینده پیش بینی می کنیم اما اینکه این بارش ها برای مشهد 
به شــکل برف باشد بستگی به میزان ســردی هوا دارد که 
در صورت ســرد شدن زیاد احتمال بارش برف برای مشهد 
نیز هست اما در مناطق سردسیر استان احتمال بارش برف 
بیشتر از باران خواهد بود.عراقی زاده در واکنش به این موضوع 
که پیش بینی  میزان بارندگی فصل زمستان برای استان تا 

چه حد اســت، عنوان کرد: آنچه در پیش بینی های فصلی 
وجود دارد انتظار زمستانی با بارش های خوب را داریم که در 
برخی از نقاط احتمال بیش از نرمال نیز می رود.وی همچنین 
در خصوص بارش باران اسیدی در مشهد نیز گفت: پس از 
چندین روز آلودگی هوا و تراکم آالینده ها در جو اگر بارندگی 
واقع شود احتمال اینکه اسیدی باشد زیاد است چون ذرات 
معلق در هوا با باران به اصطالح شسته می شوند و ایجاد باران 
اسیدی می کنند در حال حاضر نیز اگر میزان آالینده های هوا 
زیاد و قابل توجه باشد احتمال این گونه بارش وجود دارد هر 
چند که به نظر می رسد با توجه به کاهش آلودگی این قضیه 

با شدتی که مد نظر باران های اسیدی باشد به وجود نیاید.

خبرهای خوش مدیر کل هواشناسی برای اهالی خراسان رضوی

از بارش برف و باران تا زمستانی پربرکت

از مشکالتی که 
داریم کاهش توزیع 

دارو است که به 
دلیل کاسته شدن از 

حجم واردات است

بــرش

روزبازار

ات انتخابات
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مدیر تعاون روستایی استان خبر داد
 توزیع 5۸ میلیون لیتر سوخت 

در روستاهای خراسان رضوی

قدس: از ابتدای امسال تاکنون 58 میلیون لیتر انواع 
مواد سوختی در روستاهای خراسان رضوی توزیع شده 

است.
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: با توجه به 
فرا رسیدن فصل سرما، تأمین سوخت مناطق روستایی 
از وظایف  تعیین شده این سازمان است لذا تمام تالش 
خود را برای توزیع به موقع سوخت نفت سفید، گازوئیل 

و بنزین انجام می دهیم.
ایرج ناصری مقدم افزود: توزیع گاز طبیعی و گاز مایع 
نیز در تعدادی از شهرســتان ها به فراخور نیاز توسط 

شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی انجام می شود.

به دلیل نیاز مالی کشاورزان اتفاق افتاد
سبقت دالالن از شرکت های تعاونی 

در خرید زعفران

مهر: مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت: برخی از 
کشاورزان به دلیل پرداخت هزینه های مختلف برداشت 
و نیاز مالی، نمی توانند تا زمان پرداخت خرید تضمینی 
صبر کنند از این رو محصول خود را با قیمت پایین تر 
به دالالن می فروشــند.منصور برغمدی افزود: با توجه 
به اینکه میانگین برداشت از هر هکتار کاشت زعفران 
در این شهرســتان 4.5 کیلوگرم بوده و نسبت به سال 
گذشته 15 درصد افزایش دارد، پیش بینی می کنیم در 

سال جاری هفت تن زعفران در سبزوار برداشت شود.
به گفته وی، حدود 80 درصد زعفران این شهرستان در 

بخش ششتمد تولید می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان:
 ۴۰۰ تن کود از مه والت 

به خارج کشور صادر شد

ایرنا: مدیر جهاد کشــاورزی مه والت از صادرات 400 
تن کود اســید هیومیک از این شهرســتان به مقصد 
کشــورهای اروپایی خبر داد.رمضانعلی قاسمی گفت: 
شرکت دانش بنیان شیمی گل فیض برای مرتبه دوم کود 
اسید هیومیک تولیدی خود را به کشورهای اروپایی به 
ویژه به اسپانیا صادر کرد.وی افزود: این شرکت در زمینه 
تولید انواع کودهای آلی و زیســتی فعالیت می کند و از 

معین های اقتصادی این شهرستان نیز هست.
وی گفــت: محصوالت تولیدی این شــرکت از کیفیت 
باالیی برخوردار اســت و صادرات کود به کشــورهای 

اروپایی نیز دلیل بر کیفیت مناسب آن است.

مدیرعامل مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده:
 سهامداران در سامانه سجام 

نام نویسی کنند
قدس:مدیرعامل مؤسســه پشــتیبانی ســهام پدیده گفت: 
برای ورود به فرابورس و برگزاری مجمع عمومی، نام نویســی 
سهامداران در سامانه سجام ضروری و فرایند ورود به فرابورس 
را تسهیل می کند. عباسعلی طوسیان با اشاره به آغاز ثبت سهام 
سهامداران پدیده و شروع فرایند سپرده گذاري سهام شرکت 
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در شرکت 
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار، افزود: از تمامی سهامداران 
تقاضا می شود برای تسریع در ثبت سهام به نام ایشان در سامانه 
فرابورس، نسبت به نام نویسی در سامانه سجام حداکثر طی یک 
هفته اقدام نمایند. مدیرعامل مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده 
خاطرنشان کرد: بدیهی است ثبت سهام سهامداران در شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و نام نویسی در سامانه سجام 
به نشانیhttp://sejam.ir/padideh برای ورود به فرابورس 

ضروری است.



سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز در حوزه های 

شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.
شماره پيامک:   300072305

روی خط حادهث

روی خط خبر
حاشیهقلعهوکیلآبادساماندهیمیشود

قدس:شــهردار مشهد 
ضمن اشاره به نابسامانی 
بصــری انتهــای بولوار 
برای  گفــت:  وکیل آباد 
رفع این مشکالت حاشیه 
قلعه وکیل آباد ساماندهی 
و محــدوده پل شــهید 

پرتوی دیواره سبز خواهد شــد. محمدرضا کالیی در بازدید از 
انتهای بولوار قلعه وکیل آباد که با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری خراسان رضوی انجام شد، افزود: متأسفانه در 
محدوده پل نمایشــگاه تا پل شهید پرتوی شاهد فضاهای رها 
شده ای هستیم که باید ساماندهی شوند. وی اضافه کرد: در مرحله 
اول فضای سبز، بولوار را به بدنه بولوار در حاشیه قلعه وکیل آباد 
تغییر داده و از وکیل آباد 91 تا ایستگاه قطار شهری دیواره سبز 
ایجاد می شــود. وی اضافه کرد: در مرحله دوم نیز گاردریل های 
بولوار پیش از پل شهید پرتوی در این محدوده کمی عقب برده 
شود که این کار دو متر به عرض بولوار اضافه خواهد کرد. کالیی 
با بیان اینکه در اتفاق سوم هم با ساماندهی این بخش از بولوار 
پیش از پل شهید پرتوی شاهد نظم در توقف اتوبوس های طرقبه 
و شاندیز، همچنین تاکسی ها در حاشیه بولوار و افزایش ایمنی 
مردم خواهیم بود، اظهار کرد: کلید تعریض و اصالح هندسی پل 
شهید پرتوی در راستای کاهش مشکالت ترافیکی و همچنین 
نظم بخشــیدن به دید بصری انتهای بولوار وکیل آباد در اجرای 
این طرح است. شهردار مشهد در بازدید از قلعه وکیل آباد با تأکید 
بر توجه ویژه به این منطقه نیز گفت: در راستای ساماندهی کال 
چهل بازه در مجاورت این محل، فضای سبز اجرا خواهد شد که 
برای این کار به دنبال توافق با سازمان آب منطقه ای و مشخص 

شدن بستر و حریم کال چهل بازه هستیم.

 معاون خدمات شهری شهرداری 
در گفت وگو با قدس:

آبگرفتگیهایسطحشهرمشهد
تکرارنخواهدشد

معاون  طلبی:
خـــدمـــات 
شهری شهرداری مشهد 
گفت: نقاط آبگرفتگی در 
دارای  مشــهد  شــهر 
اولویت بندی هستند که 
معموالً به مواردی نظیر 

شیب و عرض کانال ها ، شیب آسفالت ها و جداول برمی گردند.
مهــدی یعقوبی در گفت وگو با قــدس آنالین اظهار کرد: نقاط 
آبگرفتگی در شهر مشهد در ابتدای سال و در جریان بارندگی های 
بهاری مورد شناســایی قرار گرفته و بــه معاونت فنی و عمران 
شهرداری معرفی شده اند. وی تصریح کرد: به دلیل حساسیت 
باالی این موضوع، الیحه ای به شورای اسالمی شهر مشهد ارسال 
شد که موجب شــد اعتباری حدود ۶۰میلیارد تومان عالوه بر 

اعتبارات معمول، به معاونت فنی و عمران تخصیص داده شود.
یعقوبی افزود: با رفع مشــکالت نقاط مستعد آبگرفتگی، بخش 
زیادی از مشکالت بارندگی ها و آبگرفتگی های سطح شهر مشهد 

در سال های گذشته تکرار نخواهد شد.
وی ادامه داد: از طرفی نیروهای خدمات شــهری و ماشین آالت 
نیز در آمادگی کامل قرار دارند و همچنین تعدادی پمپ و دیزل 
ژنراتور نیز خریداری شده و در اختیار مناطق شهری مشهد  قرار 
گرفته تا در کنار تجهیزات سال های گذشته در صورتی که با هر 
نوع آبگرفتگی مواجه شدند، برای تخلیه و روان سازی جریان آب 
استفاده کنند. یعقوبی با اشاره به اینکه  تا پایان امسال ۳۵۰هکتار 
از اراضی کمربند ســبز جنوبی مشهد توسعه پیدا خواهد کرد، 
افزود: در کمربند ســبز بخش های مشــترکی با منابع طبیعی 
وجود دارد که بنا به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان رضوی قرار است امروز در بخش هایی از این کمربند با 
حضور  رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان جنگل ها 
درختکاری آغاز شود. وی با بیان اینکه از یک ماه آینده درختکاری 
را آغاز می کنیم،  تصریح کرد: حدود ۶/۵هکتار فضای سبز آماده 
افتتاح در شــهر مشهد وجود دارد و از ۳۵۰هکتار فضای سبزی 
که فعالیت های آن ها آغاز شده دارای ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی 
هستند و فعالیت های مرتبط با آن ها در مرحله لوله گذاری، خط 

انتقال و حفر گود است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
خراسان رضوی اعالم کرد

آغازبهکارشعبویژهرسیدگی
بهجرایمانتخاباتی

معاون  قرمــز: خط
وقــوع  از  پیشــگیری 
جرم دادگستری استان 
خراســان رضوی ضمن 
چندین  برگزاری  اعالم 
راســتای  در  جلســه 
پیشــگیری از تخلفات 
انتخاباتی عنوان کرد: شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات 

انتخاباتی در استان خراسان رضوی تشکیل شد.
بر پایه همیــن گزارش، مرتضوی با اعــالم این خبر گفت: 
در راســتای پیشگیری و کاهش جرایم و تخلفات انتخاباتی 
تاکنون 2۰ جلســه ستاد پیشــگیری از جرایم و تخلفات 
انتخاباتی برگزار شده است. وی گفت: در شهرستان خلیل آباد 
نیز جلسه آسیب شناسی راهکارهای انتخاباتی تشکیل شده و 
در همین راستا کتاب نظام های انتخاباتی با رویکرد پیشگیرانه 
نیز توســط معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان در دست تهیه و تدوین است که ان شاءاهلل 

در آذر ماه سال جاری به چاپ خواهد رسید.

 پلمب 556 چاه غيرمجاز
مرتضوی همچنین با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستای 
صیانت از منابع آب گفت: در ۶ ماه ابتدای ســال با همکاری 
شرکت آبفای استان مجموعاً ۵۵۶ حلقه چاه غیرمجاز مسدود 
شده و دو جلسه با موضوع تغییر الگوی مصرف و همچنین 

کاهش آب های آلوده زیرزمینی برگزار شده است.
وی با اشــاره به گســتردگی اقدامات انجام شده در معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: 
در سال گذشته قریب به 17 هزار مکاتبه با موضوعات مختلف 
توسط این معاونت  انجام شده و اکثر این مکاتبات پیگیری 
و منتج به نتیجه شــده است و این حجم از کار محول شده 
به مجموعه پیشــگیری نشــان از اعتماد ریاست محترم کل 
دادگستری استان و دادستان محترم مرکز استان به مجموعه 

پیشگیری است.

 در پی اجرای یک طرح پاک سازی 
در اسفراین انجام شد

دستگیری۲۲معتادمتجاهر
وعامالنناامنی

جانشــین  قرمز: خط
خراســان  انتظامــی 
شمالی از دستگیری 22 
نفر از معتادان متجاهر 
و مخالن نظم و امنیت 
اسفراین  شهرستان  در 
ســرهنگ  داد.  خبــر 
حسین بدری، جانشــین انتظامی خراسان شمالی در بیان 
جزئیات این خبر گفــت: به منظور افزایش امنیت عمومی، 
پاک سازی نقاط آلوده و مبارزه با سرقت های خرد در مناطق 
آلوده و جرم خیز شهرستان اسفراین طرح جمع آوری معتادان 
متجاهر به مرحله اجرا گذاشته شد. سرهنگ بدری با اشاره به 
اجرای موفقیت آمیز این طرح عنوان کرد: با مدیریت فرمانده 
شهرستان و تالش مأموران انتظامی و هماهنگی قضایی در 
این عملیات 21 نفــر از معتادان متجاهر مرد و یک نفر زن 
که از مخالن نظم و امنیت و سارقان سابقه دار بودند پس از 

شناسایی و دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.

داغ روغن های مخفی شده بر دل متخلف ماند
محتکرارزاقعمومی
دربیرجنددستگیرشد

فــارس:رئیس پلیس 
خراسان جنوبی  آگاهی 
از دستگیری فردی که 
8۰۰ حلب روغن نباتی 
در شهرســتان بیرجند 
احتــکار کــرده بــود، 
خبر داد.ســیدغالمرضا 
حســینی در توضیح این ماجرا اظهار کــرد: مأموران پلیس 
آگاهی استان خراســان جنوبی با دریافت اطالعاتی مبنی بر 
اینکه فردی با انبار کــردن ارزاق عمومی مردم احتکار کرده 
است، موضوع را پیگیری و شناســایی انبار موادغذایی را در 
دســتور کار خود قرار دادند. وی افزود: مأموران با شناسایی 
انبار احتکار موادغذایی و هماهنگی با مقام قضایی، این انبار 
را بازرســی و 8۰۰ حلب روغن نباتی که به صورت غیرمجاز 
انبار و احتکار شده بود را کشف کردند. رئیس پلیس آگاهی 
استان خراسان  جنوبی  تصریح کرد: از متهم دستگیرشده در 
خصوص احتکار کاال بازجویی و پس از  تشــکیل پرونده به 

تعزیرات حکومتی معرفی شد.

 محموله تریاک با هوشیاری پلیس 
از زاهدان به مشهد نرسید 

کشف۲۲8کیلوگرمموادمخدر
درخراسانرضوي

خطقرمز:فرمانده انتظامي خراســان رضوی از دستگیري سه 
سوداگر مرگ و کشف محموله تریاک در بازرسي از یک دستگاه 
خودرو ســواري خبر داد. سردار محمدکاظم تقوي  با اعالم این 
خبر گفت: در پي کسب اطالعاتي مبني بر قاچاق محموله تریاک 
از شــهر زاهدان به استان خراسان رضوي تحقیقات الزم آغاز و 
یک دســتگاه خودرو پژو۴۰۵ حامل موادافیوني و یک دستگاه 
خودرو ســواري پژو۴۰۵ که راه پاک  کــن بود ردزني و به طور 
پوششي تحت نظر قرار گرفتند. فرمانده انتظامي خراسان رضوي 
افزود: جان برکفان پلیس مبارزه با موادمخدر بجستان سه شنبه 
گذشته به محض ورود این دو خودرو سواري به حوزه استحفاظي 
استان خراسان رضوي  وارد عمل شدند و پس از تعقیب و گریز 

توانستند  دو خودرو را  در شهر بجستان توقیف کنند.
وي خاطرنشان کرد: در بازرسي از خودرو حامل مواد افیوني 228 
کیلوگرم تریاک کشف شد و پلیس سه سوداگر مرگ را در این 
عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد . سردار تقوي گفت: تحقیقات 
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بجستان از متهمان براي 
شناسایي و دستگیري دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد .

زاویه تصویر

عدمدرجقیمتبررووپشت
قوطیربپیشچشمنهادهای

نظارتی

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 اتوبوسرانی افزايش ساعت را ادامه دهد
با سالم. از اتوبوسرانی می خواهیم در صورت امکان نیم ساعت افزایش یافته ساعات کار اتوبوس ها 

را تا آخر سال ادامه دهد. با برنامه ریزی کار مردم و مسافر اتوبوس ها همچنان زیاد خواهد بود.
935...3571

 ناياب شدن واكسن آنفلوانزا
چرا حاال که آنفلوانزا شیوع پیدا کرده، واکسن این بیماری نایاب شده و به هر داروخانه ای مراجعه 

می کنم، ندارند. خانم بنده باردار است و برای واکسن به هر کجا رفتم پیدا نکردم.
915...۲510

 بيشترين آاليندگی 
چرا هیچ کس به آالیندگی که خودروهای دودزا مثل کامیون، اتوبوس و... در شهر ایجاد می کنند 

توجهی نمی کند؟ بیشترین آالیندگی را همین ها دارند.
935...9۲41

 پمپ های گاز با همه ظرفيت كار نمی كنند
پمپ های گاز به دلیل افزایش قیمت بنزین هر روز شلوغ تر می شود. چرا این پمپ ها نازل های خود 

را درست و یا راه اندازی نمی کنند؟
915...58۲1
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عقیلرحمانی راننده یک دستگاه اتوبوس 
که به واســطه بی احتیاطی حیــن رانندگی 
موجب قتل غیرعمد هشت نفر و مصدوم شدن 
هفت فرد دیگر شــد در حالی به پرداخت دیه 
محکوم شد که با یک رأی جایگزین حبس به 
2هزار و 1۶۰ ساعت نظافت عالئم و تابلوهای 

جاده ای و... هم محکوم شد.

 پايان تلخ رانندگی 
در مسير سبزوار به داورزن

1۴ تیر ماه ســال گذشته بود که یک دستگاه 
اتوبوس حامل تعدادی اتباع عراقی در مســیر 
ســبزوار به داورزن دچار حادثه شده و در پی 
آن هشت نفر از مسافران که هفت نفر از آن ها 
عراقــی و یک نفر ایرانی بــود، جان خود را از 
دســت دادند. همچنین از باقیمانده مسافران 
اتوبوس مذکور هفت نفر هم بی نصیب از ماجرا 
نمانده و آن ها نیز دچار شکستگی های مختلفی 
مانند: نازک نی پا، ســتون فقرات، اســتخوان 
کف پا و... شــدند که پس از حضور تیم های 
اورژانــس در محل حادثــه تمامی مصدومان 
به مراکز درمانی منتقل شدند. این حادثه در 
حالی رخ داد که راننده ۴۶ ســاله اتوبوس به 
طرز معجزه آسایی از ماجرا جان سالم به در برد 

و زنده ماند.
با توجــه به تعداد زیاد فوتی هــا و مصدومان 
حادثه رانندگی یادشــده کارشناسان پلیس 
راهــور در محل حاضر و بررســی های فنی و 
دقیق خود را برای روشــن شدن دیگر زوایای 
ماجرا و مقصر اصلی ایــن حادثه آغاز کردند. 
در نهایت مشخص شــد بی احتیاطی راننده 
اتوبوس عامل اصلی بروز این واقعه تلخ و قتل 
و مصدومیت غیرعمدی 1۵ نفر در این رابطه 

شده است.
این گزارش حاکی است، بالفاصله با شکایت 
ورثــه جانباختگان و همچنیــن مصدومان 
ماجرا، در دادسرای مشهد پرونده ای در یکی 
از شــعبات بازپرسی مطرح و مورد رسیدگی 
دقیق قــرار گرفت. پــس از آن  قرار جلب 
دادرســی و در ادامه هم کیفرخواست راننده 
به عنوان تنها متهم حادثه صادر و به دادگاه 

کیفری ارسال شد.

 از پرداخت ديه تا 
مجازات نظافت تابلوها 

از این رو پرونده پس از ارجاع 
به شــعبه 1۴۶ کیفری دو 
مشهد )مجتمع امام خمینی 
)ره(( برای صدور رأی نهایی 
روی میز قاضی مجید شرقی 

شهری قرار گرفت.
طی شدن دیگر فرایند مورد 
نیاز این پرونده هم به سرعت 
در دســتور کار مقام قضایی 

قرار گرفت و در نهایت رأی محکومیت متهم 
کــه قابل اعتراض تا 2۰ روز پــس از ابالغ به 

راننده خاطی است، صادر شد.
در انشــای این رأی آمده است: در خصوص 
اتهامات )م.غ( ۴۶ ســاله، بدون ســابقه مؤثر 
کیفری دایر بــر بی احتیاطی در امر رانندگی 
منجر بــه قتل غیرعمدی هشــت مرد و زن 
مســلمان در ماه غیرحرام )هفــت عراقی و 
یک ایرانی( با وجود شــکایت ورثه و شکایت 
هفــت نفر از مصدومــان پرونــده، دادگاه با 
عنایت بــه اوراق و محتویــات پرونده و اخذ 
نظریه کارشــناس تصادفات، گواهی پزشکی 

قانونــی در خصوص معاینه 
پرونده،  و مصدومان  اجساد 
کیفرخواست صادره از ناحیه 
انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اقاریر  و  مقــدس  مشــهد 
صریح و مقــرون به صحت 
متهم پرونده و ســایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده، 
اتهام متهم پرونده را محرز 
و مسلم دانســته و مستنداً 
بــه مــواد قانــون مجازات 
اســالمی باب دیات مصوب 
سال 92 و ماده 71۴ قانون 
مجازات اســالمی باب تعزیرات مصوب سال 
7۵ قانون مذکور و... متهم پرونده را نســبت 
به جنبه عمومی جرم با توجه به اعالم رضایت 
متهم پرونده در خصوص استفاده از مجازات 
جایگزین حبس، نامبــرده را به 2هزارو 1۶۰ 
ســاعت همکاری با اداره راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهــان در رابطه با 
اقدامات الزم و قانونی آن اداره مربوط به بحث 
جاده ای )شــامل کنترل ناوگان حمل و نقل 
عمومی،همــکاری در نگهداری راه ها، نظافت 
عالئم و تابلوهای نصب شــده و...( بدل از سه 
سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید.

در ادامه این رأی آمده اســت: در صورت عدم 
تبعیت از دستورات دادگاه برای بار نخست یک 
چهارم تا یک دوم به مجازات مندرج در حکم 
افزوده و در صورت تکــرار مجازات حبس به 

مرحله اجرا درخواهد آمد.
از سوی دیگر دادگاه متهم را به مدت یک سال 
از حق رانندگــی با اتوبوس محروم کرده و در 
صورت عدم تبعیت از دستور دادگاه برای نوبت 
اول تا یک سوم به مدت مجازات تکمیلی اضافه 
خواهد شــد، در غیر این صورت الباقی مدت 
محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 

هفت یا هشت تبدیل خواهد نمود.
همچنین نسبت به جنبه خصوصی جرم، متهم 
پرونده را به پرداخت هشــت فقره دیه کامل 
مرد مســلمان در ماه غیرحرام در حق اولیای 
دم مرحومــان پرونده و پرداخت دیه صدمات 
مصدومان این حادثه محکوم و اعالم می دارد. 

در خصوص صدمات غیرمســری مرحومان 
پرونده، نظر به اینکه صدمات غیرمســری و 
فوت مرحومان در یک زمان و بدون فاصله 
زمانی حادث شــده و حســب استعالم به 
عمل آمده از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی 
قــوه قضائیه صدمات مذکــور در دیه نفس 
تداخل پیدا کرده، بنابراین دادگاه به لحاظ 
عدم تعلق صدمات غیرمسری و عدم احراز 
موضوع، مستنداً به اصل ۳7 قانون اساسی و 
ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
ســال 92 رأی بر برائت متهم پرونده را در 

این خصوص صادر و اعالم می دارد. 
در خصوص جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی، نظر به اینکــه صدمات وارده با 
فــوت مرحومــان همزمان حادث شــده و 
مشــمول تعدد معنوی جرم شده، بنابراین 
دادگاه عنوان اشد را در این خصوص مدنظر 

قرار داده است.

دادگاهبرایمتهمبهجزپرداختدیه،رأیجایگزینجالبیصادرکرد

بيش از2 هزار ساعت نظافت عالئم جاده ای

از سوی ديگر دادگاه متهم 
را به مدت يک سال از حق 

رانندگی با اتوبوس محروم 
كرده و در صورت عدم 
تبعيت از دستور دادگاه 

برای نوبت اول تا يک سوم 
به مدت مجازات تکميلی 

اضافه خواهد شد

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
پیشبینیبارشبرفوباران
دربرخیمناطقخراسانرضوی

قدس:هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
بررسی نقشــه ها و مدل های هواشناسی طی امروز وضعیت 
جوی استان نسبتاً پایدار است، اما از بعد از ظهر و فردا جمعه 
با نفوذ سامانه ناپایدار همراه با جریانات شمالی ضمن کاهش 
محســوس دما )به ویژه در نیمه شــمالی( افزایش ابرناکی، 
افزایش ســرعت باد و نیز وقوع بارش در ســطح استان) در 
مناطق سردسیر و کوهســتانی بارش باران و برف( همراه با 

تشکیل مه و کاهش دید پیش بینی می شود.
هواشناســی با توجه به احتمال کوالک برف، تشکیل مه و 
کاهش دید همچنین لغزندگی محورها به رانندگان توصیه 
کرده در هنگام تردد از محورهای استان به خصوص مناطق 

شمالی از همراه داشتن تجهیزات زمستانی مطمئن شوند.

هشدار
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خطقرمز: شرکت گاز مشهد برای جلوگیری از حوادث ناشی از 
استفاده غیرایمنی از وسایل گازسوز 1۳هشدار صادر کرد. در این 

اطالعیه آمده است: 
1. نصب بخاری دیواری )گازسوز( در اتاق خواب مجاز نیست.

2. فضای اتاق نباید به گونه ای درزبندی شود که از ورودی هوای 
تازه مورد نیاز تجهیزات گازسوز جلوگیری کند.

۳. در صورت مشاهده نشانه های اولیه گازگرفتگی، فرد مسموم 
را از محیط آلوده خارج و در جریان هوای آزاد قرار دهید، وسایل 
گازســوز را خاموش نموده و به اورژانس فوریت های پزشــکی و 

سازمان آتش نشانی اطالع دهید.
۴. برای اتصال وسایل گازسوز به سیستم لوله کشی از شیلنگ های 
الستیکی اســتفاده نکنید. برای این منظور باید از شیلنگ های 

مخصوص گاز به همراه بست مناسب و یا لوله  مسی استفاده کرد.
۵. طول شیلنگ های گاز برای گازشهری حداکثر یک متر و 2۰ 

سانتیمتر است.
۶. اطمینان حاصل کنید که مســیر دودکش باز باشــد و النه  
پرندگان، مصالح ساختمانی و ساختمان های مجاور، خروجی را 

مسدود نکرده باشند.
7. خروجی دودکش نباید در کنار کولر و یا زیر پنجره باشد، چرا 

که گازهای سمی وارد خانه می شوند.
8. از تبدیل وســایلی که با ســوخت های دیگر کار می کنند و 

همچنین بخاری به نوع گازسوز جداً خودداری کنید.
9. بهترین و کارآمدترین دودکش دودکشــی است که از داخل 
دیوار عبور داده شده و از سطح پشت بام تا 1۰۰ سانتیمتر باالتر از 

پشت بام و یا جان پناه ادامه داشته باشد و از کالهک - شکل در 
خروجی آن استفاده شود.

1۰. اندازه بخاری باید متناسب با فضای اتاق باشد. برای فضاهای 
بزرگ از بخاری کوچک اســتفاده نکنید که مجبور شوید شعله  
بخاری را بیش از اندازه زیاد کنید و همواره توجه داشــته باشید 

شعله بخاری باید آبی رنگ باشد.
11. اطمینان از سالمت کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت 
در نصب اتصاالت لوازم گازسوز از راه های پیشگیری از خطر انتشار 

گازهای سمی است.
12. برای محکم کردن شیلنگ گاز از یک طرف به وسیله  گازسوز 
و از یک طرف به لوله کشــی گاز، حتماً باید از بســت های فلزی 

استفاده کنید.
1۳. از پیچیــدن ســیم و یــا هر چیز دیگر به جای بســت 
خودداری کنید، زیرا موجب بریده شــدن شیلنگ می شود 
و یا به خوبی محکم نمی شــود  که در هر دو صورت نشــت 

گاز را در پی دارد.

13 هشدار ایمنی  در آستانه فصل سرما



ورزش خراسان گفت وگو با مادر دانشجوی شهید »محسن ابراهیم پور« در آستانه  روز دانشجو 

شهادت پسرم مرا به رشد رساند
ســرور هادیان در بدو ورود به خانه شهید 
حاجیه خانم می گوید: شهدا زنده اند و من که 

مادرم، بیشتر این موضوع را حس می کنم. 
او ادامه می دهد: هرکه از من می پرســد چند 
فرزند داری، می گویم پنج تا؛ خســرو، مرتضی، 

مجتبی، مرضیه و محسن. 
این هــا روایــت مادری 87 ســاله اســت که 
ابراهیم پور«  پسر20ساله دانشجویش »محسن 
21دی ماه 65 در عملیات کربالی5 در منطقه 

شلمچه به شهادت رسید.
اقدس اهلل قلیزاده می افزاید: محسن متولد 25 
شــهریور45 بود. او تحصیالت مقدماتي را در 
زادگاه خودش با موفقیت به اتمام رســاند. در 
آزمون سراسري 1364 در رشته  »زبان و ادبیات 

فارسي« دانشگاه تبریز پذیرفته شد.
پسرم دوره  راهنمایي را در مدرسه ملي مرتضوي 
که توســط افراد مذهبي اداره مي شد، تحصیل 
کرد و با الفباي سیاســت و مبارزه آشــنا شد. 
دبیرستان را با مصیبت درگذشت پدرش آغاز 
کرد و سال دهم بود که به من گفت، مامان من 
می خواهم بقیه درسم را در مدرسه شبانه بخوانم 
تا صبح ها حرفه ای یاد بگیرم که اگر دانشــگاه 
قبول نشدم مهارتی داشته باشم. این مادر شهید 
می گوید: گفتم مادر تو که درست خوب است و 
ما هم امکان پرداخت هزینه ها را داریم، اما گفت 

دلم می خواهد کار کردن را تجربه کنم.

  شهادت در سال دوم دانشگاه دولتی 
حاجیه خانم ادامه می دهد: محسن در دانشگاه 
دولتی تبریز در رشته دبیری ادبیات قبول شد و 
به تبریز رفت و آخرین بار در سال دوم دانشگاه، 
همراه سپاهیان حضرت محمد)ص( به میادین 
نبرد اعزام شــد و در تاریــخ 1365/10/21 در 
شلمچه، در عملیات افتخارآمیز »کربالي 5« در 
سن 20 سالگي به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

او ادامه می دهد: آبان ماه 1365 بود که به مشهد 
آمد، پرســیدم االن وقت درس است تو اینجا 
چه کار می کنی؟ گفت مامان دلم برایت تنگ 
شده بود، دوستانم به مشهد آمدند، گفتم من 
هم بیایم و شما را ببینم و من نمی دانستم این 
آخرین دیدار است. بعد از آن چند بار با دانشگاه 
تماس گرفتم و هربار گفتند محسن نیست، اما 
نمی دانستم او جبهه است.حاجیه خانم تأکید 
می کند: همه مادرها از شهادت فرزندشان غصه 
می خورند، اما من قلبم آرام است، چون انتخاب 
خودش بوده است. برای شغل، سربازی، دانشگاه 
و... جبهه را انتخاب نکرده بود، او با عقیده و فکر 

و اندیشه راهش را انتخاب کرد.
او با اشــاره به این نکته که محسن پسری کم 
حرف، مهربان و اهل کارهــای خیر بود، بیان 

می کند: دوســتانش می گویند، 
محســن برای رفتن به جبهه و 
حتی رفتن به خط مقدم خودش 
داوطلب بوده و همه محســن را 
دوست داشتند. هنوز بعد از 33 
ســال دوســتانش با من تماس 
می گیرند و می گویند ســر مزار 
محسن در خواجه ربیع رفتیم و 
همیشه به یادش هستیم. همین 

برای من آرامش است که از پسرم همه به خوبی 
و نیکی یاد می کنند.از او درباره خبر شــهادت 
محسن که می پرسم، توضیح می دهد: در حیاط 
منزلمان بودم. آن زمان در خیابان دروازه قوچان 
و توحیــد بودیم. یک نامــه 10 خطی را برایم 
آوردند که ســالم و احوالپرســی و... پایان نامه 
نوشته شده بود، فرزند کوچک شما محسن. آن 
زمان فهمیدم محسن جبهه است. به برادرهایش 
خبر دادم و پیگیــری کردند و گفتند خودش 

داوطلب از دانشگاه به جبهه رفته است. 

  خبر شهادت و معراج 
او تصریح می کنــد: یک هفته بعد آقایی به در 
منزل ما آمد و پرس وجو کرد و دیدم همه محل 
جمع شدند، دلم آشوب بود مجتبی را صدا زدم 
که حتماً محسن شــهید شده است. گفت، نه 
مجروح شده است. پسرهایم مرا به بیمارستان 
امام رضا)ع( بردند تا کم کم شهادت محسن را 
به من بگویند. بعد پسرها مرا به معراج بردند و 

خبر شهادت محسنم را دادند.
حــاال می دانم داغ فراق از جوان 20 ســاله اش 
چقدر سخت است و او برایم می گوید: به لطف 
خدا صورتش سالم بود. بوسیدمش و بوییدمش. 
دو ماه فقط گریه کردم. ساکش را از دانشگاه که 
برایم فرستادند وسایلش را دیدم و در البه الی آن 

وصیت نامه پســرم بود.
حاال وصیت نامه شهید 
محســن ابراهیم پور را 
می خوانم که دربخشی 
از آن نوشته است »... من 
هم مانند هر کس دیگر 
دارم،  را دوست  زندگی 
از خوشــی هایش لذت 
می برم. از صدای خنده 
بچه ها غرق در شــادی می شــوم، از تفریحات 
سالم و نشست و برخاستن ها و شادی ها مسرور 
می شوم؛ ولی نمی توانم به خاطرش از وظیفه و 
مسئولیتی که خدا برعهده ام گذاشته است، شانه 
خالی کنم. عمر ما در این جهان کوتاه اســت. 
دوره خوشی به سرعت می گذرد و وقتی، روزگار 
پیری و رخوت سر رسید، می بینی که کوله بارت 
خالی است و آن وقت شب و روز از عذاب وجدان 
و ترس از مجازات، خواب راحت نداری. پس بهتر 
اســت که از اول در فکر آن روزها بود و عمر را 
بیهوده تلف نکرد که جبــران غفلت در پیری 
ثمری ندارد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. 
چند ساعت دیگر برای حمله حرکت می کنیم. 
امکان برگشتن چیزی در حد صفر است، بدانید 
که من از جبهه رفتــن هیچ هدفی جز طلب 

رضایت خدا نداشتم و بس...«
در بین مدارک محسن نوشته ای توجه ام را جلب 
می کند که تاریخش همان شب شهادت اوست 
که باخطی زیبا نوشــته است  این کتاب قرآن 
در میــان خون و آتش در شــب های عملیات 
قوت دهنده قلب من و یاری دهنده دست هایی 
برای نبرد با دشمن بوده است. سه روز از حمله 
می گذرد. می خواهیم به دشــمن حمله کنیم. 
خودم را به اهلل می ســپارم. به یاد او محســن 

ابراهیم پور، 21 دی 65«. 

مادر شهید محسن ابراهیم پور می گوید: بعد از 
دیدن وسایل و وصیت نامه مادرم که از گریه های 
من بیدارشــده بود، گفت اقــدس گریه نکن. 

تصمیم گرفتم به خاطر اطرافیانم محکم باشم.
او بیان می کند: از قبل انقالب به مکتب فاطمیه 
می رفتم بعدها مکتب نرجس و بعد پسرهایم 
پیشنهاد دادند دوباره به مکتب رقیه که نزدیک 
منزلمان بود بروم. سیکل داشتم و 16 سالگی 
ازدواج کــردم، بعد ها درگیر بچه ها شــدم اما 
درس خواندن را دوســت داشتم. همسرم سال 
55 فوت شد و همان زمان هم در بحث مبارزه 
با بی ســوادی بود که مدتی در مدارس شبانه 
تدریس می کردم.این مادر صبور اظهار می کند: 
بعد از دوماه از شهادت محسن تصمیم خودم را 
گرفتم. فــردای آن روز به مکتب حضرت رقیه 
رفتم و همان جا مصمم شــدم درسم را ادامه 
دهم. دبیرستان فیوضات ثبت نام کردم و در 4 

سال دیپلمم را گرفتم.

  65 سالگی و دانشگاه 
او ادامه می دهد: باوجود داشتن سهمیه خانواده 
شهدا بدون استفاده از این سهمیه دانشگاه شرکت 
کردم و به دلیل عالقه ام به رشــته فقه و مبانی 
حقوق این رشته را انتخاب کردم.من در این رشته 
کارشناســی ام را در 65 سالگی دریافت کردم.

  مادر نمونه 
حــاال به روایــت خاطــره ای از کالس چهارم 
دبستان محســن که خانم اقدس اهلل قلیزاده 
در زمان طاغوت مادر نمونه انتخاب می شــود، 
اما پســر بزرگشان از مادر می خواهد که به این 
مراسم نرود و محســن همیشه از این موضوع 
ناراحت بود، برایم تعریف می کند: پســر بزرگم 
بنا به دالیلی توضیح داد که بهتر اســت به این 
مراسم نروم و من پذیرفتم، اما محسن ناراحت 
بود. سال ها گذشــت من درسم را ادامه دادم و 
در مراسم هایی که هرساله در دانشگاه تبریز و 
همچنین در تهران برای شهدای دانشجو برگزار 
می شود، من دو بار به عنوان مادر نمونه دعوت و 

برگزیده اعالم شدم.
او تأکید می کند: خداوند آنچه صالح بشر است 
را بــه او می دهد به شــرط آنکه صبر جمیل و 
باور داشــته باشیم آنچه صالح ماست در زمان 
خودش به ما عطا می شود. شهادت محسن، مرا 
به رشد رســاند. من می دانم، هرکه در راه خدا 
و خیر قدم بردارد غیرممکن است به نتیجه اش 
نرسد. همیشه به فرزندانم که پسرها همه دبیر 
بازنشســته اند و مرضیه دخترم که کارشناس 
ادبیات است، می گویم، عقل باید با خرد همراه 

باشد تا در زندگی موفق شوید.

سالمت
 جودوکاران نابینا و کم بینای خراسانی 

قهرمان کشور شدند
مســابقات  قــدس: 
قهرمانی جودو نابینایان 
و کم بینایان کشــور با 
قهرمانی تیم خراســان 
رضــوی در تهــران به 

پایان رسید. 
در این دوره از مسابقات 
که با حضور 10 تیم در مجموعه ورزشــی شهید هرندی 
تهران برگزار شــد، تیم خراسان رضوی الف دو مدال طال، 
یــک نقره و یک برنــز را از آن خود کرد و قهرمان شــد. 
در بخش انفرادی در وزن 60 کیلوگرم، ســعید کوه کن از 
خراســان رضوی الف و فرج اهلل حسین آبادی از خراسان 
رضوی ب به ترتیب اول و دوم شــدند. همچنین در وزن 
66 کیلوگرم ســید مهدی رضوانی از خراســان رضوی ب 

رتبه دوم را کسب کرد.
در وزن 73 کیلوگرم رضا غالمی از خراســان رضوی دوم 
شد و مصطفی خاکســار از خراسان رضوی ب به صورت 
مشترک با ورزشکار اصفهانی رتبه سوم را کسب کردند. در 
وزن 81 کیلوگرم نیز وحید جدی از خراســان رضوی الف 
قهرمان شد.در وزن منفی 100 کیلوگرم سجاد حاجبی از 
خراسان رضوی الف به صورت مشترک با ورزشکار استان 

مرکزی رتبه سوم را از آن خود کردند.

 دعوت از چهار هندبالیست 
خراسانی به اردوی تیم ملی

ملی  تیم  قدس: اردوی 
کشــورمان  هندبــال 
آذر  روز شــنبه 16  از 
چهار  بــا حضــور  ماه 
هندبالیســت خراسانی 
از  می شــود.  آغــاز 
تیم  فنی  کادر  ســوی 
ملــی هندبال 20 بازیکن به اردوی تیم ملی بزرگســاالن 
کشــورمان برای آمادگــی در رقابت های قهرمانی آســیا 
دعوت شدند. در این اردو که از روز شنبه 16 آذر ماه آغاز 
خواهد شد، مهرداد صمصامی، مجتبی حیدرپور، امیدرضا 
سرپوشــی و محمدرضا اورعی از خراســان رضوی حضور 
دارند.این اردو برای آمادگی حضور در رقابت های قهرمانی 

آسیا کویت و انتخابی جهان است.

 دعوت بدمینتون  بازان استان
 به اردوی انتخابی تیم ملی

قــدس: مربــی و دبیر 
بدمینتــون  آکادمــی 
پونــا گفــت: دو بازیکن 
دوم  مرحله  به  خراسانی 
تیم ملی  انتخابی  اردوی 
بدمینتــون نوجوانان راه 

یافتند.
رضا رضایی در خصوص شــرایط تیم آکادمی پونا، عنوان 
کرد: اردوی انتخابی تیم ملی بدمینتون نوجوانان در بخش 
پسران، چهارشنبه 2۹ آبان الی یک آذر ماه در شهرستان 
محالت اســتان مرکزی برگزار شد. بازیکنان برتر المپیاد 
اســتعدادهای برتر، مسابقات نونهاالن کشور و مدال آوران 
مســابقات آزاد به این اردو دعوت شــدند و زیر نظر مربی 

تیم ملی تمرین کردند.
وی افزود: مهدی حاج طالبی و محمد گلچین حســینی، 
بدمینتون بازان مشــهدی کــه جزو نفرات برتــر المپیاد 

استعدادهای برتر بودند، نیز در این اردو حضور داشتند.
مربــی و دبیر آکادمی بدمینتون پونــا ادامه داد: بازیکنان 
دعوت شده در چهار گروه چهار نفره و یک گروه پنج نفره 
به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان، 
نفرات اول و دوم هر گروه به مرحله بعدی اردوی انتخابی 
تیم ملی دعوت شدند. دو بدمینتون باز خراسانی نیز جزو 

لیست بازیکنان منتخب هستند.

 همه مادرها از
  شهادت فرزندشان

 غصه می خورند، اما من 
قلبم آرام است، چون 

انتخاب خودش بوده است
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در دومین سمینار اپتومتری و علوم بینایی عنوان شد
 آلودگی هوا مهم ترین عامل 

حساسیت های چشمی در مشهد
محمــدی:   پرویــن 
32 درصــد جمعیــت 
متوســط  به طور  ایران 
عیــوب  انــواع  دارای 
 انکساری بوده و افزون بر 
0/1 درصــد جمعیت ما 
دچار انحرافات چشمی و 

بین 2 تا 3 درصد مبتال به تنبلی چشم هستند.
دبیرعلمی دومین ســمینار اپتومتری و علوم بینایی در آیین 
گشایش این سمینار در مشــهد در گفت وگو با خبرنگار ما، 
گفت: در این سمینار برای نخستین بار از همه چشم پزشکان و 
اپتومتریست ها که در زمینه اختالالت و انحرافات چشمی چه 
در حوزه های اعمال جراحی و چه در درمان با عدسی و عینک 
کار می کنند دعوت شــده تا با هم اندیشی و بررسی آخرین 
یافته های علمی، بهترین و مناسب ترین روش را در درمان و 

اصالح بینایی بیماران به کار گیرند.
دکتر عباس عظیمی، متخصص بینایی از آمریکا، به مهم ترین 
علت نابینایی و مشکل حوزه سالمت چشم در کشورمان اشاره 
و خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت ها، تحقیقات و پژوهش های 
بسیار چشمگیر که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ویژه 
دانشگاه مشهد در حوزه سالمت چشــم انجام شده و روزانه 
صدها عمل جراحی آب مروارید در بیمارســتان های کشور 
انجام می شود، با این حال افراد سالمندی در ایران هستند که 
دچار آب مروارید شــده و به دلیل عدم آگاهی و در دسترس 
نبودن امکانات بیمارستانی بینایی خود را از دست می دهند و 

با یک غفلت کوچک نابینا می شوند.
وی یادآور شد: این در حالی است که در کشور های پیشرفته به 
راحتی این موضوع با فرستادن کلینیک های سیار به روستاها 
و مناطق دوردســت و کشف این بیماران، آنان را مورد عمل 

جراحی قرار می دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین مشکالت چشمی در 
بین مردم شهر مشهد چیست، تصریح کرد: در مشهد و تقریباً در 
تمام نقاط مختلف ایران با توجه به شرایط فعلی آلودگی هوا که 
از حد بحرانی گذشته است، مهم ترین بیماری اختالل چشمی 
و علت مراجعه مردم به چشــم پزشک سردرد، سوزش های 
چشــم، قرمزی و ریزش اشــک و درنهایت حساسیت های 
چشــمی است که حتی ممکن اســت در اثر خود درمانی یا 
مالش چشم دچار عوارض شــدید مانند قوز قرنیه و... شوند 
که درصد زیادی از جمعیت شــهری را گرفتار کرده اســت.

دکتر عظیمی توصیه کرد: در چنین شــرایطی باید به طور 
مرتب صورت و چشم ها با آب ولرم و تمیز شست وشو شوند، 
از دست زدن به چشم ها و به خصوص مالش چشم خودداری 
شود، دست ها همیشه تمیز نگه داشته شود و در صورت امکان 
چنانچه به عینک های محافظتی نیاز باشــد با نظر پزشــک 

استفاده گردد.
همچنین از خوددرمانی پرهیز و به ویژه از قطره های کورتن دار 

استفاده نشود.
وی با تأکید مراجعه به موقع به چشم پزشک یا اپتومتریست در 
صورت بروز اختالالت بینایی، اظهار کرد: برای حفظ سالمت 
چشم ها و پیشگیری از بروز هرگونه اختالل در سیستم بینایی 
باید حداکثر هر6 ماه یک بار به چشم پزشــک مراجعه شود و 

تحت بررسی و معاینه قرار گیرند.
دبیر اجرایی سمینار نیز اضافه کرد: در این سمینار سه روزه 
با 14 امتیاز بازآموزی، 400 اپتومتریســت از دانشــگاه های 
سراسر کشور توسط 30 اســتاد و مدرس دانشگاه با آخرین 
دســتاوردها و یافته های علمی در زمینه تشخیص، اصالح و 
درمان اختالالت دید دوچشــمی و عیوب انکساری و... آشنا 

شده و دانش خود را به روز خواهند کرد.
سعید شاهپری گفت: 24 شرکت تجهیزات بینایی سنجی در 
مدت برگزاری سمینار با برپایی نمایشگاه ملزومات اپتومتری 
و عینــک و عدســی محصوالت خــود را در معــرض بازدید 
شرکت کنندگان قرار خواهند داد و اسپانسر سمینار خواهند بود.

دومین سمینار اپتومتری و علوم بینایی به منظور دسترسی 
به آخرین یافته های تشخیص، اصالح و درمان این اختالالت 
به مدت سه روز با شرکت اپتومتریست های سراسر کشور در 

مشهد در حال برگزاری است.

    طی یک جراحی موفق
 توده ۴ کیلوگرمی از شکم

 یک بیمار در سبزوار خارج شد

قدس: یک تــوده با وزن 4 کیلوگــرم با موفقیت 
از شکم یک بانوی 45 ساله سبزواری خارج شد.

جراح و فلوشیب انکولوژی زنان بیمارستان واسعی 
ســبزوار با بیان ایــن مطلب گفت: ایــن بیمار با 
درد و بزرگی شــکم به بیمارســتان مراجعه کرده 
بود که پس از معاینات اولیه و انجام ســونوگرافی، 
 توده ای به ابعاد 35 ســانتیمتر در رحم این بیمار 

مشاهده شد.
دکتر ژیال آگاه افزود: بیمار تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و توده ای بــا وزن 4 کیلوگرم با موفقیت از 

رحم وی خارج شد.

   مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری:
امکان سفر رایگان شهری برای 

معلوالن در مشهد استارت خورد

قدس: مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری مشهد گفت: امکان استفاده از سفرهای رایگان 
برای معلوالن در مشــهد فراهم شــده است. محمدجواد 
رجائیان افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر به منظورایجاد 
رفاه برای معلوالن جســمی و حرکتی بــرای هر فرد با 
معلولیت درجه شــدید و خیلی شــدید، تعداد 60 سفر 
رایگان در هر ماه در نظر گرفته شــده است. وی تصریح 
کرد: متقاضیان برای بهره مندی از این تسهیالت به آدرس 
اینترنتی https://mancard.mashhad.ir مراجعه و با 
ثبت اطالعات خود در بخش »ثبت نام من کارت معلولین« 

درخواست صدور من کارت ویژه را ارائه نمایند.

  با هدف توسعه همکاری ها صورت گرفت
 انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه

 حکیم سبزواری با دانشگاه مسکو

قدس: تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، تحقیقاتی 
و آزمایشگاهی میان دانشــکده علوم پایه دانشگاه حکیم 

سبزواری با موزه جانورشناسی دانشگاه مسکو منعقد شد.
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با اعالم 
این خبر گفت: این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های 
مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری با مراکز علمی 
بین المللی صورت گرفت. دکتر علوی افزود: انجام پروژه های 
مشترک در زمینه های مختلف تحقیقاتی و مهیا نمودن امکان 
استفاده از مجموعه های جانوری موجود در آزمایشگاه های 
دانشکده علوم پایه و موزه جانورشناسی دانشگاه مسکو برای 

طرفین از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
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1. ســراینده »زمستان« 2. کیسه چرمی- 
آداب و ســنن- بخــش دریافــت امواج 
رادیو 3. بخشــی از خاک کرمان را دربر 
می گیــرد- دوراندیــش- نــرم 4. امر از 
دیدن- خودرو و خانه هردو دارند- دیوار 
اندودشــده با خاک آمیختــه با آب وکاه 
5. مایع دباغی- وســط- ســخن صریح- 
توانایــی 6. پاکیزه شــمردن- ویتامیــن 
مسعودسعدســلمان  زنــدان   جدولــی- 
7. پــدر- ســرای مهروکین- کج باشــد 
به منزل نمی رســد- به دنیاآوردن 8. زبان 
رسمی پاکستان- شاخه کوچکی که برای 
پیوند روی درختی درنظر گرفته شــده- 
بهشت شداد ۹. کشــور هزارمعبد- رشد 
و بالیدن- طایفه ای آســیایی 10. ظلم و 
ســتم- از انبیای الهی»ع« 11. من+شما- 
ارتقای درجــه- هنر نمایــش 12. مادر 
ترکــی- تنبل و تن پرور- از لوازم تعویض 
هوای ســاختمان ها 13. از غزوات- ملول 
و افســرده- پرآب تریــن و طوالنی ترین 
رودخانــه اروپــا کــه در روســیه واقع 

شده اســت 14. ...چه غریبانه / رفتند از 
 این خانه- الهه قدرت یونان باستان- خاطر 
15. زیره ســبز - نگهبان چماق نقره ای- 

جنبش عدم تعهد

1. رئوف- خــودکار 2. گردهمایی- تیز- 
محل نگهــداری کاالی تجاری 3. اقراض 
و بدهی هــا- ادب کردن- حصــار و قلعه 
4. رفیق شــفیق- موردپسند واقع شدن- 
عدسی مقعر 5. اشاره به دور- یافت شده- 
کمیابی- شــکوه گر جدایی ها 6. شــیره 
چغندرقنــد- دفاع 7. خانــه جلوباز- ماه 
سرد- استانی در شرق عراق به مرکزیت 
بعقوبــه 8. ضربــه ای در ورزش والیبال- 
ابــزار دق البــاب- نوعی انگــور مرغوب 
پرطرفــدار ۹. شــهر پرفــروغ- عالمت 
ســاختمان-  ظاهر  بی واســطه-  مفعول 
اشــعه مجهول 10. ســپس تازی- نوعی 
زغال ســنگ- آغازی و ابتدایی- شایسته 
11. ضمیــر اتحــاد- پسوندآغشــتگی- 
کاش- نوعــی حلــوا 12. از قدیمی ترین 

 و مشــهورترین خیابان های تهران- جار و جنجال 
13. مــداح- خبرگــزاری رســمی ترکیــه 14. از 
رئیس جمهور  نفرت-  رنگ  ماشین آالت کشاورزی- 
اســبق آمریکا که تئوری جنگ ستارگان را ارائه کرد 
15. بیمــاری ارثــی کم خونی - فیــل عظیم الجثه 

ماقبل تاریخ - ویرانگر

  افقی

  عمودی

همایش
با حضور ۳۰ سفیر ایران در کشورهای جهان آغاز شد

 همایش ملی اکوتوریسم، فرهنگ و 
توسعه گردشگری در مشهد

قــدس: همایــش ملی 
اکوتوریســم، فرهنــگ و 
توســعه گردشــگری در 
مشــهد روز گذشــته با 
حضور 30 سفیر ایران در 
کشورهای جهان آغاز شد.

دبیــر این همایــش ملی 
در مراســم آغاز این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش 
ملی یادآوری اهداف توسعه گردشگری پایدار و ترویج گردشگری 
مسئوالنه است و تالش می کنیم با برقراری تعامل با استادان، مدیران 
دستگاه های اجرایی، فعاالن گردشگری و عالقه مندان به فعالیت در 
حوزه گردشگری امکان ایجاد شبکه دانشی گردشگری فراهم شود.

علیزاده افزود: این محورهای اصلی همایش شــامل گردشگری، 
اکوتوریسم و توسعه شهری و روستایی، گردشگری، اکوتوریسم، 
مدیریت و بازاریابی، گردشگری، اکوتوریسم و توسعه اجتماعی- 
اقتصادی، گردشــگری، اکوتوریســم و معماری و گردشگری، 

اکوتوریسم و محیط زیست است. 
دبیر انجمن طبیعت گــردی ایران نیــز در این همایش گفت: 
طبیعت گــردی نوعی رویکرد گردشــگری اســت کــه در آن 
گردشگران سفری مسئوالنه دارند و هدف از آن آموزش مسافران 
برای حمایت از منابع طبیعی، احترام به بشر و توسعه سیاسی و 
اقتصادی جوامع بومی است.  جواهرزاده افزود: اکوتوریسم شامل 
سفرها و مقاصدی می شود که جاذبه اصلی آنان زیست گیاهی 
و جانوری اســت که در قالب این ســفر می توان بینشی درباره 
اثر انســان بر محیط ارائه داد و به انسان ها آموزش داد که برای 
زیست بوم های طبیعی ارزش بیشتری قائل شوند.  این همایش 
دو روزه دارای 6 کارگاه تخصصی حوزه های مختلف گردشگری و 

زیارت به زبان فارسی و دو کارگاه به زبان انگلیسی است. 
در مراســم آغاز به کار این همایش، 30 نفر از سفرای ایران در 

کشورهای خارجی حضور داشتند.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

عشقستان
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