
 ۲ هزار مددجوی کمیته امداد خانه دار می شوند اسامی نامزدهای تأیید صالحیت  شده مجلس خبرگان
 مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:فرماندار اعالم کرد

اســامی نامزدهای تأیید صالحیت شــده اولین 
میــان دوره ای پنجمین دوره مجلــس خبرگان 
رهبری در حوزه انتخابیه اســتان خراسان رضوی 
اعالم شــد.فرماندار شهرستان مشــهد از تأیید 
صالحیت پنــج نامزد مجلس خبرگان رهبری در 
حوزه انتخابیه خراســان رضوی خبر داد و افزود: 

اسامی نامزدهای تأیید صالحیت...

مدیرکل کمیتــه امداد خراســان رضوی گفت: 
برنامه ریزی هایــی صورت گرفته تا پایان امســال 

زمینه خانه دار شدن ۲هزار مددجو فراهم شود.
حبیب اهلل آسوده در مراسم افتتاح نمادین یک باب 
مسکن مددجوی کمیته امداد اداره یک مشهد به 
نمایندگی از واحدهای دیگر قابل بهره برداری در 

استان، اظهار داشت: ۴۰ درصد ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۲ 
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پرونده گوشت های آلوده در حال رسیدگی در دادگاه
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: 

 انقالب اسالمی 
 دین را در بطن 

و متن جامعه قرار داد

.......صفحه ۲ 

.......صفحه 3 

 با حضور فرمانده ناجا 
و برای نخستین بار در کشور

سامانه هوشمند 
رصد و پایش 

تصویری 
پلیس راهور 

راه اندازی شد
سردار حسین اشــتری؛ فرمانده ناجا صبح روز گذشته 
همزمان با پنجمین روز از دهه فجر انقالب اســالمی با 
حضور در پلیس راهور خراسان رضوی، سامانه هوشمند 
رصد و پایش تصویری پلیس راهور این اســتان را افتتاح 
کرد.فرمانده ناجا با بیان اینکه در این سامانه ۴3۰دوربین 
مــورد بهره برداری قرار می گیــرد، گفت: هم اینک ۱۰۹ 
دوربین کنترل و پایش تصویری شهری، تخلفات سرعت، 
چراغ قرمز و کنترل ایســت پشــت خط عابرپیاده در 
تقاطع ها، تخلفات را ثبت و اعمال قانون می کنند.وی از 

بهره برداری سامانه های هوشمند ....

پیگیری یک پرونده سالمت محور پس از صدور کیفرخواست

.......صفحه 3 

 نارضایتی مراجعان
به مراکز درمانی تمامی ندارد

انتظار مشقت بار 
 بیماران 

در مطب پزشکان

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: انقالب اسالمی و حرکت 
امام راحل صرفاً در مسیر تشکیل یک حکومت و نظام نبود، بلکه 
انقالب ابزار و مسیری برای تحقق اهدافی واال بود. آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی در جمع طالب و اساتید مدرسه علمیه آیت اهلل خویی 

مشهد اظهار کرد: هدف انقالب اسالمی ...

.......صفحه ۲ 
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قدس: عمل نادر جراحی کیست هیداتید مغزی بسیار 
بزرگ روی جوان ۲۸ ساله در بیمارستان رازی بیرجند با 

موفقیت انجام شد. 
جراح مغز و اعصاب دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند در خصوص این عمل پیچیده، 
گفت: این بیمار که به علت سردرد به مطب مراجعه کرده 
بود در بررسی های انجام شده مشخص شد یک ضایعه 
کیســتیک بســیار بزرگ در ناحیه لوب فرونتال )لوب 

پیشانی( سمت راست مغز بیمار وجود دارد.
دکتر کاظم قائمی ادامه داد: در بررســی های بیشــتر 
مشــخص شد این کیست کبد و ریه بیمار را نیز درگیر 
کرده اســت.وی با بیان اینکه تشــخیص اولیه، کیست 

هیداتید بود، اظهار کرد: کیست هیداتید مغزی، بیماری 
بسیار نادری است که در حدود کمتر از یک درصد موارد 

مغز درگیر این بیماری می شود.
 رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارســتان رازی 
ادامــه داد: بیمار در دو مرحلــه مورد عمل جراحی قرار 

گرفت.
وی تصریح کرد: مرحله اول هفته گذشته طی یک عمل 
چهار ساعته جمجمه بیمار برداشته شد و مرحله دوم در 
یک عمل جراحی موفق توانستیم این کیست هیداتید را 

به طور کامل و سالم از مغز خارج کنیم.
قائمی عنوان کرد: نکته مهم در حین عمل جراحی این 
بود که کیســت بدون پارگی از مغز خارج شود، چراکه 

با توجه به نوع کیســت در صورت پارگی محتویات آن 
در فضای مغزی پخش و موجب انتقال عفونت به سایر 

نقاط می شد.

قدس: معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی از ارائــه ۲۵۰ پروژه ســرمایه گذاری 
به ســرمایه گذاران در اجــالس بین المللی فرصت های 

سرمایه گذاری استان خبر داد. 
علی رســولیان، در جلســه شــورای سیاست گذاری 
اجالس بین المللی فرصت های ســرمایه گذاری استان 
خراســان رضوی در این باره اظهار کــرد: طرح های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی استان در قالب الگوی 
مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی احصــا و به تأکید 
ارکان الگو رســیده است، بنابراین این اجالس فرصت 
ارزشــمندی برای عملیاتی نمودن آن ها محســوب 

می شود.

وی اضافه کرد: با حضور مدیران عامل بانک های کشور، 
مدیران شرکت های تأمین مالی و بورس و سرمایه گذاران 
توانمند ملی و استانی در این اجالس، می توان در قالب 
میزهای تخصصی مذاکرات دوجانبه، شرایط تأمین مالی 

پروژه ها را فراهم کرد.
علی رسولیان در ادامه به برنامه ریزی برای حضور وزرای 
مختلف، میهمانان داخلی و خارجی توانمند و بیش از ۲۰ 
ســفیر مقیم در ایران برای شرکت در اجالس پرداخت 
و گفت: با توجه به اینکه اســتان خراســان رضوی در 
سیاســت های اقتصادی فرش قرمز برای سرمایه گذاران 
پهن کرده است، اکنون بهترین فرصت و مشوق ها برای 
آن ها در استان وجود دارد و در این راستا تأکید استان بر 

همراهی حداکثری دستگاه های اجرایی در تسهیل فضای 
کسب و کار بوده است.

در این جلسه محمدرضا کالیی، شهردار مشهد اجالس 
مذکــور را فرصتی برای تبیین ظرفیت های گســترده 
خراسان رضوی و شهر مشهد برای سرمایه گذاری دانست 
و از برنامه های گسترده شهرداری برای این مراسم خبر 

داد.
گفتنی است اجالس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
استان خراسان رضوی از ۱۵ الی ۱٧ اسفند سال جاری 
با محوریت استانداری، آستان قدس رضوی، شهرداری 
مشــهد، اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی در مشهد 

مقدس برگزار خواهد شد.

هاشم رســائی فر: در جلســه ای با حضور استاندار و 
مسئوالن شرکت پدیده، حضور بانک صادرات به عنوان 

یکی از سهامداران مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه برای نخستین بار پس از مصوبه سران سه قوه 
برای ورود دو بانک صادرات و ملل به عنوان ســهامدار و 
موضوع مرتبط به طلب دو بانک مذکور و نحوه سهامدار 
شدن آن ها در قبال طلبی که از مجموعه پدیده دارند با 

حضور مدیرعامل بانک صادرات کشور تشکیل شد.
ســیدجالل فیاضی، سخنگوی شــرکت پدیده شاندیز 
در پایان این جلســه به خبرنگاران گفت: براساس حکم 
قضایی طلبکاران پدیده تبدیل به ســهامدار شدند که 
بزرگ تریــن آن ها بانک های صــادرات و ملل بودند که 
طلبشان تبدیل به ســهام شده است، از طرفی براساس 
قوانین، ورود بانک ها به فعالیت های بنگاه های اقتصادی 
ممنوع اســت و طبیعی بود وقتی که این حکم قضایی 
مطرح شده است باید موارد قانونی اش برطرف شود، به 
همین دلیل سران قوا در جلسه شورای عالی اقتصادی 

تصویب کردند که این مانع قانونی برداشته شود.

وی افزود: دو هفته پیش مصوبه را سران قوا انجام دادند 
و از ماده ۱6و ۱٧ قانون رفع موانع تولید، دو بانک مذکور 
مستثنا شدند. به همین دلیل این دو بانک برای آیین نامه 
اجرایی باید مستندات الزم را ارائه دهند تا بتوانند میزان 
حضورشان در هیئت مدیره و مجمع عمومی را  قانونمند 

کنند.
وی تأکید کرد: جلسه امشب )دیشب( برای قانونمندی 
آن مصوبه تشکیل شده بود. وقتی آیین نامه های اجرایی 
تهیه می شود مستندات قانونی الزم را دارد، اما مستندات 

قانونی بیشــتری مورد نیاز بود و قرار شد آن مستندات 
قانونی ارائه شود تا بانک ها برای حضور در هیئت مدیره 

و مجمع آماده شوند. 
فیاضی ادامه داد: بنابراین بعد از اینکه این مصوبات قانونی 
آماده و حضور بانک ها براســاس مصوبه سران قوا هموار 
شد، این حضور قانونی و مجمع عمومی هم برگزار خواهد 

شد.
وی در خصوص تأخیر برگــزاری زمان مجمع گفت: 
تأخیر مجمع بخش عمده اش بــه مکان برگزاری آن 
اســت، می دانید تعداد زیادی از سهامداران در مشهد 
هســتند، حدود ٧۰ هزار نفر که باید پیش بینی های 
الزم برای حضور حداکثری آن ها انجام شود. مراسمی 
مثل چهلم شهید ســلیمانی و ۲۲ بهمن و همچنین 
نمایشگاه هایی که در پیش است اجازه نداده تا مکان 
مجمع مشــخص شــود، البته به احتمال زیاد محل 
برگزاری مجمع نمایشــگاه بین المللی مشهد خواهد 
بــود. وی افزود: امیدواریم در دهه اول اســفند بعد از 

انتخابات مجمع برگزار شود.

عمل نادر جراحی کیست مغزی در بیرجند با موفقیت انجام شد

در اجالس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خراسان رضوی صورت می گیرد

ارائه ۲۵۰ پروژه سرمایه گذاری به سرمایه گذاران 

مجمع عمومی شرکت پدیده تا پایان سال برگزار می شود



نارضایتی مراجعان به مراکز درمانی تمامی ندارد

انتظار مشقت بار بیماران در مطب پزشکان
مهدی کاهانی مقدم  حدود 15-10نفری 
از بیمــار و همراهشــان در اتاق انتظار حضور 
دارند که تعداد کمی از آن ها روی صندلی های 
خشک پالســتیکی آن نشسته اند و مابقی به 
ناچار به دیوار تکیه زده و یا طول و عرض اتاق 
را قدم می زنند. چند نفری هم در راهرو هستند 
و هرچند دقیقه یک بار ســرکی می کشند و 
شماره آخرین نفری که داخل اتاق معاینه رفته 
است را می پرسند. تقریباً از هر قشری هستند؛ 
از بیسواد تا تحصیلکرده، از ساکنان مشهد تا 
شهرستان های اطراف و حتی استان های دیگر. 
یکی از بیماران از منشی دکتر آب آشامیدنی 
می خواهد و دیگری کلید سرویس بهداشتی، 

اما هر دو پاسخ منفی می گیرند.
دقایقی بعد یکی از بیمــاران که به اتفاق زن 
و فرزندش از شهرســتان جنوبی آمده از میان 
باروبنه ای کــه همراه دارد، فالســکی بیرون 
آورده و تعارف کنان لیوانی چای برای خودش 
می ریزد. بیرون هوا سردتر شده و تقریباً همه 
در این فضای محدود و شــلوغ جمع شده اند. 
هرچه بیشتر زمان می گذرد، مطب دکتر هم 
شلوغ تر می شود؛ دیگر حتی جایی برای تکیه 
دادن به دیوار نیست. صدای گریه فرزند بیمار 
شهرستانی هم تحمل انتظار را سخت تر کرده 
و این وضعیت برای چند نفری که هنوز موفق 
در ساختمان های  نشده اند سرویس بهداشتی 

اطراف پیدا کنند، مشقت بارتر است.
بیماران حاال نســبت به هر ورود و خروجی از 
اتاق معاینه حســاس شده اند و مدام منشی را 
سؤال پیچ می کنند، اما ظاهراً قرار است اوضاع 
از این  که هست بدتر شود، چراکه یکباره آقای 
دکتر شال و کاله کرده و بدون هیچ توضیحی 
مطب را ترک می کند و منشــی در پاسخ به 
اعتراض بیماران، خیلی حق به جانب و با اخمی 
به ابرو می گوید دکتر برای کاری اورژانسی به 
بیمارســتان احضار شده و تا یک ساعت دیگر 
برمی گردد و سپس کلید سرویس بهداشتی را 
برداشته و از دسترس جمعیت معترض خارج 

می شود.

   تبلیغات به قیمت تضییع حقوق بیماران
شلوغ بودن اتاق انتظار مطب ها، دادن نوبت های 
چندماهه، طوالنی بودن زمان انتظار تا ویزیت 
بیمار، فرستادن چند بیمار به طور همزمان به 
اتاق معاینه، رعایت نکردن حق بیمارانی که از 
قبل نوبت گرفته اند و خروج ناگهانی پزشک از 
مطب به دالیل مختلف، از جمله مشــکالتی 
اســت که اکثر قریــب به اتفاق شــهروندان 

مشهدی دیده و یا تجربه کرده اند.
یکی از شهروندان در این باره می گوید: شگرد 
برخی از پزشکان متخصص که برای خود اسم 
و رســمی به هم زده اند و به همین دلیل هم 
بیماران بیشتری به آن ها مراجعه می کنند این 

اســت که با دادن نوبت های 
طوالنــی و چند ماهه، عمداً 
ترافیکی از بیماران در مطب 
خود ایجاد می کنند تا با این 
به  تبلیغی، شــهرتی  روش 
دست آورده و کارشان سکه 

شود.
علی توســلی ادامه می دهد: 
بــرای مراجعــه بــه یــک 
متخصص به صورت اینترنتی 
نوبت گرفتم، امــا وقتی به 
مطب مراجعــه کردم، دیدم 
نوبت اینترنتی تأثیر چندانی 

ندارد و بایــد مانند دیگــران در صف انتظار 
بایستم.

    ساختمان هایی که با نیاز بیماران 
همخوان نیست

یکی دیگر از بیماران مشهدی نیز با گالیه مندی 
از نبود امکانات رفاهی در بیشــتر مطب های 
پزشکان، مناســب نبودن ساختمان مطب ها 
با شــرایط جســمانی بیماران را از مهم ترین 
کاســتی های موجود می داند که باید برای آن 

فکری اساسی کرد.
ابراهیم صابر می گویــد: برخی مراکز درمانی 
و مطب ها بــه جای آنکه متناســب با حوزه  
فعالیتشان و نیز محلی برای آرامش و درمان 
درد بیماران باشــند، با ســاختاری نامناسب 
که الزامــات محیطی در آن رعایت نشــده، 
برای بیماران مشکل ســاز شــده است. برای 
نمونــه مطب برخی از متخصصــان ارتوپدی 
یا ناراحتی های قلبــی به جای آنکه در طبقه  
همکف باشد تا با شــرایط جسمانی بیماران 
همخوانی داشــته باشد، ولی در طبقات باالتر 
و حتی در ساختمان های بدون آسانسور قرار 

گرفته اند.
وی خاطرنشــان می کنــد: 
دستگاه های مسئول در این 
حوزه همانند شهرداری، نظام 
پزشکی  نظام  و  مهندســی 
بایــد در دادن مجوز و پروانه 
فعالیت در این قبیل مطب ها 
که به ویــژه بیمارانی مانند 
زنان باردار، معلوالن جسمی 
و افــراد دارای ناراحتی قلبی 
و یا شکســتگی استخوان را 
پذیرش می کننــد، اما فاقد 
ســاختار و معبر مناسب و 
امکاناتی همچون آسانسور، سرویس بهداشتی 
و آبســردکن هستند، تجدیدنظر کنند، چون 
این موضوع مصداق نقض حقوق شهروندی و 

برخالف سیاست های ابالغی  رهبری است.

    درد و رنج بیماری تمام ماجرا نیست
اشاره این شــهروند به محور ســخنان مقام 
معظم رهبری در ابالغ سیاست های کلی نظام 
سالمت است که فرمودند:»کاری کنید بیمار 
جز درد و رنج بیماری، ناراحتی دیگری نداشته 
باشــد«. البته رســیدن به این هدف مستلزم 
آسیب شناسی و رفع مسائلی است که موجبات 
نارضایتی بیماران را فراهم کرده اســت. مثل 
رفع بالتکلیفی و انتظار های بعضاً چندساعته 
بیماران برای ویزیت پزشــک که یقیناً شرع، 
عرف، قانون و اخالق حرفه ای پزشکی هم این 

نوع برخورد با بیماران را تأیید نمی کند.
براســاس مصوبــه هیئت وزیــران، در بخش 
خصوصی، مؤسســات غیردولتی و دولتی که 
وابسته به وزارت بهداشت نیستند، مدت زمان 
ویزیت یک پزشک عمومی 15دقیقه، پزشک 
متخصــص ۲0دقیقه، پزشــک فوق تخصص 

۲5دقیقه و ویزیت روانپزشک ۳0دقیقه است.
در کشورهای پیشرفته هم مدت زمان ویزیت 
بــه صورت عددی و با شــاخص های  خاص و 
قانونمند مشــخص می شــود. به عنوان مثال 
در آمریکا مدت زمان مشــخص شــده برای 
ویزیت پزشــکان بین 8 تا ۲۴دقیقه متناسب 
با رشته های  مختلف تعیین شده است. با این 
تعاریف طبیعی است که پزشکان نباید بیشتر از 
ظرفیت پذیرش قانونی خود) دو تا چهار بیمار 
در ساعت( بیماران را به مطب خود بکشانند. 
از طرفی داشتن ســامانه نوبت دهی شفاف و 
امکانات اولیه رفاهی برای بیماران، باید به عنوان 
وظیفه ای اولویتدار مدنظر پزشکان قرار بگیرد تا 
کمترین اتالف وقت و بیشترین رضایتمندی را 

برای بیماران به همراه داشته باشد.

   90 درصد مراکز بهداشتی، درمانی 
بدون مناسب سازی محیطی

مدیرعامل انجمن حامیان شــهر بدون مانع 
خراسان رضوی چندی پیش گفته بود: درحالی 
که ماده های قانونی بسیار وجود دارد که در آن 
مناسب سازی اماکن عمومی مورد تأکید قرار 
گرفته و جزو تکالیف متولیان خدمات رســان 
به مردم اســت، اما نزدیک به 90درصد مراکز 
بهداشتی، درمانی مشهد بدون مناسب سازی 

محیطی است. 
وی تأکید می کند: برای احداث و فعالیت اماکن 
و ساختمان هایی که رفاه عموم مردم در آن در 

نظر گرفته نشده، نباید مجوز داده شود.

  اعالم اسامی نامزدهای تأیید صالحیت  
شده مجلس خبرگان 

قدس: اسامی نامزدهای 
شــده  صالحیت  تأیید 
میــان دوره ای  اولیــن 
پنجمیــن دوره مجلس 
خبــرگان رهبــری در 
اســتان  انتخابیه  حوزه 
اعالم  خراســان رضوی 

شد.فرماندار شهرســتان مشهد از تأیید صالحیت پنج نامزد 
مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خراسان رضوی خبر 
داد و افزود: اســامی نامزدهای تأیید صالحیت شده مجلس 
خبرگان رهبری به شــرح ذیل است: آقای عباس شاه رفعتی 
فرزند محمدعلی مشــهور به رفعتی، آقای علی قربانی فرزند 
حسین مشهور به خراسانی، آقای مرتضی مروی سماورچی 
فرزند علی اکبر مشهور به مروی - سماورچی، آقای تقی مصباح 
فرزند باقر مشهور به محمدتقی مصباح یزدی و آقای غالمرضا 
مغیسه فرزند رجبعلی.سیدمحمدرضا هاشمی خاطرنشان کرد: 
به استناد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، فعالیت های 
تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری از روز 
پنجشــنبه 17بهمن آغاز و تا ۲۴ ساعت پیش از شروع اخذ 

رأی ادامه خواهد داشت.

   آغاز عملیات اجرایی تقاطع 
غیرهمسطح   مصلی

قــدس: روز گذشــته 
عملیــات اجرایی تقاطع 
مصلــی  غیرهمســطح 
آغاز شد. شهردار مشهد 
در ایــن مراســم گفت: 
صدمتــری بخش هــای 
برخوردار و کم برخوردار را 

از هم جدا کرده که می خواهیم با اجرای پروژه هایی مانند تقاطع 
غیرهمسطح مصلی این وضعیت را بشکنیم.کالیی ادامه داد: به 
دلیل اینکه پروژه مصلی در طرح جامعه دیده نشده بود یک سال 
پیگیر حل این موضوع بودیم؛ بنابراین  اکنون سرعت در اجرای 
این پروژه برای ما مهم است و بر آن تأکید داریم.وی اضافه کرد: 
تأکید دوم ما بر ابتر نماندن پروژه مصلی و کمک استانداری در 
کمیســیون ماده 5 بر اجرای مراحل دیگر پروژه و از بن بست 
خارج کردن مصلی به عنوان یکی از راه های اصلی دسترسی به 
حرم مطهر است.معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد هم گفت: قرار بود در ابتدا این پروژه ظرف مدت 15 ماه 
اجرا شــود که با مذاکراتی که با پیمانکار انجام شــد با سرعت 
بخشــیدن به کار، تقاطع غیرهمسطح مصلی را ظرف 1۴ ماه 
اجرایی خواهیم کرد.کاظمی تصریح کرد: همچنین با وجود اینکه 
مصلی یکی از مسیرهای منتهی به حرم مطهر است، اما به دلیل 
وجود نداشتن دسترسی بین دو الین، اهالی این شهرک ها برای 
تشرف به حرم مطهر باید از دو خط اتوبوس استفاده می کردند.

وی با اشاره به اینکه بار ترافیک سنگین شهرک شهیدرجایی و 
شهید باهنر و مسیر سرخس به مشهد، به بولوار حر می ریزد و 
این بولوار هم گنجایش این ترافیک سنگین را ندارد، افزود: بر 
همین اساس در حال طراحی پروژه ای برای ایجاد دسترسی این 
معابر به تقاطع غیرهمسطح مصلی هستیم تا شهرک شیرین و 

پانیذ هم از بن بست خارج شوند.

   540 سند بنیادعلوی
 به مردم راز و جرگالن اهدا شد

فارس: سرپرســت اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
خراسان شمالی از اهدای 5۴0 سند بنیادعلوی به مردم راز و 
جرگالن خبر داد و گفت: این اسناد مساحتی افزون بر 909 

هزار مترمربع و ارزش تقریبی 8۳ میلیارد ریال دارد.
عزیــز عزیزی در آییــن واگذاری 7هزار فقره اســناد امالک 
بنیادعلوی در استان های گلستان، خراسان رضوی و شمالی، 
مازندران و گیالن در کانون شــهیدرجایی شهرســتان راز و 
جرگالن اظهار کرد: افزون بر 5۴0 فقره سند امالک و اراضی به 
مساحت 909 هزار مترمربع و ارزش تقریبی 8۳ میلیارد ریال 
در روستاهای این شهرستان به مردم واگذار شد.وی با اشاره 
به قرارگیری 80 روســتای استان در طرح امالک بنیادعلوی 
تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری از ســال 
9۳ تا 97 بیش از 9هزار سند امالک و اراضی با مساحت ۲0 
میلیون مترمربع و ارزش تقریبی 500 میلیارد ریال به مردم 
استان واگذار شده است.گفتنی اســت، در پایان این مراسم 
به 1۴ نفر از ســاکنان روستاهای راز به  صورت نمادین اسناد 

امالک بنیادعلوی در شهرستان راز و جرگالن واگذار شد.

   ۷۹0میلیارد ریال تسهیالت عشایری
 در خراسان رضوی پرداخت شد

ایرنا: مدیرکل امور عشایر خراســان رضوی گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون 790میلیارد ریال تسهیالت حمایت از تولید به 
عشایر این استان پرداخت شده است.محمد نبوی فرد در بازدید 
از مناطق عشایری بخش روداب شهرستان سبزوار افزود: عمده 
این تســهیالت با هدف رونق تولید، تأمین نهاده های دامی، 
خرید دام و بهسازی اماکن نگهداری دام پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۳۳0میلیارد ریال از این تسهیالت از محل ماده 
5۲ صندوق توســعه ملی، ۳90 میلیارد ریال از محل سامانه 
کارا و 70 میلیارد ریال تسهیالت ۴درصدی در قالب تسهیالت 

خشکسالی به عشایر در استان پرداخت شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: 
  انقالب اسالمی دین را در بطن و متن 

جامعه قرار داد
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی گفت: 
انقالب اسالمی و حرکت 
امام راحل صرفاً در مسیر 
و  تشکیل یک حکومت 
انقالب  بلکه  نبود،  نظام 
برای  مسیری  و  ابزار 
تحقق اهدافی واال بود. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در جمع 
طالب و اساتید مدرسه علمیه آیت اهلل خویی مشهد اظهار کرد: 
هدف انقالب اسالمی این نبود که قدرت تشکیل شود و عده ای 
وزیر و نماینده شوند، بلکه باید از آن به عنوان اهرمی در مسیر 
تحقق اهداف متعالی بهره گرفت. وی افزود: غرب براساس 
بینش مدرنیته، خداوند را از عرصه اجتماعی حذف می کند، 
زیرا مانع در مسیر پیشرفت و ترقی می بیند. سوسیالیست ها 
و مارکسیست ها نیز دین را افیون توده معرفی کردند و تنها 
امام راحل بود که دکترین مطرح شدن دین در بطن زندگی 

اجتماعی را در آن شرایط اجتماعی مطرح کرد. 
وی خاطرنشــان کــرد: این دین با وقوع انقالب اســالمی در 
بطن جامعه قرار گرفت و به میدان آمد. در انقالب اســالمی 
بــه میزانی که بــه تحقق اهداف نزدیک شــویم، در واقع به 
ظهور امام عصر)عج( نزدیک شده ایم. امام جمعه مشهدمقدس 
با اشــاره به اینکه طلبه باید در مسیر سربازی امام زمان)عج( 
قدم بردارد، گفت: اهداف انقالب اسالمی باید توسعه پیدا کند 
و باید با چنگ و دندان در مسیر اهداف نظام و حفظ انقالب 

تالش کنیم. 
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه دشمنان نظام و ضدانقالب 
درصدد نفوذ به ویژه در حوزه های فرهنگی هســتند، تصریح 
کرد: بحث انقالب رســیدن به قدرت و زندگی نیســت و در 
این زمینه می توان زندگی مقام معظم رهبری را مثال زد که با 

زندگی یک طلبه ساده یکی است. 

   سیادت جهان در قرن ۲۱ به اسالم تعلق دارد
امام جمعه مشهد همچنین در همایش »راهکارهای امیدآفرینی در 
امت اسالمی در گام دوم انقالب« که در زائرسرای رضوی مشهد 
برگزار شد، گفت: سیادت و آقایی بر دنیا در قرن ۲1 برای اسالم 
خواهد بود. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی اظهار کرد: مسئله امید 
نسبت به تمام خصوصیات روحی و روانی انسانی ما بزرگ ترین 
سرمایه است و در رأس همه سرمایه های وجودی ما قرار دارد. اگر 
امید نابود شود، هیچ چیز نمی تواند انگیزه حیات را در انسان زنده 
نگه دارد.وی با بیان اینکه انقالب موجب امیدآفرینی شد، ابراز 
کرد: ما باید بشر را به نقطه ای برسانیم که بدانند تمدن اصلی بشر 
در سایه اسالم و احکام اسالمی محقق خواهد شد. دلیل امیدوار 
بودن نیز این است که امت اسالمی باید بپذیرد سیادت جهان به 

اسالم تعلق دارد نه به استکبار جهانی.

  پایگاه انتقال خون کاشمر افتتاح شد
خیرساز  پایگاه  قدس: 
کاشــمر  خون  انتقال 
با هزینــه 15 میلیارد 
ریال بــا حضور معاون 
توســعه و پشــتیبانی 
خون  انتقال  ســازمان 
کشــور به بهره برداری 
رسید.رئیس شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: این مرکز 
به همت خیران در زمینی به مساحت 700مترمربع  ساخته 
شده است.دکتر یزدانی با اشاره به اینکه خیران سالمت نقش 
مهمی در تجهیز بیمارستان های این شهرستان دارند، افزود: 
در کاشمر اعمال جراحی همچون تومور هیپوفیزو تومور کف 
جمجمه انجام می شود که این عمل ها فقط در مراکز استان 
انجام می گیرد.همچنین دکتر حسین رنجبران معاون توسعه 
و پشتیبانی سازمان انتقال خون کشور در حاشیه این مراسم 
از ساخت یک سردخانه مجهز انتقال خون در کاشمر خبر داد 
و گفت: سردخانه اصلی ما در مشهد مقدس است که دومین 
آن در کاشــمر ساخته خواهد شــد که پاسخگوی نیازهای 

استان های همجوار و مردم منطقه باشد.

درس استاندار به مسئوالن 
  کلنگی که به دلیل آماده نبودن 

مقدمات به زمین زده نشد
ایسنا: استاندار خراسان  
جنوبــی از کلنگ زنــی 
گلخانــه ای  مجتمــع 
کرد  امتنــاع  آیســک 
کلنگ زنــی  گفــت:  و 
و  آداب  پــروژه  یــک 
شــرایط  خاصی دارد.با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در سرایان، قرار بود تا در سفر 
استاندار خراسان جنوبی به این شهرستان، کلنگ آغاز عملیات 
احداث گلخانه ۴0 هکتاری شهر آیسک به زمین زده شود، اما 
استاندار خراسان جنوبی از کلنگ زنی این پروژه امتناع کرد و 
گفت: بهره برداری از این پروژه کمک خوبی به اشتغال منطقه 
می کند، اما کلنگ هیچ پروژه ای در استان بدون انجام مقدمات 
اولیه به زمین زده نمی شود.معتمدیان یادآور شد: زمانی شروع 
عملیات اجرایی یک پروژه کلنگ زنی می شود که پیمانکار آن 
مشخص شده باشــد و چون در این مورد کوتاهی شده و ما 
نمی خواهیم بد قول شــویم ،بنابراین هر موقع شرایط مهیا و 
پیمانکار پروژه مشخص شد، به صورت اختصاصی و صرفاً برای 

کلنگ زنی این پروژه به آیسک خواهم آمد.

 بجنورد- خبرنگار قدس   معــاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم ها صرفاً اثر منفی در 
صنایع نداشته است، گفت: در دوره تحریم برخی صنایع 
از جمله فوالد، سیمان، سلولزی، صنایع معدنی و غذایی 

رشد تقاضا داشت.
 محسن صالحی نیا در جلسه مشترک با معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری خراسان شمالی بیان کرد: در 
10 ماهه امسال با همت و تالش کارآفرینان و صنعتگران 

توانســتیم تولید و صادرات کاالهــا را جایگزین واردات 
نماییم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی 
موجب پایداری اشــتغال،  تأمین نیازهای اساسی مردم،  
کاهش وابستگی به واردات، عامل جلوگیری از خروج ارز 
و در نهایت موجب شکوفایی اقتصادی کشور است.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز 

در این نشســت گفت: با وجود تحریم ها در کشور و آثار 
آن در منطقه، توانســته ایم در اســتان خراسان شمالی 
1۲6درصــد از منابــع بانک ها را در اختیــار واحدهای 

تولیدی، صنعتی و کشاورزی و... قرار دهیم.
محمود قنبــری ادامــه داد: ظرفیت های این اســتان 
بــه خصوص در بخش کشــاورزی بســیار زیاد اســت 
کــه اســتفاده از این ظرفیــت در صنایــع تبدیلی در 
توســعه صنعتی و اقتصادی اســتان نقش مهمی دارد.

معاون وزیر صمت در بجنورد:

تحریم ها موجب ارتقای تولیدات داخلی شد

برای مراجعه به یك 
متخصص به صورت 

اینترنتی نوبت گرفتم، 
اما وقتی به مطب 

مراجعه کردم، دیدم 
نوبت اینترنتی تأثیر 

چندانی ندارد و باید 
مانند دیگران در صف 

انتظار بایستم

بــرش

روزبازار

ات انتخابات

شهری

کواته... کواته
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قدس:  مدیرکل کمیته امداد خراســان 
رضــوی گفــت: برنامه ریزی هایــی صورت 
گرفته تا پایان امســال زمینه خانه دار شدن 
۲هزار مددجو فراهم شود. حبیب اهلل آسوده 
در مراســم افتتاح نمادین یک باب مسکن 
مددجوی کمیته امداد اداره یک مشــهد به 
نمایندگی از واحدهای دیگر قابل بهره برداری 
در اســتان، اظهار داشــت: ۴0 درصد سبد 
اقتصــادی خانوار مربوط به بخش مســکن 
است. وی ادامه داد: امسال بیش از یک هزار 
و 900 واحد مسکن مددجویی ساخته شده 

است که امیدواریم این رقم در پایان سال به 
۲ هزار مورد برسد.

وی با اشــاره به اینکه برای کمک به خرید 
مســکن مددجویان اصل بر سنددار بودن 
خانه اســت، اعالم کرد: اکنون در مشــهد 
مقــدس بیش از 10 هزار خانوار مســتأجر 
هستند که باید با کمک خیران و نیکوکاران، 
سازمان های دولتی و خصوصی به خانه دار 

شدن آن ها کمک کرد.
همچنین در این جلســه سید محمدرضا 
هاشــمی، فرمانــدار مشــهد کار کــردن 

درکمیتــه امداد را لذت بخــش، همراه با 
وجدان کاری دانســت و گفت: امیدوارم به 
روزی برســیم که هیچ بانویــی به دالیلی 
مانند طالق و بیماری سرپرست، عهده دار 

خانوار نباشد.
همچنیــن در ادامه این برنامــه از کارگاه 
طرح اشــتغال یک بانوی سرپرست خانوار 
که زمینه اشتغال برای 50 بانوی سرپرست 
دیگر را فراهم کرده بود، بازدید و به منظور 
تجلیل و یادبوداین ایام، هدایایی به هر دو 

خانواده مسکن و اشتغال اهدا شد.

 ۲ هزار مددجوی کمیته امداد خانه دار می شوند

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

300072305 پیامک کنید.

  بخش کوهسرخ به طور رسمی 
شهرستان شد

ایرنا  بخش کوهســرخ شهرستان کاشمر به مرکزیت 
شهر ریوش در پنجمین روز از دهه فجر طی مراسمی به 

طور رسمی به شهرستان ارتقا یافت. 
مراسمی به همین مناســبت با حضور معاون سیاسی، 
اجتماعی اســتاندار خراســان رضوی، فرماندار کاشمر و 
نماینده مردم شهرستان کاشمر در مجلس شورای اسالمی 

در جمع اقشار مختلف مردم کوهسرخ برگزار شد.
فرماندار کاشمر با گرامیداشــت ایام دهه فجر و تبریک 
ارتقای بخش کوهسرخ به شهرستان، گفت: خدمات نظام 

جمهوری اسالمی در همه مناطق ساری و جاری است.
مسلم ساقی افزود: در دولت تدبیر و امید پروژه گازرسانی 
در دو مرحله به ۲7 روســتای بخش کوهســرخ از سال 
9۴ شروع شده و مردم ۲۲روستا هم اکنون از این نعمت 

برخوردارند و ظرف چند ماه آینده باقی روســتاها از این 
نعمت برخوردار می شوند که برای این طرح ۴00میلیارد 

ریال اعتبار صرف شده است.
وی ادامــه داد: در پروژه ســاخت مســکن روســتایی 
آسیب دیده از بارندگی های امسال نیز بیش از ۲00واحد 
با اعطای ۲میلیارد ریال تسهیالت بالعوض و 50 میلیارد 

ریال تسهیالت کم بهره در حال ساخت است.
امام جمعه کوهسرخ نیز در سخنانی با ابراز خرسندی از 
اینکه در اولین ســال از دهه دوم انقالب اسالمی آرزوی 
دیرینــه مردم منطقه برای ارتقای بخش کوهســرخ به 
شهرســتان محقق شد، گفت: امید اســت با انتصاب و 
استقرار فرماندار و ادارات مختلف، مردم کوهسرخ هر چه 

زودتر طعم شیرین شهرستان شدن را بچشند.
حجت االسالم محمود رضایی افزود: در منطقه کوهسرخ 
گام های بلندی برداشته شده به طوری که از ۲8روستای 
کوهسرخ ۲7روستا گازرسانی شده و کارهای مهم دیگری 

هم در حال انجام اســت.وی با اشــاره به مطالبات مردم 
کوهسرخ ادامه داد: درخواست تغییر اقلیم از یک به دو، 
رفع اختالل متناوب در شبکه تلویزیون خانگی، رسیدگی 
و توجه جدی به مشــکالت دهستان تکاب از جمله راه 
دسترسی و ارتباطی و جاده های مناسب، استفاده کافی 
از ظرفیت معادن با توجه به وجود 1۲معدن، تسریع در 
ترسیم نقشه دسترسی به دهستان های باالدستی، تالش 
برای احیای بزرگ ترین بادامســتان کشــور در منطقه 
کوهسرخ که استعدادی خدادادی در منطقه است، استفاده 
مکفی از  ظرفیت گردشگری و داروهای گیاهی ، راه اندازی 
مراکــز تولیــدی و تأثیرگذاری وجــود منطقه صنعتی 
کوهســرخ در رفع مشکل اشتغال از جمله این مطالبات 
است.آذر ماه 1۳98 هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت کشور 
برای اصالح تقسیمات کشوری در خراسان رضوی موافقت 
کرد و بر این اساس ایجاد شهرستان کوهسرخ به مرکزیت 

شهر »ریوش« مورد تصویب قرار گرفت.

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      090383۴3801



باشگاه خبرنگاران: برخورد سواری پژو پارس با عابر 
پیــاده در خیابان جمهوری بیرجند یک فوتی برجای 
گذاشت.سرهنگ عباســی، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی خراســان جنوبی گفت: این حادثه ساعت ۱۴ 
روز گذشته دراثر برخورد سواری پژو پارس با عابر پیاده 
در خیابان جمهوری، روبروی هتل سپهر بیرجند رخ داد 

که سبب فوت شدن عابرپیاده شد.

وی با اشــاره به اینکه عابرپیاده خانمی ۷۹ ســاله بود 
که در مسیر اعزام به بیمارستان جان خود را از دست 
داد، افزود: علت حادثه توجه نکردن  به جلو از ســوی 
راننده سواری بوده است.سرهنگ عباسی توصیه کرد: 
خانواده ها بیشتر مراقب کودکان باشند و رانندگان نیز 
با مشــاهده کودکان و افراد مسن حین عبور از عرض 

خیابان، توقف کنند.

روی خط حادهث

اطالعیه

روی خط خبر

 درخواست شرکت توزیع نیروی برق 
استان خراسان رضوی از مشترکان

توزیع  شــرکت  قدس: 
نیروی برق استان خراسان 
 رضــوی در اطالعیه ای از 
مشترکان خود درخواست 
کــرد بــا بــه  کارگیری 
مصرف  ساده،  راهکارهای 

انرژی را کاهش دهند.
در این اطالعیه آمده است: 

با توجه به افزایش مصرف انرژی  کشور به  دلیل کاهش دمای 
هوا و به  منظور جلوگیری از افت فشــار گاز، از آنجا که بخش 
قابل توجهی از گاز مصرفی کشور صرف تولید در نیروگاه های 
برق می شــود، ضروری است مشترکان شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان خراسان رضوی با رعایت اصول بهره وری انرژی و 
جلوگیری از مصارف مازاد، همراه و یاری گر خدمتگزاران خود 

در بخش تأمین انرژی کشور باشند.
تنظیم دمای  محیط در محدوده ۱8 تا 2۱درجه ســانتیگراد، 
نصب سامانه های کنترل هوشمند در موتورخانه ها، نصب شیر 
ترموستات روی رادیاتورها، بســتن درب اتاق هایی که مورد 
استفاده نیستند، استفاده از پرده های ضخیم، استفاده از لباس 
گرم مناسب زمستان، کاهش روشنایی فضاهای عمومی مانند 
پارکینگ و راهروها، خاموش کردن المپ های اضافی، کمترین 
استفاده از بخاری های برقی و شومینه، کاهش زمان استحمام 
و هدررفت آب گرم و استفاده از شعله مناسب برای پخت وپز از 
جمله راهکارهای ساده به  منظور کاهش مصرف انرژی در منزل 

و محل کار است.

 امدادرسانی هالل احمر خراسان شمالی
 به 171مسافر گرفتار در برف

بجنورد- خبرنگار قدس: 
جمعیــت  مدیرعامــل 
هالل احمر خراسان شمالی 
از امدادرســانی نیروهای 
جمعیــت  عملیاتــی 
به  اســتان  هالل احمــر 
۱۷۱مســافر گرفتــار در 
بــرف و کــوالک در ۴8 

ساعت گذشته خبر داد. محسن نجات در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار کرد: در این عملیات امدادرســانی ســه تیم جاده و 
چهار تیم اســکان و تغذیه اضطراری متشــکل از 2۱ نیروی 
نجاتگر با خودروهای کمک دار به مســافران درگیر در برف و 
کوالک خدمات رسانی کردند.وی ادامه داد: همچنین با تالش 
امدادگران و نجاتگران ۴0خودرو گرفتار در برف و کوالک شدید 

رهاسازی شدند .
نجــات با بیان اینکه ۴0نفر از افراد متأثر در برف و کوالک در 
مساجد روستاهای اطراف محور اســکان داده شدند، توصیه 
کرد: از ســفرهای غیرضروری اجتناب و از تردد در مسیرهای 

کوهستانی دارای برف و کوالک خودداری کنید.

با تالش پلیس آگاهی خراسان شمالی صورت گرفت
 دستگیری آدم ربای فراری 

خبرنگاران:  باشگاه 
فــردی که در اســتان 
جرم  به  خراسان رضوی 
آدم ربایی متواری و تحت 
تعقیــب بود بــا تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراسان شمالی دستگیر 
و روانه زندان شد.ســرهنگ رســتگار، رئیــس پلیس آگاهی 
خراسان شمالی گفت: در پی وصول نیابت قضایی به دادسرا، مبنی 
بر وقوع یک فقره آدم ربایی و فرار متهم پرونده با یک دستگاه 
خودرو 20۶ به سمت شهرستان بجنورد، موضوع  در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.سرهنگ 
رستگار با اشاره به اینکه مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی و 
اکیپی از مأموران یگان امداد شهرستان بجنورد به ورودی شهر 
اعزام شدند، افزود: مأموران در حین کنترل خودرو های عبوری 
موفق شــدند خودرو موردنظر را مورد شناسایی قرار دهند و 
متهم پرونده را هم دستگیر و به مراجع قضایی منتقل کنند.

 آتش سوزی عمدی خودرو در بجنورد
بجنــورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرســتان 
بجنورد از وقوع یک مورد آتش سوزی عمدی خودرو در این 
شهرستان خبر داد و گفت: اقدام های پلیسی برای دستگیری 

عوامل این اتفاق با جدیت در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ محمدغالمی با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم 
خبر وقوع یک مورد آتش ســوزی خــودرو پراید در خیابان 
فردوسی شهرستان بجنورد، بالفاصله عوامل گشت کالنتری 
۱۴ والیت به محل موردنظر اعزام شــدند.وی با اشــاره به 
اینکه این خودرو از قسمت کاپوت و سقف دچار حریق شده 
بود، افزود: با حضور عوامل آتش نشــانی در محل موردنظر، 
آتش ســوزی مهار و بنا به اعالم کارشناســان آتش نشانی 
مشــخص می شود این آتش ســوزی عمدی بوده است.این 
مقام انتظامی با اشــاره به اینکه بالفاصلــه مالک خودرو به 
محــل حادثه مراجعه و اعالم کرد: به فردی با هویت معلوم 
مظنون است، خاطرنشان کرد: اقدام ها و تالش پلیس برای 
دســتگیری عامالن این ماجرا با جدیت در دستور کار قرار 
گرفته و به محض دســتگیری این فرد مراتب اطالع رسانی 

خواهد شد.

 پایان کار سارق کامپیوتر خودروها
 در نیشابور

خط قرمز: فرمانده انتظامي نیشابور از شناسایي و دستگیري 
سارق کامپیوتر خودروها با 30 فقره سرقت در این شهرستان 
خبر داد.سرهنگ حســین دهقان پور در تشــریح این خبر 
گفت: در پي گزارش تعدادي از شــهروندان مبني بر سرقت 
کامپیوتر خودروهای آنان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق 
یا ســارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهي قرار گرفت.وي افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با 
بررسی شیوه وقوع سرقت ها متوجه شدند اکثر سرقت ها مربوط 
به وانت پیکان ها و در چند ماه گذشته نیز گزارش های مشابهي 

از شهروندان به مرکز ۱۱0 اعالم شده است.
این مقــام انتظامي تصریح کرد: کارآگاهــان پلیس در ادامه 
تحقیقات فني خود به ســرنخ هاي جالبي رسیدند، مبني بر 
اینکه متهم پس از ســرقت با یک دستگاه خودرو پژو20۶ از 

صحنه متواري مي شود.
ســرهنگ دهقان پور خاطرنشــان کرد: متهم که از سارقان 
حرفــه اي و داراي ســوابق متعدد در زمینه ســرقت بود، در 
شهرســتان مشهد شناسایي و پس از اخذ نیابت قضایي، وي 
در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتي توســط پلیس دســتگیر 
شد.فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور گفت: متهم در مواجهه 
با ادله و مستندات پلیس تاکنون به 30 فقره سرقت کامپیوتر از 
خودروهای وانت پیکان در شهرستان نیشابور اعتراف و تحقیقات 

برای کشف سایر سرقت هاي احتمالي دیگر ادامه دارد.

در شیروان رخ داد
 فوت یک نفر بر اثر لغزندگی جاده 

باشگاه خبرنگاران: لغزندگی محور بخش سرحد لوجلی 
به کوسه موجب برخورد دو خودرو به یکدیگر و فوت یک 
نفر شــد.ظهر روز گذشــته بر اثر لغزندگی بخش سرحد 
لوجلی به کوسه، یک دستگاه پیکان وانت از جاده منحرف 
و به خودرو مرزبانی برخورد کرد.گفتنی اســت، بر اثر این 
تصادف یکی از اهالی روســتای کوسه شهرستان شیروان 

جان باخت.

عقیــل رحمانی  پــس از آنکــه ماجرای 
صــدور کیفرخواســت »افســاد فــی االرض« 
هفت نفــر از مدیران ســابق نهادهایی مانند: 
اداره کل دامپزشکی استان، شبکه دامپزشکی 
مشهد و مؤسسه صنعتی گوشــت مشهد و... 
که در پرونــده واردات گوشــت های آلوده به 
صورت ســازمان یافته موجبــات تهدید علیه 
بهداشت عمومی را فراهم نموده بودند پیگیری 
و رسانه ای شد، اواسط هفته گذشته برای اطالع 
از روند رسیدگی این پرونده بااهمیت با رئیس 
دادگاه عمومی و انقالب مشهد گفت وگو کردیم.

یادآوری تخلفاتی که کم از جنایت نبود
ســال ۹۴ یک گزارش ســاده مردمی به حوزه 
دادســتانی استان منعکس شد که در متن آن 
به فعالیت های مشــکوک و ســودجویی های 
برخــی افراد ذی نفــوذ اداره کل دامپزشــکی 
خراسان رضوی اشاره شــده بود. در پی آن و با 
ورود قاطع قاضی صادقی، دادستان وقت مشهد 
به ماجــرا و صدور دســتورات در مورد زوایای 
مختلف آن در شــعبه ۷5۱ دادسرای ناحیه ۷ 
مشهد و توســط قاضی امیرحسین جوانبخت 
مورد بررســی قرار گرفت ، پــرده از اقدام های 
هولناک و ســازمان یافته ای که توسط برخی 
مدیران ارشــد وقت دامپزشکی استان)درچند 
ســال صورت گرفته بود( برداشــته شــد که 
مستقیماً امنیت غذایی شــهروندان را با خطر 
روبه رو کــرده بود.در این پرونده که ســازمان 
اطالعات ســپاه هم مأمور بررسی دقیق و نفوذ 
به باند مذکور شــده بود، پــس از ماه ها تالش 
مشخص شــد که مدیران مذکور مستقیماً در 
ماجرا دست دارند که در ادامه هفت نفر که در 
میان آن ها برخــی مدیران وقت فعال در حوزه 

دامپزشکی و ... بودند، دستگیر شدند.
در ردگیــری نخســتین اقدام هــای مجرمانه 

متهمان پرونده مشــخص شد 30هزارکیلوگرم 
گوشــت آلوده از مرز سیســتان وبلوچســتان 
به صــورت غیرقانونــی وارد کشــور و در یک 
ســردخانه دپو شــده بود که با دستور قضایی 
محموله توقیف می شود و قرار می شود محموله 
آلوده در چندمرحله بــه واحد رندرینگ) کوره 
معدوم سازی( منتقل و نابود شود، اما کمی بعد 
مقام قضایی با بررسی اسناد و صورتجلسه ها پی 
می برد که هیچ محموله ای در تاریخ های اعالم 
شده معدوم نشــده و صورتجلسه های ارسالی 
حمل محموله به محل معدوم سازی از اساس 
کذب بوده و هیچ خودرویی محموله هایی را که 
آلوده به )توتال کانــت( و )ای کوالی( بودند را 
برای معدوم ســازی اصالً بارگیری نکرده است!

درادامه یک محموله آلوده دیگر هم وارد کشور 
می شــود که با درصد دقیق ماجــرا، محموله 
25تنی که امضای مدیران مذکور پای آن بود 

هم شناسایی می شود.
از ســوی دیگر مشــخص شــد اعضــای این 
بانــد هزارعــدد از اجــزای حرام دامــی را که 

به صورت غیرمجاز در ســردخانه کشــتارگاه 
صنعتی گوشــت مشــهد نگهداری می شــد 
را از محــل خــارج کردنــد کــه محموله در 
ایست وبازرســی شــاهرود توقیــف می شــود. 

آلوده کردن محموله گوشت سپاه
همچنین در تاریخ ۹5/۱۱/28 نیرو های سازمان 
اطالعات سپاه خراســان رضوی متوجه شدند 
مرکزخرید ســپاه پس از وارد کردن محموله 
گوشت به داخل کشور الشــه ها را برای انجام 
فرایند کشــتارگاهی تحویل مؤسسه صنعتی 
گوشــت مشــهد می دهد، اما با دستور رئیس 
وقت مؤسسه کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد 
و همراهی برخــی دیگر از مدیران مؤسســه 
مذکور، الشه های انگلی را جایگزین الشه های 
ســالم می کنند و آن ها را بسته بندی می کنند.

پرونده جرایم ســازمان یافته مســئوالن وقت 
شبکه دامپزشکی استان، شهرستان و... هر روز 
سنگین تر می شد و تا آنجا پیش رفت  که معلوم 
شد آن ها دست به اقدام های مجرمانه دیگری 

نظیر نادیده گرفتن آلودگی )سالمونال (محموله 
گوشت ۶22 الشه ای وارداتی و فروش قسمتی 
از آن در بازار، فروش ۶5 تن دنبه آلوده، فروش 
2۴0 هزارلیتر ســرم غیرقابل مصرف، کشتار 
بیــش از حد دام مولد، صادرکردن ۷5 تن مرغ 

آلوده و برگشت خوردن آن و... زده بودند.

قاطعیت دادستانی در مواجهه 
با پرونده های سالمت محور

برهمین اساس بود که پرونده ۱8جلدی مدیران 
مذکور در مرحله بازپرسی روند قضایی اش پس 
از ۱8 ماه به پایان رســید و برهمین اساس و 
با توجه به مستندات، اعترافات متهمان، گواهی 
شــهود و ... برای هفت نفر از متهمان پرونده با 
هویت های )م. ر(، )م. الــف(، )ب. خ(، )م. ب(، 
)ج. ع(، )ح. ع( و )ح. الــف(، بــا توجه به ماده 
28۶ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱3۹2 
و ماده ۱0۶88 بزه انتســابی، کیفرخواســت 
»افساد فی االرض« در نظر گرفته شد و از سوی 

دادستان وقت هم مورد تأیید قرار گرفت.
حال پس از گذشــت حدود یک سال از انتشار 
گزارش مذکــور و صدور کیفرخواســت برای 
متهمان و همچنین پاســخ به مطالبه مردمی 
به سراغ قاضی باخدا، رئیس دادگاه های انقالب 
مشــهد رفتیم و در این زمینه با وی گفت وگو 

کردیم.
رئیــس محاکم انقالب مشــهد در پاســخ به 
پیگیری های صورت گرفته، عنوان کرد: پرونده 
گوشــت های آلــوده پس از ارجــاع به یکی از 
شعبات دادگاه انقالب مشهد، رسیدگی به آن 
به صورت دقیق در دستور کار قرار گرفته است.

قاضی باخدا ادامه داد: روند رســیدگی به این 
دســت پرونده ها معموالً کمــی زمان می برد، 
از همین رو رســیدگی به تمامــی زوایای آن 
همچنان در شعبه مذکور در حال پیگیری است.

پیگیری یک پرونده سالمت محور پس از صدور کیفرخواست

پرونده گوشت های آلوده در حال رسیدگی در دادگاه
آب و هوا

 جوی نسبتاً آرام در استان
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناسی از صبح امروز تا ظهر روز شنبه 
آینده جو نسبتاً آرامی روی استان مستقر خواهد شد و از عصر 
روز شنبه موج جدیدی از ناپایداری ها، استان خراسان رضوی را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. ضمن اینکه امروز تا روز شنبه دمای 
هوا در غالب نقاط استان روند افزایشی خواهد داشت و در چند 
روز آینده سرعت وزش باد روی استان افزایش می یابد به طوری 
که در بخش هایی از نوارشــرقی و نیمه جنوبی استان وزش باد 

گاهی شدید همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.
هوای امروز مشــهد در اوایل وقت ابری با احتمال بارش خفیف 
و پراکنده باران و مه رقیق به تدریج کاهش ابر گاهی با افزایش 
سرعت وزش باد و فردا صاف تا کمی ابری گاهی باد وگردوخاک 
و افزایش دما پیش بینی می شــود.در 2۴ ساعت گذشته ریوش 
با کمینه دمای ۷- درجه سلســیوس ســرد ترین و سرخس با 
بیشــینه دمای ۱8 درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان 
خراســان رضوی بوده اند. در این مدت کمینه و بیشــینه دمای 
شــهر مشــهدمقدس به ترتیب ۱+ و ۱5درجه سلسیوس بوده 
است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 

سرخس با سرعت 83 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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خط قرمز: ســردار حسین اشتری؛ فرمانده 
ناجا صبح روز گذشــته همزمان با پنجمین 
روز از دهه فجر انقالب اســالمی با حضور در 
پلیس راهور خراسان رضوی، سامانه هوشمند 
رصد و پایش تصویری پلیس راهور این استان 

را افتتاح کرد.
فرمانــده ناجا با بیان اینکه در این ســامانه 
۴30دوربین مورد بهره برداری قرار می گیرد، 
گفت: هم اینک ۱0۹ دوربین کنترل و پایش 
تصویری شــهری، تخلفات ســرعت، چراغ 
قرمز و کنترل ایســت پشت خط عابرپیاده 
در تقاطع ها، تخلفات را ثبت و اعمال قانون 
بهره برداری ســامانه های  از  می کننــد.وی 
هوشــمند رصد و پایش تصویری در سراسر 
کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این 
سامانه برای اولین بار در خراسان رضوی مورد 
بهره برداری قرار گرفت. در ســامانه مذکور 

عالوه بر اینکه با دقت و سرعت عبور و مرور 
وسایل نقلیه کنترل می شود، در پیشگیری 
از حوادث و نیز ثبت و اطالع رسانی تخلفات 

به رانندگان، فعالیت مثبت و ارزنده ای انجام 
خواهد شــد.عالی ترین مقام انتظامی کشور 
ضمن قدردانی از حمایت و پشتیبانی شهردار 

مشهد و همکاری استانداری خراسان رضوی 
در بهره برداری از سامانه مذکور، خاطرنشان 
کرد: بــا توجه بــه وجود بــارگاه ملکوتی 
ثامن الحجج آقا علی  بن موســی الرضا)ع( در 
مشهد که حجم سفرها به این شهر را بیشتر 
از دیگر نقاط کشــور می کند و همچنین به 
منظــور تقویت و ارتقــای خدمات و تأمین 
امنیت زائران، این سامانه برای نظم بخشی و 
همچنین کنترل هوشمند جاده ای از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
فرمانــده ناجا بر ضرورت تســریع در ایجاد 
بســترهای نوین در ارائه خدمات به مردم و 
اعمال قانون با اســتفاده از هوش مصنوعی 
با اولویت پلیس راهــور و کالنتری ها، تأکید 
کرد: شخصاً فرایند هوشمندسازی پلیس را 
دنبال می کنم و تیم هوشمندسازی پلیس 
به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است.

با حضور فرمانده ناجا و برای نخستین بار در کشور

سامانه هوشمند رصد و پایش تصویری پلیس راهور راه اندازی شد
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توجه نکردن به جلو پایان خوشی نداشت
مرگ یک نفر در پی برخورد پژو پارس با عابرپیاده

 )) اطالعيه آگهی مزايده ((
       موقوفات "علی اکبر عبيدی، حاج علی اکبر رزقی و ..." درنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی و تجاری خود را به 

مدت يك سال از طريق مزايده کتبي به اجاره واگذارنمايد.

پايه کارشناسیمتراژ)مترمربع(عنوانرديف
 )اجاره ماهیانه(

آدرس محل

شهید چراغچی 43 - ياس 20 - پالک 4.200.0005 ريال75يک باب منزل مسکونی1

دانشگاه 7 /11 - پالک58 - طبقه دوم8.500.000 ريال120يک واحد آپارتمان مسکونی2

طبرسی 5 - مغازه دوم65.000.000 ريال20يک دربند مغازه3

بین طبرسی 5 و 99.000.0007 ريال19يک دربند مغازه4

متقاضيان جهت کس��ب اطالعات بيش��تر م��ی توانند به اداره اوقاف واق��ع در ميدان تختی،خيابان آبکوه،مقابل پمپ بنزين س��عد 
آباد،اداره اوقاف ناحيه يک واحد اجارات مراجعه و يا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمايند.

مهلت ش��رکت در مزايده تا پايان س��اعت اداری روز چهارشنبه مورخ 23 /11 /1398 می باشد.  پاکت های مزايده در روز پنج شنبه 
مورخ 24 /11 /1398 ساعت 10 ظهردر محل اداره اوقاف ناحيه يک با حضور اعضای کميسيون مزايده بازگشايی خواهد شد.
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فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالش�رق نزاجا )مديريت خري��د و پيمان- دايره فروش( در 
نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

محل استقرار و بازديدمقدار تقريبی )کیلوگرم(نوع کاالرديف

80/000 کیلوگرمضايعات لوله چدنی1
 )80 تن(

تربت حیدريه تیپ 177 
متحرک هجومی

سپرده شرکت در مزايده: شرکت کنندگان می بايست مبلغ 300/000/000 ريال )سی ميليون تومان( را 
به عنوان تضمين شرکت در مزايده به حساب جاری طاليی 5151571639009 نزد بانک سپه به نام وجوه 
متفرقه فرماندهی آماد و پش��تيبانی منطقه ش��مال ش��رق نزاجا واريز يا معادل آن ضمانت نامه معتبر 

بانکی به دستگاه مزايده گذار ارايه نمايند.
تاريخ و محل دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 98/11/26 لغايت 98/12/03 پادگان ف آماد و پشتيبانی 

منطقه شمالشرق نزاجا مستقر در مشهد )مديريت خريد و پيمان- دايره فروش(
زمان و محل تحويل پيش��نهادها: پيش��نهاددهندگان بايد حداکثر تا س��اعت 13/00 مورخه 98/12/04 
پاکت پيش��نهادی خود را به انتظامات پادگان ف آماد و پش��تيبانی منطقه ش��مال ش��رق نزاجا مش��هد 

تحويل نمايند.
زمان و محل قرائت پيش��نهادها: پيش��نهادهای واصله در س��اعت 9 صبح مورخه 98/12/05 در حضور 

اعضای کميسيون در محل برگزاری کميسيون مزايده بازگشايی و قرائت خواهد شد.
توج��ه( مح��ل بازديد پادگان تربت حيدريه تيپ 177 متحرک هجومی ش��هيد محمد جعفر نصر اصفهانی 
نزاج��ا )ترب��ت حيدريه- بل��وار مدرس يک( و زمان بازدي��د جهت خريداران از س��اعت 08/30 صبح تا 

12/30 ظهر مورخه 98/11/26 لغايت 98/12/01 می باشد.
هزينه درج آگهی به عهده برندگان مزايده می باشد.

دستگاه مزايده گذار در رد يک يا تمام پيشنهادها مختار است.
آدرس محل برگزاری کميسيون: مشهد- خيابان امام خمينی)ره(- انتهای امام خمينی 81- پادگان فرماندهی 

آماد و پشتيبانی منطقه شمال شرق نزاجا )دفتر خريد و پيمان( تلفن: 7 و 38599116- 051

آگهی مزایده عمومی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا
)مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش( نوبت: اول

انجام کلیه  امور ثبتی
شرکت -  موسسه  -   مرکز  و ...
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ورزش خراسان نایب رئیس سازمان نظام روان شناسی خراسان رضوی گالیه کرد

بی مهری بیمه ها به سالمت روان
ســازمان  تعریف  بنابر  محبوبه علی پور  
بهداشــت جهانــی، ســامت روان مفهومی 
فراتــر از ابتا نبودن بــه اختال های روانی و 
همچنین داشتن شرایط خوب ذهنی، ادراک 
خودکارآمــدی، اســتقال و خودمختــاری، 
کفایت و شایســتگی، وابستگی میان نسلی و 
خودشــکوفایی توانمندی های بالقوه فکری و 
هیجانی است. این درحالی است که امروزه در 
جوامع جهانی به خصوص در جامعه ما بسیاری 

در این مقوله ها با چالش مواجه هستند.

 هراس از برچسب ها
دکتر حمید اصغری پور، نایب رئیس سازمان 
نظام روان شناســی خراســان رضوی در این 
باره می گوید: امروزه در جوامع جهانی هرقدر 
با پیشرفت های ارزنده در حوزه علم و فناوری 
روبه رو شــدیم که موجب شــده بیماری های 
جســمی و عوارض ناشی از آن ها کاهش یابد، 
اما در مقابل شاهد رشد اختاالتی هستیم که 
سامت روان بشر را تهدید می کنند. از همین 
رو در دنیای امروز موضوع بهداشــت روان از 
امور جدی به شمار می آید. ناگفته نماند که در 
این امر تغییر در سبک زندگی بی تأثیر نبوده 
اســت. درحال حاضر در کشور ما چالش هایی 
در زمینه تأمین سامت روان نیز وجود دارد. 
بنابر گزارشــی که از سوی دفتر سامت روان 
وزارت بهداشــت ارائه شده در گروه سنی 15 
تا64 سال؛ 23/6 درصد افراد مبتا به اختاالت 
روان شناختی و روانپزشکی هستند. به تعبیر 
دیگــر این رقم معادل یــک چهارم جمعیت 
جامعه محسوب می شود. به این ترتیب از هر 
چهار نفر، یک نفر نیازمند خدمات روان درمانی 
اســت. البته این آمار به افرادی اشاره دارد که 
مشکات خود را ابراز کرده اند. بسیاری از افراد 
نیز بیان ناراحتی و مشکات عاطفی و روانی را 
ضعف و برچسبی برای خود می دانند درنتیجه 
آن را پنهــان کرده و به مراکز مشــاوره برای 

دریافت خدمات الزم مراجعه نمی کنند. 
اگر بخواهیم به طور واقعی به آمار یاد شــده 
توجه کنیم؛ می توان گفت حدود یک ســوم 
جمعیت ما دچــار اختاالت روانی بوده و نیاز 

به مداخات درمانی دارند. 
وی همچنین تصریح می کند: بنابر مطالعات 
صورت گرفتــه در نوع اختــاالت؛ اضطراب 
و افســردگی بیش از ســایر موارد مشــاهده 
می شود. مشکات یادشده  به عنوان مادر دیگر 
اختاالت شناخته می شوند، چراکه زمینه ساز 
دیگر نارســایی ها و امراض به شمار می آیند. 
برای نمونه مادری که دچار افســردگی شده، 
این قضیــه بر کیفیت فرزند پــروری و رابطه 

با همســرش نیز اثرگذار است. 
همچنین مردی کــه دچار این 
چالــش می شــود در مدیریت 
زندگی فردی و تولید و اشتغال 
با مشکل مواجه بوده و نمی تواند 
نقش و کارکرد شهروند سالم را 
ایفا کند. بنابراین زمانی که چنین 
اختاالتی به درستی و به موقع 
درمان نشوند به دیگر بخش های 
جامعه سرایت کرده و بر کارکرد 

آن ها اثرگذارند. 

 بی مهری بیمه به سالمت روان
به اعتقاد صاحبنظران در حال حاضر 14درصد 
کل هزینه سامت مربوط به اختاالت روانی 
است، حال آنکه تنها 3درصد بودجه به درمان 
این بیماری ها اختصاص می یابد. این درحالی 
است که براساس اعام سازمان بهداشت جهانی 
هر یک دالر هزینه در حوزه سامت روان منجر 

به صرفه جویی چهار دالری می شود.
نایب رئیس سازمان نظام روان شناسی خراسان 
رضوی نیز ضعف های موجود در حوزه سامت 
روان جامعه را ناشی از بی توجهی به این حوزه 
دانســته و تأکید می کند: ریشه این چالش ها 
تنگناهایی اســت که در ســاختار تخصیص 
امکانات و بودجه در نظام بهداشــتی ما وجود 

دارد.
وی تصریح می کند: خدمات بهداشــت روان 
به طــور فراگیر و گســترده تحت پوشــش 
ســازمان های بیمه قرار نمی گیرد، به طوری 
که تنها چند نهاد و سازمان محدود خدماتی 
را در این زمینه برای نیروهای تحت پوشــش 
خــود قائل شــده اند. این درحالی اســت که 

خدمات بهداشت روان در 
مقایســه بــا خدمــات 
تأمین ســامت جسمی 
به مراتــب پر هزینه تر و 
بنابر  اســت.  ضروری تر 
آخرین تعرفه های مصوب 
نظام  ســازمان  از سوی 
انجام  برای  روان شناسی 
یک جلسه 45 دقیقه ای 
مشاوره توسط متخصص 
دارای مدرک کارشناسی 
ارشــد 90 هــزار تومان 
و مــدرک دکترا 130 هزار تومان محاســبه 

می شود. 
این درحالی اســت که درمان اختاالت روانی 
نیازمند چندین جلســه متوالی مشاوره است. 
ازهمیــن رو صرف چنین هزینه هایی در توان 
عمــوم مردم نیســت و در عمل شــهروندان 

بسیاری از این خدمات محروم هستند. 

 دردسرهای چندگانگی فرهنگ 
و نبود انسجام بین نهادهای متولی

دکتر اصغری پور همچنین می گوید: متأسفانه 
همکاری و هماهنگی عملیاتی بین نهادهایی 
که باید در راستای بهداشت روانی شهروندان 
گام هایی بردارند، بسیار ضعیف است. وقتی بر 
عملیاتی بودن این قضیه اشاره می شود منظور 
تنها برگزاری چند جلســه و همایش و یا ارائه 
گزارش دســتگاه ها نیست، بلکه باید به میان 
مردم آمده و خدمات مــورد نیاز را در اختیار 

شهروندان قرار دهیم. 
وی ادامــه داد: درحالی بر تشــکیل کارگروه 
ســامت روان در اســتانداری اشاره می شود 

کــه من به عنوان نایب رئیس ســازمان نظام 
روان شناســی در این اســتان، اطاعی ندارم 
و حتــی یک بــار به عنوان یکــی از اعضا در 
نشست های کارگروه یادشده دعوت شدم. در 
واقع وقتی اعضای این ســازمان حضور ندارند 
به معنای آن اســت که سیاســت گذاری ها و 
تصمیم سازی های این کارگروه تخصصی نبوده 
و اثرگذاری کافی ندارد، درحالی که براســاس 
قانون اساسی، سازمان نظام روان شناسی متولی 

خدمات سامت روان در جامعه است. 
بنابراین برنامه هایی که برای تأمین ســامت 
روان جامعــه طراحــی و اجرا می شــود باید 
براساس پژوهش های علمی و نظر و مشارکت 
متخصصان امــر صورت گیــرد. از همین رو 
تمام نهادهایی کــه در این زمینه مأموریت یا 
مســئولیتی دارند همانند استانداری خراسان 
رضوی، دانشــگاه علوم پزشکی، شهرداری ها، 
سازمان بهزیستی و ســایر نهادهای مردمی، 
باید در راســتای سیاســت های سازمان نظام 
روان شناسی استان حرکت نموده و به این امر 

مهم کمک نمایند.
حمید اصغری پور، پژوهشــگر روان شناســی 
ازدواج و خانواده با اشاره به چالش های مهمی 
که در خراسان رضوی با آن ها مواجه هستیم 
مانند موضوع ازدواج جوانان، آمار نگران کننده 
طــاق، طاق عاطفی، همســر آزاری، فرزند 
آزاری، اعتیاد، بیکاری جوانان، کمبود امکانات 
اوقات فراغت و مشــکات ساختاری کمبود 
نشاط و شــادابی در بین جوانان در استان بر 
لزوم برنامه ریزی بهتر برای شکل گیری کارگروه 
ســامت روان و اختصاص بودجه خاص برای 
اجرایی نمودن طرح های ارتقای کیفیت زندگی 

شهروندان تأکید کرد.

فرهنگ و هنر

ثبت

سالمت

 امیرعلی و فاطمه در صدر اسامی 
منتخب خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: 
مدیــرکل ثبــت احوال 
خراسان شــمالی گفت: 
امیرعلی و فاطمه در صدر 
استان  اســامی منتخب 
طی 10 ماهه سال جاری 
هســتند. علی زاهدی نیا 

در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: اسامی امیرعلی، محمد، 
علی، ابوالفضل و امیرحسین به ترتیب پنج نام منتخب پسران و 
اسامی فاطمه، زهرا، آسنا، یسنا و حلما به ترتیب در جایگاه اول 
تا پنجم جدول فراوانی اسامی منتخب دختران قرار گرفته اند. 
وی افزود: این امر نشان دهنده عاقه و ارادت مردم عزیز استان 
به خاندان عصمت و طهارت و در واقع بیانگر رفتارهای فرهنگی 

مردم بر اساس آموزه های دینی است.
وی گفت: در 10 ماهه سال جاری تعداد 12 هزار و 787 واقعه 
والدت در اداره های ثبت احوال استان به ثبت رسیده است که 
از این تعداد، 6 هزار و 674 واقعه مربوط به ثبت والدت پسران 
و 6 هزار و 113 واقعه به ثبت والدت دختران اختصاص می یابد.

 ضرورت راه اندازی شرکت 
پخش دارویی مادر در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی گفت: در این استان سه شرکت پخش 
دارویی فعال است که نخستین درخواستمان برای تأمین دارو از 
سازمان غذا و دارو این است که خراسان شمالی با حضور بخش 
خصوصی، صاحب شرکت پخش مادر شود. دکتر علی یوسفی 
در گفت وگــو با خبرنگار ما، با بیــان اینکه میزان خرید دارو و 
قدمت اســتان از ماک های مؤثر برای ترغیب حضور شرکت 
مادر و سرمایه گذاری است، افزود: درخواستمان از وزیر بهداشت 
و اســتاندار برای حضور ســرمایه گذار و تأسیس شرکت مادر 
پخش مواد دارویی مطرح شده است. وی در ادامه از طراحی و 
راه اندازی سامانه ثبت و تهیه دارو از داروخانه ها در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: یکی از مزایای مهم این سامانه کشوری، رفع 
دغدغه بیمار نسبت به تهیه داروی مورد نیاز است. یوسفی در 
مورد کمبود برخی داروهــا در داروخانه ها، توضیح داد: داروها 
سهمیه ای و به تعداد بیماران پیش بینی می شود، اما ولع خرید 
و یا ولع نسخه ها در برخی بیماران برای تأمین دارو بیش از حد 
مورد نیاز، دلیل کمبود می شــود و مشاهده شده گاهی بیمار 

پزشک را مجبور می کند تعداد اقام دارویی را بیشتر بنویسد.

 سایت هیئت تیراندازی خراسان شمالی 
تجهیز  می شود

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: سرپرست هیئت 
تیراندازی خراسان شمالی 
جلســه ای  در  گفــت: 
که به تازگــی با رئیس 
تیراندازی  فدراســیون 
ایران داشــتم، قرار شد 
سایت تیراندازی استان در مجموعه 19 مهر تجهیز شود. میثم 
داوری در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: در سال 91 تیم 
تیراندازی با تفنگ بانوان استان با تمام سختی های موجود به 
لیگ برتر صعود کرده بود، ولی متأســفانه به دلیل مشکات 

مالی آن زمان نتوانست در لیگ برتر حضور یابد.

 آغاز اردوی تیم ملی والیبال نشسته 
مردان با حضور ورزشکاران استان

مرحله  نهمین  قدس: 
اردوی آمادگی تیم ملی 
مردان  نشسته  والیبال 
از 17 تــا 23 بهمــن 
مــاه در کمپ تیم های 
برگزار  فدراسیون  ملی 
همین  بــر  می شــود. 
اساس داود علیپوریان، صادق بیگدلی )تهران(، مهدی بابادی 
)خراســان رضوی(، مرتضی مهرزاد، مجید لشگری، رمضان 
صالحی، امیر کفشــدار، حســین صالحی )مازندران(، میثم 
علی پور )گیان(، محمدرضا ســبحانی نیا )اصفهان(، مهرزاد 
مهروان )البرز(، حسین گلستانی، سید محمدحسین حسینی 
)قم(، محمد نعمتی )گلســتان(، مرتضی رمضانی )قزوین( و 
میثم حاجی بابایی )آذربایجان شرقی( 16 ورزشکاری هستند 

که در این اردو به تمرین می پردازند.

 خراسان رضوی در مسابقات ووشو 
جوانان دختر بر سکوی دوم ایستاد

قدس: رقابت های ووشو 
سنی(  )رده های  جوانان 
کشــور با نایب قهرمانی 
خراســان  تیم  دختران 
رضوی به پایان رســید. 
این مسابقات به میزبانی 
هیئت ووشو خوزستان 
در ماهشهر با شناخت نفرات و تیم های برتر به اتمام رسید. 
پیکارهای فوق در دو بخش ســاندا و تالو برگزار شد و نفرات 
برتر جواز حضور در اردوی تیم جوانان را کســب کردند. تیم 
ووشو جوانان ایران در سال آینده، مسابقات جهانی مراکش را 
پیش رو دارد.  در پایان و در مجموع دو بخش ساندا و تالو تیم 
اصفهان با کسب 10 مدال طا، سه نقره و دو برنز بر سکوی 
قهرمانی تکیه زد. خراسان رضوی با چهار مدال طا، یک نقره 
و یک برنز نایب قهرمان شــد و تهران  الف با کسب سه مدال 

طا ، چهار نقره و دو برنز به عنوان سومی رسید.

 بهره برداری از چند طرح ورزشی 
در بردسکن

نوری:   - قدس آنالین 
در پنجمین روز از دهه 
مبارک فجر چند طرح 
ورزشــی در شهرستان 
بردســکن افتتاح و به 
رســید.   بهره بــرداری 
محمد دانشــور، رئیس 
اداره ورزش و جوانان بردسکن در افتتاح خانه ورزش روستای 
بیجورد که با حضور فرماندار بردســکن، معــاون فرماندار، 
مسئول فرهنگی اجتماعی ســپاه ناحیه بردسکن، بخشدار 
مرکزی و تنی چند از رؤسای اداره ها برگزار شد، اظهار کرد: 
هشت خانه ورزشی روستایی به طور همزمان در روستاهای 
باب الحکم، مظفرآباد، اسام آباد، بیجورد، فیروزآباد، سیف آباد، 
آبنو، ماراندیز و ظاهرآباد با اعتباری افزون بر 50 میلیون تومان 
افتتاح و به بهره برداری رسید. وی افزود: راه اندازی خانه های 
ورزش روســتایی خدمتی در جهت توســعه ورزش و ایجاد 
عدالت در روســتاها است. دانشور با بیان اینکه با استفاده از 
مکان های بااستفاده در روستاها این خانه های ورزش ساخته 
می شــود، گفت: با ســاخت خانه های ورزشی می کوشیم تا 
نیازهای جوانان روستا را برآورده و استفاده از تجهیزات ورزشی 

را برایشان امکان پذیر کنیم.

 به اعتقاد صاحبنظران 
در حال حاضر 14درصد 
کل هزینه سالمت مربوط 
به اختالالت روانی است 
حال آنکه تنها ۳درصد 

 بودجه به درمان 
 این بیماری ها

 اختصاص می یابد

بــرش

 معرفــی برگزیــدگان نوزدهمیــن 
نیشــابور و عکس  فیلم  جشــنواره  

نیشابور- خبرنگارقدس:  
همزمان با دهه مبارک فجر 
و چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی، 
بیست وچهارمین هفته و 
نوزدهمین جشنواره فیلم 
وعکس تجلي نور با حضور 

پرشور مردم، هنرمندان و مسئوالن با  معرفی برگزیدگان در تاالر 
ادیب اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور به کار خود پایان داد. 

مسئول انجمن ســینمای جوان اداره ارشاد نیشــابور در آیین 
اختتامیه اظهار کرد: این جشــنواره با حضور خوب عکاســان 
روبه رو شــد که تعداد 508 قطعه عکس از 62عکاس نیشابوری 
به دبیرخانه جشــنواره رســید که با داوری الهــه عبداله آبادی، 
محمدمهدی صنیعی و وحید زرقی این نتایج بدســت آمد: نفر 
اول زینب ثابتي، نفر دوم عارف ســاجد، نفر سوم سلمان بیات. 
مسعود سلیمانی سپهر افزود: فیلم های کوتاه از 26 فیلمساز نیز 
به دبیرخانه جشــنواره رسید که کیان درجزی، جعفر پوینده و 
ابوالفضل تاجیک در این بخش با بررسی آثار  و داوری فیلم هاي 
فیلمسازان جوان نیشابور به این نتایج دست یافتند: منیره سادات 
حسیني)عروسک( تقدیر بخش ایثار و شهادت، الهام قاسم آبادي 
)سایه روشن( تقدیر بخش دفاع مقدس، سارا توزنده جانی )تنها 
تنها تنها( تقدیر بهترین فیلم نامه، مهدی بشیری )آبی روشن( 
تقدیــر بهترین کارگرداني، جعفر عمارلو )آبی روشــن( بهترین 
تصویربرداري، جعفر عمارلو )اسنپ( تقدیر بهترین تصویربرداري، 
علي درودي )جوز فجي( بهترین بازیگر مــرد، مازیار نژادوردي 
)نارنجي( تقدیر بهترین بازیگر مرد، عاطفه کاهاني )مبرا( بهترین 
بازیگر زن مشترک، عطیه رشیدآبادي )آبي روشن( بهترین بازیگر 
زن مشترک، محسن باطاني )نیمه گمشده( بهترین تدوین، سام 
چگیني )آبي روشن( تقدیر بهترین تدوین، محسن باطاني )نیمه 
گمشده( بهترین فیلم تجربه اول، امیرعلي اسماعیل نژاد )کاغ( 
تقدیر بهترین فیلم تجربه اول، معین شاد )آبي روشن( بهترین 
صدا، امیرعلي اسماعیل نژاد) نارنجي( تقدیر بهترین صدا و معین 
نعیم آبادي )یکتا( تقدیر بخش آســیب هاي اجتماعي و رواني به 

عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

  موسیقي فولکلوریک خراسان شمالي 
در جشنواره فجر طنین انداز مي شود

بجنورد- خبرنگار قدس: 
گروه موسیقی فولکلوریک 
خراسان شمالی با راهیابی 
به جشنواره فجر، نماینده 
و معرف فرهنگ اقوام و 
موسیقی غنی این خطه 
از کشور می شود. مجید 

کابی، سرپرست گروه  راه یافته به سی و پنجمین جشنواره 
موسیقی فجر، گفت:گروه »ژیار« امسال توانست از بین 240 
گروه شــرکت کننده، به این جشنواره راه پیدا کند. وی اظهار 
کــرد: در تاریــخ 26 بهمن ماه جاری اجــرای زنده در تهران 
خواهیم داشــت و امیدواریم بتوانیم برای دقایقی، فرهنگ و 
موسیقی غنی این خطه از کشور عزیزمان را به خوبی به نمایش 
بگذاریم. وی با بیان اینکه 11 نفر از عاقه مندان و هنرمندان 
موسیقی مقامی اســتان در گروه »ژیار« حضور دارند، افزود: 
در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به عنوان نماینده 
خراســان شمالی، قطعات »اهلل مزار«، »سردار عیوض خان«، 

»شوان«، »الریک« و... را اجرا خواهیم کرد.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

قدس  در پنجمین روز از دهه فجر انقاب اسامی، به همت اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی آیین افتتاح کتابخانه عمومی مشارکتی جواداالئمه)ع( در گروه 

444مهندسی رزمی پدافند غیرعامل شمال شرق نزاجا در مشهد مقدس برگزار شد.
در این مراسم فرمانده گروه 444مهندسی رزمی پدافند غیرعامل شمال شرق نزاجا در 
شمال شرق کشور گفت: ایجاد کتابخانه و تاش در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی از 
منویات مقام معظم رهبری است که در 30 بند بخش نامه شده است و در طرح مصباح 

9 ترویج فرهنگ مطالعه مد نظر قرار گرفته است.
هیبت اهلل اسدی یادآور شد: سربازان معموالً اوقات فراغت خوبی در اختیار دارند و این 

کتابخانه محلی برای حضور سربازان برای کسب آگاهی، دانش و بصیرت خواهد بود.
در ادامه این مراسم فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسامی نیز ایجاد کتابخانه در اماکن نظامی را قابل قدردانی دانست و ادامه داد: کتاب 
و کتاب خوانی یک بحث امروزی نیست و موضوعی است که در تاریخ بشر همواره مورد 

توجه بوده است.
رضا آذریان از حضور سربازان در ساعاتی از روز در کتابخانه استقبال کرد و ادامه داد: این 

کتابخانه باید مرکزی برای انتقال آگاهی و دانش و بصیرت باشد.
حجت االسام علی اکبر ســبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی هم 

گفت: هدف کتابخانه های عمومی انس با کتاب و مطالعه در بین تمامی مردم اســت 
و همکاری و همراهی خوبی بین اداره کل کتابخانه ها و ارتش شــکل گرفته است و در 
حال حاضر پنج کتابخانه عمومی مشارکتی با ارتش در استان خراسان رضوی در حال 

فعالیت است.

با مشارکت گروه 444 مهندسی رزمی پدافند غیرعامل شمال شرق نزاجا 

کتابخانه عمومی مشارکتی جواداالئمه j در مشهد افتتاح شد
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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

ســاختماني باالبــر  ســزاوار-   .1 
2 . خوابیــده- داروي محــرک نیروزاي 
اعتیــادآوري کــه بــا نام هاي کــراک و 
کریســتال جوانان را به تباهي مي کشاند 
رفیق  آذري- عمل کــردن-  3. گوشــت 
کهن صفا- غوزه پنبه 4. شــجره- پشت 
سر- مســاوي- این پول در سفر هاوانا به 
کارتــان مي آید 5. تیــره- مهماندار- گاز 
 ضدعفوني 6. کاخ-  دشنام دادن- بي سواد 
قــوم  آتشنشــان ها-  درجــات  از   .7
ســاکن رومانــي- برداشــت محصــول 
8. دل آزار کهنــه- آســایش- از مــدارج 
زبان انگلیســي- مــوي مجعد   آمــوزش 
 9. آماس- تایید بي ادبانه – روبوسي کردن 
 10. خــواري- فر و شــکوه- فتوي دادن

11. امداد- برابر فارســي »ماساژ«- واحد 
میوه  الکتریکــي12.  پتانســیل  اختاف 
نارس- ضمیر اتحــاد- بي زبان- تجهیزات 
مهمانپذیرهــا  مخصــوص  وســایل   و 
13. نپذیرفتن- فیزیکدان آلماني که واحد 
اندازه گیــري پرتوزایي به نام وي اســت- 

خسیس خشکش را دارد- خداي درویش 
14. راورا- یکــي از دوجنــس 15. فصل 
داغ- شرکت صادرات تجهیزات و خدمات 

صنایع آب وبرق ایران

1. گواهــي دادن- پرنورتــر- نوعــي قایق 
چوبي کوچک 2. خودرویــي در لیگ برتر 
فوتبــال- هدیــه و تحفه 3. آب بســته- 
فریادکشیدن- نوعي پارچه پرزدار- فشفشه 
4. بایــا- لبــن- آرواره- قیمــت 5. آنچه 
از گله زاییده شــود- کیفرکردن- مدرســه 
قدمــا 6. اهل هــرات- ســبیل- بیماري 
و  اعتبــار   .7 ســیاهرگ ها  گشادشــدن 
آبرو- همســر حضرت ابراهیم»ع«- کلمه 
8. پســوند شــباهت- ناقص و دم بریده- 
فرودآمــده- حــرف آخر 9. جمع مکســر 
 امت- آشیانه پرندگان شکاري- اشاره به دور 
10. لعنت کردن- مادر- دردها 11. چهارپایان- 
جداکــردن- ویــژه 12. صوت شــگفتي- 
 قلیل- کام گزافه- مارکي ژاپني براي خودرو 

13. گریختن- دیوســیرت- جوانمردي- نفس خسته 
 14. کاربــر اینترنتــي- لقــب حضرت عیســي»ع« 
15. جزیره اي در ژاپن- غده اي در زیرگردن- دستگاه 

کانال یاب تلویزیون و رادیو

  افقی

  عمودی
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