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خبر
روز

افزایش اهدا و
پیوند عضو در
خراسان شمالی
مهری فرشاد،
مسئول واحد
فراهمآوری
اعضای معاونت
درمان دانشگاه
علوم پزشکی
خراسانشمالی
گفت :در  9ماه
ابتدای امسال
اهدای عضو در این
استان افزایش یافته
و در مدت زمان یاد
شده اعضای سه
بیمار مرگ مغزی
به بیماران نیازمند و
متقاضی عضو اهدا
شده است.

پویشیلدای
مهربانیبا
همکاری
نیکوکاران
صاحبی :رئیس
بهزیستی صالحآباد از
اجرای پویش
«یلدای مهربانی»
در این شهرستان
خبر داد.
زری صادقی در
گفتوگو با خبرنگار
ما گفت :پویش یلدای
مهربانی در بهزیستی
صالحآباد از ابتدای
آذرماه به اجرا درآمده
و تا آخرین روز این ماه
ادامه خواهد داشت
و بهزیستی به همراه
خيران و نیکوکاران اقدام
به جمعآوری کمکهای
مردمی (نقدی وغیر
نقدی) به منظور تأمین
پوشاک زمستانی،
اسباببازی ،سبد کاالی
معیشتی برای شب
یلدا و لوازم آموزشی
و کمک آموزشی
برای خانوادههای زیر
پوشش خواهد کرد.

مرحله سوم طرح مثبت سلیمانیها در راستای تشویق
خانوادهها به فرزندآوری در حاشیه شهر مشهد اجرا
میشود.
به گزارش تسنیم ،مسئول بسیج زنان ناحیه مقاومت
حر دربــاره اجرای طرح مثبت سلیمانیها در راستای

تشویق خانوادههای حاشیهشهر به فرزندآوری اظهار
کرد :رهبرمعظم انقالب سالهاست روی فرزندآوری و
ازدیاد نسل تأکید دارند.
اعظم نصری افزود :جامعه بسیج زنان در حاشیه شهر
برای تشویق مردم به ازدیاد نسل در حد وسع و توان از

آزادی 55زندانی نیازمند در نذر هشتم

هیچ تالش و کوششی دریغ نمیکند .در همین زمینه با
همکاری گروههای جهادی حاشیه شهر مشهد مرحله
سوم طرح مثبت سلیمانیها را کلید زدیم که در این
طرح از  110مادر توانمند و والیتمدار دارای سه فرزند به
باال قدردانی و حمایت شد.

مدیرکلزندانهایاستاندرتشریحاینخبرگفت:یک
سال از آغاز پویش مردمی نذر هشتم میگذرد که در
اینطرح،هرماهحداقلهشتزندانینیازمندبهنیت
امامهشتمحضرتثامنالحجج(ع)بامشارکتخیران
نمازگزار مساجد سطح شهر از زندان آزاد میشوند.

همزمان با هشتم آذرماه سالروز آغاز پویش مردمی
نذر هشتم ۵۵،زندانی نیازمند از زندانهای خراسان
رضوی آزاد شدند.
به گزارش روابط عمومی زندانهای خراسان رضوی،

سمانه محمدزاده ثانی:
یکی از مشکالتی کــه مــردم
بــجــنــورد ایـ ــن روزه ـ ــا ب ــا آن
درگــیــرنــد ،ج ــوالن سگهای
ولــگــرد یــا بــدونصــاحــب در
ای ــن شــهــر اس ــت کــه چندتا
چندتا و دسته جمعی وسط خیابان و کوچهها
قــدم میزنند که عــاوه بر مسائل بهداشتی
موجب ترس و وحشت ساکنان برخی مناطق
شده است.
یکی از شهروندان بجنوردی در گفتوگو با
خبرنگار ما در خصوص سگهای ولگردی که
در شهر رها شدهاند ،میگوید :هرساله با توجه
به کاهش دمای هوای استان در زمستان شاهد
حضور سگهای ولگرد در سطح شهر هستیم.
ناصر اســدی اظــهــار میکند :پرسه زدن این
س ـگهــای ولــگــرد و گــرســنــه عـ ــاوه بــر اینکه
موجب وحشت خانواده میشود فضوالت این
حیوانات در شهر هم موجب بیماریهایی برای
شهروندان خواهد شد.
وی مـیافــزایــد :حضور آزادان ــه ایــن سگهای
ولگرد در شهر امــری پذیرفتنی نیست و باید
مسئوالن مــربــوط در زمینه جــم ـعآوری آنهــا
اقدامهایی را انجام دهند.
یکی از بانوان بجنوردی هم که در منطقه بولوار
معلم سکونت دارد ،میگوید :وجود سگهای
ولگرد با جثه بزرگ در محله ما در تمام ساعات
شبانهروز معضلی بــرای ساکنان ایــن منطقه
ش ــده و از مــســئــوالن تــقــاضــای رســیــدگــی به
موضوع و جمعآوری این حیوانات را داریم.
معصومه کریمی میافزاید :هر شب تجمع
بــیــش از  20ق ــاده ســگ ولــگــرد را در اط ــراف
منزلمان میبینیم کــه ص ــدای پ ــارس شبانه
ایــن سگها خــواب را از چشمانمان گرفته و
نمیگذارند استراحت کنیم که در این خصوص
چندین بار با شهرداری تماس گرفتیم.
یکی از ساکنان منطقه گلستان شهر بجنورد
نیز ضمن ابراز نگرانی از این معضل میگوید:

جانفدا افزود :در این یک سال با عنایت و توجه خاص
حضرت علیبن موسیالرضا(ع) با احتساب این۵۵
نفر که در این مرحله آزاد میشوند ۴۹۵،نفر به نام امام
هشتم(ع) تاکنون آزاد و با پیوند با مساجد به آغوش
خانوادههای خود بازگشتهاند.

ولــگــرد و انــتــقــال آنه ــا بــه کمپ نــگــهــداری از
سگها ،مورد مراقبت قرار میگیرند و شهرداری
بــا مــشــارکــت گ ــروهه ــا و انــجــم ـنهــای حامی
حیوانات در تالش است تا وضعیت مطلوبی
در نگهداری از آنها ایجاد کند.
مــعــاون خــدمــات شــهــری شــهــرداری بجنورد
میگوید :پس از جمعآوری سگها از محالت
شــهــر ،در اب ــت ــدای ورود بــه کــمــپ ،بــه مــدت
48ساعت قرنطینه و مورد معاینه دامپزشکی
قرار میگیرند و در صورت محرز بودن سالمت
به کمپ اصلی وارد میشوند.
وی در خــصــوص عــقــیـمســازی ایــن حیوانات
م ـیگــویــد :هــر عــقــیـمســازی  500ه ــزار تومان
هزینه دارد و بــه دلیل همین پرهزینه بــودن
مقرر است با دامپزشکی استان تفاهمنامهای
داشته باشیم تا در این زمینه دامپزشکهایی
به شهرداری معرفی کنند تا با کمترین قیمت
این کار را انجام دهند.
وی در خصوص علت وجود این سگها در شهر
میگوید :با توجه به بافت جغرافیایی شهر
بجنورد که روستاهایی در نزدیکی شهر وجود
دارد برخی دام ــداران در فصل سرما به دلیل
اینکه تغذیه آن سخت است سگ را رها کرده
و به شهر میآید.
شادکام ادامه میدهد :از دهیاریها درخواست
میکنیم بــرای جــمـعآوری سگهای ولگرد به
کمک شــهــرداری بیایند تــا هرچه زودت ــر این
مشکل شهروندان را مرتفع کنیم.
بخشدار بجنورد نیز میگوید :این سگهای
ولــگــرد بین روســتــا و شهر در رفـتوآمــدنــد به
همین دلیل قابل کنترل نیستند و نمیدانیم
این حیوانات در حوزه شهرهستند یا روستا.
مجید اسداللهی میافزاید :مثل روال سالهای
گذشته درص ــدد هستیم بــا ش ـهــرداری بجنورد
تعاملیداشتهباشیمتاپیمانکارآنمجموعهعالوه
بر خدمات شهر که انجام میدهد به روستاها
نیز توجه داشته باشد که در این زمینه از محل
اعتبارات دهیاریها هزینه آن پرداخت خواهد شد.

قدس از مشکل زمستانی مردم بجنورد گزارش میدهد

ولگردی سگها در روز روشن!

گزيده

با توجه به بافت جغرافیایی شهر بجنورد که روستاهایی در نزدیکی شهر
وجود دارد برخی دامداران در فصل ســرما به دلیل اینکه تغذیه آن سخت
است سگ را رها میکنند واین حیوانات برای تغذیه در شهر پرسه میزنند.

بجنورد در زمینه جمعآوری سگهای ولگرد در
سطح شهر ،با دو پیمانکار قرارداد منعقد کرده
اســت و به طــور معمول در طــول شبانهروز در
حال گشتزنی هستند.
مجید شادکام اظهار میکند :شهروندان در
ص ــورت مشاهده ایــن گــونــه م ــوارد بــا سامانه
 137شهرداری تماس بگیرند ،پس از ارتباط
بــا پیمانکار ،مــکــان تجمع س ـگهــای ولگرد
اطــاع داده میشود تا همکاران ما نسبت به
جمعآوری این سگها و انتقال آنها به کمپ
نگهداری سگهای ولگرد اقدام کنند.
وی ادامه میدهد :پس از جمعآوری سگهای

هــرروز شاهد حضور سگهای ولگرد در این
منطقه هستیم ،زمینهای ساخته نشده زیاد،
زبــالــه و بــاز ب ــودن اط ــراف آن ،مــوجــب حضور
سگهای ولگرد در این منطقه شده است.
تکتم ج ــوان م ـیافــزایــد :تجمع ایــن سگها
خـ ــطـ ــرات ج ـ ــدی بـ ـ ــرای س ــام ــت و امــنــیــت
شهروندان ایجاد کرده است واقعا ًمسئوالنی
کــه بــایــد در ایــن زمینه اق ــدام کنند در کــدام
خیابان این شهر زندگی میکنند که مشکالت
مردم را لمس نمیکنند.
معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد نیز
در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید :شهرداری

گردشگری

خراسان رضوی

گشتوگذاری در «خور» نگین کویر

نجات جان چهار نفر با اهدای عضو

روس ـ ـ ـتـ ـ ــای خـ ـ ــور در فــاص ـلــه
55ک ـ ـی ـ ـلـ ــوم ـ ـتـ ــری خـ ــوسـ ــف و
85کیلومتری مرکز شهر بیرجند
درحاشیهجادهترانزیتیبیرجند-
کرمان و در مجاورت روستاهای نوغاب -سروباد
و علیآباد واق ع شده که از شمال به شهرستان
فـ ــردوس ،از جـنــوب بــه کــویــر ل ــوت ،از شــرق به
خوسف و از غرب به استان یزد محدود میشود.
روستای خور همچون نگین کویر ،بهعنوان یکی
از شهرهای قدیمی در کتابهای تاریخی از آن
نــام بــرده شــده اســت.خــانـ ههــای گلی ،پوشش
گنبدی،حیاطمرکزی،بادگیرها،اتاقهایدورتادور

◾
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اجرای مرحله سوم طرح «مثبت سلیمانیها» در حاشیه شهر مشهد

خبر خوب

در حاشيه

 30نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9684

◾افقی
 .1اب ــزار پ ــرواز تفریحی  -خ ــودرو جنگی
 .2خانه تابستانی – نی بامبو  .3واحد
ورزش تنیس – نام دیگر شهر باستانی
پالمیرای ســور یــه – کشتی جنگی – از
جزایر دوگانه ایرانی خلیج همیشه فارس
 .4آفــر یــدن – س ـبــزهزار -نازیبا  -رایحه
 .5ندامتگاه تاریخی تهران – ظرف پخت
آبگوشت-رها.6خرد–نامدخترانهوطنی
 انزجار  .7رودی جاری در اروپــا – نمونهخروار – تفاله کنجد  .8مظهر جرئت – از
غـ ــزوات – نصیحت – درخ ــت تسبیح
 .9ثروتمند – دستکشیدن روی چیزی
 لحظه  .10دورهگـ ــرد – نوعی زردآل ــویمرغوب  -کبیر  .11سپاسگزار – دید  -تازه
 .12دانه معطر – کبک مشهور – بلندای
ت ــن آدمـ ــی  -بـعـضــی در ک ـفــش دارنـ ــد
 .13سینمای فــاجـعــه – از چهارعمل
اص ـلــی ریــاض ـیــات – قــربــان ـگــاه – یکی

اعـ ـض ــای ب ـی ـمــار مـ ــرگ م ـغــزی
۵۹ساله ساکن سبزوار به چهار
بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره
بخشید.
بــه گ ــزارش وبدا ،مسئول واحــد فــراه ـمآوری
اعضای پیوندی ایــن دانشگاه گفت :در هزار
و یکصد و چهاردهمین عمل اهــدای عضو از
اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه اعضای
امید علیزاده که از بیمارستان حشمتیه سبزوار
معرفی شــده بــود ،پس از انجام مراحل تأیید
مــرگ مغزی و کسب رضایت خــانــوادهاش در
بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل

حیاط ،هشتیها و دهلیزها ،دیوارهای قطور و
حوض و باغچه وسط حیاط بهصورت هماهنگ
و یکنواخت از ویژگیهای معماری خانههای
روستای خور بوده که مطابق با اقلیم منطقه به
وجــود آمــده اســت .تراکم خانهها و کوچههای
پرپیچوخم و همچنین بادگیرها از شاخصهای
عمده روستاست که بهمنظور مقابله با شرایط
اقلیمی منطقه به وجــود آمــده اســت .در بافت
قدیمی،بناهاییهمچونقلعه،مسجد،آبانبار،
حسینیه ،حمام ،خانههای قدیمی ،آسیابهای
آبی و گورهای گچی -که بیشتر متعلق به دوره
صفویهاست -خودنماییمیکنند.

جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود :کبد این بیمار مرگ
مغزی به مــرد  ۳۷ساله ساکن مشهد اهــدا و
پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید.
وی گفت :قرنیههای مرحوم علیزاده به بانک
چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی
از پوست وی نیز به بخش سوختگی بیمارستان
امام رضا(ع) برای پیوند ارسال شد.
واح ــد پـیــونــد اع ـضــا از ب ـی ـمــاران م ــرگ مغزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال شرق
کشور را زیر پوشش دارد از سال  ۱۳۸۰فعالیت
خود را آغاز کرده است.

جدول 8247
از دوجــن ــس  .14ران ــدم ــان  -خــداونــد
 .15سوخت موشک – گـشـتوگــذار –
خرمنماه

◾

◾عمودی
 .1جـ ــواب – قــایــق کــوچــک – هزینه
تحصیل و امثال آن  .2آواز خــروس –
کاغذ پوستی  .3اب ــزار ترقی بعضیها
– گوسفند جنگی – گــر یــزان – تالش
 .4نشانه – نخست – جــوال ساخته
شــده از طـنــاب – حــرفــی روی خــودش
 .5خانه گل – شلتوک برنج – مرد عرب
 .6شیشه آزمــا یـشـگــاه – همپیمان -
صندلی چوبی پارک و مدرسه  .7ابزارکار
ن ـجــار – یـکشـشــم مـلــک  -شناخت
 .8آب بسته – قومی در شمال ایــران
 ای ــوان  -مــرواریــد درش ــت  .9قــرض –لوالی بدن – از پهلوانان ایرانی شاهنامه
 .10برنجفروشی – قالبی – زمینپیما

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

 .11طریقه – نظمدهنده -هنرپیشه
رزمیکار چینی رشته ووشو با هنرمندی
در «بــوســه اژده ـ ــا»  .12ح ــرف فاصله
– آزم ـ ــون زبـ ــان انـگـلـیـســی در سطح
دان ـش ـگــاهــی -ظ ــرف مـشـبــک – گیاه
ن ـهــانزای بیریشه  .13ضمیر تــازی –
خــودرو جنگی مجهز به تیربار  -پایین
– بیماری  .14سوغاتی مشهد – ماهی
کنسروی  .15نقصان – ابزار تزریق دارو
کلیهحل جدول شماره قبل
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مسئول بسیج زنــان ناحیه مقاومت حر خاطرنشان
کرد :پرداخت هزینههای شیرخشک و پوشک ،اهدای
سیسمونی و کمکهزینه خرید سیسمونی ،بستههای
معیشتی و ،...برنامههای حمایتی بسیج زنان از این
مادران است.
در طراحی اولیه ،منشأ و مبدأ این طرح مساجد بودهاند
وهدفمجریانمجموعهزندانهایاستانپیوند
زندانیان با مساجد است تا پس از آزادی بهواسطه
توجه و حمایت مسجد و مسجدیها از گرایش دوباره
آنها به جرم و بزه جلوگیری شود.

خبر

وزیر کشور در خراسان جنوبی:

دولت به دنبال فعالسازی
بازارچههای مرزی است

وزیر کشور گفت :بازارچههای مرزی برای توسعه
اقتصاد اســتــانهــای م ــرزی حــائــز اهمیتاند
ازاینرو نگاه دولت بر فعالسازی هرچه بیشتر
آنهاست.
احمد وحیدی در بدو ورود به خراسان جنوبی در
جمع خبرنگاران افزود :بازگشایی برخی موارد که
پیشتر تعطیل بوده از طریق دیپلماسی فعال با
کشورهای همسایه باید انجام شود.
وی که برای تودیع و معارفه استاندار خراسان
جنوبی به این استان رفته است ،اظهار کرد :یکی
از شعارها این بوده که در برنامهها تمرکززدایی را
از طریق دادن اختیارات بیشتر برای حکمرانی
بهتر در سطح ملی و استانی داشته باشیم و
بیشک دولــت ایــن موضوع مهم را در برنامه
داشته و دنبال میکند.
وزی ـ ــر ک ــش ــور گ ــف ــت :در ب ــرن ــام ــه  ۱۴۰۱هم
پیشبینیهایی شده که استانداران با اختیارات
بیشتر و بــا منابع مــالــی بهتر و داشــتــن یک
صندوق توسعه و پیشرفت استانی بهتر بتوانند
مسائل استانها را سر و سامان دهند و مبتنی
بر اقتضائات استانی تصمیمگیریها سریعتر و
قویتر انجام شود.
وی افزود :در این چارچوب بیش از اینکه پروژهها
در سطح ملی تعریف شــونــد بــایــد در سطح
استانی بتوانند تعریف و دنبال شوند.
وحیدی گفت :راهاندازی صندوقهای توسعه و
پیشرفت استانی در برنامه  ۱۴۰۱سازمان برنامه
و بودجه پیشبینی شده و در حال طی کردن
مراحل خود است و پس از تصویب در مجلس
شورای اسالمی ،قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

حکایتدنبالهدارکنسلی
پروازها در فرودگاه بیرجند

در حالی حکایت دنــبــالـهدار کنسلی پــروازهــا
در خراسان جنوبی بــرای مــردم عــادی شده که
مسئوالن همچنان وعــده پیگیری و بــرقــراری
پروازهای جدید را میدهند.
به گزارش تسنیم ،تحقق نیافتن برقراری پرواز
بیرجند  -مشهد در روز یکشنبه و عالوه بر آن
کاهش و حذف برخی از شرکتهای هواپیمایی
خط پروازی بیرجند  -تهران و برعکس موجب
گالیه شدید شهروندان شده است.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی با بیان
اینکه در یک ماه اخیر پیرو گزارشهای متعدد
رسانهها مبنی بر کنسلی خط پــروازی بیرجند
 مشهد ،براساس پیگیریهایی که استاندارداشت مقرر شد خط پروازی بیرجند  -مشهد
و برعکس برای روزهــای چهارشنبه و یکشنبه
محقق شود.
طهماسبی با بیان اینکه پرواز مشهد  -بیرجند
در روز چهارشنبه برقرار شده و همچنان منتظر
بــرقــراری خط پــروازی مشهد  -بیرجند در روز
یکشنبه هستیم ،گفت :برای حفظ پروازهای
خــط پ ــروازی بیرجند  -تــهــران و برعکس هم
تالشهای زیادی شده و در حال حاضر شنبه تا
چهارشنبه پرواز برقرار است.
وی ادامــه داد :پــرواز روز پنجشنبه بیرجند -
تهران و برعکس که توسط شرکت هواپیمایی
ای ــران ایــرتــور انــجــام مـیشــد ،بــه مــدت یــک ماه
پروازهای پنجشنبه خود را کنسل کرده است.

سرقت تأسیسات شهری
داد شهرداری بجنورد را درآورد

مدیر اداره حراست شهرداری بجنورد گفت:
سرقت کابلها ،پایه و کلهچراغها و دریچههای
فلزی جوی و کانالها خسارتهای فراوانی به
شهرداری وارد کرده است.
به گزارش قدس آنالین ،نویدکیا اظهار کرد :در
چند ماه اخیر متأسفانه بارها شاهد به سرقت
رفتن یــا تخریب ام ــوال بیتالمال بــودیــم که
بالفاصله مراتب را به مراجع ذیربط انعکاس
دادیم.
وی افزود :خوشبختانه در چند روز اخیر نیروی
انتظامی موفق به کشف مــوارد سرقتی از دو
سارق شد که در حال تنظیم گزارش برای برآورد
خسارتهای شهرداری هستیم.
نویدکیا ادامــه داد :درمجموع  25کلهچراغ از
بولوار امام محمد باقر(ع) در شهرک گلستان و
چند مورد کابل و کلهچراغ از مجموعه نهالستان
شهرداری سرقت شده است.

