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خبر
روز

 ۳۳میلیار د ریال
تسهیالت
قرضالحسنه
برای
معلوالنکاشمر

اعظم حسنزاده،
رئیسادارهبهزیستی
کاشمرگفت:از
ابتدایامسالتاکنون
حدود ۳۳میلیارد
ریالتسهیالت
قرضالحسنه
برای معلوالن این
شهرستانابالغشده
است.تسهیالت
قرضالحسنهاشتغال
امسال برای معلوالن
نیز 23/5میلیارد ریال
بوده است.

در حاشيه

دعوت
دوچرخهسواران
خراسانرضوی
به اردوی
تیمملی
رئیس هیئت
دوچرخهسواری
خراسان رضوی گفت:
۹دوچرخهسوار این
استان به اردوهای تیم
ملی سرعت ،نیمه
استقامت و استقامت
مردان و زنان دعوت
شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رضوی ،مهدی
روزبهان افزود :محمد
دانشور ،احمد نصرآبادی
و حسن حصاری در رده
بزرگساالن و امیرعلی
علیزاده ،سهیل عباسیان
و بنیامین فنایی در رده
سنی جوانان در اردوی
سرعت و نیمه استقامت
حضور خواهند داشت.
وی گفت :همچنین
امیرحسین محمدی
به اردوی تیم ملی
دوچرخهسواری
استقامت و لیال حیدری
و یکتا غالمرضایی در
رده سنی جوانان بخش
بانوان برای حضور در این
اردو دعوت شدهاند.

مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت:
باوجود اینکه  ۱۰سال از تأسیس مرکز آموزش عالی کاشمر
میگذرد اما هنوز سهم این مرکز از بودجه عمرانی صفر
است .به گزارش قدس آنالین ،میثم مجیدی در نشست
بررسی چشمانداز توسعه مرکز آموزش عالی کاشمر افزود:
نبود بودجه عمرانی موجب شده قدرت تجهیز و راهاندازی

غیربومی بوده است.
مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار
کــرد :با وجــود اینکه تمام هزینهها صــرف هیئت علمی،
دانشجو و دیگر بخشها میشود و برای توسعه دانشگاه،
آزمایشگاه ،فضاهای عمرانی ،تأمین تجهیزات و ایجاد
فضای کالبدی استاندارد شرایط بسیار سخت شده است،
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی در خصوص
آمار چندقلوزایی در استان نیز افزود :در هشت
ماه سال جاری تعداد  9هزار و  204واقعه والدت
تک زایی و  242واقعه والدت حاصل
از چندقلوزایی است.

تعداد واقعه والدت ثبت شده در سال جاری در
مقایسه با مدت مشابه پارسال  1/6درصد کاهش
داشت.
وی گفت :از مجموع موالید ثبت شده تعداد  4هزار
و  887پسر و  4هزار و  559دختر هستند.

بجنورد :مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از
ثبت  9هزار و  446واقعه والدت طی هشت ماه
سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش قدس آنالین ،علی زاهدینیا اظهار کرد:

م ــدی ــر درم ــان ــگ ــاه مــوقــوفــه
عــبــدهللا رضـ ــوی گــفــت :در
هــشــت مـ ــاه ابـ ــتـ ــدای ســال
ج ــاری 48 ،هــزار و  724نفر
با هزینه  38میلیارد و 873
مــیــلــیــون ریـ ــال از خــدمــات
درمــانــی و بهداشتی ایــن درمــانــگــاه بهرهمند
شدهاند و در حال حاضر حدود  ۱۰هزار نفر زیر
پوشش خدمات درمانی این درمانگاه هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضــوی ،مهدی رحیمی بیان
کرد :درمانگاه موقوفه عبدهللا رضوی در سال
 1364توسط واقف خیراندیش مرحوم عبدهللا
رضوی میرزای ناظر در خصوص ارائه خدمات
درمــانــی بــه مــردم بــه ویــژه محرومان تأسیس
شده است.
وی خدمت منحصربهفرد این درمانگاه را درمان
و تأمین داروی رایــگــان بــرای بیماران نیازمند
دانست و گفت :خدمات ارائه شده به بیماران
در بخشهای پزشک عمومی ،دندانپزشکی،
م ــام ــای ــی ،خ ــدم ــات پ ــرس ــت ــاری ،داروخـ ــانـ ــه،
آزمایشگاه ،سونوگرافی و رادیولوژی است.
وی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به
بیماران نیازمند بیان کرد :ابتدا افراد نیازمند از
طرق مختلف چون معتمد و یا شــورای روستا
و بــرای اف ــراد خــارج از روســتــا بــا ارائ ــه مستند
پزشکی شناسایی میشوند و با توجه به میزان
محرومیت در سه گــروه زرد ،آبــی و سبز قرار
میگیرند.
رحیمی با بیان اینکه افــرادی که در گــروه زرد
قرار میگیرند ،درمانگاه  50درصد ،گروه سبز

خدمات در این بخش نیز بــرای افــراد نیازمند
براساس رنــگ کــارت اســت امــا چــون درمانگاه
موقوفه عبدهللا رضوی رادیولوژی ندارد بیماران
به مراکز طرف قرارداد برای دریافت این خدمت
معرفی میشوند.
مدیر درمانگاه موقوفه عبدهللا رضوی با بیان
اینکه براساس وقفنامه تمام بیماران میتوانند
از خدمات این درمانگاه بهرهمند شوند؛ گفت:
خــدمــات درمــانــی ب ــرای افــــرادی کــه نیازمند
نیستند ،به صورت آزاد محاسبه میشود.
وی اف ــزود :در هشت مــاه ابــتــدای ســال جاری
 48هزار و  724نفر با هزینه  38میلیارد و 873
میلیون ریال از خدمات درمانی و بهداشتی این
درمانگاه بهرهمند شد هاند و در حــال حاضر
حدود 10هزار نفر زیر پوشش مستمر خدمات
درمانی این درمانگاه هستند.
رحیمی با بیان اینکه درمانگاه موقوفه عبدهللا
رضــوی در زمــان شیوع کرونا ،در بحث تأمین
داروی نیازمندان حاشیه شهر ورود کرده است؛
اظهار کرد :به همین منظور تفاهمنامهای بین
بسیج جامعه پزشکی مشهد و درمانگاه امضا
شده است که براساس آن ارائه خدمات درمانی
و بهداشتی در حاشیه شهر مشهد انجام
م ـیشــود .در ایــن طــرح پزشک توسط بسیج
جامعه پزشکی و دارو توسط ایــن درمانگاه
بهصورت رایگان تأمین میشود.
وی افـ ــزود :ع ــاوه بــر ای ــن ت ــع ــداد 20کپسول
اکسیژن به همراه تجهیزات جانبی با اعتبار
 ۷۲۰میلیون ریال تهیه و برای درمــان بیماران
کرونایی بهصورت امانت و رایگان در اختیار
بیماران متقاضی قرار میگیرد.

گزارشی از خدمات درمانی موقوفه عبداهلل رضوی

وقف سالمت برای 48هزار نفر

گزيده

ابتدا افراد نیازمند از طرق مختلف چون معتمد و یا شورای روستا و برای
افراد خارج از روستا با ارائه مستند پزشکی شناسایی میشوند و با توجه
به میزان محرومیت در سه گروه زرد ،آبی و سبز قرار میگیرند.

 70درصــد و گــروه آبــی  100درصــد هزینه دارو
را تأمین میکند و در مــورد ویزیت نیز بنا به
محرومیت افراد مقدار آن متغیر است؛ تصریح
کرد :برای این افراد کارت درمان صادر میشود
و بــراســاس رنــگ ک ــارت ،تــعــرفـهای کــه پیشتر

اعالم شده ،پرداخت میکنند .همچنین این
درمانگاه در مواردی هزینه بستری بیمار را در
بیمارستانی که تحت مراقبت بــوده پرداخت
کرده است.
وی در خــصــوص بــخــش رادیـ ــولـ ــوژی گــفــت:

سالمت

محیطزیست

لبخند زندگی به سه بیمار نیازمند عضو

انتقال پلنگ زخمی هزارمسجد به مشهد

اه ـ ــدای اع ــض ــای ب ــان ــوی مــرگ
مـ ــغـ ــزی در م ــش ــه ــد مــوجــب
حیات دوباره سه بیمار هموطن
نیازمند به عضو شد.
به گــزارش وبدا ،مسئول واحد فراهمآوری
اعــضــای پــیــونــدی دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی
مشهد گفت :در هــزار و صــد و هفدهمین
عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی
در مرکز پیوند اعضای منتصریه دانشگاه،
سه عضو مرحومه بلبل حسینی ۶۷ساله
برای پیوند به بیماران نیازمند به طور رایگان
اهدا شد.

تلنگر

درد دلهای یک
نقاش توانیاب
◾

آزمایشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی را نداشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه در این خصوص تقاضای ردیف اعتباری
عمرانی و ارتقای بودجه با هدف بسترسازی بــرای ایجاد
دانشگاه توسعه پایدار را داریم ،بیان کرد :هر کاری که تاکنون
در راستای مسئولیت اجتماعی و مأموریت دانشگاه برای
کاشمرانجامدادهایم،توسطنیروهایبومیونخبگانواقعی

ثبت  9هزار والدت در خراسان شمالی

جمعیت

◾افقی

 1جمادی االول 1443

مرکز آموزش عالی کاشمر بودجه عمرانی ندارد

 6دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

 .1منبع ایــن گ ــروه از باکتریها کــه بــرای
گ ــوارش مفید هستند لبنیات و میوهها
هستند–آخرینروزهفته.2سهل–واحد
شـمــارش کـتوشـلــوار – روزنــامــه ورزشــی
چــاپ آلـمــان  .3واحــد 365روزی – مــاده
بیهوشی – کوچهای که کنار یا منتهی به
باغی شود  .4از مرکبات – پول سامورایی –
بهشت شداد – ویتامین جدولی .5نیمتنه
مــردانــه – بـیزبــان – بهجت – نوشیدنی
لبنی  .6بــااسـتـعــداد – خـ ــودرو کوچک
شهری حمل مسافر  .7ابریشم ناخالص
– ترکیدن – گل مظهرشهادت .8پوشاننده
است و از نامهای باریتعالی – آموختنی
لقمان – سمت نماز  .9خــودرو چینی از
خانواده چانگان که در کشورمان هم مونتاژ
میشود  -از چهارعمل اصلی ریاضیات
– ذره بـ ــاردار شیمیایی  .10سهولت –
پیوسته خودمانی  .11باالترین نوع اختیار
– قــرض – گله گوسفند – خمیر بتونه
 .12درن ــورد ی ــدن – تحمل – لنگه در -

دکتر ابراهیم خالقی افزود :قرنیههای زندهیاد
بلبل حسینی بــرای پیوند بــه بانک چشم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از
پوست این مرحومه نیز برای پیوند به بخش
سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) فرستاده
شد.
وی گ ــف ــت :م ــرح ــوم ــه بــلــبــل حــســیــنــی از
بیمارستان قائم(عج) به واحــد فــراهـمآوری
اعــضــای پــیــونــدی در مــرکــز پــیــونــد اعــضــای
دانشگاه مشهد معرفی شد و پس از انجام
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده
تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست
خـ ــراسـ ــان رض ـ ــوی گ ــف ــت :یک
ق ــاده پلنگ ایــرانــی در منطقه
حــفــاظــت شـ ــده ه ـ ــزار مسجد
شهرستان کــات که به دالیــل نامعلومی از
ناحیه سر و صورت مجروح شده ،برای درمان
بــه بیمارستان دامپزشکی و پلیکلینیک
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی در
مشهد انتقال یافت.
بنا بر گزارش روابط عمومی ادارهکل حفاظت
محیط زیست خراسان رضــوی ،تورج همتی
عنوان کــرد :ایــن پلنگ زخمی روز شنبه در

نزدیکی روستای ژرف توسط بومیان منطقه
مشاهده شد ،پس از تماس با اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان ،سریعا ًمحیطبانان
بــرای بررسی اولیه به منطقه اعــزام و پس از
بررسی شرایط حیوان ،اکیپی متخصص از
اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط
زیست خراسان رضوی در محل حاضر و موفق
به زندهگیری پلنگ زخمی شدند.
وی ادامه داد :این پلنگ برای انجام معاینهها
و اقدامهای پزشکی به بیمارستان دامپزشکی
و پلیکلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد منتقل شد.

فاطمه رباط جزی ،از کودکی دچار معلولیت است
و یک خواهر و برادر معلول دیگر نیز دارد که با هم
در یک خانه زندگی میکنند.
فاطمه با بیان اینکه حــدود سال  ۹۵آموزشگاه
نقاشی برای آموزش در خانه دایر کرد ،میگوید:
با حمایتهایی که مسئوالن بهزیستی داشتند
با وام اشتغال ،آموزشگاه را گسترش داده و آن
را از خانه به روستا آوردم و در حال حاضر حدود
 ۴۰شاگرد دارم و در زمینههای مختلف آموزش
نقاشی در سبکهایی نظیر رئالیسم ،هایپر رئال
و ...از مقدماتی تا پیشرفته را آموزش میدهم.
وی بــا انــتــقــاد از مسئوالنی کــه جلو دوربــیــن

خبرنگاران سخنان زیبا و وعــد ههــای شیرین
میدهند ،میافزاید :مطابق قانون باید مسئوالن
برای خانوادههای دارای دو معلول به باال خانه
بسازند ولی متأسفانه سنگ بزرگی جلو پای
خانواد ه معلوالن قرار دادهاند که شرط ساختن
خانه ،داشتن زمین سنددار توسط معلوالن
است که عمال ًبــرای خانوادههایی مانند ما که
چند معلول در خانه دارنــد و  350هــزار تومان
حقوقی کــه بهزیستی م ـیدهــد فقط صرف
هزینه رفت وبرگشت به مطب دکتر میشود،
غیرممکن است.
بــه گفته او ،ع ــاوه بــر مناسب نــبــودن معابر

ب ــرای ت ــردد مــعــلــوالن ،از دیــگــر مشکالت این
قشر در شهرستان خوشاب حضور رؤســای
ادارهه ـ ــا مــانــنــد جــهــاد ک ــش ــاورزی ،آمـ ــوزش و
پ ــرورش و کمیته ام ــداد در طبقه دوم و نبود
آسانسور اســت ،همچنین به دلیل نداشتن
رمپ رفتوآمد کنار عابربانکها برای معلوالن،
عمال ًامکان دریافت خدمات از آنهــا ،بدون
هــمــراه و یــا تــقــاضــای کمک از دیــگــران وجــود
ن ــدارد .گفتنی اســت در شهرستان خوشاب
 ۹۰۰توانیاب زندگی میکنند .این بانوی هنرمند
بهترین تابلو نقاشی خود را تصویری از چهره
سردار سلیمانی میداند.

جدول 8252
کاربامید  .13بهخدمت گرفتن کسی –
استخوانی در پا – رنگ نفرت  .14عاجل
– طالیی  -مهیا  .15توگوشی – میگویند
آفت ندارد

◾

◾عمودی

شماره 9689

 .1تیم فوتبال ر ی ـش ـهداری کــه بــه همدان
منتقل شد و این روزها در دسته دوم فوتبال
ای ــران ب ــازی میکند  -بیمو  -ناسازگاری
 .2پیامبری – نومید – در ی ــغ و حسرت
 .3فرماندار – پاینده – سهتای انگلیسی
 .4ریشه – تــرش و شیرین – قبیلهای در
صدر اسالم  -خیالپردازی  .5در آیین هندو
عبارت است از تجسد ماد ّی ناشی از هُبوط
«ای ــزدان هندو» از آسمان به زمین است
 برقرار  .6زمــان – نفرین – راهرون ــده رویطناب در سیرک  .7پارچه مشبک – برای
دورک ــردن اتهام ارائــه میکنند « -مربا»ی
نــات ـمــام  .8ص ــوت ن ــدا – ســایــه – ستیزه
– پهلوان – حــرف انتخاب  .9پشم نــرم –
فیلمی عاشقانه به نویسندگی و کارگردانی

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

نیکی کریمی  -روستایی در سیستان و
بلوچستان و نیز شبکههای اجتماعی
 .10پشتیبان – آشیانه پــرنــده – مهمتر
 .11پارتیزان  -نفر اول مسابقه .12ناشناخته
– گرفتن – یکباره خودمانی – حرف فاصله
 .13ایــراد – جداسازی مــواد سمی از خون
در بیماران دارای اختالل کلیوی -صمغ
 .14از سرکردگان مغول – بازیچه – پادشاه
کابلی و جد مادری رستم  .15بازیکن اهوازی
سابق تیم فوتبال پرسپولیس  -یار نبات –
همان درهم است
حل جدول شماره قبل
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ویژهنامه 4068

WWW.QUDSONLINE.IR

اما سازمان برنامه و بودجه هم در این خصوص همکاری
الزم را ندارد.
وی گفت :نگاه سازمان برنامهوبودجه به شهرستانها
و دانشگاههای کوچک ایــن اســت که خودشان از طریق
مـسـئــوالن و خ ـیــران بــایــد بتوانند حــداقــل تــا  ۵۰درصــد
هزینههایشان را تأمین کنند.
زاهدینیا در ادامه گفت :اسامی محمد ،امیرعلی،
علی ،آریا و حسین به ترتیب پنج نام منتخب
پسران و اسامی فاطمه ،زهرا ،رستا ،آوا و آسنا
به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم جدول فراوانی
اسامی منتخب دختران قرار گرفتهاند.

مردانآسمانی

شهیدغالمحسینرضوی
متولد:مشهد
تاریخ تولد1337/1/7 :
تاریخ شهادت1365/9/15 :
محل شهادت :قالویزان
سرورهادیان شهید غالمرضا رضــوی هفتم
فروردین ،1337در شهرستان مشهد به دنیا آمد.
پــدرش محمدعلی ،کارگر بــود و مــادرش نسا نام
داشــت .تا پایان دوره ابتدایی درس خواند .سال
 1358ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر
شــد .به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و
در پانزدهم آذر ،1365در قالویزان بر اثر اصابت
ترکش به شهادت رسید .پیکر او را در گلزار شهدای
زادگاهش به خاک سپردند.

◾

◾فرازی از وصيتنامه شهيد
همسرم و فرزندانم! من شما را به تقوا و پرهيزگاری
و پاکدامنی دع ــوت میكنم و ام ـيــدوارم از خط
مستقيم الهی كه راه سعادت و خوشبختی است،
در هيچ موقع حتی در يک لحظه منحرف نشويد،
انشاءهللا .باز هم تكرار میكنم از دين اسالم دست
نكشيد و هر كجا احساس كرديد اسالم به شما
نيازمند اســت ،قدم جلو گذاريد و اســام را ياری
كنيد و سعی كنيد نماز را اول وقت به پا داريد و درد
ضعيفان را گوش دهيد و به آنها تا آنجایی كه از
دستتان برمیآيد ،كمک كنيد.

گزارش کوتاه
ورودی تربت حیدریه همچنان حادثهساز است

رانندگی در تاریکی!

مریم ساالری پس از تعریض ورودی محور
تربت حیدریه به مشهد و اقدامهای مناسبی که
از سوی شهرداری و اداره راه و شهرسازی درباره
آسفالت آن انجام شده ،این مکان به دلیل نبود
روشنایی کافی به نقطهای حادثهخیز و خطرناک
تبدیل شده است.
حادثهخیزترین جاده تربت حیدریه در حالی
همچنان قربانی میگیرد که بازسازی و ایمن
ک ــردن ای ــن ج ــاده بــه خــاطــر ناهماهنگی بین
دستگاههای متولی هر روز به تأخیر افتاده است.
یکیازشهروندانتربتحیدریهبهخبرنگارقدس
گفت :به دنبال ایجاد جاده کمربندی مشهد-
تربت حیدریه ،یک کیلومتر جاده باقی مانده و
میدان دوغشک با وجود پرتردد بودن همچنان
محل عبور خودروهای سبک و سنگین است.
محمدرضا وحیدنیا تأکید کرد :به علت عرض
کم و دو طرفه بودن جاده از یک سو و نیز ورود
و خروج خودروها (از شهرک ولیعصر به جاده
و برعکس در دو تقاطع) ،متأسفانه حــوادث
ناگواری اتفاق میافتد.
محمدجواد امــیــری ،مــدیــر مــرکــز فــوریـتهــای
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
هم گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون در این
مسیر  25مورد تصادف (با  54مصدوم) به وقوع
پیوسته است.
علی رجــایــی ،رئــیــس اداره نــگــهــداری راهه ــای
خراسان هم در این باره گفت :تکمیل باقیمانده
عملیات یک کیلومتر روکش نهایی آسفالت و
میدان روستای دوغشک حدفاصل روستای
منظر تا پل الغدیر افــزون بر  60میلیارد ریال
اعتبار نیاز دارد.
محمد روحی ،مدیر شرکت برق تربت حیدریه
نیز گفت :پــروژه روشنایی معابر ورودی شهر
تــربــت حیدریه بــه طــول  8کیلومتر بــا اعتبار
70میلیارد ریال آغاز شده و در دهه فجر انقالب
اسالمی به بهرهداری میرسد.

