
جمع آوری کمک های مردمی 
برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان

بودجه های قطره چکانی
 برای آب مشهد

قدس واکاوی کرددانش آموزان مشهدی پیشقدم شدند

دانش آموزان دوره دوم دبیرستان شهید  هاشمی نژاد۳ 
ناحیه ۶ مشهد به دنبال وقوع سیل ویرانگر در جنوب 
استان سیستان و بلوچستان پیشقدم کمک رسانی 
به سیل زدگان شدند. دبیر ریاضی این دبیرستان به 
عنوان هماهنگ کننده این اقدام نوعدوستانه با اعالم 
این مطلب گفت: دانش آموزان این دبیرستان با برپایی 
پایگاه جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی به کمک 

هموطنان در این مناطق شتافتند...

 پس از ارائه الیحه بودجه سال 99 به مجلس شورای 
اسالمی مباحث متعددی درباره اعتبارات بخش های 
مختلف مطرح شده که برخی از این موارد در رسانه ها 
و از جمله روزنامه قدس نیز منتشر شده است که از 
آن جمله می توان به اعتبارات حاشــیه شهر و بافت 
فرسوده مشهد اشاره کرد. بر همین اساس یکی دیگر 
از موضوعات قابل توجه در حوزه اعتبارات بودجه ای 

مشهد بودجه های تخصیص... .......صفحه 2 .......صفحه 2 
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اخراج، باالترین محبت درحق سفیرانگلیس است
در سومین بارداری

مادر مشهدی 
پنج قلو به دنیا آورد

.......صفحه ۳ 

.......صفحه ۳ 

مدیرکل فرودگاه های 
خراسان رضوی خبر داد

ساخت باند سوم 
فرودگاه مشهد 
در حال جانمایی

آیت اهلل علم الهدی در جمع راهپیمایان »حمایت از مقاومت و همدردی با داغدیدگان سانحه هوایی«:

.......صفحه 2 

گزارش قدس 
از پشت درهای اتاق عمل

طنین زندگی 
در تپش 

قلب اهدایی

مادر بیست وهشت ساله مشهدی با تولد نوزادان پنج قلو، صاحب 
هفت فرزند شد. فریده اخالقی، رئیس بیمارستان ام البنین)س( با 
اعالم این خبرگفت: این مادر در ســومین بارداری خود و در هفته 

بیست و هشتم در شرایط نزدیک به وضع...

.......صفحه 4 
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آگهی مزایده مدیریت وبهره برداری از جایگاه CNG شهرداری درگز
 شهرداری درگز در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 34  مورخه    1397/03/01 شورای محترم 
اسالمی شهر درگز بهره برداری از جایگاه CNG در تملك خود را از طریق مزایده عمومی به شركت 
های واجد شرایط و دارای مجوز از شركت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی واگذار نماید.

موضوع مزایده:واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG در تملک شهرداری درگز
نوع تضمین شركت در مزایده: اصل فیش واریزی  بصورت وجه نقد به مبلغ 111.149.702 ریال به شماره 
حساب سپرده 3100002230000 نزد بانک ملی بنام شهرداری درگز پیوست پیشنهاد خود نمایند.ضمنًا 

در صورتی كه پاكتی فاقد فیش واریزی سپرده شركت در مزایده باشد حذف خواهد شد.
قیمت پایه كارشناسی:.اجاره بهای ماهیانه 185.249.504  ریال می باشد

مدت اجاره: یک سال شمسی می باشد.
مکان دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری درگز

زمان تحویل اسناد :1398/10/25 تا 1398/11/05 محل تحویل اسناد : واحد حقوقی شهرداری درگز
جلسه بازگشایی پاكتها : روزیکشنبه  1398/11/06

براس��اس ماده 8 آیین نامه ش��هرداری ها درصورتی كه برندگان اول و دوم وسوم مزایده ظرف 
مهل��ت مقرر نس��بت به انعقاد قرارداد اقدام ننمایند س��پرده آنان به ترتی��ب اولویت در مدت 
زمان تعیین شده به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید می گردد. شهرداری در رد یا قبول هر 
یک از متقاضیان مختار می باش��د و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را ندارند.كلیه ی ش��ركت 
كنندگان می بایس��ت دارای گواهی صالحیت در رش��ته مربوط از اداره كار و امور اجتماعی باشند 
ش��ركت كنندگان می بایس��ت دارای مجوز بهره برداری از طرف شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و دارای ظرفیت خالی متناس��ب باش��ند.به پیش��نهادهای فاقد س��پرده یا امضاء مش��روط و 
مخدوش و سپرده های كمتر از میزان مقرر و یا پیشنهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.كلیه ی مراحل برگزاری مزایده,انتخاب برنده و... تابع آیین 

نامه مالی شهرداری می باشد.  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد . 
تلفن تماس جهت كسب اطالعات بیشتر : 46222801

 رمضان یزدان پناه- شهردار درگز  
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كمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه صنف لباس فروشان، تریکو و كشباف به منظور شركت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس

در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، بدینوس��یله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب از اتحادیه 
صنف لباس فروش��ان، تریکو و كش��باف شهرستان س��بزوار دعوت می گردد با در دست داشتن 
اصل یا تصویر پروانه كس��ب به همراه كارت شناس��ایی عکس دار از ساعت 11/30 دقیقه لغایت 
13/30 دقیقه روز دوش��نبه مورخ 98/11/07 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس. 
شخصًا به نشانی- خیابان اس��رار جنوبی- خیابان پیشنمازی- حسینیه بقیه ا...االعظم)سیدی( 
مراجع��ه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین اف��راد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره 

و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
الزم به ذكر اس��ت بر اس��اس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاء 

وكالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد.
)اس��امی داوطلب��ان عضویت در هیئ��ت مدیره اتحادیه صنف لباس فروش��ان، تریکو و كش��باف 

شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا(:
1-علی آبرودی    2-جواد آزاد     3-علی امینی                        4-احمد بداغ آبادی

  5-محمد اسماعیل برزوئی         6-مهدی سبحانی راد             7-مهدی سنائی زاده 
   8-حسن شاهین پور                  9-غالمرضا صادقی نور          10-جعفر فائزنیا 

 11-براتعلی قاسمی    12-محمود مختاری فر     13-ویدا نیک خواهی   14-احمد وزیریان
)اس��امی داوطلبان س��مت بازرس اتحادیه صنف لباس فروش��ان، تریکو و كش��باف شهرس��تان 

سبزوار  به ترتیب حروف الفبا(:
1-جواد امینی    2-علی رضا داوری فر  3-مهدی صالحی نیا  4-صفا عباسی

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول( شهرداری فیض آباد
شهرداری فیض آباد به استناد بند 5  صورتجلسه شماره  79 مورخ  97/5/29 شورای محترم 
اس��المی ش��هر و طبق ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری بخش 
خدمات ش��هری و فضای س��بز به صورت حجمی از طریق مناقصه به بخش خصوصی اقدام نماید. 
لذا از كلیه شركتهای خدماتی واجد شرایط و دارای صالحیت از اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی 
دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شهر فیض آباد 

حاشیه میدان امام مراجعه نمایند.
1- مدت انجام كار دوسال شمسی از تاریخ تنظیم قرارداد              

2- مبلغ   تضمین شركت در مناقصه )به میزان پنج درصد مبلغ كل برآوردی مبلغ 1/700/000/000 ریال (
به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت وجه نقد واریز به حس��اب شماره  0105966014003نزد 

بانك ملی  به نام سپرده شهرداری فیض آباد واریز نمایند.
3- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده و ضمانتنامه 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد

5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 98/11/10 باشد.
6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است .
8-زمان بازگشایی پاكات 98/11/12 درمحل دفترشهردار.

9- ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر شماره تلفن:  7-05156722336 آماده پاسخگویی 
می باشد.

  جواد جعفری  شهردار فیض آباد  

بیرجند- خبرنگار قدس: برخی ادارات خراسان جنوبی 
در توزیع آگهی های دولتی تخلف می کنند و با وجود ابالغ 
اداره کل ارشــاد اســتان در این باره همچنان شاهد این 

تخلفات و نقض قوانین دولت هستیم.
برخی ادارات با سرپیچی از این بخش نامه آگهی های خود 
را مستقیم به روزنامه های کشوری که در استان دفتر ندارند 

و حتی توزیع نمی شوند سفارش می دهند.
این در حالی اســت که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی در نامه ای که 7 دی ماه جاری به شماره 
۳1/98/11۳۳7 به مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران، 
شهرداران، رؤســای شرکت های دولتی و دانشگاه ها ابالغ 
کرده، آورده اســت: به استناد بند5 ماده 2 قانون اهداف و 
وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بخشنامه هیئت 
دولت، توزیع آگهی های دولتی و تقسیم آن بین جراید از 

وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
در همین حال مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان با بیان 
اینکه در جلسات متعدد با مدیران استان این مهم مطرح 
و مورد تأکید قرار گرفته است اما روابط عمومی و یا امور 
قراردادهای برخی ادارات و شرکت های دولتی و یا وابسته 
به دولت آگهی های خود را مستقیم و خارج از این سامانه 
و به صورت آزاد به نمایندگی های مطبوعات خارج استان 

و یا به روزنامه هایی که در استان نمایندگی ندارند سفارش 
و چاپ می کنند که این روند نقض قوانین دولت است.

سمانه ساالری با بیان اینکه براساس بخش نامه اداره کل 
ارشــاد استان، ادارات باید از طریق این اداره کل و سامانه 
جامع رسانه ها نسبت به سفارش آگهی اقدام کنند، گفت: 

برخی ادارات همچنان بر خالف این روش عمل می کنند.
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان جنوبی همچنین 
اظهار کرد: در راستای رفع این مشکل اداره فرهنگ و ارشاد 
استان با استانداری نیز مکاتبه ای انجام داده است که این کار 
باید به صورت کامالً قانونی انجام شود. رمضانی ادامه داد: 
استانداری نظر مثبتی روی رسانه های استان دارد و آن ها 

نیز تأکید دارند که در این ارتباط قانون باید رعایت شود.

بیرجند- خبرنگار قدس: رئیــس مجمع نمایندگان 
خراســان جنوبی گفت: تولید زرشک، زعفران و عناب در 
استان منحصر به فرد بوده و الزم است صنایع تبدیلی آن 

توسعه یابد.
نظر افضلی در دیدار سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی با 
اشاره به سفر اعضای کمیســیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی به استان خراسان جنوبی 
در اردیبهشــت سال گذشــته و مصوبات مختلف سفر، 
فهرست تصمیمات اخذ شده در مجلس شورای اسالمی 

و نتیجه این سفر را ارائه کرد.
وی در این دیدار و نشســت که درباره مشــکالت استان 
خراسان جنوبی برگزار شد؛ افزایش بودجه قنوات در کشور 
و خراسان جنوبی و تعیین ردیف اعتباری ویژه برای احیا  
و الیروبی قنوات اســتان، اجرای سازه های آبخیزداری و 
آبخوان، پیگیری ساخت مجتمع گلخانه ای موضوع تفاهم 
انجام شده در سال جاری )با بودجه 190 میلیارد تومان( 

را خواستار شد.
پرداخت خسارت کشــاورزان و دامداران در اثر سیل بهار 
98، توجه ویژه به محصوالت راهبردی اســتان، پرورش 
ماهی های گرمابی در نهبندان و درح، اصالح نژاد نخل های 
نهبندان و دهســلم و کاشــت واریته خرما در این نقاط، 

افزایش اعتبار بودجه ســنواتی ادارات جهاد کشــاورزی 
و منابع طبیعی شهرســتان های حوزه انتخابیه از جمله 
موضوعاتی بود که نماینده مردم شهرستان های نهبندان 

و سربیشه در مجلس در این نشست به آن ها اشاره کرد.
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: تولید 
زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی منحصر 

به فرد بوده و الزم است صنایع تبدیلی آن توسعه یابد.
عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این 
نشست تصریح کرد: آبخیزداری نقش مؤثری در کنترل 
سیالب ها، تقویت ســفره  های زیرزمینی و قنوات دارد و 

موجبات توسعه کشاورزی را فراهم می آورد. 

قدس: مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی گفت: 
در شبانه روز دوشنبه گذشــته، 54 میلیون و 400 هزار 
مترمکعب گاز تحویل مشترکان شهری و روستایی استان 

شده است.
ســیدحمید فانی با اشــاره به افزایش میزان مصرف گاز 
طبیعی در پی کاهش دما و ماندگاری موج سرما در تمام 
نقاط اســتان گفت: از ابتدای هفته جاری تا روز دوشنبه 
2۳ دی مــاه 15۳ میلیون و 400 هزار مترمکعب گاز در 

خراسان رضوی مصرف شد.
وی با اشاره به مصرف 47 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 
نخستین روز هفته و 52 میلیون مترمکعب در روز یکشنبه 
هفته جاری افزود: میزان مصرف گاز استان در روز یکشنبه 
نســبت به روز پیش از آن 10 درصد و در روز دوشــنبه 

نسبت به دومین روز هفته 4درصد افزایش داشت.
فانی گفت: مصرف گاز طبیعی تابع ســه عامل شــدت، 
وســعت و مدت زمان سرماست که در موج سرمای اخیر 

شاهد حضور تمام این عوامل بودیم.
 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با بیان ایــن مطلب که 
هــم اکنون 100 درصــد جمعیت شــهری و 90 درصد 
روســتاهای واجد شرایط اســتان از انرژی گرمایشی گاز 
اســتفاده می کنند، افزود: تمهیدات الزم شامل تعمیرات 

اساسی ایســتگاه ها، بررسی تأسیســات و خطوط شبکه 
گازرسانی اســتان به طور کامل انجام شده و امیدواریم با 
مشارکت و همکاری مردم در موضوع مصرف صحیح و بهینه 

گاز طبیعی از روزهای سرد زمستان به گرمی عبور کنیم.
وی ادامه داد: شــهروندان می توانند با به کارگیری نکات 
بســیار ســاده همانند اســتفاده از لباس گرم در منزل، 
نصب پرده هــای ضخیم، رعایت دمای رفــاه و خاموش 
کردن وسایل گرمایشــی اتاق های بدون استفاده، سهم 
قابل توجهی در مدیریت مصرف گاز کشور داشته باشند. 
همچنین مسئوالن انرژی ادارات دولتی نیز باید به رعایت 
بخش نامه ابالغی معــاون اول رئیس جمهوری مبنی بر 

مصرف بهینه و ایمن گاز توجه کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:رئیس مجمع نمایندگان استان خواستار شدقدس بررسی کرد

 تخلف برخی ادارات خراسان جنوبی 
در توزیع آگهی های دولتی

 توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی 
در خراسان جنوبی 

 شهروندان در مصرف گاز 
صرفه جویی کنند

مدیر کـل فرودگاه های خراسان  رضوی ساخت باند سوم 
فرودگاه مشــهد و نصب ILS جدید را از برنامه های در 
دســت اقدام فرودگاه مشهد برشمرد. محمود امانی بنی 
گفت: ساخت باند سوم فرودگاه مشهد در مرحله جانمایی 
قرار دارد و به دنبال این هســتیم تا مکان مناسبی برای 
ســاخت باند ســوم پیدا کنیم تا به لحاظ هوانوردی و 
 ایمنی مورد تأیید باشــد. به گفته وی فرودگاه مشــهد 
دارای دو باند اســت که یکی از باندها مجهز به سیستم 
ILS بوده و به زودی باند دوم نیز مجهز به ILS خواهد 
 شد. همچنین هر دو باند مجهز به روشنایی باند بوده و 
اپرون فرودگاه به شکل همزمان پذیرای ۳8 پرواز است. 
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های ما نصب چهار 
ایربریج در فرودگاه مشهد است. اکنون کار جانمایی آن 
در دست انجام است و به محض اینکه کار مکان یابی تمام 

شود، نصب ایربریج ها را شروع می کنیم...



آیت اهلل علم الهدی در جمع راهپیمایان »حمایت از مقاومت و همدردی با داغدیدگان سانحه هوایی«:

اخراج، باالترین محبت در حق سفیر انگلیس است
قدس  شهروندان مشهدی صبح روز گذشته 
با حضور دشمن شــکن خــود در راهپیمایی 
»حمایــت از جبهــه مقاومت و همــدردی با 
بازماندگان شهدای سانحه هوایی اخیر« و سر 
دادن شعار »مرگ بر آمریکا« به یاوه گویی های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور دولت تروریسم پرور 

آمریکا پاسخی کوبنده دادند.
راهپیمایی مردم مشهد مقدس از میدان شهدا به 

سمت بارگاه منور رضوی انجام شد.
در این راهپیمایی که به دعوت شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی انجام شد، اقشار 
مختلف شهروندان مشهدی به طور یکپارچه با 
گام های مستحکم و مشت های گره کرده حمایت 
خود را از جبهه مقاومت اعالم کردند. همچنین 
آمده بودند تا  قلب هایشان را در کنار خانواده های 
داغ  دیده شهدای سانحه هواپیما بگذارند تا شاید 

مرحمی باشد بر قلب داغ دیده این خانواده ها.
مردم ضمن سردادن شــعارهایی در حمایت از 
نیروهای نظامی کشور، شعار »مرگ بر آمریکای 
مردم فریب« ســر داده و تابوت نمادین ترامپ را 

تشییع کردند.
سر دادن شــعار »هموطن تســلیت تسلیت«، 
شــعارهای مذهبی و انقالبی و ذکر مصیبت در 
رثــای خاندان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به 
ویژه حضرت زهرا)س( از ویژگی های این خروش 

مردمی بود. 
جمعــی از راهپیمایــان دستنوشــته هایی در 
مذمت حضور ســفیر انگلیــس در ناآرامی های 
چند شب پیش مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران 
حمــل می کردنــد و جمعیت حاضــر در این 
ارتباط شــعارهای »مرگ بر انگلیس«، »سفارت 
خیانت تعطیل باید گردد«، »ســفیر انگلیسی تو 
عامل ابلیســی« و »مرگ بر سه ابلیس، آمریکا، 

صهیونیسم، انگلیس« سر دادند.

 صداقت با مردم، اصل اصیل انقالب است
در ادامــه راهپیمایــان با اجتمــاع در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی به سخنان نماینده 

ولی فقیه در خراسان رضوی گوش فرا دادند.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در این اجتماع، 
انقالب اســالمی را یک انقالب ارزشــی و دینی 
توصیــف و اظهار کرد: مردم مــا از روز اول برای 
این انقالب، جان دادند ســینه را در مقابل گلوله 
داغ ســپر کردند و با دســت خالی به استقبال 
گلوله رفتند. به تعبیر امام راحل پیروزی خون بر 
شمشیر بعد از کربالی امام حسین)ع( در جریان 

پیروزی انقالب ما ثابت شد. 
به گــزارش فــارس، نماینده 
ولی فقیه در خراســان رضوی 
افــزود: این انقالبی که با جان 
دادن و جانفشــانی مردم، به 
پیروزی رسیده به یک جریان 
و دار و دسته یا قدرت خاصی 
تعلق ندارد، انقالب متعلق به 

دین و اسالم است.
وی متذکر شــد: شهدای ما 
جان داده اســالم هســتند. 
۴۰ سال از عمر توانمند این 
انقــالب گذشــت و با خون 

شهدا آبیاری شــد، بنابراین در چنین انقالب 
ارزشــی، ارزش های دین و انقالب آن قدر مهم 
اســت که اصول ارزشی را فدای مصلحت های 

مقطعی نمی کنیم.
آیــت اهلل علم الهدی با بیان اینکه شــفافیت و 
صداقت با مردمی که صاحبان این انقالب هستند، 
اصل اصیل انقالب اسالمی است، تأکید کرد: مردم 
دلداده خدا بودند در درگاه خدا با سرسخت ترین 
دشــمنان خدا جنگیدند، عزیز از دست دادند تا 
انقالب به پیروزی رســید و حاکمیت اسالم در 
جهان رسمیت یافت، این انقالب متعلق به امام 
زمان)عج( است، پس صداقت و شفافیت با مردم 
یک اصل اصیل اســت حتی اگر در عرصه های 
بین المللی و سیاســی برای ما هزینه دارد باید 
پرداخت کنیم، ما اصل اصیل انقالب را به خاطر 

یک مصلحت مقطعی فدا نمی کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: 

یک خطای انســانی به وجود 
آمد و هواپیمای مســافربری 
را به جای موشــک کروز زد و 
بی گناه کشته  انسان  تعدادی 
شدند که تعداد زیادی از آن ها 
هموطنان عزیز، ارزشــمند و 
نابغه ما بودنــد که به خاک و 
خون غلتیدند و عرصه آزمایش 
و امتحان برای ما گسترده شد.

وی ادامه داد: رهبری فرمودند 
ما با مــردم صداقت داریم این 
انقالب و نظام مال مردم و دفاع 
شما هم در راه اراده مردم است 

پس آنچه اتفاق افتاده را باید مردم بدانند.
آیــت اهلل علم الهدی گفت: در چنین شــرایطی 
که نظام با مردم این قدر شــفاف است و هزینه 
این شــفافیت و صداقت را هم پرداخت می کند، 
یک عده ســتون پنجم آمریــکا در این مملکت 
تمــام اصول و ارزش هــا را زیر پا می گذارند و به 

ارزش های ما توهین می کنند.

 گالیه از کم کاری در مقابله با اغتشاشگران
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از کم کاری 
در مقابله با اغتشاشــگران گالیه کرد و گفت: در 
شهری که 7 میلیون نفر پیکر این شهید بزرگ را 
در مسافتی ۱۵ کیلومتری تشییع کردند، قبل از 
هفتم شهید، عکسش را پاره کنند و ما زنده باشیم 

و چیزی نگوییم؟
وی افــزود: یک عــده مــزدور آمریکایی و 
انگلیسی به اســم این مردم جنایت کنند و 

بعد هم از حلم و بردباری نظام و مســئوالن 
نظام برخوردار شــوند؟ پس تکلیف مردم در 

این امتحان الهی چیست؟ 
آیــت اهلل علم الهدی با اشــاره به اینکه یک عده 
می پرسند که چرا زودتر اعالم نکردند، اظهار کرد: 
بی انصافی و بی مروتی است که یک عنصر ناپاکی 
در رأس یک قدرت استکباری هدف موشک های 
تیز پرواز رزمندگان ما قرار گرفته و صدها نظامی 
در آن پایگاه نظامی خاک و خاکستر شده اند اما 
انکار می کند و می گوید حتی یک نفر کشته نشده، 
در مقابل رهبر یک نظام به مسئوالنش می گوید 
با مردم صادقانه صحبت کنید و بگویید این خطا 
از طرف ما بوده پای مسئولیتش هم ایستاده ایم، 
یعنی این عدل و انسانیت و انصاف است که چنین 

نظامی به عدم صداقت متهم شود؟ 
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی ادامه 
داد: آیا این انسانیت است که رهبر یک نظام 
شــفاف با مردم به خاطر صداقتش حرفی را 
بزند کــه برایش هزینه بین المللی دارد و یک 
عده مزدور و جاســوس اســتکبار ناپاک راه 
بیفتند چند شب پشت هم در خیابان عکس 

سردار را پاره کنند؟ 
وی با اشاره به اینکه مسئوالن امنیتی و قضایی 
بدانند این کشور، کشور جنگی است، گفت: 7۰ 
سال بعد از جنگ جهانی دوم، اولین قهرمانی در 
مقابله با کشوری مثل آمریکا، متعلق به ما بود که 

۱۳ موشک به پایگاه مهم نظامیشان زدیم.

 ستون پنجم دشمن باید محاکمه شود
آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: کســانی که با 
دشــمن همراه می شــوند و این بی حرمتی ها را 
نسبت به نظام و انقالب و شهید سلیمانی به راه 
می اندازند، ستون پنجم دشمن هستند و طبق 

قوانین بین المللی باید محاکمه شوند.
وی افزود: ســفیر انگلیس اخراج شود باالترین 
محبت در حق اوست، چراکه اگر این عنصر ناپاک 
دست نیروهای خط حاج قاسم سلیمانی می افتاد 

تکه بزرگش، گوشش بود.
آیت اهلل علم الهدی ابراز کرد: ما در حال امتحان 
هســتیم تا اینجا ایستادید که ستون نظم، مورد 
تهاجم قرار بگیرد و مــا عبور کنیم؟ 7 میلیون 
نفر سردار سلیمانی را تشییع کردند یعنی از آن 
تعداد ۱۰ هزار نفر نبودند جلو این عناصر ناپاک را 
بگیرند؟ این ها امتحان است و امیدوارم همه شما 
خواهران و برادران انقالبی شجاع از این امتحان 

پیروز و سربلند بیرون بیایید .

  کمک فوری به سیل زدگان؛ خراسانی ها 
پیشگام باشند

از اواخر روز جمعه گذشته بارش های سیل آسا بخش های زیادی 
از سیستان و بلوچســتان، به ویژه جنوب آن را درگیر کرده و 
مردم ۱۳ شهرستان این استان در حالی خانه و زندگی شان نابود 
شده و در دریایی از سیالب محاصره شده اند که سرما و برف و 
یخبندان گذران این شب و روزهای طوالنی را برایشان سخت و 

طاقت فرسا کرده است.
خبرها حاکی اســت، با توجه به حجم بــاالی بارش ها، عالوه 
بر تخریب خانه و کاشــانه و مزارع هزاران نفر از سیستانی ها و 
تأسیسات شهری و روســتایی و اراضی کشاورزی، هنوز برای 
وصل شدن برق، آنتن دهی تلفن همراه و بازگشایی راه ها اقدامی 
صورت نگرفته و مردم ده ها روســتا در پشــت سیالب مانده و 
چشم انتظار رســیدن کمک های مردمی از مناطق همجوار و 

دیگر استان های کشور هستند.
به گفته استاندار سیستان و بلوچستان هم اکنون به بالگرد، قایق، 
مواد غذایی، آب شرب، لوازم بهداشتی و کمک های امدادی نیاز 
است و یاری رساندن به مردم آسیب دیده از سیل در این استان 
به عزمی ملی و مشارکت گسترده خیران و اقشار مختلف مردم 
ایران نیاز دارد؛ چراکه حجم خســارت وارده به منازل و اراضی 
کشاورزی، تأسیســات و زیرساخت ها و راه های ارتباطی بسیار 
باالست؛ عالوه بر این در مناطق خاش، دلگان، چابهار، نیکشهر، 
کنارک، سراوان و غیره برف و باران سنگین، مشکالت فراوانی را 

برای مردم به وجود آورده است.
این اظهارات بازتاب بخشــی از مشــکالت فراوان مردم مظلوم 
استان محروم سیستان و بلوچستان است که در چند روز گذشته 
دار و ندار خود را از دســت داده اند و هنوز بســیاری از آن ها به 
خصوص کودکان و افراد سالخورده را نیز مرگ هر لحظه تهدید 
می کند. این در حالی است که خبر این سیل ویرانگر متأسفانه در 
البه الی اخبار اتفاقات مختلف همچون سقوط هواپیمای اوکراین، 

کمرنگ و مانع از تمرکز توجه و نگاه مردم به این حادثه شد.
البته تاکنون سه استان از جمله خراسان جنوبی به عنوان معین 
امدادرسانی به سیســتان و بلوچستان انتخاب شده و به اندازه 
وسع خود برای امدادرسانی اقداماتی انجام داده اند؛ اما با توجه به 
گستردگی خسارت های وارده و شرایط نامساعد جوی، تخریب 
راه های دسترسی و نبود برق و تلفن در منطقه، کار امدادرسانی 
آن طور که باید و شــاید پیش نمی رود و اخبار رســیده نیز از 
نرسیدن تجهیزات و نیروهای دولتی به برخی از مناطق سیل زده 
حکایت دارد که اتفاقاً مردم گرفتار در سیل و سرمای این مناطق 

اوضاع به مراتب بدتری نسبت به بقیه دارند. 
از طرفی تجربه بالیای طبیعی پیش از این نیز نشــان می دهد 
تا مردم و خیران پای کار نیایند، امکانات دستگاه های دولتی و 
حتی نظامی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای حادثه دیدگان 
باشــد. این همه در شرایطی اســت که خود استان های معین 
همچون کرمان و هرمزگان نیز درگیر ســیل ویرانگر هستند 
و کمبود نیروی انســانی و تجهیزات امدادی در سیســتان و 
بلوچستان احساس می شود؛ مردم مناطق سیل زده تک و تنها 
مانده اند و با دست خالی در حال کمک رسانی به هم هستند و 
از سرنوشت اهالی ده ها روستای گرفتار در سیل هم اطالعی در 

دست نیست.
در این شــرایط انتظــار می رود دســتگاه های متولی کمک و 
امدادرسانی به ویژه هالل احمر، کمیته امداد و نیز سایر نهادهای 
دولتــی و خصوصی با تمام توان خود برای یاری رســاندن به 
مردم مظلوم سیســتان و بلوچستان و جمع آوری و ساماندهی 
کمک های مردمی و اعــزام داوطلبان به منطقه با جدیت وارد 
عمل شده و هر چه زودتر به نیازهای مردم سیل زده پاسخ دهند.

مردم نیکوکار خراسان رضوی و زائران و مجاوران امام رضا)ع( نیز 
همچون گذشته که در امدادرسانی به مردم آسیب دیده از حوادث 
مختلف کشور پیشگام بوده اند، می توانند با هماهنگی نهادهایی 
چون جمعیت هالل احمر به کمک سیل زدگان بشتابند؛ ضمن 
آنکه این جمعیت با اعالم کد دستوری »# ۵۴*۱۱2*« از مردم 
خواسته با شــماره گیری این کد از طریق گوشی تلفن همراه، 

کمک های نقدی خود را به مردم سیل زده اهدا کنند.

 معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر 
خراسان رضوی خبر داد

  تمهیدات استان برای جمع آوری 
کمک ها به سیل زدگان

ایسنا: معاون داوطلبان 
جمعیــت هالل احمــر 
خراسان رضوی با اشاره 
بــه اینکــه »هالل احمر 
جمع آوری  پایگاه هــای 
کمک های مردمی برای 
کمک به سیل زدگان را 

فعال کرده  است«، گفت: از تحویل وجه نقد به هر فردی جداً 
خودداری شود. 

محمود آبســاالن افزود: پایگاه های جمــع آوری کمک های 
مردمــی را فعال کرده ایم و با توجه بــه نیاز مبرم منطقه به 
وسایل گرم کننده، لباس، پتو، موکت، پالستیک برای زیرانداز 
و موادغذایی و کنسروجات باالی تاریخ 6 ماه از مردم استدعا 
می کنیم که در این راستا کمک های خودشان را به جمعیت 

هالل احمر در سراسر خراسان رضوی تحویل دهند. 
آبساالن با اشاره به اینکه »مردم می توانند کمک های غیرنقدی 
خود را نیز ارسال کنند«، گفت: مردم می توانند وجوه نقدی خود 
را نیز به حساب ۹۹۹۹۹ جمعیت هالل احمر نزد تمامی بانک ها 
واریز کنند. شماره کارت بانک ملت 6۱۰۴۳۳7۹۹۹۹۹۹۹۹6 
و بانک رفاه ۵۸۹۴6۳۱۸۵۰2۵۱۹7۳۰ نیز  کارت هایی است 
که مردم می توانند کمک های خودشان را به آن ها واریز کنند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خبر داد
  تصویب طرح های اشتغال زا 

در چهار شهرستان خراسان رضوی
قدس: معاون هماهنگی 
استانداری  عمرانی  امور 
خراســان رضوی گفت: 
کارگــروه امور زیربنایی، 
روســتایی،  توســعه 
و  شــهری  عشــایری، 
آمایش سرزمین و محیط 
زیست استان با طرح های ساخت مجتمع ورزشی در شهرستان 
قوچان، واحد تولید کائولن در شهرستان تربت حیدریه و گلخانه 

پرورش قارچ در شهرستان بینالود موافقت کرد.
احمد یزدان  پناه افزود: در گزارش ارائه شده به دبیرخانه شورای 
عالی شهرســازی و معماری درباره تهیه و تدقیق گسل های 
شهر مشــهد در محدوده شهر، حاشیه ۳۰کیلومتری  شهر و 

تعیین حریم آن تأیید شد.
گفتنی است، در این جلسه، طرح هادی روستای »دوین« در 
حریم شهر مشــهد که در ۱7/2 هکتار و برای ۵6۴نفر تهیه 

شده است نیز به تصویب رسید.

  مادر »شهید محمد کرم  پور« 
آسمانی شد

خبرنگار  بشــرویه- 
»شــهید  مادر  قدس: 
محمد کرم پور هوشمند« 

آسمانی شد.
به گزارش خبرنگار قدس 
از بشــرویه مادر شهید 
محمد کرم پور هوشمند 
دوشنبه گذشته در ســن ۸2 سالگی به علت کهولت سن و 

بیماری دعوت حق را لبیک گفت.
پیکر این مادر شــهید روز گذشته با حضور مردم و مسئوالن 
این شهر در روستای فتح آباد بخش ارسک شهرستان بشرویه 
تشییع شد. شهید محمد کرم پور هوشمند در ۱۹ سالگی در 

عملیات کربالی2 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دانش آموزان مشهدی پیشقدم شدند 
  جمع آوری کمک های مردمی برای 

سیل زدگان سیستان و بلوچستان
هادیــان:  ســرور  
دوره  دانش آمــوزان 
دوم دبیرســتان شــهید  
 6 ناحیه  هاشــمی نژاد۳ 
مشهد به دنبال وقوع سیل 
استان  در جنوب  ویرانگر 
بلوچستان  و  سیســتان 

پیشقدم کمک رسانی به سیل زدگان شدند.
دبیر ریاضی این دبیرســتان به عنوان هماهنگ کننده این اقدام 
نوعدوستانه با اعالم این مطلب گفت: دانش آموزان این دبیرستان 
با برپایی پایگاه جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی به کمک 

هموطنان در این مناطق شتافتند.
رضا حاجی اســماعیلی دربــاره اقالم جمع آوری شــده افزود: 
خوشــبختانه با اعالم این حرکت انساندوستانه در ساعات اولیه 
تاکنــون حدود یک تن عــدس، ۱۱ کارتن روغــن، ۳۰۰ کیلو 
بلغور، ۱۰۰ قوطــی رب، ۱۵ عدد پتو و تعــدادی لباس گرم و 
حدود ۳میلیون تومان وجه نقد نیز جمع آوری شده است. البته 
تجربیات قبلی نشان از آن دارد که در روزهای آینده روند کمک ها 

با اطالع رسانی، بیشتر نیز خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه این مدرسه تاکنون در راستای 
حرکت های انساندوســتانه و کمک به همنوعان گام های خوبی 
برداشته اســت، بیان کرد: در گذشــته نیز اقالم خوراکی برای 
دانش آموزان حاشــیه شهر مشــهد خریداری کرده بودیم که با 

هماهنگی خیران به این کار اختصاص دادیم. 
وی یادآور شد: این دبیرستان پسرانه امسال نیز هزینه های جشن 

روز معلم را به شکلی متفاوت هزینه کرد.
نماینده دبیران دبیرســتان شــهید  هاشــمی نژاد ۳ بیان کرد: 
هزینه های جشن روز معلم را به یکی از همکاران که دچار بیماری 

سخت درمان شده بود، هدیه کردیم. 
رضا حاجی اسماعیلی اظهار کرد: مدرسه ما جزو مدارس سازمان 
پرورش استعدادهای درخشان اســت و 7۵ نیرو دارد و در کنار 
آموزش علم به دانش آموزان سعی کردیم در ابعاد مختلف اخالقی 

نیز برای دانش آموزان برنامه های مختلفی را داشته باشیم.
وی افزود: از دیگر برنامه های ما در سال های گذشته، جمع آوری 
پول ترقه های چهارشنبه آخر سال دانش آموزان بود که این هزینه 

تبدیل به دو صندلی  چرخدار برای معلوالن فیاض بخش شد. 
وی دربــاره دیگر فعالیت های این مدرســه ابراز کــرد: در زلزله 
کرمانشاه کمپین کمک به زلزله زدگان در مدرسه راه اندازی کردیم 

و ۱۰ نیسان کمک های جمع آوری شده ارسال شد.
اسماعیلی گفت: امسال نیز یک هزار و ۳۰۰ بسته نوشت افزار و 
کیف به دانش آموزان محروم حاشــیه شهر در منطقه تبادکان و 
رضویه اهدا شد و همچنین دو روز در هفته با کمک همکاران در 
2۵ مدرسه منطقه تبادکان و رضویه صبحانه گرم شامل بلغور و 

عدسی در بین دانش آموزان توزیع می شود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: نیک اندیشان در صورت تمایل 
برای کمک به مردم مظلوم ســیل زده سیســتان و بلوچستان 
می تواننــد با مراجعه به این پایگاه بین آموزگار 6۹ و 7۱ )قبل از 

تقاطع شهید ستاری( کمک های خود را اهدا کنند.

 اهدای یک روز حقوق پایوران بسیج به سیل زدگان
خبر دیگری حاکی اســت فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه 
نیشــابور از اهدای یک روز حقوق به ســیل زدگان سیستان و 

بلوچستان توسط پایوران بسیج این شهرستان خبر داد.
حســینی اظهار کرد: پس از پیــام رهبر معظم انقالب مبنی بر 
مشکالت ناشــی از بارندگی های شدید در جنوب شرقی کشور 
پایوران این ناحیه به صورت داوطلبانه یک روز حقوق خود را به 

سیل زدگان اهدا کردند.
وی گفــت: گروه های جهادی این ناحیه در حــال تدارک اعزام 
به منطقه هســتند و همچنین پایگاه های مقاومت بسیج آماده 

جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم هستند.

واکاویاقتصاد استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:
هیچ مانعی در مسیر سرمایه گذاری مشروع 

قابل تحمل  نیست
قدس: معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی گفت: این استان 
با ســهم 6۰ درصدی از صــادرات ایران به 
آسیای میانه محور صادرات کاال به کشورهای 
cis بــوده و از اهمیت خاصی در این زمینه 
برخــوردار اســت. رســولیان در افتتاحیه 
نمایشگاه »لوازم خانگی« مشهد که در محل 

نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا فرصت 
مغتنمی برای توسعه صادرات به این کشورهاست.

وی عزم اســتان در حمایت از سرمایه گذاری را جدی دانست و اعالم کرد: هیچ مانعی در 
مسیر سرمایه گذاری مشروع قابل تحمل نیست. 

بخشدار این منطقه:
نیمی از مدیران بخش کوهسرخ 

غیربومی هستند
ایرنا: بخشدار کوهسرخ گفت: بومی نبودن 
نیمــی از مدیران این بخش از شهرســتان 
کاشمر سبب شــده تا این گروه از مدیران 
دســتگاه های مختلف مجبور به رفت و آمد 
بین کوهسرخ و کاشمر باشند که همین امر 

موجب بروز مشکالتی شده است.
مجید کاریزنویی اظهار کــرد: این موضوع 

سبب شده تا این گروه از مدیران مجبور به رفت و آمد بین کوهسرخ و کاشمر باشند که 
همین امر موجب بروز مشکالتی شده است. همچنین عدم توسعه متوازن در حوزه های 
خدمات درمانی، حمل  و نقل، تلفن همراه و مبلمان شهری از چالش های  این منطقه به 

شمار می رود.

قدس: پس از ارائه الیحه بودجه ســال ۹۹ به مجلس 
شــورای اســالمی مباحث متعددی دربــاره اعتبارات 
بخش های مختلف مطرح شده که برخی از این موارد در 
رسانه ها و از جمله روزنامه قدس نیز منتشر شده است 
که از آن جمله می توان به اعتبارات حاشیه شهر و بافت 

فرسوده مشهد اشاره کرد.
بر همین اساس یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در حوزه 
اعتبارات بودجه ای مشهد بودجه های تخصیص یافته به مسئله 
آب و فاضالب این کالنشــهر است؛ چراکه شاید بتوان گفت 
مســئله تأمین آب شرب ۳میلیون جمعیت ساکن و ساالنه 
بیش از 2۰میلیون جمعیت سیال یا همان زائر و مسافر این 
شــهر یکی از جدی ترین دغدغه های مدیران شهر و چه بسا 

استان و کشور بوده و هست.

  احتماالت نگران کننده
در همــان روزهــای اول ارائه الیحه بودجه ســال آینده به 
مجلس شاهد انتشار برخی اخبار غیرموثق و یا پیش بینی ها 
و احتماالتی بودیم که از کاهش اعتبارات در برخی از حوزه ها 
حکایت داشت و در این بین خبرهایی هم به گوش می رسید 
کــه اعتبارات مربوط به آب و فاضالب کالنشــهرها به دلیل 
گنجاندن بندهایی در الیحه بودجه که اندکی درآمدهای آن ها 

را افزایش می دهد کاهش یافته است.
اما در روزهای بعد که اطالعات تکمیلی در اختیار رسانه ها قرار 
گرفت مشخص شد این احتماالت در اکثر قسمت ها اشتباه 
در برداشت هایی بوده که از الیحه بودجه صورت گرفته است.

 طرح های بزرگ آبی مشهد
اما با تمام این اوصاف همان گونه که گفته شــد کالنشــهر 
مشهد شرایط متفاوتی نســبت به تمام کالنشهرهای دیگر 
دارد و تقریباً در هیچ کدام از کالنشهرهای کشور شاهد وجود 

چندین طرح بزرگ آب و فاضالبی نیستیم.

به عنوان مثال طرح انتقال آب از ســد دوســتی که از 
ســال ها پیش آغاز شــده و همچنان نیازمند اعتبارات 
تکمیلی برای اتمام اســت و یا اینکه طرح انتقال آب از 
سد ارداک و طرح هایی چون طرح اگو و نوسازی شبکه 
قدیمی این شهر شاید برابر و یا حتی بیشتر از اعتبارات 

آب و فاضالب برخی از استان ها باشد.

 مهربانی الیحه بودجه با مشهد
لذا به منظور اطالع از آخرین جمع بندی های صورت گرفته 
از اعتبارات آب و فاضالب مشهد در بودجه سال آینده با علی 
بصیــرت، مدیر دفتر برنامه ریزی و کنتــرل طرح های آب و 

فاضالب مشهد گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.
بصیــرت گفت: در مجموع نمی توان گفــت اعتبارات آبفای 
مشهد کاهش یافته ولی آنچه مسلم است طرح های آبی مشهد 

نیازمند اعتبارات بیشتری است.
وی ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته در 
ســال های گذشته قرار بود آخرین اعتبارات پروژه انتقال آب 
سد دوستی به مشــهد در سال ۹۸ پرداخت شود و در سال 
۹۹ این ردیف بودجه ای حذف شود اما با پیگیری های صورت 

گرفته مدیران، اعتبار 2۵۰ میلیارد ریالی برای این پروژه در 
الیحه سال آینده گنجانده شد.

وی افزود: در خصوص پروژه آبرســانی به مشــهد از سد 
ارداک نیز اعتبارات در نظر گرفته شده مقداری بیشتر شده 
و از ۳۵ میلیارد ریال به ۴۰میلیارد ریال افزایش یافته، لذا 
در مجموع اعتبارات ملی پروژه های آبرسانی مشهد اندکی 

افزایش را نشان می دهد.
بصیرت اظهار کرد: در بخش اعتبارات اســتانی هم در حال 
رایزنی با مدیران برنامه و بودجه اســتان هستیم و امیدواریم 

اعتبارات الزم در اختیار آبفای مشهد قرار بگیرد.

 سرمایه بخش خصوصی موتور محرکه اعتباراتی
با تمام این اوصاف مدیر عامل شــرکت آبفای مشــهد 
هرچند معتقد است اعتبارات آن ها افزایش هم داشته 
ولی بر این نکته تأکید دارد که مشهد نیازمند اعتبارات 

بیشتری است.
اسماعیلیان مدتی پیش در مصاحبه با یکی از روزنامه ها گفته 
بود: در سد ارداک حجم اعتبارات مورد نیاز از ۴۰ میلیارد ریال 
بیشتر است باید تصفیه خانه ساخته شود که باید حتماً سال 
آینده این کار را شروع کنیم، در حالی که اعتبار ۴۰ میلیارد 
ریالی کافی نیســت. ۱6 درصد کاهش بودجه در بخش آب 
استان داشتیم و در سه ردیف خط انتقال آب از سد دوستی،  
پروژه آبرسانی از سد ارداک و بخش فاضالب بودجه کاهش 

نداشته، اما نیاز ما بیشتر است.
وی می افزاید: در بخش فاضالب دو بسته داریم که یک بسته 
2هزار میلیارد تومان و دیگری ۴هزار میلیارد تومان اســت، 
بدین منظور به ســراغ بخش خصوصی رفتیم تا با مشارکت 
آن ها مشــکل را حل کنیم. مهم ترین رویکرد ما استفاده از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است که در مشهد این ظرفیت 
به طور کامل وجود دارد و اکنون در حال طی کردن تشریفات 

قانونی هستیم.

قدس واکاوی کرد

بودجه های قطره چکانی برای آب مشهد
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روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خبر داد

 ساخت باند سوم فرودگاه مشهد
در حال جانمایی

قــدس: مدیــر کـــل 
خراســان   فرودگاه هــای 
رضوی ســاخت باند سوم 
و نصب  فرودگاه مشــهد 
ILS جدید را از برنامه های 
اقدام فرودگاه  در دســت 

مشهد برشمرد.
محمود امانی بنی گفت: ســاخت باند ســوم فرودگاه مشهد در 
مرحله جانمایی قرار دارد و به دنبال این هستیم تا مکان مناسبی 
برای ساخت باند سوم پیدا کنیم تا به لحاظ هوانوردی و  ایمنی 

مورد تأیید باشد.
به گفته وی فرودگاه مشهد دارای دو باند است که یکی از باندها 
مجهز به سیســتم ILS بوده و به زودی باند دوم نیز مجهز به 
ILS خواهد شــد. همچنین هر دو باند مجهز به روشنایی باند 

بوده و اپرون فرودگاه به شکل همزمان پذیرای ۳۸ پرواز است.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های ما نصب چهار ایربریج 
در فرودگاه مشهد است. اکنون کار جانمایی آن در دست انجام 
است و به محض اینکه کار مکان یابی تمام شود، نصب ایربریج ها 
را شــروع می کنیم. با نصب ایربریج هــای جدید که مجهز به 
سیســتم تهویه و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیاست، کیفیت 
سرویس دهی به پروازها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

 معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد

  936پرونده حقوقی موقوفات 
در محاکم خراسان رضوی

قدس: معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی گفت: 9۳6 پرونده حقوقی در راستای صیانت از 
موقوفــات، رفع تصرف از امــاک و اراضی وقفی و وصول حقوق 
موقوفات در محاکم قضایی اســتان در حال رســیدگی اســت. 
حجت االســام محمد ذاکری با بیان اینکــه در ابتدا تاش های 
اولیه برای حل وفصل موضوعات و ایجاد صلح و سازش پرونده های 
مذکــور از طریق تعامل با طرفین دعوی صورت گرفته، افزود: در 
صورت عدم حصول نتیجه از پیگیری های صورت گرفته، پرونده ها 
در راستای اســتیفای حقوق موقوفات در محاکم قضایی استان 
مطرح می شــود. وی یادآور شــد: براســاس بررسی های صورت 
گرفته حدود 50درصد از پرونده های دعاوی بین اشخاص نسبت 
به واحدهای مسکونی، تجاری و… واقع در اراضی موقوفه است 
که اوقاف به نمایندگــی از موقوفات طرف دعوی قرار می گیرد و 
همچنین دعاوی مطرح شده از ناحیه افراد علیه اوقاف به نمایندگی 
از موقوفات برای تولیت موقوفات است که دفاع الزم برای استیفای 

حقوق موقوفات از ناحیه ادارات اوقاف دعوت به عمل می آید.

 مادر مشهدی در سومین بارداری 
پنج قلو به دنیا آورد

قدس: مادر بیست وهشت 
ســاله مشــهدی با تولد 
نــوزادان پنج قلو، صاحب 
فریده  فرزند شــد.  هفت 
اخاقی، رئیس بیمارستان 
ام البنین)س( با اعام این 
خبرگفــت: این مــادر در 

سومین بارداری خود و در هفته بیست و هشتم در شرایط نزدیک 
به وضع حمل به ایــن مرکز مراجعه کرد که پس از تاش تیم 

پزشکی نوزادانی با سامتی کامل متولد شدند.
وی ادامه داد: خوشــبختانه با تاش تیم های پزشکی و مراقبت 
بسیار مناسب، نوزادان در سامتی کامل به سر می برند به نحوی 
که تاکنون سه نوزاد مرخص و دو نوزاد دیگر در این مرکز بستری 
هستند. معصومه میرتیموری، دانشیار گروه زنان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و پزشک متخصص این زایمان با بیان اینکه این 
مادر  از متخصص زنان یا ماما داروی کمک باروری دریافت کرده 
که داروها موجب چند قلوزایی شــده اســت، ادامه داد: مادر با 
درد زایمان در هفته بیســت وهشتم بارداری مراجعه کرده که 
موجب تولد نوزادان نارس شد. وی گفت: شرایط نوزادان به حدی 
وخیم بود که نمی توانستیم از عواملی که موجب رسیده شدن 
ریه می شود اســتفاده کنیم، زیرا زمان کمی در اختیار بود، اما 
خوشبختانه با خدمات بخش مراقبت های ویژه هر پنج نوزاد در 
شــرایط خوبی به سر می برند. مغربی، فوق تخصص نوزادان نیز 
در خصوص شرایط پنج قلوها گفت: پنج قلوهای نارس از مادری 
بیست وهشت ساله متولد شدند که کوچک ترین آن ها 700 گرم 
و بزرگ تریــن آن ها یک کیلو و170 گرم بود، از همین رو همه 

نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری شدند.
وی ادامه داد: هم اکنون  ۴۸ روز از تولد نوزادان می گذرد و ســه 
نوزاد با وزن های یک کیلو و 200 گرم مرخص شدند و نوزاد 700 
گرمی در حال حاضر یک کیلو و 20 گرم است و باید تا یک ماه 

آینده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری باشد.
این فوق تخصص نــوزادان گفت: باید نوزادان به وزن یک کیلو 
و۴00 گرم برسند تا شــرایط ترخیص آن ها فراهم شود، اما به 
دلیل ازدحام بیمار در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان 
ام البنین)س(، نوزادان در شرایط ثابت جسمی با وزن یک کیلو 
و 200 گرم مرخص می شــوند. مادر پنــج قلوها گفت: در اتاق 
آی ســی یو نوزادان آموزش های الزم را برای نگهداری از نوزادانم 
دریافــت کرده ام، امــا دو فرزند دیگرم هنوز نیــاز به مراقبت و 
بستری شدن دارند. وی ادامه داد: هزینه نوزادانم سرسام آور است 
و ما نیازمند اقدامات حمایتی هســتیم، چرا که در حال حاضر 
مســتأجریم و هیچ صاحبخانه ای حاضر نیست به ما که اکنون 

صاحب هفت فرزند هستیم خانه اجاره بدهد.

 خودرو پارک شده در خانه
 356 کیلوگرم تریاک بار داشت

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان جنوبی 
گفــت: در بازرســی از 
خودرو پارک شــده در 
شهرســتان  در  منزلی 
سربیشه ۳56 کیلوگرم 

تریاک کشف شد.
ســردار مجید شــجاع اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر خراسان جنوبی با دریافت اطاعاتی مبنی بر دپوی 
موادمخدر در منزلی در یکی از روستاهای شهرستان سربیشه، 
موضوع را پیگیری و محل دپوی موادمخدر را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان خراســان جنوبی بیان کرد: مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی پس از هماهنگی 
با مقام قضایی و همراهی مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان سربیشه، محل شناسایی شده را بازرسی کردند که 
از یک ســواری پژو ۴05 پارک شده در این محل ۳56 کیلو 

تریاک کشف شد.
سردار شجاع تصریح کرد: مأموران در این رابطه چهار سوداگر 
مرگ را دستگیر کردند که متهمان پس از تشکیل پرونده به 

مقام قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد خبر داد
 عملیات امدادی در کوالک 

برای انتقال سه زن باردار
باشگاه خبرنگاران: با 
شبکه  نیروهای  کمک 
بهداشت و درمان تایباد 
ســه زن بــاردار که در 
میان بارش شدید برف 
گرفتــار کوالک شــده 

بودند، نجات یافتند.
دکتر ســیدمحمد موسوی، مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
تایباد گفت: طبق گزارش های اعام شــده به اورژانس 115 
ســه زن باردار در روستا های ریزه، شیزن و خیرآباد در بخش 
میان والیت این شهرستان برای انتقال به بیمارستان با مشکل 
مواجه شدند که بافاصله تیم های امدادی به محل های مورد 

نظر اعزام شدند.
وی افزود: در ابتدای صبح روز دوشنبه گذشته زن باردار بیست 
وهفت ساله ساکن روستای »ریزه« در بخش میان والیت این 
شهرستان که هنگام انتقال به مرکز درمانی با خودرو شخصی، 
در میان کوالک و برف گرفتار می شــود با تاش سه ساعته 
گروه های فوریت های پزشکی، امداد و راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای تایباد زن باردار از میــان برف و کوالک نجات داده 
شده و به بیمارستان خاتم االنبیا)ص( تایباد منتقل شد. به این 
واسطه فرد مذکور در سامت کامل فرزندش را به دنیا آورد و 
در حال حاضر هم اوضاع جسمانی او و نوزادش مساعد است.

وی در تشــریح عملیات دوم هم عنوان کرد: ســاعت حدود 
12 همــان روز در پی تماس تلفنی مبنی بر اینکه یک خانم 
باردار در روستای شیزن در منزل زایمان کرده، مأموران برای 
انتقال وی به بیمارســتان اعزام و با تاش های انجام شــده 
پس از گذشــت 10 ســاعت مادر و فرزندش به بیمارستان 

خاتم االنبیا)ص( منتقل شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد افزود: همچنین نیرو های 
اورژانس و امدادی کمی بعد یک زن هجده ساله باردار را برای 

وضع حمل از روستای خیرآباد به تایباد منتقل کردند.

فرمانده مرزبانی تشریح کرد
 کشف سالح و نارنجک 

از قاچاقچیان مواد
فرمانده  قرمــز:  خط 
اســتان  مرزبانــی 
خراسان رضوی از کشف 
محمولــه موادافیونــی 
چنــد  دســتگیری  و 
قاچاقچی توسط مرزبانان 

این استان خبر داد.
سردار ماشااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
در تشــریح این خبر بیان کرد : در راستای برخورد قاطع با 
قاچاقچیان موادمخدر و جلوگیری از ورود موادافیونی به داخل 
کشور، مرزبانان این استان موفق شدند در سه عملیات جداگانه 

بیش از 102 کیلوگرم موادمخدر را کشف کنند.
وی در ادامه افزود: در این عملیات ها مرزبانان خراسان رضوی 
با اشــرافیت اطاعاتی و نیز رصد شبانه روزی تحرکات مرزی 
موفق شــدند 102 کیلو و 9۴0 گرم انــواع موادمخدر از نوع 

تریاک، حشیش و هروئین فشرده کشف نمایند.
ســردار جان نثار در تکمیل این خبر افزود: در همین راســتا 
یک قبضه ســاح کاش، سه تیغه خشاب و مهمات مربوط و 
یک نارنجک دســتی کشف، دو دستگاه تریلی توقیف و  پنج 
قاچاقچی دســتگیر و روانه مراجع ذی صاح شــدند. فرمانده 
مرزبانی استان خراســان رضوی در پایان گفت: امروز مرزبانان 
خراســان رضوی با توکل به خدا و ائمه اطهار)ع( و تاش های 
شبانه روزی توانسته اند امنیت پایداری را در مرزهای استان ایجاد 
نمایند، بنابراین قاچاقیان موادمخدر و ساح بدانند در مرزهای 

این استان نخواهند توانست نقشه شوم خود را عملی کنند.

 کشف ۱۰ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال در طبس

خط قرمز: رئیس پلیس آگاهی اســتان خراســان جنوبی از 
کشف 10 دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش یک میلیارد 

ریال در شهرستان طبس خبر داد.
ســیدغامرضا حســینی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی 
شهرســتان طبس با دریافت اطاعاتی مبنی بر اســتفاده و 
نگهداری افرادی سودجو از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
»بیت کوین« موضوع پیگیری و محل نگهداری این دستگاه ها 

در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی شد.
وی افــزود: مأمــوران بــا هماهنگــی مقــام قضایی محل 
شناسایی شده را بازرســی کردند که در بازرسی از این محل 
10 دستگاه استخراج ارز دیجیتال و 10 دستگاه پاور مربوط 
کشف شد که کارشناسان ارزش این دستگاه ها را افزون بر یک 

میلیارد ریال برآورد کردند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این رابطه یک 

متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

زاویه تصویر

اولین برف زمستانی در تبادکان

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     .

چراپلیساعمالقانوننمیکرد؟
روزی که برف سنگینی آمد درست است شهرداری موظف به نمک پاشی در سطح خیابان ها 
بود تا مانع سرخوردن خودروها شود، اما اکثریت خودروها هم زنجیرچرخ نداشتند که موجب 
تصادفات زیادی شد و متأسفانه پلیس راهور هم در اکثر موارد توجهی به نبستن زنجیر چرخ 

خودروها نکرد و اعمال قانون نمی کرد؟
936...6۱58

پاسخالیتبهیکپیاممردمی
احتراماً نظر به انتشــار پیامک مردمی نشریه شــماره 9157، مورخ 21 دی ماه 1۳9۸ ستون 

رخ دررخ، پاسخ این شهروند محترم جهت تنویر افکار عمومی به حضور ارسال می شود.
پیامک شهروند محترم:

بابت ۳6 دقیقه پارک در حاشــیه خیابان از الیت پیام آمده و مبلغ 16 هزار و ۳50ریال کسر 

شده است. پارک در حاشیه خیابان مگر دقیقه ای چند حساب می شود؟ مسئوالن الیت پاسخگو 
باشند.

پاسخ روابط عمومی شرکت الیت:
به استحضار شهروندان عزیز می رســاند براساس مصوبه شورای اسامی شهر مشهد و تأیید 
اســتاندار خراسان رضوی به نمایندگی از وزیر کشور، تعرفه پارک حاشیه معابر برای گروه الف 
750 تومان، گروه ب 625 تومان و گروه ج 500 تومان به ازای هر نیم ساعت است. همچنین 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی، توقف خودرو تا 
نیم ســاعت رایگان و برای توقف های بیش از ۳0 دقیقه، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و 

دریافت خواهد شد.
برای توقف ۳6 دقیقه ای خودرو این شــهروند عزیز در معبر گروه الف، شامل دوبازه نیم ساعته 
می شــود:1500= 750*2 به اضافه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که در نهایت هزار و6۳5 

تومان کسر شارژ صورت گرفته است.
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مالک متخلف یک قصابی  عقیل رحمانی
در مشــهد که چند صد کیلوگوشــت تاریخ 
مصرف گذشته را برای در بردن از اعمال قانون 
در یک کمد دیواری و حمام مخفی کرده بود، 
زمانی دســتش رو شد که کارشناسان صمت 
اســتان با تیزبینی ســر کمد دیواری و حمام 

رفتند.
بررســی های میدانی در زمینه گران فروشی، 
کم فروشــی و... توســط کارشناسان معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی طبق روال همیشــگی ادامه 
داشت تا اینکه اطاعاتی از اقدامات عجیب و 
غریب مالک یک قصابی روی میز کارشناسان 

قرار گرفت.

پچپچهاییکهپشتآن
تخلفینهفتهبود!

از همین رو و برای بررســی ماجرا یک تیم به 
محل موردنظر که در حوالی خیابان شــهید 
کامیاب قرار داشت اعزام و موضوع را به صورت 

پوششی تحت کنترل قرار دادند.
وقتی ماجرا به صورت میدانی و دقیق پیگیری 
شــد، اطاعات تکمیلی حاکــی از نگهداری 
مقــداری گوشــت تاریخ مصرف گذشــته، 
بی هویت و ... در محل بود. برهمین اساس بود 
که کارشناسان ماجرا را به شبکه دامپزشکی 
مشــهد اعام کرده و پس از حضور تیم های 
کارشناسی شــبکه دامپزشکی مشهد، اعمال 

قاطع قانون در محل کلید خورد.
پس از آن کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان وارد محل شده 

و آنجا را مورد بازرسی قرار دادند.
وقتی طبقه همکف مورد بازرسی قرار گرفت، 
یکی از کارشناســان معاونت بازرسی سازمان 
صمت به رفتار مدیر فروشــگاه و کارگرهای 
او مشــکوک شــد. درهمین زمینه از مالک 
فروشگاه می پرســند از طبقه باالی فروشگاه 
چه استفاده ای می کنید، در پاسخ فرد مذکور 

مدعی می شــود سیســتم 
حسابداری ما آنجا قرار دارد 
و فعالیت دیگری در آن طبقه 
صــورت نمی گیــرد. همین 
پرسش و پاسخ موجب شد 
کارشناســان صمت از مالک 
قصابی بخواهند همراه با آن ها 
به طبقه باال بیاید تا آن محل 

هم مورد بازرسی قرار گیرد.

کمددیواریپرازگوشتتاریخمصرف
گذشته

وقتی کارشناسان به طبقه باال رفته و به سراغ 
کمد دیواری که در یکی از اتاق ها قرار داشت 
حرکت کردند، رنگ از صــورت فرد متخلف 
پرید، چرا که وقتی َدر آن باز شــد، معلوم شد 
بسته های زیادی از گوشت قرمز از نوع برزیلی 

داخل آن جاسازی شده بود.
این اقدام مشکوک وقتی بیشتر مورد تحقیق 
قرار گرفت مشخص شد  تمامی گوشت های 
مکشوفه تاریخ مصرف گذشته است. از طرفی 

بنا به دالیلی نامعلوم تمامی 
بســته ها به دو نیم تقسیم 

شده بود.
 با لــو رفتن ایــن ماجرا و 
با توجه به اینکــه احتمال 
می رفت از این محموله تاریخ 
مصــرف گذشــته در جای 
دیگــری از آن واحد مخفی 
بازرسی  دایره  باشــد،  شده 
گسترده تر شد که در پی آن 
مشخص شــد این گمان کارشناسان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت هم درست بود، زیرا 
وقتی داخل حمام هم مشــاهده شد مقداری 
دیگر از این گوشت های تاریخ مصرف گذشته 

کشف شد.

کشفگوشتودنبهبیهویت
وپلمبسردخانه

وقتی دلیل تحرکات مشکوک مالک فروشگاه 
و دیگران لو رفت، از سوی کارشناسان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت و شبکه دامپزشکی 

مشهد، ســامت دیگر فراورده های خام دامی 
که در محل نگهداری می شد هم مورد تحقیق 

قرار گرفت. 
به این واسطه هم دیگر تخلفات صورت گرفته 
در قصابــی مذکور لو رفــت و در پی آن 1۸6 
کیلوگرم دنبه و 206 کیلوگرم گوشــت قرمز 

بی هویت کشف شد. 
از ســوی دیگر 5۸0 کیلوگرم قلوه گاهی که 
کارشناسان شبکه دامپزشکی به سامت آن ها 
هم مشکوک شده بودند و نیاز بود برای بررسی 
بیشــتر آن ها نیز توقیف شــوند، به سردخانه 
همان فروشــگاه منتقل و در پایان سردخانه 
مذکور برای طی شــدن دیگر مراحل پرونده 

پلمب شد.

رفتار مشکوک یک قصاب اقدام عجیبی را برمال کرد

کشفگوشتتاریخمصرفگذشتهدرکمددیواری!

تخلفاتدیگریهمدر
قصابیمذکورلورفتو
درپیآن186کیلوگرم

دنبهو206کیلوگرم
گوشتقرمزبیهویت

کشفشد

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
 برف دوباره میهمان خراسان رضوی می شود

قدس: هواشناسی خراسان رضوی پایان هفته ای برفی را برای 
اغلب مناطق استان پیش بینی کرد. براساس اعام هواشناسی 
خراســان رضوی تا پایان هفته جاری ضمن ماندگاری هوای 
ســرد، افزایش ابر و سرعت وزش باد در بعضی از ساعات روز 
برای غالب نقاط اســتان پیش بینی می شود. بعدازظهر امروز 
در نیمه غربی اســتان احتمال بارش پراکنده وجود دارد و در 
روزهای پنجشــنبه و جمعه در بخش هایی از نیمه شمالی و 
شرقی استان بارش های پراکنده گاهی به صورت برف دور از 
انتظار نیست. در این مدت تشکیل مه، کاهش دید و یخبندان 

در محورها و مسیرهای استان پیش بینی می شود.
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خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری اعضای باند 
حرفه ای سرقت خودرو و همچنین یک مالخر اموال مسروقه 

در عملیات سه ساعته پلیس خبر داد.
سرهنگ عباس صارمی گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت 
خودرو در منطقه ای از شهر مشهد، دستورات الزم برای اجرای 
طرح ضربتی تشدید مقابله با سرقت ها به سرکانتری پلیس 

جنوب مشهد صادر شد.
وی افزود: تیم هــای دایره تجســس کانتری نجفی در این 
مأموریت ضربتی با اقدام های گســترده اطاعاتی و بررســی 
سرنخ های  بدســت آمده یکی از عامان اصلی این سرقت ها 

را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند.

فرمانده  انتظامی مشهد گفت: مأموران کانتری نجفی پس از 
ردزنی های دقیق و کنترل و مراقبت های پوششی، این متهم را 
در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند. وی اظهار کرد: پلیس  با 
هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه این متهم را مورد بازرسی قرار 
داد که در نتیجه دو دســتگاه خودروسواری سرقتی و مقادیر 
زیادی وســایل و قطعات خودرو کشف شد. سرهنگ صارمی 
گفت: متهم تاکنون با معرفی دو همدست خود به سرقت چهار 

دستگاه خودرو اعتراف کرده و تحقیقات از او ادامه دارد.
فرمانده  انتظامی مشــهد گفت: تیم دایره تجسس کانتری 
نجفی در ادامه اجرای طرح ضربتی تشــدید مقابله با سرقت 
و انجام تحقیقات خود یک مالخر اموال مسروقه را شناسایی 

و دســتگیر کرد. سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد: پلیس در 
بازرسی بدنی از متهم یک قبضه اسلحه کلت کمری و تعدادی 
فشنگ کشــف کرد و در بازرسی از خانه متهم نیز مقادیری 
لوازم و قطعات خودرو و یک دستگاه بی سیم کشف شد. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: تحقیقات از متهمان دستگیر شده 
برای کشــف دیگر اقدامات مجرمانه آنان و علت حمل ساح 

توسط مالخر اموال مسروقه ادامه دارد.

رئیس پلیس مشهد در توضیح یک عملیات پلیسی خبر داد

دستگیری مالخری که مسلح بود!



یار مهربان

خبر

ورزش خراسان گزارش قدس از پشت درهای اتاق عمل

طنین زندگی در تپش قلب اهدایی

محبوبــه علی پور  پشــت در اتاق عمل 
ایستاده ام تا دکتر متخصص قلب بیاید. پرستار 
با تلفن به آنکه پشت خط است، می گوید: »این 
بیمار سه بار است که عملش به تأخیر افتاده و 
حالش هم خوب نیست. خیلی امیدوار بود که 
زودتر عمل می  شود، بهتر است که در اولویت 

باشد«. 
نگاهم می لغزد ســمت جمعیتی که در سالن 
انتظار بی قرارند. بیشــتر پوشه ها و پاکت های 

نتیجه آزمایش ها را در دست دارند.
 

 دوباره متولد شدم
دخترک جوان اســت و ترکه ای. ســه سالی 
اســت که قلبی اهدایی در سینه اش می زند. 
او می گوید: در زمان تولدم پزشکان تشخیص 
دادند که قلبم بیمار اســت امــا آن قدر مهم 
نیســت و فقط دارو می خوردم تا اینکه چهار 
سال پیش درحالی که کمتر از20 سال داشتم 
سکته کردم، بنابراین پزشکان تأکید کردند باید 
به فکر پیوند قلب باشــم. خیلی شوکه شدم و 
باور نمی کردم که چنین وضعیتی دارم. چند 
ماه بعد پیوند قلب انجام شد و وقتی اولین بار 
صدای قلب پیوندی را شنیدم گمان می کردم 

که دوباره متولد شده ام. 
وی ادامه می دهد: گرچه مرســوم نیست که 
خانواده دهنده و گیرنده همدیگر را ببینند، اما 
ما با هم مالقات هایی داریم. در اولین دیدار نیز 
آن ها اظهار خوشحالی می کردند و مرا در آغوش 
گرفته و گریه می کردند، خودم اما ناراحت بودم. 
به نظرم تصمیم آن ها بسیار ارزشمند بوده که 
ترجیح دادند قلب فرزندشان به بیماری دیگر 
هدیه شــود و به تپش ادامه بدهد. بدون این 
مســئله که من قلبی دریافت کــرده ام، امروز 
معتقدم اهدای عضو از انسانی ترین تصمیم های 
افراد و خانواده های بیماران مرگ مغزی است، 
چراکه با اهدای عضو به انسان های دیگر زندگی 
می بخشند. دختر جوان که هنوز روند درمانش 
ادامــه دارد از خانواده دهنده قلبش به عنوان 

»خانواده قلبی« اش یاد می کند. 

 پسرم کنارم هست 
چون قلبش هنوز می زند

خانمی جوان اســت و فرزند کوچکش کمتر 
از پنج ســال دارد. او روند اهدای عضو فرزند 
جوانش را بــا ظریف ترین جزئیــات توضیح 
می دهد، چنانکه انــگار با لحظه لحظه ماجرا 
همراهش بوده ایم. او می گوید: پسرم عید قربان 
به دنیا آمده بود و به رسم خودمان با پیشوند 
حاجی برایش اسم گذاشتیم و شد »حاجی«. 
شب نیمه شعبان چون صاحب کارش مراسمی 
داشتند زودتر کار را تعطیل کرده و پسرم هم 

زود به خانه برگشت. همسرم به دلیل مسائل 
کاری مشهد نبود. پسرم در راه به پدرش تلفن 
زد و گفت: کی بر می گردید؟ دلم برایتان تنگ 

شده است.
مادر بغض می کند و می افزاید: حدود ساعت 9 
شب سروصورتی صفا داد و گفت: با دوستانم 
بیرون می روم و زود برمی گردم. ســاعت از 12 
گذشته بود اما نیامد. عادت نداشت شب جایی 
بماند نگران بودم اما کاری از دستم بر نمی آمد. 
مردی همراهم نبود. صبح به پدرش زنگ زدم 
و ماجرا را توضیح دادم و پدرش قرار شــد در 
اولین فرصت خودش را برســاند. همراه پسر 
دیگرم به ســراغ دوستان و آشناهایش رفتیم 
که گفتند: شــب قبل تصادف کرده است. به 
بیمارستان های مختلفی سر زدیم، اما خبری 
نشد تا اینکه معلوم شد شب پیش بیماری را به 

بیمارستان طالقانی بردند، اما آنجا نبود. 
مادر ادامه می دهــد: از آنجا که موقع تصادف 

کیــف و تلفن همراهش را بــرده بودند، هیچ 
نشانه ای برای شناسایی نداشت. بنابراین عصر 
در بیمارستان امدادی به ما گفتند ممکن است 
یکی از بیمارانی که داریم پسر شما باشد. وقتی 
وارد شــدم نشناختم، ســرش را که به شدت 
ورم کرده بود را باندپیچی کرده بودند. دســت 
و پایش که شکســته بود را هم به طور موقت 
بســته بودند. به پرستارهمراه گفتم: این بچه 
من نیست. جواب داد: همین را از بیمارستان 
طالقانی آوردند. کنار تختش ایستادم و گفتم: 
پسرجان اگه تو پسرم هستی یک نشانه به من 
بده. پســرم دوبار پایــش را حرکت داد. هفت 
روز بیمارســتان امدادی بود و به وضوح روبه 
بهبودی می رفت تا جایی که پزشکش گفت: 
اگر جواب سی تی اسکن مغزش مناسب باشد 
دســت و پایش را عمل می کنیــم. بنابراین 
برای انجام سی تی اســکن بردند. از روز اول به 
ما اجازه نمی دادند که نزدیکش برویم اما روز 

انجام تصویربرداری دیدم که در زمان گذاشتن 
روی تخت، چون کمک پرســتارش تنها بود 
سر فرزندم به شدت روی تخت افتاد. اعتراض 
کردم اما گفتند مسئله مهمی نیست. درحالی 
که ازهمان زمان حالش وخیم ترشد تا جایی که 
درجه هوشیاری اش را صفر اعالم کردند. به این 
ترتیب قرار شد به دلیل مرگ مغزی اعضایش 

را اهدا کنیم. 
مادر حافظه عجیبــی دارد و مو به مو از اعداد 
و لحظه های وقوع ماجرا ســخن می گوید: به 
بیمارستان منتصریه منتقلش کردند. درحین 
انجــام برنامه های مقدماتــی و آزمایش های 
مختلف، متوجه شــدم که دو بار انگشــتان 
دســتش را حرکت داد. قبــول نمی کردند و 
می گفتند: این نشانه جدی نیست و هیچ کس 
بعــد از مرگ مغزی بهبود پیــدا نمی کند. به 
هرحال با اصرارهایم قرار شــد روند پیوند به 
تأخیر بیفتــد. به این ترتیب حدود یک هفته 
دیگر رونــد اهدا به تأخیر افتــاد. به هر روی 
مراحل پیوند انجام شد؛ کلیه هایش را به شیراز 
فرستادند و کبد، قلب و قسمتی از پوستش را 

هم به بیمارانی اهدا کردند. 
کلمات که از دهانش خارج می شود به وضوح 
می توان دریافت که همچنان با گذشت سال ها 
از فوت فرزندش، مرگ او را باور ندارد و به این 
یقین نرسیده که امکان بهبود فرزندش وجود 
نداشته است. مادر ادامه می دهد: زمانی که مرا 
آماده می کردند تا بپذیریم قلبش را اهدا کنند، 
با خودم گفتم: خــدا کند به یک خانم پیوند 
بزنند که بتوانم سرم را روی سینه اش بگذارم 

و صدای قلبش را بشنوم. 
اولین بار بعد از پیوند که صدای قلبش را شنیدم 
حالم دگرگون شد بعد از روزها بی قراری کمی 
آرام شــدم. وقتی که اولین بار با گیرنده قلب 
رو در رو شــدم، مثل مجنون ها فقط نگاهش 
می کــردم. بغلش کردم و گفتم: خوشــحالم 
صدای قلب بچه ام را می شنوم. با هیجان از او 
می خواستم که زود به زود به دیدنمان بیاید تا 
صدای قلب پسرم را بشنوم. البته بعد از مدتی 
دختر جوان قرار شد به شهرستان برود وقتی 
از این موضوع خبردار شــدم، گفتم: چرا مرا از 
قلب پسرم دور می کنی. زود به زود بیا ببینمت. 
خوشبختانه دختر خوبی است به ما سر می زند. 
چند هفته پیش هم برای ازدواج پســر دیگرم 

آمده بود. 

 

فرهنگ و هنر

محیط زیست
یک کارشناس مطرح کرد 

 ضرورت نهضت تغییر پارکینگ فلزی 
شهری به پارکینگ گل و گیاه

گرچه  احمد فیــاض:   
بارش رحمت الهی و وزش 
باد برای رفع آلودگی هوا 
و یا کاهــش اثرات منفی 
آالینده ها در کالنشــهرها 
از جمله مشــهد بســیار 
راهگشاســت  و  مفیــد 

اما با توجه به کمبود بارش ها و انســداد کریدورهای جابه جایی 
هوا می تــوان بــرای کاهــش آلودگی هــا و نقــش تخریبی 
آالینده ها بر سالمت شــهروندان، از گیاهان آپارتمانی به عنوان 
بهترین تصفیــه کننده های هوا اســتفاده مفیــد و نافع کرد.

بنا بر اذعان کارشناسان زیست محیطی و علوم کشاورزی می توان 
بــا ارتقای فرهنگ گیاه پروری و پــرورش گل و گیاه به ویژه در 
فضاهای آپارتمانی و بسته مانند ادارات، سازمان ها، اصناف و غیره 
تا حد زیادی از تأثیرات منفی آالینده ها و عوارض آن کاست. یک 
کارشــناس و متخصص علوم گل و گیاه در گفت وگو با خبرنگار 
ما در همین ارتباط اظهار کرد: آلودگی در فضاهای بســته مانند 
آپارتمان ها و اصناف تنها به آلودگی هوا )هنگام باز و بسته شدن 
درها و پنجره ها( خالصه نمی شــود بلکه با آالینده های دیگری 
ناشــی از زندگی مدرن و شــهری مانند مواد شیمیایی، رنگ ها 
و غیره نیز همراه می شــود. با این توضیح؛ ضرورت استفاده و به 
کارگیری گل های آپارتمانی و جانمایی آن در این محیط ها مورد 
تأیید و تأکید کارشناســان امر است. سمیه غفوری خاطرنشان 
کرد: حضور آالینده ها در فضاهای بســته بسیار خطرناک تر به 
 نظر می رسد و اثرات منفی متعددی بر نظام سالمت شهروندان 
دارد. کمترین این آثار تخریبی؛ سردرد، آلرژی، خستگی و عصبی 
شدن شهروندان است و در ابعاد خطرناک تر می توان به رشد انواع 
سرطان ها، بیماری های قلبی و عروقی و... و افزایش مرگ و میرها 
اشــاره کرد. این مدرس دانشگاه های مشهد افزود: در عین حال 
برای کاهش آلودگی ها در محیط های بسته و به ویژه آپارتمان ها، 
منازل، مغازه ها و... استفاده از گل و گیاه طبیعی به عنوان یکی از 

بهترین تصفیه کننده ها توصیه اکید می شود. 
وی افزود: اینکه با بستن در و پنجره ها مانع ورود آلودگی هوا به 
داخل خانه می شویم و تصور پاک بودن هوای درون خانه نه تنها 
تصوری اشتباه، بلکه خطرناک است. به تازگی سازمان فضایی ناسا 
تحقیقاتی را درباره گل و گیاهانی که موجب تصفیه هوای خانه، 
اداره و فضای بسته می شــوند انجام داده است و تعدادی از این 
گیاهان را معرفی کرده است. این گیاهان شامل موارد زیر هستند: 
دراسینا درمنسیس، ژربرا، نخل راپیس، آگلونما، گل عنکبوتی، 
سرخس آبلیتراتا، vلیریوپ، آنتوریوم، پوتوس، فیکوس بنجامین، 
آنتوریوم آندرانوم، سانِسوریا، پاپیتال، سرخس برگ شمشیری، 
نخل ققنوس و نخل مرداب. سمیه غفوری در پایان خاطرنشان 
کرد: در کالنشهرها اصناف و مشاغل بی شماری است که جانمایی 
تعداد زیادی گل و گیاه می تواند نقش بسزایی در کاهش عوارض 
آلودگی ها داشته باشد. البته در فرهنگ آپارتمان نشینی و منازل 
توجه به گل و گیاه تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته اما همان 
میزان نیز ناکافی اســت. در فرهنگ متعالی زندگی شهرنشینی 
بایســتی از پارکینگ فلزی شــهر)خودروها و سازه ها( به سوی 
پارکینگ گل و گیاه شــهری تغییر مسیر دهیم تا شاهد ثمرات 

شیرین و دلچسب آن و ارتقای نظام سالمت شهروندان باشیم.

 معرفی و خوانش کتاب بچه های 
حاج قاسم در کتابخانه شهید باهنر

قدس: به همت کتابخانه 
باهنر  شــهید  عمومــی 
مشــهد مقدس معرفی و 
»بچه های  کتاب  خوانش 
حاج قاسم« توسط استاد 
مشهد  فردوسی  دانشگاه 
به یاد و نام حاج قاســم 
سلیمانی برگزار شد. محمدامین وحدت، استاد دانشگاه فردوسی 
در این مراسم در معرفی کتاب بچه های حاج قاسم گفت: کتاب 
»بچه های حاج قاســم« خاطرات شفاهی از زندگی سردار حاج 
حسین معروفی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس است 
که با سردار حاج قاسم سلیمانی دوستی و ارتباط نزدیکی داشته 
است. این استاد دانشگاه ادامه داد: تحریف و تغییر در این کتاب 
وجود ندارد و با زبانی عامیانه حقایق جنگ و دوران دفاع مقدس 
را بیان کرده است و در جای جای کتاب جهان بینی اجتماعی از 
نگرش و دیدگاه حاج قاسم در برخورد با دوستان و دشمنان ذکر 

شده است. 
وی در ادامه به خوانش قسمت هایی از کتاب و خاطرات سردارحاج 
حســین معروفی در ایام حضور در جبهه های نبرد، ایام اسارت 
و نحوه آزادی از اســارت، بازگشت به وطن، پیگیری ها و حضور 
مؤثر ســردار حاج قاسم سلیمانی در دوران های مختلف زندگی 
وی پرداخت. وی از حضور مؤثر شخصیت حاج قاسم سلیمانی در 
چندین اثر شاخص دفاع مقدس از جمله کتاب های »آن بیست و 

سه نفر«، »من زنده ام« و »ققنوس فاتح« یاد کرد.

 صدور 162 سند اراضی موقوفه
در  سبزوار

قدس: مدیر کل ثبت اســناد و امالک خراسان رضوی از صدور 
سند حدنگاری برای 713 میلیون و 98 هزار و 559 مترمربع از 

اراضی مرتعی شهرستان سبزوار تا پایان آذرماه امسال خبر داد.
محمدحســن بهادر در دومین کارگروه امالک و کاداستر که در 
سبزوار برگزار شد گفت: مستندسازی امالک دولتی و یا انفال و 
اقدامات عملی در راستای حفظ حقوق بیت المال از عمده اهداف 

تشکیل این کارگروه هاست.
وی افزود: از مجموع 900 هزار هکتار از اراضی مرتعی موجود در 
این شهرستان تاکنون برای 710هزار هکتار سند حدنگاری صادر 
شــده که پیش بینی می شود با تالش مجموعه منابع طبیعی و 
کارکنان واحد ثبتی سبزوار تا پایان امسال میزان اسناد صادره به 

800 هزار هکتار برسد. 
مدیر کل ثبت اسناد و امالک همچنین از صدور سند مالکیت 77 
میلیون و 765 هزار و331 مترمربع از اراضی موقوفه شهرستان 
سبزوار در 9 ماهه امسال در قالب 162 سند خبر داد و خاطرنشان 
کرد: تا پایان سال جاری نیز برای 450 مورد از امالک روستاهای 
بــاالی 20 خانوار کــه در هیئت قانون الحاق مــوادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن رأی صادر شده، پس 

از اتمام مهلت اعتراض سند مالکیت صادر شود.

 مشت زن خراسان رضوی 
رکورد جهانی ثبت کرد

هیئت  رئیــس  قدس: 
ورزش کارگری خراسان 
مرتضی  رضوی گفــت: 
عطار، رزمی کار خراسان 
رضوی رکورد 20 ساعت 
مشــت زنی پی در پی را 
در سازمان جهانی ایمارو 
به نام خود ثبت کرد. حمیدرضا محمدی یوســف آباد در این 
خصوص اظهار کرد: مرتضی عطار، ورزشکار کاشمری با وارد 
کردن 189 هزار و 175 مشت پی در پی دست چپ و راست 
به کیســه بوکس، رکورد یاد شده را در جهان ثبت کرد. وی 
افزود: فیلم این ورزشکار برای بررسی و ثبت رکورد در اختیار 
چند گروه داوری قرار گرفت تا اینکه دیروز رکورد وی توسط 
این گروه ها تأیید شد. رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان 
رضوی ادامه داد: عطار روز 11 دی ماه با حضور نماینده ایمارو 
و برخی دیگر از مسئوالن و داوران در شهر کاشمر این حرکت 
را بدون وقفه انجام داد. محمدی گفت: این ورزشکار 32 ساله 
پیش از این نیز در تیرماه سال جاری، همزمان با سالروز والدت 
امام رضا)ع( در مســیر باغچه به مشــهد، با طی مسافت 65 
کیلومتری در مدت هشــت ســاعت، رکورد 58 هزار و 800 

مشت پیاپی چپ و راست را از آن خود کرد.

 کتابخانه ویژه بانوان دهه فجر 
راه اندازی می شود
جلســه  در  قــدس: 
مشــترک مدیــران کل 
کتابخانه هــای عمومی و 
آموزش و پرورش خراسان 
رضوی، ضمــن تأکید بر 
تعامل بیشــتر مدارس و 
عمومی  کتابخانه هــای 

بر انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دو اداره کل نیز تأکید شــد. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی در این جلسه 
گفت: در حال حاضر کتابخانه های عمومی به عنوان فرهنگسراها 
و پایگاه های اجتماعی در بخش های مختلف به ارائه خدمت به 
اعضــای خود می پردازند که یکــی از بخش های ثابت در همه 
کتابخانه های عمومی استان، بخش کودک و نوجوان است که 
وجود این بخش ها خانواده ها را نیز به حضور در کتابخانه تشویق 
کرده است. حجت االسالم علی اکبر سبزیان از راه اندازی کتابخانه 
ویژه بانوان در دهه فجر سال جاری خبر داد و یادآور شد: در حال 
حاضر 60 کتابخانه عمومی در مشهد در حال فعالیت هستند که 
در آینده ای نزدیک سه کتابخانه با همکاری شهرداری و هشت 
کتابخانه که در حال حاضر به صورت قرائت خانه ای اداره می شوند 
با تجهیز و افزایش بخش های خدماتی به کتابخانه های عمومی 
اســتان و مشهد مقدس اضافه می شــوند. قاسمعلی خدابنده، 
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی نیز در این دیدار از 
آمادگی برای واگذاری مکان های مدرسه ای در صورت دارا بودن 

استانداردهای الزم برای تبدیل به کتابخانه عمومی خبر داد.

 تشییع استاد پیشکسوت آجرتراشی 
و معماری سنتی ایران 

از  اََخو یان  نیشابور- خبرنگارقدس: اســتاد محمدقاســم 
هنرمندان ایرانی اســتاد 
آجرتراشی  پیشکسوت  
و معماری سنتی خراسان 
و جزء معدود اســتادان 
با  ایران  تیشــه  داری در 
حضور مردم و مسئوالن 
در نیشــابور تشــییع و 

در قطعه مشاهیر نیشــابور به خاک سپرده شد. مشهورترین 
اثر او ســتون های آجریــن ورودی بولوار خیــام در نزدیکی 
آرامگاه عمر خیام در شهر نیشابور است. محمدقاسم اََخویان 
در خــالل برگزاری کنگره جهانی عطار از شــاهکار خود که 
آجرکاری هفت شهر عشق و سیمرغ بود، رونمایی کرد. بیشتر 
بناها و آرامگاه های مهم امروزین نیشابور توسط وی بازسازی 
شده اند. وی در رشته های آجرتراشی، قلم زنی، آسیاب سازی، 
گنبدســازی، مرمت، آهنگری و پنجره سازی فعال بوده است. 
اســتاد اخویان با 93 سال سن، پس از هفته ها درد و بیماری 

ناشی از کهولت سن روز 21 دی 98 به دیدار حق شتافت. 
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. نویســنده و شــاعر روســی ســبک 
رمانتیسیســم که وی را بنیانگذار ادبیات 
مــدرن روســی می دانند 2. درخشــنده- 
پــول یانکی هــا- قلــب قــرآن 3. پــول 
غیررســمی خودمان- خبرگزاری رسمی 
ایتالیــا- حکایتگر 4. پیش گویی- شــتر 
تازی- از انگشــتان- میدان و روستایی در 
شــمال تهران 5. لحظه- نقاشــی کردن- 
 از مــدارج بــاالی آموزش زبان انگلیســی 
6. نوعی نان فرانســوی- بازی الکترونیکی 
قدیمــی- لنگــه در 7. ســیاه رنگ- مایع 
تهیه شــده از کتیــرا کــه برای ســفت و 
براق کــردن بــه پارچه می زنند - ســرباز 
نیروی دریایی 8. بازی انگلیسی- نویسنده 
فرانســوی قرن17که به خاطــر قصه های 
 منظومــش مشهورشــد– از ادات تعلیل 
9. سفیده موی سر- منت گذارنده- مسیر 
حرکت سیارات گرد زمین 10. پشته خاک- 
اخوی- عقیده قلبی 11. لجام- گردهمایی- 
ستون بدن 12. دفعه- از حبوبات- واحد- از 
احجام هندســی 13. ایمنــی- نگهدارنده 

ابراهیم»ع«  عصرحضرت  طاغوت  خودرو- 
14. زخم آب کشیده- اولین مؤذن اسالم- 
تمدنی باستانی در مکزیک 15. اندک اندک 
، اندک انــدک... / اندک اندک ، اندک اندک 

می پرستان می رسند

1. توجه کردن- حامی 2. ظرف آبخوری- 
افســرده- هدف تیراندازی 3. بالغ شده- 
مژده رسان- جمع مرســوم 4. روشنی و 
فــروغ- درخت انگور- بخشــش و انعام- 
گونــه 5. میوه پرخاصیت گرمســیری- 
حیوان دست آموز- شهر بی دفاع 6. چوب 
خوشــبو- گرفتاری- از شیخ نشــین های 
خلیج فــارس  جنوبــی   حاشــیه 
7. واســطه گری- جنگ کردن- نوشیدنی 
8. اســتخوانی در پــا- قمــر مصنوعی- 
ســؤال-   .9 باســواد  و  درس خوانــده 
اعتباری  و  مالــی  جوهرمازو- مؤسســه 
 - روشــن کننده خودرو  منحل شده 10. 
شکم خودرو- تکیه دادن 11. جسم- ساز 
تیره- آشــکارا 12. جوهر آدمی- حمام 

کاشــان- شــب قبل- راه عبور 13. نگهبان چماق 
نقره ای- از وسایل کار مکانیک- واهمه 14. گاز نادر 
تبلیغاتی- موزه مشهور پاریس- ثریا 15. ماده سمی 

توتون- صبح دم

  افقی

  عمودی

میانگین ساالنه 15 مورد پیوند قلب در مشهد
طی روزهای گذشــته متولیان حوزه سالمت کشور از کمبود قلب 
اهدایی برای پیوند خبر دادند و اعالم کردند، سال گذشته 112 پیوند 
قلب در کشور انجام شده است. دکتر محمد عباسی تشنیزی، فوق 
تخصص جراحی قلب و عــروق درباره فعالیت قطب پیوند قلب در 
مشــهد، می گوید: مرکز قلب و ریه مشهد سال 90 کار خود را آغاز 

کرده و درحال حاضر به عنوان قطب نیمه شرقی کشور، دومین مرکز از نظر تعداد پیوندها 
محسوب می شود. همچنین تیم جراحی ما متشکل از متخصصان و فوق تخصص های متعدد 
است که در رشته هایی همانند؛ جراحی قفسه صدری، بیهوشی قلب، فارماکولوژی، روان شناس 
و تغذیه فعالیت دارند. البته پرســتارانی که در این عرصه فعالیت دارند به طور ویژه در این 
زمینه آموزش دیده اند. این دانشــیار دانشگاه می افزاید: افرادی که به عنوان دریافت کننده 
قلب شناخته می شوند، اغلب بیماران مبتال به نارسایی قلبی هستند که دیگر به درمان های 
دارویی و شیوه های درمانی جواب نمی دهند. به این ترتیب به طور میانگین هرساله بین 10 
تا 15عمل پیوند قلب انجام می شود. اگرچه میانگین سنی بیماران بین 30 تا 40 سال برآورد 
می شود، اما در این مرکز ما دو بیمار پنج ساله داشتیم که دچار نارسایی مادرزادی قلب بودند، 
همچنین برای بیمار 50 ساله ای پیوند انجام شده است. به هرروی در این سال ها حدود 70 
مورد پیوند داشــتیم که بیش از 90 درصد موفقیت آمیز بوده است. حال آنکه برخی از این 
افراد به چنان نارسایی هایی دچار بودند که حتی نمی توانستند به راحتی بخوابند که پس از 
درمان شاهد بودیم این بیماران به وضعیت عادی زندگی برگشته اند. دکتر عباسی خاطرنشان 
می کند: از آنجا که امکان تولید قلب وجود ندارد، باید متأسفانه فردی دچار مرگ مغزی شود 
و خانواده اش ابراز رضایت کنند تا امکان پیوند فراهم شود. در واقع تقاضا برای قلب زیاد است، 
اما دهنده کم است. به طوری که برخی بیماران تا دو سال در نوبت دریافت قلب می مانند. زیرا 
دهنده و گیرنده باید از نظر گروه خونی، وزن و موارد دیگر با هم هماهنگ باشند. همچنین 
به طورکلی این عمل بسیار پرخرج و پرهزینه است،  داروهای این بیماران پس از پیوند نیز 
گران است. البته افراد نیکوکار و نیک اندیش نقش اثرگذاری در تأمین نیازهای بیماران دارند. 
وی ادامه می دهد: در سال های اخیر به دلیل مسائلی همانند تغییر سبک زندگی، کم تحرکی 
و افزایش استرس ها؛ تعداد بیماران مبتال به نارسایی قلبی نیز رشد داشته است. همچنین به 
علت نبود نظام ارجاع در کشور، بسیاری از بیماران قلبی به مراکز درمانی تخصصی مراجعه 

نمی کنند. ازهمین رو گاه شاهدیم پیش از ورود به چرخه درمانی فوت می شوند.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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