
ورزش خراسان

سالمت

 قدس در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی کرد

همه چیز درباره طب سوزنی
پروین محمدی  طب سوزنی روشی درمانی 
است که پزشک با فرو کردن سوزن های بسیار 
نازک به نقاط خاصی از بدن موجب تســکین 
درد و یا درمان مشکل خاصی از بیمار می شود.

براساس تئوری طب سوزنی، این نقاط خاص 
روی راه های انرژی یا مریدین هایی قرار دارند 
که یک نوع انرژی حیاتی به نام »چی« QI در 

آن ها جریان دارد.
اما اینکه کاربردهای طب ســوزنی و بایدها و 
نباید های آن چیست، موضوعی است که دکتر 
حمید عبدی، محقق و متخصص طب سنتی، 
چینی، ســوزنی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد طی نشستی با حضور 
در تحریریه قدس به زبان ســاده به آن پاسخ 

داده است.

 بنی آدم اعضای یکدیگرند 
وی صحبت خود را با اشاره به این شعر سعدی 
که بنی آدم اعضای یکدیگرنــد... آغاز کرد و 
گفت: در طب آلوپاتی برای ســردرد مسکن 
تجویز می شــود ولی در طب جامعه نگر ابتدا 
دنبال علت سردرد هســتیم بعد درمان، زیرا 
ممکن است مشکل معده، کم خونی، استرس 
و... وجود داشته باشد که با سردرد خودش را 
نشان داده، چراکه همه اعضا با هم در ارتباط 

هستند. 
وی افزود: در طب ســوزنی اعتقاد بر این است 
که اگر بیماری ایجاد می شــود به دلیل ایجاد 
مشکل در متابولیسم بدن یا سیستم کنترل 
بدن است که دچار ضعف شده و نمی تواند به 

خوبی کار کند. 
در این حالت باتوجه به اینکه ســلول ها همه 
در یک جهت هســتند مثل ســدها که جلو 
حرکت رودخانه را می گیرند و مانع حرکت آب 
می شوند، انرژی بدن نیز در یک جا جمع شده 
و با ایجاد اختالل در متابولیســم بدن، مانع از 
حرکت انرژی و عملکرد صحیح دستگاه های 
بدن می شود که با طب سوزنی مسیر حرکت 
انرژی باز شــده و در بدن جاری می شود. در 
واقع کار طب سوزنی این است که مسیر انرژی 
تجمع یافته در نقاط مختلف بدن را باز کرده و 

جریان طبیعی را به بدن باز می گرداند. 

 کاربردهای طب سوزنی
محقــق و عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد به تأثیر طب سوزنی در کنترل 
و درمان بیماری ها اشــاره کرد و یادآور شــد: 

براساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانــی WHO، 300 بیماری 
با طب ســوزنی کنترل و 140 
بیماری کامالً درمان می شــود. 
ازجملــه میگــرن، مشــکالت 
داخلی، ســندروم روده تحریک 
پذیر، آرتــروز، دیابت، ناباروری، 
زایمان  و  زنــان  بیماری هــای 
)کیســت تخمدان، کــم کاری 
تخمــدان و...(، اختالالت روانی، 
افسردگی و خیلی از بیماری های 
روانی که با استرس در ارتباطند، 

چاقی ها و الغری های شــدید و... به درمان با 
طب سوزنی پاسخ داده اند، منتها شرط اصلی 
درمان، معالجه توسط متخصص طب سوزنی 
است، زیرا اگر سوزن توسط غیر متخصص زده 
شود ممکن است اثرات معکوس داشته باشد 
و ایجــاد ناباروری کند یا بیماری به هیچ وجه 
درمان نشود و یا در نقطه ای دیگر از بدن بروز 

کرده و به اصطالح قفل کند. 
همچنین در افراد یائســه، کم کاری تیروئید، 
افراد سفیدپوســت چاق و دمــوی مزاج نیز 
می توان از طب سوزنی کمک گرفت، اما در این 

بیماران به سختی جواب می دهد.

 نقش طب سوزنی بر کاهش درد
وی با بیان اینکه تأثیر درمان با طب ســوزنی 
به متابولیســم بدن و شــرایط بیمار بستگی 
دارد، گفــت: بــه طور کلی طب ســوزنی در 
افراد مختلف و شدت بیماری، متفاوت جواب 
می دهد که البته همراه با طب ســوزنی باید 
دستورهای غذایی را هم رعایت کرد. مثالً در 

بیماری هایی مثل سرطان 
بیماری های خطرناک  یا 
دیگر به شرط آنکه تمام 
روش های درمانی توسط 
شــود،  انجام  متخصص 
از طب سوزنی هم برای 
جلوگیــری از عوارض و 
کاهش ضعف و درد بیمار 

می توان کمک گرفت. 

 درمان اعتیاد
کرد:  اظهار  عبدی  دکتر 
طب ســوزنی در بحث اعتیاد و ترک سیگار و 
مواد مخدر کمک کننده اســت، اما در افرادی 
که توهم فراوان دارند مثل کسانی که شیشه، 

کراک و... مصرف می کنند، تأثیری ندارد.

 موارد منع طب سوزنی     
این محقق طب سنتی تصریح کرد: در صورتی 
که در جاهایی از بدن بیمار عفونت یا آبســه 
وجود داشته باشــد، تب باال، حاملگی، سابقه 
بیماری صــرع یا بیماری هــای عصبی، باید 

پزشک را در جریان بیماری قرار داد. 
وی درباره عوارض طب سوزنی یادآور شد: تنها 
عوارض طب ســوزنی ممکن است کبودی و 
خونریزی خفیف پوست باشد، عارضه دیگری 

ندارد.

 حجامت یا کاپینگ و باید ها و نباید ها
این محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره 
حجامت نیز خاطرنشان کرد: حجامت دو نوع 
خشــک و  تر دارد. در حجامت خشک خون را 

محبوس می کنیم و در حجامت  تر خون گیری 
انجام می شود که در هریک باید ها و نبایدهایی 

وجود دارد و الزم به رعایت است. 
مثالً حجامت باید در فصل معین و حتی ساعت 
خاص و با رژیم خاصی انجام شود )مثل پرهیز 
از خوردن لبنیات، تخم مرغ، ماهی، کرفس و... 
از شب قبل از حجامت(. در فشارخون و قند باال 
یا افراد با مزاج های خشــک و گرم و یا کسانی 
که آمادگی قبلی ندارند، نباید حجامت انجام 

شود. 
در بعضی دیابت ها، ســرطان ها و ســردردها 

می تواند مفید باشد. 

 کاربرد حجامت
این محقق با اشــاره به تحقیقات انجام شده، 
تصریح کرد: کاپینگ یا حجامت با تأثیرگذاری 
بــر هورمون های مغزی در درمــان و کنترل 
استرس و اضطراب، افسردگی ها، خستگی های 
ممتد، ریلکسیشن روحی، میگرن، بیماری هایی 
با درد حاد، ســرماخوردگی، آنفلوانزا، احساس 
سنگینی، ناباروری، بیماری های داخلی، قلبی، 
ریوی، دردهای عضالنی و مفصلی، مورمورشدن 
کف دســت و پا، گزگزشــدن دست ها و پاها، 
کمردرد، پادرد، سردرد )حجامت سر در درمان 
سردردها بسیار مؤثر است( و... مؤثر است که 
البته تجویز حجامت و انجام آن باید توســط 

پزشک متخصص این کار باشد.

 موارد منع حجامت
متخصص طب سنتی، سوزنی و چینی به موارد 
منع حجامت اشاره کرد و گفت: در عفونت ها و 
زخم ها، تب های باال، بانوان حامله، دوران عادت 
ماهیانه، پوکی استخوان شدید، اسپاسم های 
شــدید و وجود لخته خــون در رگ ها، نباید 
حجامت انجام شود، زیرا احتمال بروز عوارض 

ناگوار وجود دارد.
به همین جهت تأکید می شود حجامت حتماً 
توسط پزشک متخصص این رشته انجام شود و 
به افراد تجربی مراجعه نشود. به طور کلی طب 
ســوزنی، حجامت، بادکش، زالو درمانی، عطر 
درمانی و... باید اندیکاســیون )کاربرد( داشته 
باشــد و طبق نظر پزشک متخصص، تجویز و 

انجام شود. 
چون حتی بادکش را برای هرکسی نمی توان 
انجــام داد، زیرا در صورت وجــود عفونت با 
بادکش کردن عفونت در بدن پخش می شود 

که بسیار خطرناک است.

فرهنگ و هنر 

انتخاب 

 رئیس فدراسیون کوهنوردی:
 پرونده مرگ کوهنوردان مشهدی 
در مرحله کارشناسی قضایی است

فدراسیون  رئیس  ایرنا: 
کوهنوردی و صعودهای 
ورزشــی در خصــوص 
پرونده حادثه اشترانکوه، 
گفــت: وزارت ورزش و 
جوانــان، فدراســیون و 
خراســان  ورزش  اداره 
رضوی درگیر حادثه مرگ کوهنوردان خراسانی در اشترانکوه 
بودنــد و احکامی صادر و در نهایت به مراجع قضایی مراجعه 
و شکایت هایی تنظیم شد که در مرحله کارشناسی قرار دارد. 
رضا زارعی در حاشیه مجمع انتخاب رئیس هیئت کوهنوردی 
و صعودهای ورزشی خراســان رضوی در مشهد، افزود: این 
پرونده از اختیار فدراسیون خارج است و همه چیز را دستگاه 
قضا رســیدگی می کند، امیدواریم بتوانیــم این خانواده ها را 
به آرامش برســانیم. در ادامه مجمــع انتخاب رئیس هیئت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی با حضور 1۵ 
عضو از 1۷ عضو مجمع انتخابی این هیئت در اداره کل ورزش 
و جوانان خراســان رضوی با رقابت احمد بخش زحمتکش و 
مسعود عسکری به عنوان نامزد ریاست مجمع برگزار شد. در 
پایان این جلســه پس از رأی گیری از اعضای مجمع انتخابی 
احمد بخش زحمتکش توانست با کسب 1۲ رأی از مجموع 
1۵ رأی مأخوذه به مدت چهار سال و برای دومین بار به عنوان 

رئیس انتخاب شود. 

 مه والت؛ قهرمان مسابقات 
استانی کونگ فو

مســابقات  قــدس: 
کونگ فو خراسان رضوی 
میزبانی شهرســتان  به 
و  شــد  برگزار  مه والت 
تیم مــه والت مقام اول، 
ســبزوار مقام دوم و تیم 
تربت حیدریه مقام سوم 
را کســب کردند. رئیس هیئت کونگ فــو و هنرهای رزمی 
خراســان رضوی ادامه داد: افزون بر 130 شــرکت کننده از 
شهرستان های مختلف استان از جمله مشهد، سبزوار، جغتای، 
تربت حیدریه، کاشــمر، خواف و مه والت در این مسابقات به 
صورت نیمه آزاد و آزاد شرکت کردند. قربان اعظمی در ادامه با 
اشاره به برنامه های پیش روی هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی 
خراسان رضوی، افزود: کالس های تئوری مربیگری درجه دو 
از ۲۶ بهمن ماه در مشــهد زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان 
برگزار می شود و بعد از آن کالس های مربیگری درجه یک در 
10 اسفند برگزار خواهد شد. رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای 
رزمی خراسان رضوی با بیان اینکه مسابقات کشوری کونگ فو 
به میزبانی شهرستان سبزوار در تاریخ هفتم اسفند سال جاری 
برگزار می شود، خاطرنشان کرد: ما شرایط میزبانی شهرستان 
مه والت را با دقت بررســی می کنیم و اگر شرایط میزبانی در 
این شهرستان مهیا باشد ما هم از برگزاری مسابقات کشوری 

کونگ فو به میزبانی مه والت حمایت می کنیم.

 تیم امید پونا قهرمان لیگ دسته2 
بدمینتون بانوان کشور شد

قدس: نوزدهمین دوره مســابقات باشــگاه های دســته۲ 
بدمینتون بانوان کشور با شرکت 1۲ باشگاه از سراسر کشور 
طی ســه روز در شاهرود برگزار شد. این دوره از مسابقات در 
چهار گروه سه تیمی پیگیری شد که در پایان این مسابقات، 
تیم امید پونا مشــهد موفق شد بیشترین امتیاز را از آِن خود 

کرده و به قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند.

به طور کلی طب سوزنی 
در افراد مختلف و شدت 

بیماری، متفاوت جواب 
می دهد البته همراه 
با طب سوزنی باید 
دستورهای غذایی 

را هم رعایت کرد

بــرش

حل جدول شماره قبل

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

 انجمن عکاسان خراسان رضوی 
هیئت مدیره جدید خود را شناخت

انتخابات  فیاض:  احمد 
هیئــت مدیــره جدید 
انجمن عکاسان خراسان 
به  شــد.  برگزار  رضوی 
گــزارش خبرنگار ما، در 
مجمــع عمومی اعضای 
خراسان  عکاسان  اصلی 

رضوی که عصر جمعه گذشــته در مجتمع هنری فرهنگی 
امام رضا)ع( برگزار شــد؛ معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی در بیان علت تأخیر 
در انتخــاب هیئت مدیره جدید، اظهــار کرد: هیئت مدیره 
انجمن عکاسان خراسان رضوی در موعد مقرر تقاضای خود 
را برای برگزاری انتخابات هیئت مدیــره جدید ارائه داد، اما 
همزمانی با انتخابات هنرهای تجســمی هشتمین جشنواره 
ملی عکس امام رضا)ع( و سپس برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در استان، موجب شد تأخیر به وجود آید. محمدرضا محمدی 
خاطرنشان کرد: عملکرد اعضای هیئت مدیره قابل قبول است 
و رویدادهای عکاسانه خیلی خوبی رخ داده که جای قدردانی 
دارد. برگزاری ورک شاب های متعدد، اردوهای عکاسی، تدوین 
و تولید کتابچه های عکاسی و برگزاری نمایشگاه های متعدد 
در کنار کالس های آموزش عکاسی و... از جمله عملکرد مفید 
اعضای هیئت مدیره انجمن بوده است. وی با انتقاد از تعداد 
اعضای اصلی انجمن عکاســان استان، تصریح کرد: خراسان 
رضوی یکی از قطب های اصلی عکاســی در کشــور است و 
باید نسبت به جذب حداکثری و افزایش اعضای اصلی توسط 
هیئــت مدیره جدید اهتمام و اقدام شــود. محمدی در این 
مراســم از برگزاری دومین دوره متوالی جشنواره ملی عکس 
رضوی )نهمین جشــنواره( در استان خبر داد و افزود: پس از 
برگزاری موفقیت آمیز هشتمین جشنواره ملی عکس رضوی 
در خراسان رضوی با هماهنگی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
دوره بعدی این جشنواره نیز در خراسان رضوی برگزار خواهد 
شــد. در ادامه و پس از ارائه گــزارش عملکرد هیئت مدیره 
سابق توسط محمدرضا لطفی، انتخابات با مشارکت اعضای 
اصلی انجمن برگزار شد و آقایان مهدی زابل عباسی، علیرضا 
عطاریانی، شــرمین نصیری، عارف جالیری، مهدی عقیقی، 
هاشم جوادزاده و قدیر وقاری به عنوان اعضای جدید هیئت 
مدیره انجمن عکاسان خراسان رضوی دو سال آینده انتخاب 
شدند. همچنین سیدجلیل حسینی زهرایی به عنوان بازرس 
و مهدی مسعودیان و اسحاق ریگی و یوسف قارونی به عنوان 

اعضای علی البدل انتخاب شدند.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 

فضای مجازی: 

بجنورد- خبرنگار قدس  محمدی فرزند مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی، متولد 
سال 13۷4 در بجنورد، مخترع، پژوهشگر، کارآفرین و نظریه پرداز در زمینه های فناوری نوین 
و تکنولوژی های روز در هوشمندسازی منازل است و هم اکنون موفق ترین جوان کارآفرین 
اســتان در حوزه دانش بنیان در بخش صنعت است. این کارآفرین می گوید: هفت خواهر و 
برادر دارای تحصیالت عالیه هستیم. تحصیالت بنده در حوزه صنعت برق است و مطالعات و 
فعالیت هایم نیز مطابق با عالقه و تحصیالتم در حال انجام است. وی با بیان اینکه سال ها پیش 
به دلیل بیماری پدرش تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفته است، می گوید: پس از اتمام 
تحصیالتم برحسب عالقه ای که داشتم کارم را متناسب با تخصص دانشگاهی ام آغاز کردم و 
پیش از اینکه شرکتم را راه اندازی کنم به صورت پروژه ای در حوزه امنیت ساختمان ها فعالیت 
می کردم تا اینکه پس از آشــنایی با استارت آپ ها توانستم یک شرکت راه اندازی کنم.  وی 
می گوید: در شروع فعالیت هایم، وام های بسیاری گرفتم تا اینکه با مشارکت دوستان، سرمایه ام 
به ۲00 میلیون تومان رسید. سپس کار را با سه نفر از هم دانشگاهی هایم آغاز کردم و این در 
حالی بود که بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه صرف تحقیقات، برنامه ها و خرید مواد اولیه 
شد. وی خاطرنشان می کند: در ابتدا کار را با محصول حسگر نشت گاز آغاز کردم و بعد از 
گذشت یک سال و طی مراحل مختلف، کارم را به سمت هوشمندسازی منازل سوق دادم. 

 فعالیت ۹ جوان نخبه متخصص
محمدی ادامه می دهد: بعد از آغاز کار و طی کردن مسیر با مشکالت بسیار، هم اکنون ۹ جوان 
نخبه متخصص با حقوق مناسب در این شرکت مشغول به کار هستند. وی به مساعدت های 

کمیته امداد در پرداخت تسهیالت اشتغال اشاره می کند و می گوید: با دریافت ۸0 میلیون 
تومان تســهیالت قرض الحســنه از کمیته امداد توانســتم تحقیقات جدیدی را در حوزه 
هوشمندسازی آغاز کنم.  این جوان کارآفرین که هم اکنون دارای یک ثبت اختراع محصول 
)IOT( است، می گوید: مهارت هوشمندسازی ساختمان، رشته ای نو و پرکاربرد در صنعت 
ساختمان است به همین دلیل جذب نیروی کار برای این طرح بسیار دشوار و حساس است. 
محمدی به مزایای ایجاد طرح هوشمندسازی منازل اشاره می کند و ادامه می دهد: اجرای 
سیستم مدیریت ساختمان توسط تجهیزات هوشمند امکانات مختلفی در زمینه ذخیره سازی 
انرژی، کنترل تجهیزات روشنایی، سرمایش و گرمایش، اجرای دستگاه های امنیتی، سهولت 

در مدیریت تجهیزات مدرن و پیشگیری از بروز بحران و خسارت به وجود خواهد آورد.

گفت وگو با مخترع هوشمندسازی منازل در خراسان شمالی

وقتی جوانان ایرانی فعل »توانستن« را صرف می کنند

یکشنبه 27 بهمن 1398
 21 جمادی الثانی 1441 16 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9186  ویژه نامه 3570 

1. به مراددل نرســیده- نمایش فیلم روی 
پرده عریض که براي مجســم نشــان دادن 
فیلــم بــه کار مي رفتــه ۲. قطعــه ای در 
چــرخ خیاطی کــه قرقــره کوچک فلزي 
درآن قــرار مي گیرد- اهل کشورهمســایه 
غربــی عربی 3. آدمکشــی سیاســی- یار 
بی زبان- نت منفی 4. ذره باردارشیمیایی- 
 پیشوندفقدان- خدای درویش- پاک سازی 
و  زحمتکــش  رفتــن-  نقیــض   .۵
کارگر- تاکنــون ۶. ماه ســریانی- قبل از 
طوفــان خطرناک اســت- بلندتریــن قله 
رشــته کوه زاگرس ۷. همســرمرد- آشنا 
 و شــناس- نوعی ســقف محــدب آجري 
۸. جســم- داراي حجم- پرچم- نام قدیم 
اصفهان ۹. دربند و گرفتار- مرغ سخنگو- 
 پرحرفی 10. لباس- پاردم- پیدانشــدنی 
11. ورزشــگاه اختصاصــی تیــم فوتبال 
 بایرن مونیخ- کالم الکن- ســاز دهان گشاد 
1۲. عصر و روزگار- سرمای شدید- آرواره- 
هوا  در گویش بچه لندن 13. جواب مثبت 
بی ادبانه- گیاه زینتی از تیره سوســني ها 

که گل هــاي بنفش زیبایــي دارد- خالق 
دن کیشــوت 14. جامه گشادوبلندکه روي 
قبا مي پوشیدند-  موافق و متحد 1۵. ورزش 

مفرح فتح قلل- هواپیما

دفتــر  و  کتــاب  ته بنــدي  آوردن-   .1 
۲. ســاعتي که روي طاقچــه نهند- میوه 
قرمزرنــگ گس کننده دهان 3. کاشــف 
قطــب جنــوب- آتشفشــانی فعــال در 
ایتالیــا- میوه نیکو 4. جوهرآدمی- آخرین 
جایزالخطاســت  درک کــردن-   رمــق- 
 ۵. صدمه رســاندن- شکار- طایفه آسیایی 
۶. سیرکوهی- خراب شده- قسمت و نصیب 
۷. گریختن- پشیمان- پســت و فرومایه 
۸. عددخیطــی- مبدا تاریخ مســلمانان- 
 بســیارگرامی- صــوت نــدای بی ادبانــه 
۹. کشــور شــکر- ســرور و مهتر- کفش 
 چهارپا 10. ستایش- ماه مبارک- زیاده روی 
11. شهری در افغانستان و یزد- سرخرگ- 
جبلي 1۲. پیونــد و اتصال- صنم- بنیان- 

ضمیرمتکلــم مفــرد 13. ســفیدترکی- نمونــه ای 
 از ســرایش شــعر در ادبیات فارســی کــه از قرن

نهم هجری به بعد به وجود آمد- هادم 14. هزارهزارتا- 
سنگ خارا 1۵. پیشــکش کردن- تیم فوتبال آبی و 

اناری پوشان اسپانیایی

  افقی

  عمودی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
 ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر 

معلوالن در مشهد برگزار می شود
فخرایــی:  جلیــل 
بهزیســتی  مدیــرکل 
خراســان رضوی گفت: 
جشــنواره  ششــمین 
منطقه ای تئاتر معلوالن 
»آفتــاب  عنــوان  بــا 
زاگــرس« از چهــارم تا 

هفتم اســفند ماه ۹۸ در مشــهد برگزار می شود. حمیدرضا 
پوریوسف اظهار کرد: از یک دهه قبل بحث هنر معلوالن در 
دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت و این مجموعه 
اقدام به برگزاری جشنواره تخصصی معلوالن نمود و امسال 
هم ششــمین جشــنواره منطقه ای تئاتر معلوالن با عنوان 
»آفتاب زاگرس« در مشــهد برگزار می شود و در این رویداد 
هنری در کنار برگزاری جشــنواره، برنامه های ویژه زیارتی را 

هم در حرم مطهر رضوی برای آنان خواهیم داشت.
مسئول برگزاری ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن 
افزود: هنر در معلوالن موجب رشــد، خودبــاوری، افزایش 
اعتماد به نفس، خودشــکوفایی، کشــف اســتعدادها، الحاق 
اجتماعی، نگاه کرامت گونه، فراگیرسازی در جامعه، تغییر نگاه 
در جامعه، ایجاد مقبولیت و مطالبه گری آنان می شــود و در 
اســتان هنرمندان معلول زیادی داریم که با ابزار و زبان هنر 

شکوفا شدند.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی و دبیر ششمین 
جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن هم با اشاره به اینکه  در استان 
1۶0 هزار معلول داریم که شامل دو گروه حوادثی و ژنتیکی 
هستند، اظهار کرد: این رویداد هنری با حضور 30 هنرمند از 
استان های اصفهان، البرز، ایالم، تهران، چهارمحال وبختیاری، 
قم، کردستان، کرمانشــاه، لرستان، مرکزی و همدان در سه 
بخش خیابانی، صحنه ای و کودک و نوجوان برگزار می شود 
و این تعداد هنرمند از میان 140 شــرکت کننده مرحله اول 
به مرحله نهایی راه یافتند. در این جشــنواره ۹ نفر در بخش 
خیابانی، ۹ نفر در بخش صحنه ای و 1۲ نفر در بخش کودک 

و نوجوان با یکدیگر به رقابت می پردازند.
فیروزی خاطرنشان کرد: اختتامیه جشنواره با حضور رئیس 
ســازمان بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در مجمتع 
فرهنگی امام رضا)ع( برگزار خواهد شد و برگزیدگان مراحل 
منطقه ای به مرحله بین المللی که در اردیبهشت ماه سال ۹۹ 

در تهران برگزار خواهد شد راه می یابند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

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

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

 تجهیز بخش دیالیز بیمارستان 
حضرت زهرا فریمان

قدس: دو دستگاه دیالیز به ارزش ۵میلیارد و 400 میلیون ریال 
به ظرفیت بخش دیالیز بیمارســتان حضرت زهرا)س( فریمان 
اضافه شــد. مدیر شبکه بهداشــت و درمان فریمان در این باره 
گفت: در حال حاضر بخش دیالیز با ۶دستگاه همودیالیز به ۵1 
بیمار دیالیزی شهرســتان خدمات درمانی رایگان ارائه می کند. 
دکتر پاینده افزود: با افزوده شدن این دو دستگاه به بخش دیالیز، 
ظرفیــت تخت های فعال بخش از ۶ تخــت به ۸ تخت افزایش 
می یابد که موجب افزایش کیفیت خدمات و کم شــدن تعداد 

شیفت ها و زمان انتظار بیماران می شود.
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