
غبارروبی از مزار مادران بهشتیتالش کنیم تا چهره واقعی دین برای همه روشن شود  
تکریم متفاوت دربانان کشیک پنجم در سالروز وفات حضرت ام البنین)س(آیت الله سیداحمد علم الهدی در نشست اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( :

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، با 
بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه افکنی بین 
مسلمانان است، گفت: باید تالش کنیم تا چهره 
اصلی و واقعی دین برای همه روشن شود، نباید 
در این راه از بیان حق صرف نظر کرد تا دشمن با 
آمیختن حق و باطل، جوانان ما را دچار انحراف 

عقیدتی و فکری کند...

در آستانه سالروز وفات حضرت ام البنین)س(، 
مراسم تکریم متفاوت مادران شهدای مشهد 

در قطعه صالحان بهشت رضا)ع( برگزار شد.
این مراسم روز گذشته به همت بخش فرهنگی 
دربانان کشیک پنجم آستان قدس برگزار شد و 
تعدادی از خادمان امام رئوف به مناسبت وفات 

حضرت  ام البنین)س( بر مزار ... .......صفحه 4 .......همین صفحه 

اورژانس عدالتیان در وضعیت قرمز

معادله چند مجهولی 
گرانی پروژه های دولتی

 برخورداری 43هزار خانوار
  از طرح شهید سلیمانی

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 
.......صفحه 2 

پس از مدت ها تکلیف بنای مفخم 
 و بیمارستان امام رضا)ع( 

در بجنورد روشن شد

 احیای 
یک عمارت 

تاریخی
مدتی بود که در فضای مجازی خبر تخلیه و تخریب 
بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد، تنها بیمارستان در 
موجب  درمانی  موقوفه  تنها  عنوان  به   شهر،  مرکز 
بود،  منطقه  این  از شهروندان  بسیاری  نگرانی های 
در این راستا در مردادماه امسال گزارشی به  عنوان 
»سرنوشت تنها موقوفه درمانی بجنورد در هاله ای از 
ابهام؛ افزایش نگرانی بابت تعطیلی بیمارستان امام 
رضا)ع(« در قدس منتشر شد.زمین و ساختمان فعلی 
بیمارستان امام رضا)ع( در سال۱۳۲۸ توسط مرحوم 
یــار محمدخان  مرحوم  فرزند  خــان شادلو  نصرهللا 
)سردار مفخم( و بقیه ورثه های این مرحوم به  منظور 
استفاده و تأسیس بیمارستان که به نام بیمارستان 
مفخم بوده اهدا و وقف شرعی به تولیت بهداری وقت 

شد.ساختمان اولی و قدیمی ...

گزارش میدانی قدس از کمبودهای اولیه در یکی از مراکز درمانی مشهد

......صفحه3 

مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  مقام  قائم 
گفت: 4۳هزار خانوار آسیب پذیر خراسان رضوی از خدمات 
فرهمند  شدند.سیدکاظم  بــرخــوردار  سلیمانی  شهید  طــرح 
در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی از 
۲0 آبان در مناطق زیر پوشش دانشگاه به اجرا درآمد اظهار 
کرد: در قالب این برنامه 777  تیم حمایتی، یک هزار و ۱۳5 
تیم رهگیری، ۸5  تیم مراقبتی و 4۱6 تیم نظارتی با همکاری 
بسیج جامعه پزشکی، بسیج، هالل احمر، کمیته امداد و سایر 
و بستری  ابتال  آمار  و کاهش  مرتبط تشکیل شده  نهادهای 

ناشی از کرونا مهم ترین ...

نزدیک به دو دهه پیش که تازه وارد حرفه خبرنگاری شده بودم 
حقوق ماهیانه ام چند صد هزارتومان بود و البته آن روزها می شد با 

۲0 میلیون تومان یک واحد مسکونی ...

یادداشتیادداشت
علی محمدزاده
annotation@qudsonline.ir

 طرح همیاران آب
 در تربت جام کلید خورد

صاحبی: نخستین گردهمایی شورای همیاران آب 
شهرستان های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد 
با حضور جمعی از مسئوالن اجرایی، نمایندگان 
مردم نهاد  ســازمــان هــای  کــشــاورزی،  تشکل های 
زیست  محیطی، بهره برداران، استادان و نخبگان 
آمــوزش عالی منطقه به میزبانی امور منابع آب 
تربت جام در محل تاالر تربیت آموزش و پرورش 

این شهرستان برگزار شد.
اســتــاد برجسته حـــوزه آب  گــردهــمــایــی  ایــن  در 
دانشگاه فردوسی و رئیس دبیرخانه دائمی شورای 
همیاران آب استان خراسان با اشاره به وضعیت 
منابع آبی کشور و منطقه و تشریح طرح همیاران 
آب گفت: در این طرح که ذیل سند سازگاری با 
کم آبی وزارت نیروست قرار است با اجماع همه 
تا سال  گام نخست  در  در هر حــوزه،  ذی نفعان 
تجدیدپذیر  میزان  از  بیش  برداشت های   ۱405

آب های زیرزمینی به صفر برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

تا پایان سال تمامی چاه های 
کشاورزی به کنتورهوشمند 

مجهز می شوند 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
به  استان  کــشــاورزی  چاه های  تمامی  تجهیز  از 

کنتور هوشمند تا پایان سال جاری خبر داد.
روابــط عمومی شرکت آب منطقه ای  گــزارش  به 
کــرد: یک  اظهار  خراسان رضــوی، محمد عالیی 
هزار و 50۲ حلقه چاه غیرمجاز در دو سال اخیر 

پر و مسلوب المنفعه شده است. 
ــوی با  ــان خـــراســـان رضــ ــرد: اســت ــ وی تــصــریــح ک
تجهیز بیش از 9۸ درصد چاه های کشاورزی به 
کنتور هوشمند دارای صنعت آب در بین تمامی 

استان هاست.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در ادامه از مجهز شدن تمامی چاه های کشاورزی 
استان به کنتور هوشمند تا پایان سال جــاری یا 

حداکثر 6 ماهه نخست سال آینده خبر داد.

خبرخبرخبرخبر

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، با بیان اینکه دشمن به 
دنبال تفرقه افکنی بین مسلمانان است، گفت: باید تالش کنیم تا چهره 
اصلی و واقعی دین برای همه روشن شود، نباید در این راه از بیان حق 
صرف نظر کرد تا دشمن با آمیختن حق و باطل، جوانان ما را دچار 
انحراف عقیدتی و فکری کند. به نقل از پایگاه اطالع رسانی آیت هللا 
سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در نشست 
اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( با بیان اینکه یکی از راه های نفوذ 
دشمن، ضعیف شدن روحیه انتقادی و پذیرفتن هر مطلبی بدون سند 
است، اظهار کرد: این روزها دشمنان درصدد تفرقه افکنی برآمده و این 
وظیفه ماست که اهل بیت)ع( را واضح و درست برای مردم معرفی 

کنیم. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مسلمانان 
باید در تالش باشند تا اطالعات علمی و تاریخی خویش را نسبت به 
اهل بیت)ع( بیشتر کنند و فرهنگ و مناسک مذهبی ما در مسیر 
درست صورت بگیرد، این  طور نشود که با خود فکر کنیم نیازی به 
انجام مناسک دینی نیست و نباید در سطح جامعه فعال باشیم. 
آیت هللا علم  الهدی با تأکید بر حفظ وحدت مسلمانان، بیان کرد: باید 
تالش کنیم تا چهره اصلی و واقعی دین برای همه روشن شود و با بیان 
اتفاقات زندگی اهل بیت)ع(، آنان را به درستی به دنیا معرفی کنیم؛ 
نباید در این راه از بیان حق صرف نظر کرد تا دشمن با آمیختن حق و 

باطل، جوانان ما را دچار انحراف عقیدتی و فکری کند.

در  هــمــدم  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل  فــیــاض: 
جمعی  رسانه های  خبرنگاران  با  خبری  نشست 
گفت: بهمن و اسفند سال ۱۳99 شاهد اوج گیری 
فعالیت های خیرخواهانه مشترک همدم و مردم 
مهربان ایران زمین خواهیم بود.دکتر زهرا حجت، 

از کم و کیف برگزاری بازارچه مجازی و ششمین 
و  گفت  اکسپوی سراسری عکس همدم سخن 
هدف از اجرای این برنامه های فرهنگی – اقتصادی 
را کمک به زندگی و توانبخشی بهینه 400 دختر 
بی سرپرست این مؤسسه عنوان کرد.وی در مورد 

ششمین اکسپوی همدم گفت: ششمین اکسپوی 
همدم ساعت ۱6 روز شنبه یازدهم بهمن ۱۳99 و در 
سرآغاز دهه مبارک فجر در محل نگارخانه  همدم 
امیدواریم مردم خیرخواه  افتتاح خواهد شد که 

کشورمان استقبال خوبی از آن داشته باشند.

دکتر حجت در مــورد بازارچه مجازی همدم نیز 
توضیح داد: بازارچه  های خیر و خرید همدم همه  
با  امسال  اما  برگزار می شد  ماه  اسفند  در  ساله 
توجه به شیوع ویروس کرونا، به صورت مجازی 

برگزار خواهد شد. 

آیت هللا سیداحمد علم الهدی در نشست اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( :

تالش کنیم تا چهره واقعی دین برای همه روشن شود  

اوج گیری فعالیت های خیرخواهانه  در ماه های پایانی سال

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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 سال سی و چهارم  
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شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد در نظر دارد مناقصه ذیل را به شرکت های معتبر 
س��اختمانی ک��ه دارای حداقل صالحیت رتبه های 1 و 2 انبوه س��ازی و مجری ذیصالح س��ازمان نظام 
مهندس��ی یا دارندگان حداقل چهار در رش��ته های ساختمانی و تاسیس��ات سازمان برنامه و بودجه 

به شرح ذیل  را واگذار نماید.
شرایط مناقصه:1-شماره مناقصه: 113

2- موضوع مناقصه: اجرای س��فت کاری و نازک کاری و تأسیس��ات مکانیکی و برقی و آسانسورهای 
بلوک دوازدهم پروژه مجتمع مسکونی

3- نوع مناقصه: یک مرحله ای
4- مهلت دریافت اس��ناد : از تاریخ 1399/11/09 لغایت 1399/11/12 در محل س��اختمان اداری قطار 

شهری مشهد طبقه پنجم
5- آخرین مهلت دریافت اسناد تکمیل شده از پیشنهاد دهندگان توسط دبیرخانه تعاونی: ساعت 
9:30 صبح روز س��ه ش��نبه مورخه 1399/11/28 می باشد و پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح 

همان روز در حضور کمیسیون مناقصه باز و خوانده خواهد شد.
6- محل دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان: دبیرخانه تعاونی 05133030523و09151247040

7- متقاضیان جهت دریافت اوراق ش��رایط مناقصه می بایس��ت مبلغ 1/500/000   ریال   به حساب 
ش��ماره 5400515575 نزد بانک تجارت به نام ش��رکت تعاونی مس��کن کارکنان قطار شهری مشهد 

واریز نمایند .) واریز طی فیش سه برگی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت(
8- س��پرده شرکت در مناقصه: مبلغ5/100/000/000 ریال ) پانصدو ده میلیون تومان(  به صورت 
واریز نقدی به حس��اب 5400515575 بانک تجارت یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار س��ه ماهه و سه 

ماه دیگر قابل تمدید باشد.
9- توضیح: هزینه انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده به روش الکترونیکی )غیرحضوری(آگهی مناقصه
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  استان خراسان رضوی )سهامی عام(

نماد : ) وسرضوی(    "نوبت دوم" شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077

ب��ه جه��ت اینکه جلس��ه مجمع عمومی بط��ور فوق الع��اده ب��ه روش الکترونیکی )غیرحض��وری ( مورخ 
99/10/30  به حد نصاب الزم جهت رس��میت جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده حاصل نگردید لذا مجمع 
عمومی فوق العاده به روش الکترونیکی )غیرحضوری( شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی در 
ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 99/11/20 به آدرس مشهد-میدان تلویزیون - ابتدای بلوار شهید 
منتظری بعد از پمپ بنزین - مرکز رفاهی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد بصورت الکترونیک به آدرس 
تارنما  https://dima.csdiran.ir برگزار می ش��ود از کلیه نمایندگان حقیقی و یا حقوقی س��هامدارا ن 
ثبتی و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موارد 

ذیل به تارنمای فوق مراجعه نمایند .  
 الف -دستور جلسه:  1-  انتخاب اعضا هیات مدیره 

 ب – نحوه حضور الکترونیکی در مجمع  :
بمنظ��ور حضور الکترونیکی در مجم��ع از تاریخ 99/11/16 به تارنم��ا https://dima.csdiran.ir مراجعه 

فرمایند .
از کلی��ه کاندیدهای تایید صالحیت ش��ده دعوت بعمل میاید تا در تاری��خ 99/11/20 در محل برگزاری 

مجمع فوق الذکر حضور داشته باشند .
     دعوت کننده مجمع : هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی 

 -  برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی :
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات(  ,ع
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پس از مدت ها تکلیف بنای مفخم و بیمارستان امام رضا)ع( در بجنورد روشن شد

احیای  یک عمارت تاریخی
سمانه محمدزاده ثانی: مدتی بود که در فضای 
مجازی خبر تخلیه و تخریب بیمارستان امام 
رضا)ع( بجنورد، تنها بیمارستان در مرکز شهر، 
به  عنوان تنها موقوفه درمانی موجب نگرانی های 
بسیاری از شهروندان این منطقه بود، در این 
عنوان  به   گزارشی  امسال  مــردادمــاه  در  راستا 
»سرنوشت تنها موقوفه درمانی بجنورد در هاله ای 
از ابهام؛ افزایش نگرانی بابت تعطیلی بیمارستان 

امام رضا)ع(« در قدس منتشر شد.
زمین و ساختمان فعلی بیمارستان امام رضا)ع( 
در سال۱۳۲۸ توسط مرحوم نصرهللا خان شادلو 
فرزند مرحوم یار محمدخان )سردار مفخم( و بقیه 
ورثه های این مرحوم به  منظور استفاده و تأسیس 
بیمارستان که به نام بیمارستان مفخم بوده اهدا و 

وقف شرعی به تولیت بهداری وقت شد.
ساختمان اولی و قدیمی که هم  اکنون توسط 
اداره میراث فرهنگی خراسان شمالی به  عنوان 
موزه مردم شناسی مورد استفاده قرار گرفته، در 
سال ۱۳۱۶ دارای سقف چوبی بوده مورد حریق و 
آتش سوزی قرار گرفته و سقف آن از بین رفته و 
بنای مذکور مرمت و بهسازی و سقف آن شیروانی 

شده است.
به  تدریج فضاهای اطــراف آن به اقتضای نیاز 
توسعه پیدا کرده و ساخت وساز انجام شده و 
ساختمان دوطبقه اصلی بیمارستان در سال۱۳۴۵ 
احداث و بیمارستان رسماً به  صورت کالسیک در 
کنار عمارت مورد بهره برداری و در اختیار بهداری 

شهرستان بجنورد قرار گرفت.
بیمارستان امــام رضــا)ع( بجنورد با ۷۰ تخت، 
بیمارستانی است که از بخش های زنان، اعصاب 
و روان، مردان و اطفال، درمانگاه های تخصصی 
و فوق تخصصی و مجموعه آزمایشگاهی مجهزی 
برخوردار است و با توجه به تعرفه های پایین 
ماهانه به بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم خدمات 

درمانی ارائه می دهد.
از مــدتــی پــیــش  طـــرح ســامــانــدهــی مجموعه 
فرهنگی و تاریخی عمارت مفخم که قدیمی ترین 
اثر بازمانده از دوران قاجار در بجنورد و بنایی 
تکرارنشدنی در استان خراسان شمالی است، با 
هدف دادن نقشی تازه به آن در عرصه گردشگری 
این استان مطرح  شده و اکنون با پیگیری های 
مجدانه استاندار در آستانه اجرا قرار گرفته است.
مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم شامل عمارت 
و  آیینه خانه مفخم با ۱۴۱ سال قدمت، نگین 
انگشتری میراث فرهنگی مرکز استان خراسان 
شمالی است که قرار است نقشی نو در حوزه 
گردشگری این خطه ایفا کرده و به تعبیری میدان 

»نقش جهان« بجنورد باشد.

اطالعات غلط به وزارت بهداشت»
ــراث فــرهــنــگــی، صــنــایــع دســتــی و  مــدیــرکــل مــی
گردشگری خراسان شمالی در این زمینه می گوید: 
احیای مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم، طرحی 
بود که با مستندات موجود، از مدت ها پیش و در 
زمان ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی استان 
مورد پیگیری قرار گرفت و ادامه یافت تا اینکه 
با نگاه دکتر شجاعی؛ استاندار محترم، طرح به 
 صورت گسترده و جامع تر تهیه و پیشنهاد شد.
حبیب یزدان پناه اظهار می دارد: حفظ و احیای 
تنها بنای تاریخی و شاخص مرکز استان خراسان 
شمالی به عنوان ودیعه ای گرانبها برای جامعه 
بشری و نسل های آینده، امری ضروری است آن 
هم در شرایطی که تمام محوطه بیمارستان امام 
رضا)ع( بجنورد در عرصه عمارت مفخم قرار دارد 
و قانون به  طور شفاف حق هیچ  گونه ساخت وساز 

در این مکان را نمی دهد.
وی می افزاید: بیمارستان امام رضا)ع( قرار نبود 
پیش از ساخت بیمارستان جدید تخریب شود؛ 
امــا عـــده ای بــا دادن اطــالعــات غلط بــه وزارت 

بهداشت، ساخت بیمارستان را لغو کردند.

ــراث فــرهــنــگــی،  ــ ــی ــ ــل م ــرکـ ــدیـ مـ
گــردشــگــری  و  ــع دســتــی  ــای صــن
خراسان شمالی ادامــه می دهد: 
ــن طـــرح،  ــ بــخــشــی از حــریــم ای
مــالــک شــامــل ساختمان  پــنــج 
شهرداری، منازل سازمانی راه و 
و  شخصی  مالکان  شهرسازی، 
اوقاف و بیمارستان دارد که زمین 
راه و شهرسازی در  و  شهرداری 
حال آزادســازی است. همچنین 
بـــرای تملک ۲۰ واحـــد واقـــع در 
کوچه اطلسی و خیابان شریعتی 

اقدام شده که زمین های معوض با ارزش روز به 
مالکان واگذار خواهد شد.

یزدان پناه می گوید: در عرصه اثر تاریخی هیچ 
نمی تواند  دولــتــی  و چــه  مالکی چــه شخصی 
ساخت وساز کند مگر ضروریاتی وجود داشته 
باشد که آن ضروریات هم باید با تأیید میراث 

فرهنگی باشد.
وی در خصوص بیمارستان امــام رضــا)ع( نیز 
استاندار  شجاعی،  دکــتــر  اینکه  بــر  تأکید  بــا 
است  داشته  دغدغه  همواره  خراسان شمالی 
که تخریب بیمارستان آخرین گزینه باشد، در 

انجام   پیگیری های  خصوص 
شــده مــی افــزایــد: اســتــانــدار با 
حجت االسالم خاموشی، رئیس 
سازمان اوقاف و امور خیریه در 
ایــن خصوص، رایــزنــی کــرده و 
مشکالت وقفی نیز حل شد 
اما در ادامه اطالعات غلطی به 
وزیر بهداشت داده شد که فعالً 
۱.۷ هکتار از پروژه )بیمارستان 
امــام رضـــا)ع(( از طرح توسعه 
ــارج  شـــده اســـت تــا تعیین  خـ
این  در  البته  و  شــود  تکلیف 
بیمارستان که ساختمانی قدیمی  دارد هیچ  گونه 

ساخت وسازی ممکن نیست.
وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه بیمارستان 
در شمال شهر واقع  شده، شهرداری واگذاری سه 
زمین در همین محدوده را پیشنهاد داده است، 
از جمله پیشنهاد اعطای زمین ۸ هزار مترمربعی 
با مجوز ساخت در طبقات، ارائه  شده حال  آنکه 
 اکنون بیمارستان امام رضا)ع( در مجموع هزار و ۷۰۰ 

مترمربع زیربنا دارد.
ــگــی، گـــردشـــگـــری و  ــرهــن مـــدیـــرکـــل مـــیـــراث ف
صنایع دستی خراسان شمالی با بیان اینکه برای 

اجرای این طرح روی ۶.۷ هکتار کار شده است، 
اظهار می دارد: طرح میدان نقش جهان اصفهان 
۷ هکتار است و اختالف زمین مجموعه مفخم 
بجنورد با میدان نقش جهان ۵ هزار مترمربع 
است البته گنجایش عرصه و حریم طرح مفخم 
بیشتر از این هاست اما تملک باقی امالک دشوار 

و هزینه بر است.
یزدان پناه در ادامه با اشاره به کلنگ زنی مجموعه 
فرهنگی تاریخی مفخم در دهه فجر99 تأکید 
می کند: حتی اگر سرمایه گذار نیاید در دهه مبارک 
تاریخی  فرهنگی  توسعه مجموعه  طــرح  فجر 
مفخم کلنگ زنی خواهد شد و میراث فرهنگی 
در عرصه و شهرداری در حریم، با اعتبارات خود، 

بخشی از کار را انجام خواهند داد.
وی با اشاره به برخی مخالفت ها با اجرای این 
طرح، با بیان اینکه آرای منتقدان، مخالفان و 
موافقان محترم است، می افزاید: اجرای این طرح 
برندی برای استان، مردم و مسافران خواهد بود 
و پـــروژه ای اســت که شکوه و تحسین همگان 
که مسجد  همان  گونه  انگیخت،  برخواهد  را 
گوهرشاد، میدان امام اصفهان و تخت جمشید 
و دیگر آثار تاریخی در جای جای ایــران بیانگر 
تمدن این سرزمین است، امروز نیز که ما میراثدار 
گذشتگان هستیم باید تالش کنیم به سهم خود 

نقش خود را در این زمینه ایفا کنیم.

 اجرای طرح توسعه مفخم بجنورد »
معطل نمی ماند

مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری 
خــراســان شمالی نیز مــی گــویــد: طــرح توسعه 
آیینه خانه مفخم طرحی بزرگ برای توسعه استان 
است که معطل نماندن اجرای طرح برای الحاق 
بیمارستان امام رضا)ع( به مجموعه از تأکیدات 
استاندار است و بنابراین اجرای طرح منهای این 
بیمارستان انجام و اراضی بیمارستان با تأکید بر 

حفظ منظر شهری دیوارکشی می شود.
محمدرضا اعیان فرد با بیان اینکه طرح توسعه 
ریــال سرمایه گذاری  هــزار میلیارد  با ۷  مفخم 
انجام می گیرد، اظهار می دارد: این طرح را معطل 
موضوع پیش  آمده بیمارستان امام رضا)ع( نگه 

نمی داریم.
وی می افزاید: دانشگاه علوم پزشکی استان برای 
الحاق بیمارستان امام رضــا)ع( به مجموعه در 
حال رایزنی با وزارت بهداشت و درمان است که 
در ادامه با موافقت وزارتخانه در فاز دو طرح اجرا 
می شود در غیر این صورت با همان پنج هکتار 

این طرح انجام می شود.

 کمبود پزشک متخصص 
در مراکز درمانی تأمین اجتماعی

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
گفت: مراکز تأمین اجتماعی استان با کمبود پزشک 

متخصص روبه رو بوده که نیازمند توجه ویژه است.
به گزارش مهر، حسین خسروی اسفزار در ادامه تأکید 
آنفلوانزای شیوع  از  دیــده  واحــدهــای خسارت   کــرد: 
فوق حاد پرندگان باید حداقل دو ماه قرنطینه شوند.

وی همچنین خواستار توجه ویژه مسئوالن کشوری به 
خراسان جنوبی شد و گفت: با توجه به طوالنی بودن 
بعد مسافتی استان، تأمین زیرساخت ها نیازمند جذب 

و ورود سرمایه گذار است.

کمترین میزان غیبت مشموالن 
سربازی در خراسان جنوبی

خراسان  انتظامی  فرماندهی  عمومی  وظیفه  معاون 
جنوبی گفت: در حال حاضر زمینه جذب مشموالن 
ســربــازی بــاالی یک ســال غایب فراهم اســت و همه 
بــا مــراجــعــه بــه مــعــاونــت وظیفه عمومی  مــشــمــوالن 
می توانند از خدمات تشویقی این طرح بهره مند شوند.
به گزارش ایرنا، سرهنگ سیداحمد حسینی افزود: با 
بررسی های صورت گرفته از سال ۱۳۵۵ تا ۸۰ بیش از 
۱۱ هزار غیبت مشموالن سربازی در استان خراسان 

جنوبی شناسایی شده است.
غیبت  مــیــزان  کمترین  جنوبی  خــراســان  گفت:  وی 
مشموالن سربازی را در کشور دارد اما همین میزان هم 

برای استانی با این فرهنگ غنی مناسب نیست.

طرح توسعه مفخم با 
۷ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری انجام 
می گیرد و این طرح 

را معطل موضوع پیش 
 آمده بیمارستان امام 
رضا)ع( نگه نمی داریم

بــرشبــرش
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@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله ،نما 

سایبان پارکینک  ،خورده کاری 
درب وپنجره آبگرمکن 

09155184248

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

هاشمیه 28
 مغازه 140 متر 

120 مترتجاری دائم
 کف پارکت دیوارها چوبکاری، 
سقف نورپردازی، بدنه و کف 
نورپردازی الکچری و شیک 

مناسب رستوران فست فود 
کافی شاپ و ...

100 میلیون رهن +12/500 م 
اجاره قابل تبدیل

09193165575
09155170168

/ع
94
23
99
3

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

زمین فروشی
پالک235، مقابل دانشگاه گلبهار 
250متر،30م، نصف نقد الباقی 

4 قسط - 09158836737

/ع
99
11
29
8

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
تجاری و اداری

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

جوشکاری

پ
/9
90
33
17



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
یک مدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد

سن بروز سرطان پستان در ایران؛ 
۱۰ سال پایین تر از میانگین جهانی

سن بروز سرطان پستان در زنان ایرانی ۱۰ سال پایین تر 
از میانگین جهانی است که سبک زندگی در روند ابتال به 

این بیماری ها مؤثر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر گروه رادیوتراپی 
انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این مطلب، 
گفت: یکی از سرطان های شایع در زنان سرطان پستان 
است که باروری و شیردهی دیرهنگام را می توان یکی از 
دالیل ابتال در سنین پایین تر از میانگین جهانی به این 

بیماری دانست.
 دکتر کاظم انوری افزود: در کشور های توسعه یافته سن 
ابتال به سرطان پستان ۶۰ سالگی است، اما در کشور ما 
این عدد ۱۰ سال پایین تر است و حتی در برخی از موارد 

در سن ۳۰ سالگی نیز این بیماری بروز می کند.
وی تصریح کرد: عالئم انــواع سرطان می تواند با عالئم 
با  رو  همین  از  باشد  داشته  مشابهت  بیماری ها  سایر 
دیدن نخستین عالئم نباید تصور قطعی در زمینه ابتال به 
سرطان داشت، بلکه آزمایش های تشخیصی الزم علت 

وجود مشکل را نشان می دهد. 
انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی  رادیوتراپی  مدیر گروه 
مشهد گفت: لمس تــوده در پستان، هرگونه تغییر در 
بافت سینه و فرورفتگی نوک پستان از جمله نشانه های 
هشداردهنده ای است که با ماموگرافی به خصوص در 
سنین بــاالی ۴۰ سال موضوع به صــورت کامل بررسی 

می شود.

 کشف ۶۰ کیلوگرم هروئین فشرده
 در تایباد

تایباد  دوغـــارون  مــرز  در  فشرده  هروئین  کیلوگرم   ۶۰
کشف شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرمانده 
مرزبانی خراسان رضوی گفت: نیرو های مرزبانی مستقر 
در پاسگاه ایست و بازرسی ۱۷ شهریور گذرگاه رسمی 
دوغارون موفق به کشف ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

هروئین شدند.
سردار مجید شجاع افزود: این میزان مواد مخدر حین 
بازرسی خودرو های ورودی از افغانستان به داخل کشور 

در معبر زمینی دوغارون کشف شد.
ترانزیت  این زمینه یک دستگاه کامیون  وی گفت: در 
توقیف و یک تبعه افغانستانی با تشکیل پرونده راهی 

مراجع قضایی شد.

۱4 فقره زورگیری و گوشی قاپی 
در کارنامه سیاه جوان ۱9 ساله 

پرونده  متهم  دستگیری  از  مشهد  انتظامی  فرمانده 
چند  در  زورگــیــری  و  قاپی  گوشی  سریالی  سرقت های 

خیابان این شهر خبر داد. 
 سرهنگ عباس صارمی ساداتی در گفت وگو با قدس  
گفت: در پی گزارش سرقت های سریالی زورگیری با تهدید 
قمه و چاقو و همچنین گوشی در محدوده خیابان های 
بولوار شهید کریمی  و  نکاح، حر عاملی، میدان شهدا 

دستورهای الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد. 
 فرمانده انتظامی مشهد افزود: تیم های تجسس کالنتری 
۱۳ شهید هاشمی نژاد در مأموریت های ضربتی به طور 
ویژه وارد عمل شدند و طرح مقابله با سرقت را در دستور 

کار خود قرار دادند. 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تیم تجسس کالنتری 
ضربتی  مأموریت  ایــن  جــریــان  در  هاشمی نژاد  شهید 
جوانی را در حال زورگیری از یک زن غافلگیر کردند و 
برای دستگیری اش وارد عمل شدند. فرمانده انتظامی 
مشهد گفت: متهم موتورسوار از صحنه متواری شد، اما 
با اجرای طرح مهار در یکی از خیابان های اطراف دستگیر 
و با کشف یک قبضه قمه و دو دستگاه گوشی تلفن همراه 

سرقتی به کالنتری انتقال یافت.
وی تصریح کرد: متهم که جوانی ۱9 ساله است در برابر 
ادله و شواهد موجود اعتراف کرد که با تهدید قمه و چاقو 
و در مواردی نیز گوشی قاپی اقدام به سرقت های خیابانی 
کرده و دو گوشی تلفن همراه کشف شده را نیز به فاصله 

چند ساعت به سرقت برده است. 
سرهنگ صارمی با اشاره به این مطلب که متهم تاکنون 
به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کرده است، گفت: شهروندانی 
قرار  مــورد سرقت  اعالمی  خیابان های  محدوده  در  که 
گرفتند می توانند هر چه سریع تر برای پیگیری شکایت 

خود به کالنتری شهید هاشمی نژاد مراجعه کنند. 
ــده  ــازدارن ب توصیه های  بــه  از شــهــرونــدان خــواســت  وی 
پلیس در نحوه حمل و استفاده از گوشی تلفن همراه در 

خیابان ها و معابر توجه بیشتری داشته باشند.

محمّدعلی عمرانی: تمام اورژانــس عدالتیان 
را برای پیدا کردن مقداری مایع ضدعفونی 
کننده )هندراب( زیر پا گذاشتم. به جز یک 
بطری 5۰۰ میلی لیتری وصل شده به دیوار 
استیشن پرستاری که آن هم مختص پرسنل 
بود چیزی پیدا نکردم. مادربزرگ را از چند 
ــــس بستری کــرده ایــم.  اورژان شــب پیش در 
همین بهانه ای می شود تا جزئیات اتفاق های 
درون اورژانس را به عنوان همراه بیمار، بهتر 
ببینم. بهتر از زمانی که به عنوان دانشجوی 

پزشکی در اورژانس حضور داشتم. 
پرستارها پرکار و مهربانند. روی سرشان کلی 
کار از نوشتن گزارش های مفصل تا دریافت 
داروهای تجویز شده برای بیمار از طریق اداری 
ریخته و در این بین هم باید درخواست های 
تعداد  کنند.  رسیدگی  و  بشنوند  را  بیماران 
بیماران بستری شده در اورژانس بسیار زیاد 
است. تخت ها را در فاصله 5۰ سانتیمتری از 
هم چیده اند و بین هر دو تخت، یک همراه 
را  بیمارش  حــال  اســت  مراقب  که  نشسته 
برساند،  پرستار  اطــالع  به  لحظه  به  لحظه 
جرعه آبی برای رفع تشنگی به بیمار نحیفش 
بدهد و با پزشک دربــاره شرح حال و روند 

درمان بیمارش صحبت کند. 
ایــن همه  سر پرستارها شلوغ اســت. میان 
غذا  و  تشنگی  مــراقــب  نمی توانند  دغــدغــه 
دادن به بیماران هم باشند. تعداد کمکی های 
اورژانــس کم است و اگر دنبالشان نروی، به 

کارت نمی رسند. 
کــرده انــد  منتقل  را  کــرونــا  بیماران  ــــس  اورژان
هم  هنوز  اما  داخلی.  دپارتمان  زیرزمین  به 
از بی حالی  با شکایت  بیمارانی که  هستند 
مراجعه  عدالتیان  ــــس  اورژان بــه  درد  دل  یــا 
می کنند، در آن فاصله غیراستاندارد در کنار 
روز  دو  از  و پس  بستری می شوند  دیــگــران 
جواب تست PCR کرونایشان مثبت اعالم 
می شود. در این شرایط، اگر سراغ هر کدام از 
دستگاه های ضدعفونی کننده پدالی موجود 
در اورژانس بروی، چیزی دستت را نمی گیرد!

وضعیت اورژانــس براساس تابلوهای نصب 
شده، زرد است. ولی وضعیت بیماران گاهی از 
این بدتر می شود وقتی نه پرستار و نه کمکی 

حواسشان نیست که پیری 
فرتوت ساعت ها با صدایی 
ضعیف طلب جرعه ای آب 
روز ســوم  ــد. صــبــح  ــن مــی ک
بستری مادربزرگ، انتظامات 
بـــه دســـتـــور ســرپــرســتــاری، 
همراه بیمارهای بستری در 
اورژانس را بیرون کرد، چراکه 
ســرپــرســتــاری پــس از چند 
روز تازه یادش افتاده که در 
همراه  حضور  کرونا  شرایط 
بیمار در اورژانــس خطرناک 

است! و هنگام ویزیت بیماران توسط استاد، 
دقیقاً همان زمانی که همراه باید به پزشک 
شرح حال بدهد یا سؤالی بپرسد، پروتکل های 

حفاظتی یادشان آمده است!
درخواست  جراحی  مشاوره  مادربزرگ  برای 
کــرده بودند. ساعت ۱۰ بــود. از موقعیتم به 
و  کــردم  استفاده  پزشکی  دانشجوی  عنوان 
شخصاً برگه مشاوره را به رزیدنت جراحی که 
در اتاقش استراحت می کرد تحویل دادم تا کار 
زودتر پیش برود. کار زود پیش رفت و پزشک 
جــراح، پاسی از شب باالی سر بیمار حاضر 

شد! این را که بگذارید کنار 
بین  مرسوم  کاغذبازی های 
بخش ها، دستتان می آید در 

عدالتیان چه خبر است. 
ــنــی،  عــی ــال  ــ ــث ــ م ــک  ــ یـ در 
درخواست  داخلی  رزیدنت 
می نویسد  را  سی تی اسکن 
و در پرونده بیمار می گذارد. 
پرستار بین کارهایش پرونده 
برگه  و  می کند  بــررســی  را 
را مــی دهــد بــه مــأمــور تــا به 
تحویل  ــوژی  ــولـ رادیـ بخش 
دهــد. رزیــدنــت رادیــولــوژی برگه را می بیند 
باید  بــرگــه  نمی کند.  موافقت  دالیــلــی  بــه  و 
و  بیاید  مأمور  که  زمانی  تا  بماند  جا  همان 
آن را برگرداند به اورژانــس تا پرستار فرصت 
کند برگه را ببیند و به رزیدنت اطالع دهد. 
را  برگه  رسید  اگــر  کارهایش  بین  رزیــدنــت 
مجدد بررسی می کند و اگر رویش را داشت، 
پاویون مشغول  در  که  باال  رزیدنت سال  با 
و کسب  می گیرد  تماس  اســت  اســتــراحــت 
تکلیف می کند... همین سبب می شود یک 
اقــدام ساده مثل سی تی اسکن دو روز طول 

بکشد. بیمار در طــول ایــن مــدت باید توی 
اورژانــس بماند و ریسک خطرات را به جان 
بهداشتی  پروتکل های  نظر  از  این  و  بپذیرد 
کرونا ایرادی ندارد! تا جایی که برخی بیماران 
حاضرند مبلغی چندین برابر پرداخت کنند 
و سی تی اسکن را در مراکز خصوصی انجام 
دهند تا کارشان زودتر راه بیفتد در حالی که 
دستگاه سی تی اسکن در مجموعه عدالتیان 
در ده قدمی اورژانس قرار دارد.حال اورژانس 
علوم  دانشگاه  آیــا  نیست.  خــوب  عدالتیان 
پزشکی مشهد منابع مالی کافی برای خرید 
محلول ضدعفونی و یا توسعه اورژانــس در 
اختیار ندارد تا بیماران در شرایطی امن بهبود 
پیدا کنند و خانواده ها از مراجعه به اورژانس 
در وقت درد و پریشانی، نترسند؟ پس منابع 
مالی کافی برای ساخت مجموعه برج سپید 
و سالن های  رستوران  اقامتی،  واحــد  با ۱2۴ 
همایش متعدد توسط دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد چگونه تأمین شده است؟ وضعیت 
بیماران بستری در اورژانــس عدالتیان قرمز 
ــه خدمات به  ا ســت و انتظار مــی رود در ارائ
بیماران بیشتر دقت شود تا دردی به دردهای 

بیمار و خانواده اش اضافه نگردد.

گزارش میدانی قدس از کمبودهای اولیه در یکی از مراکز درمانی مشهد

اورژانس عدالتیان در وضعیت قرمز
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بیمار در طول این مدت 
باید توی اورژانس 

بماند و ریسک خطرات 
را به جان بپذیرد و این 

از نظر پروتکل های 
بهداشتی کرونا ایرادی 

ندارد! 

بــرشبــرش
ط

/9
90

04
99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

/ج
99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

ط
99

10
73

4

نظاف�ت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

/ج
99

01
74

3

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

 ج
/ 9
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94

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

/ج
99

10
61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

91
03

13

/ج
99

10
61

7

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
 ج

/ 9
90

39
31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
99

10
61

6

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

90
08

41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/9

90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

90
05

57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

90
33

14

/ج
99

09
72

3

ط
/9

90
05

59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68



یادداشتیادداشت

خبرخبر

خبرخبر
 برخورداری 43هزار خانوار
 از طرح شهید سلیمانی 

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: 43هـــزار خــانــوار آسیب پذیر خــراســان رضــوی از 

خدمات طرح شهید سلیمانی برخوردار شدند.
سیدکاظم فرهمند در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه 
طرح شهید سلیمانی از 20 آبان در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه به اجرا درآمد اظهار کرد: در قالب این برنامه 
رهگیری،  تیم   135 و  هــزار  یــک  حمایتی،  تیم    777
85  تیم مراقبتی و 416 تیم نظارتی با همکاری بسیج 
و  امــداد  کمیته  احمر،  هــال  بسیج،  پزشکی،  جامعه 
سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و کاهش آمار ابتا 
و بستری ناشی از کرونا مهم ترین دستاوردی است که 
این طرح در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد داشته است.

وجود تعاونی های مشکل دار  درگلبهار
شهردار گلبهار در گفت وگو با  فارس گفت: ما در گلبهار 
با دو نوع ساخت و ساز مواجه هستیم یکی انبوه سازان 
و دیگری تعاونی ها که ما اکنون در این شهر با برخی 
تعاونی های مشکل دار روبه رو هستیم. سیدابوالفضل 
اداره  خــصــوص  ایــن  در  داد:  ــه  ادامـ حق پناه  فاضلی 
نظارت  و  کند  ورود  باید  اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تعاون، 
صورت گیرد، چون بسیاری از تعاونی ها کارهای مربوط 
به آسانسور و اطفای حریق را نیمه کاره رها کرده اند و 

پاسخگو هم نیستند.

۱۵ اقامتگاه بومگردی؛ آماده افتتاح
صنایع دستی  و  گــردشــگــری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
خراسان  رضوی اعام کرد: 15 اقامتگاه بومگردی خراسان 
 رضوی در دهه فجر افتتاح می شوند. به گزارش خبرگزاری 
ابوالفضل مکرمی فر  مرکز خراسان رضــوی،  صداوسیما 
افزود: اقامتگاه های بومگردی که تا پایان بهمن ماه آماده 
افتتاح و بهره برداری هستند در شهرستان های رشتخوار، 
تربت حیدریه، بینالود، کات، درگز، تربت جام، جغتای و 

زبرخان قرار دارند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو:

 بازار خودرو در مشهد
 بی مشتری مانده است

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو در مشهد 
گفت: ریزش نرخ برابری ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو 
میزان خرید این کاال را از سوی شهروندان مشهدی کاهش 
داده است. حمیدرضا حیدری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
این در حالی است که هم  اینک با شکل گیری معادله ای 
ــازار مشهد  ب ــواع خــودرو در  ان نابرابر تعداد فروشندگان 

افزایش یافته است. 
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از قطعات خودروهای 
داخلی از خارج کشور تأمین می شود و صنعت خودرو 
داخلی به صــورت مستقیم از قیمت ارز تأثیر می گیرد 
بنابراین ریزش قیمت ارز بر قیمت خودرو بی تأثیر نیست.

آغاز تمرینات تیم قایقرانی بانوان 
خراسان رضوی در چالیدره  

بانوان استان خراسان  تمرینات تیم قایقرانی  هادیان: 
رئیس  شــد.  آغــاز  مسابقات کشوری  در  بــرای حضور 
در  مطلب  ایــن  اعــام  ضمن  اســتــان  قایقرانی  هیئت 
بانوان  قایقرانی  تیم  تمرینات  محل  از  بازدید  حاشیه 
استان گفت: تمرینات فشرده تیم کانوپولو برای حضور 
در لیگ کشور آغاز شده است. وی خاطرنشان ساخت: 
آمــوزش  اداره  بــا  اســتــان  قایقرانی  بین  تفاهم نامه ای 
اختصاص  و  استعدادیابی  ــرای  ب  4 ناحیه  پـــرورش  و 
برای شناسایی  اداره  ریاست  از طریق  فضای مناسب 

دانش آموزان مستعد انجام گرفت.

برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی 
علیرضا اکبرزاده 

فخرایی: آثار نقاشی هنرمند جوان مشهدی در نگارخانه 
استاد حسین صباغیان به روی دیوار رفت. این نمایشگاه 
شامل 34 اثر از یک دهه تاش هنری علیرضا اکبرزاده 
هنرمند جوان مشهدی است.  وی در این خصوص گفت: 
در این نمایشگاه حاصل یک دهه تاش من در این حوزه 
به چشم می خورد، آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه 
تقسیم  تلفیقی  و  انتزاعی  طبیعت گرا،  دسته  ســه  بــه 
می شوند. بخش دیگری از نمایشگاه به آثار تلفیقی یا نیمه 
طبیعت گرا تعلق دارد که در آن ها سعی بر ایجاد ایهامی 

دوجانبه میان طبیعت و انتزاع بوده است. 

معادله چند مجهولی گرانی 
پروژه های دولتی

علی محمدزاده: نزدیک به دو دهه پیش که تازه وارد حرفه 
 خبرنگاری شده بودم حقوق ماهیانه ام چند صد هزارتومان

بود و البته آن روزها می شد با 20 میلیون تومان یک واحد 
مسکونی معمولی خرید.

هزینه  از  ــار  ب نخستین  بـــرای  وقتی  شــرایــط  همین  در 
صرف شده برای ساخت چند صدمتر فضای سبز یا همان 
پارک حاشیه ای در یکی از معابر شهر مطلع شدم تا چند 
روز باورش نمی کردم ولی برای دیگر همکاران سابقه دار 

من عادی بود و به این اعداد و ارقام عادت کرده بودند.
هرچند سال ها از آن روزهــا گذشته و با شنیدن چنین 
خبرهایی دیگر حساسیت و بهت آن روزها را ندارم، ولی 
هنوز هم بــاورش برایم سخت است که هزینه ساخت 
یک ایستگاه اتوبوس چند ده میلیون تومان باشد و یا 
میلیاردها تومان صرف تغییرات در یک ساختمان قدیمی 

و به روزرسانی آن برای کاربری جدید می شود.
از سوی دیگر بارها پیش آمده که پس از انتشار خبر هزینه 
صرف شده بــرای یک پــروژه عمرانی یا اجــرای یک طرح 
فرهنگی و اجتماعی پیامک های بسیاری از شهروندان 
بــه دستمان  مــربــوط  کارشناسان همان حــوزه  و  عــادی 
رسیده که معیار محاسبات متولیان برای پرداخت چنین 
هزینه هایی چگونه است که انجام همان اقدام در بخش 

خصوصی با هزینه کمتر امکان پذیر است.
نکته دیگری هم که بی ارتباط به همین مسئله نیست 
و بارها به اشکال مختلف گفته شده این است که در 
پایانی فعالیت  و به طور خاص ماه های  یک سال آخر 
دولت ها یا شوراها تخصیص اعتبارات، اندکی بیشتر یا 
متفاوت می شود و البته با برخی حواشی نیز همراه است 
که برجسته سازی فعالیت ها و حتی استفاده بخشی از 
اعتبارات با هماهنگی کارفرما و پیمانکار برای امور دیگر 

از آن جمله است.
ایــن حوزه  کارشناسان  ســوی  از  که  آنچنان  مثال  بــرای 
مطرح می شود یکی از مهم ترین بخش های وقوع فساد 
در پرداخت های مرتبط با پــروژه، بخش اضافه کــاری و 
به معنای فعالیت هایی  کسر کاری است. اضافه کاری 
کار  بر شرح  اضافه  کارفرما  به درخواست  بنا  که  است 
به  کــاری  و کسر  انجام می شود  پیمانکار  توسط  ــروژه  پ
معنای فعالیت هایی است که مطابق شرح کار قرارداد بر 
عهده پیمانکار بوده اما بنا به صاحدید کارفرما، انجام 
آن فعالیت از تعهدات قراردادی پیمانکار حذف می شود 
با توجه به باز بودن دست مدیران در این دو بخش، با 

هماهنگی پیمانکار، دو تخلف روی می دهد.
راستای شفاف سازی  در  می رسد  نظر  به  این وصف  با 
فعالیت های دوایر دولتی یا عمومی غیردولتی و از بین 
بهتر  معاندان،  سوءاستفاده  احتمالی  زمینه های  بــردن 
یا  پروژه های عمرانی  ــذاری  واگ تا  فراخوان  پروسه  است 
طرح هایی که اعتبارات قابل توجهی دارند در سامانه های 
آناین در معرض دید متخصصان و مردم عادی قرار گیرد 
از سوی دیگر دستگاه های نظارتی بررسی جدی تر و  و 
دقیق تر حداقل در ماه های آینده داشته باشند تا ضمن 
مراقبت از بروز تخلفات احتمالی، موجب دلگرمی بیشتر 
شهروندان به صرف به اندازه و به دور از فساد دارایی های 

عمومی یا همان بیت المال شود.

محروم بودن یک پنجم 
 دانش آموزان خراسان رضوی

از شبکه شاد
حدود یک پنجم دانش آموزان خراسان رضوی از شبکه 
»شاد« محروم هستند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی گفت: 274هزار دانش آموز این استان در شبکه 
سراسری شاد عضو نیستند که معادل 20درصــد کل 
افــزود:  خدابنده  است.قاسمعلی  استان  دانــش آمــوزان 
خراسان رضوی یک میلیون و 331هزار دانش آموز دارد 
که نام آنان در سامانه ملی سناد ثبت شده که از این 
تعداد هویت یک میلیون و 57هزار دانش آموز در شبکه 

ملی شاد احراز شده است.

تکریم متفاوت دربانان کشیک پنجم در سالروز وفات حضرت ام البنین)س(

غبارروبی از مزار مادران بهشتی
در آستانه ســالــروز وفات  ســرور هــادیــان: 
ــبــنــیــن)س(، مــراســم تکریم  حــضــرت ام ال
متفاوت مادران شهدای مشهد در قطعه 

صالحان بهشت رضا)ع( برگزار شد.
همت  ــه  ــ ب گـــذشـــتـــه  روز  ــم  ــراســ مــ ــن  ــ ایـ
پنجم  کشیک  ــان  ــان درب فرهنگی  بخش 
ــان قــدس بــرگــزار شــد و تــعــدادی از  آســت
خــادمــان امـــام رئـــوف بــه مناسبت وفــات 
حــضــرت  ام الــبــنــیــن)س( بــر مـــزار مـــادران 
شهدایی که در کنار مزار فرزند شهیدشان 
آرمیده اند، حاضر شدند و با اهدای گل یاد 

این اسوه های صبر را گرامی داشتند.
فضای  حضرت  ام البنین  رثــای  در  نوایی 
پــرکــرده  را  رضــا  بهشت  صــالــحــان  قطعه 
از مادران  زیــادی  بود. قطعه ای که تعداد 
ــدا در کــنــار فـــرزنـــد شــهــیــدشــان به  شــه
از  دور  به  دلی،  مراسم  رسیده اند.  وصال 
حضور مسئوالن، بنرها و تبلیغات برگزار 
شــد. تــعــدادی از دربــانــان کشیک پنجم 
رئوف اند،  امــام  سفیران  که  آستان قدس 
با پرچم سبز آستان قدس رضوی  همراه 
بر مزار مادران آسمانی و غبارروبی با گاب 
ها ادای  حرم مطهر و اهدای گل بر مزار آن 

احترام کردند.
دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی، 
غــبــارروبــی  مــی گــویــد:  فرهنگی  قسمت 
مــزار مــادران شهدا با گاب متبرک حرم 
خرمای  تــوزیــع  و  گــل  تقدیم  همچنین  و 
ما  برنامه های  از  قــدس  آســتــان  صلواتی 
برای ادای دین به مادران صبورشهداست 

که اسوه گذشت و استقامت اند.
 احمد محمدی دانشور می افزاید: هرسال 
در این ایام دیداری از مادران و همسران 
شهدا داشتیم که امسال به دلیل شیوع 
ــیــمــاری کـــرونـــا و رعـــایـــت پــروتــکــل هــای  ب
امکان پذیر  تجمعی  کــارهــای  بهداشتی 
ــادران  ــزار مـ ــر مـ ــبــود، بــه همین دلــیــل ب ن
احترام حضور  ادای  بــرای  آسمانی شهدا 

پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه این 
مــراســم کــامــاً دلــی است 
کشیک  پنجم  دربــانــان  و 
خدمتی را در کنار خدمت 
اصلی شان که داخل حرم 
اســـــت، بـــــرای خـــودشـــان 
ــی، بــه نــام  ــافـ خــدمــت اضـ
تعریف  مضاعف  خدمت 
می کند:  بــیــان  ــد،  ــرده انـ کـ
ــی از  ــ ــدردانـ ــ ــان قـ ــمـ ــدفـ هـ
برای  ارگان هایی است که 
می کشند  زحــمــت  مـــردم 
ــاری مــی کــنــنــد و  ــ ــداک ــ و ف

سعی کرده ایم در کارهای فرهنگی به دور 
مــردم  دل  در  بنر  و  تمجید  و  تعریف  از 
طرف  از  سفیرانی  می افزاید:  وی  باشیم. 

حضرت رضا هستیم و از 
مثل  ارگان هایی  فداکاری 
و...  پاکبانان  آتش نشانی، 

قدردانی می کنیم. 
ــعــدادی از مــردم  کــم کــم ت
می پیوندند  مــا  جمع  بــه 
شفای  ــرای  ــ ب خـــادمـــان  و 
و  بیان  را  بــیــمــاران ذکـــری 
دعــا بـــرای شــفــای کودکی 
ــر درجـــمـــع  ــاضـ بـــیـــمـــار حـ

می کنند.
به  نگاهم  مــدت  تمام  در 
ــزرگــی  مــادرب و  ــوان  جــ زن 
اســـت کــه کـــودک بــیــمــاری را در آغــوش 
گرفته و نگاهشان به خادمان و پرچم سبز 
است.  مــوســی الــرضــا)ع(  علی بن  حضرت 

کــودک می روند، پرچم  به ســراغ  خادمان 
سبز ثامن الحجج را درکنار صورت پسرک 
می گذارند، گاب را به نیت شفا بر دستان 
کـــودک مــی ریــزنــد و در مــیــان اشــک هــای 
مادربزرگ درمی یابم که علی 6 سال دارد 
و در یکسال و سه ماهگی به علت زمین 
ــوردن، دچــار فلج مغزی شــده اســت و  خـ
باوجود دوره های درمان، هنوز قادر به راه 

رفتن و زندگی عادی نیست. 
ــزرگ مــی گــویــد: مــدت هــاســت بــرای  ــادرب م
بیایم.  می خواست  دلم  قبور  اهل  زیــارت 
امروز بر سر مزار عموی شهیدم بودم که 
صدای نوحه را شنیدم، حضور خادمان را 
که دیدم دلم پرکشید به حرم آقا. نزدیک 
که شدم دریافتم بر مزار مادران آسمانی 

شهدا حضور دارند.
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معصومه مؤمنیان: فعالیت خرید زمین و ساخت بیمارستان 
مهرگان مشهد از ســال72 توسط شرکت تعاونی پاستور 
آغاز شد، اما هنوز یک سال از بهره برداری آن نمی گذشت 
وقت  مدیرعامل  شدند  متوجه  هیئت مدیره  اعضای  که 
مجموعه سند و پروانه این مکان را به جای شرکت تعاونی 

پاستور با 850 سهامدار، به نام خود گرفته است. 
در گزارش قبل که با عنوان »بیمارستانی که مجوز ندارد« 
در تاریخ 11 دی ماه منتشر شد، موضوع را از مدیر نظارت و 
اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیگیری کردیم.
دکتر علی اصغر انجیدنی در آن مصاحبه به خبرنگار قدس 
گفت: قوه قضائیه حکمی داده که تاکنون به هر دلیلی اجرا 
نشده، البته این حکم بسیار پیچیده ای است که براساس 
آن اعضای تعاونی باید مشخص شوند تا بیمارستان به 
تعاونی تحویل شود، اما در مورد اعضای تعاونی اداره ثبت 
یک حرفی می گوید و اداره تعاون حرف دیگری، همه این 
عوامل موجب شده وزارت بهداشت هم نتواند برای تغییر 
معاونت حقوقی  به تازگی  بکند. وی گفت:  کــاری  پروانه 
وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به قوه قضائیه خواستار 
این  این بیمارستان شده، چراکه  روشن شدن وضعیت 
احکام متناقض قابلیت اجرا ندارد. حاال پس از گذشت 
27روز موضوع را مجدد بررسی کردیم و این بار به سراغ 

مدیرعامل شرکت تعاونی پاستور مشهد رفتیم.
 دکتر مسعود دُری در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهار 
کرد: دادگــاه در سال 97 رأی مبنی بر انتقال بیمارستان 
مهرگان به شرکت تعاونی پاستور را صادر کرد. این رأی 
متعاقباً به اجرای احکام فرستاده شد. براساس این رأی 
پروانه بیمارستان باید به نام شرکت تعاونی ثبت شود که 
این کار با یک نامه از اجرای احکام به وزارت بهداشت قابل 

انجام بود، اما اجرای احکام از انجام این حکم خودداری 
می کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که وزارت بهداشت طی 
مکاتبه ای که با دستگاه قضایی داشته است نام مدیران 
از اجرای  بیمارستان )نماینده شرکت تعاونی پاستور( را 
با وجــود حکم صریح  اما قاضی  احکام استعام کــرده، 
دادگاه و تمامی مستندات، در جواب نوشته برای من هم 

مشخص نیست و فعاً باید صبر کنید!
مدیرعامل شرکت تعاونی پاستور مشهد با یــادآوری این 
موضوع که نماینده قانونی یک شرکت تعاونی توسط اداره 
ثبت اسناد و اداره تعاون مشخص می شود، گفت: طبق 
نظر این دو اداره من به صورت رسمی و قانونی به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی پاستور معرفی شده ام، اما قاضی 

اجرای احکام قبول نمی کند.
دُری افــزود: از دالیلی که بــرای این موضوع عنوان شده 
بدهی مالیاتی اشخاص است که آن هم شخصی نبوده 
و مربوط به بیمارستان است؛ از سال 96 که بیمارستان از 
دست ما خارج و در اختیار ورثه مرحوم عطاریان قرار گرفت 
دست ما از منابع مالی بیمارستان کوتاه شد و این موضوع 

موجب ایجاد این مشکل و انباشت بدهی مالیاتی شد. 
تا پیش از آن ما بدهی معوقه نداشتیم. اگر قاضی اجرای 
احکام براساس حکم دادگــاه، مالکیت شرکت تعاونی را 
به رسمیت بشناسد و این موضوع را به وزارت بهداشت 
اعام کند، در آنجا نیز پروانه به نام شرکت تعاونی منتقل 
می شود سپس ما از محل درآمد بیمارستان بدهی مالیاتی 

را پرداخت می کنیم. 

پیگیری قدس درباره یک پرونده قدیمی

چرا حکم قضایی بیمارستان مهرگان اجرا نمی شود؟ 

پیگیریپیگیری

امسال به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی 

کارهای تجمعی 
امکان پذیر نبود، به 
همین دلیل بر مزار 

مادران آسمانی شهدا 
برای ادای احترام 
حضور پیدا کردیم
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