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پسازیک سال،دوباره دستور
تخلیه بزرگترین مجموعه
حاشیه شهرصادرشد

کابوس دوبارهتخریب
مجموعه ورزشی
بزرگ حاشیه مشهد

صفحه6

8

با وجود اعالم رسمی شمولیت شهرداران
درقانون منع بهکارگیری بازنشستگان :

گفت وگو با «علی صبوری
صاحب عنوان «خنداننده برتر» :

حیدری :احتمال ادامهکارشهردار
وجود دارد

یک روز بهترین
کمدین ایران میشوم
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رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مشهد:

سه شنبه  17 /مهر  29 / 1397محرم ١٤40
8صفحه/شماره  / 3964قیمت 300 :تومان

شورای شهرمشهد با افزایش قیمت،تعرفه الیت را به سال96بازگرداند

الیت،یکساعت1200تا1600
صفحه4

یک مسئول درسازمان
صمت خبرداد:

جریمه 80میلیونیبرای
گرانفروشی روغن

اکبر امینی

نقشمالکیتفکریدر
توسعهاقتصادیکشور
صفحه8

اخبار

ورزشی

افزایش20درصدی
ورزشکاران بیمه شده
پیروز -رئیس هیئت پزشــکی ورزش خراسان
رضوی گفت :در نیمه نخست امسال  85هزار
و  289نفر در این اســتان زیر پوشــش خدمات
بیمه ورزشی قرار گرفتند که در مقایسه با مدت
مشابهپارسال( 77هزارو 520نفر) 12درصد
افزایشداشتهاست.دکتر"سیدرضاگلدوزیان"
در گفت و گو با ایرنا افزود:از این تعداد  54هزار
و  836نفر مرد و بقیه زن هســتند .وی با اشاره
به فعال شــدن ســامانه آنالین ثبت درخواست
و صدور بیمه ورزشــی از تیر ماه گذشــته گفت:
بــا راه اندازی ایــن ســامانه بــه آدرس اینترنتی
 www.ifsm.irدر بخــش «صــدور آنالیــن و
اســتعالم کارت خدمات درمانــی» امکان بیمه
کردن توســط خــود ورزشــکاران فراهم شــده
است.گلدوزیانافزود:طینیمهنخستامسال
چهــار هــزار و  354ســاعت پوشــش خدمــات
پزشکی مسابقات توســط این هیئت انجام شد
که  25درصد از این میزان مربوط به مسابقات
بانــوان و بقیــه مربــوط بــه مســابقات مــردان
بوده است.

 155پروژهورزشیدرخراسان
رضویناتمامهستند
پیــروز -رئیــس گــروه نظــارت فنی بــر اماکن
ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان خراســان
رضــوی گفــت :تکمیــل  155پروژه ورزشــی
ناتمــام در ایــن اســتان نیازمنــد تامیــن چهار
هزار و  100میلیارد ریال اعتبار است".فرزاد
آقابیگــی" در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :عمده
طرح های ناتمام ورزشــی در خراسان رضوی
شامل پروژه هایی هستند که ساخت آن ها در
اختیار شرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشی
کشور اســت.وی ادامه داد :ســالن شش هزار
نفره مجموعه ورزشــی ثامن االئمه(ع) مشهد
از جمله این طــرح های کالن ناتمام اســت که
اجــرای آن مقداری پیشــرفت داشــته اســت.
ورزشــگاه های پنج هــزار نفره نیشــابور و 15
هزار نفره سبزوار نیز در این فهرست قرار دارند
که به تازگی از اعتبار ســفر رئیس جمهوری به
خراســان رضوی مبالغــی برای تکمیــل آن ها
تخصیص یافته است.
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انگشت مدیرمدرسه
دردهان ولی
دانشآموز ،له شد!

صید دومین طالی
«شاهین» ازآبهای
جـاکارتـا

فیلم برداریتازهترین اثر
کارگردان خراسانی در مشهد
و سوریه پایانیافت

«مدیترانه»

6

گزارش «خراسان رضوی» از
مشکالت پیش روی توسعه
کشتگلخانهایدراستان

در راه فجر

رئیسدفترمالکیتفکریپارکعلموفناوریخراسان

مدیرکل آموزش و پرورش
خبرداد:

«ایزدیار»دررقابتهای پاراآسیایی
2018جاکارتا دوباره طالیی شد

مدیرعامل بنیاد سالمت
رضوی خبرداد:

یادداشت

صفحه1

صفحه7

صفحه2

آمادهسازی 12نقطه
حاشیه مشهد برای
صفحه5
احداث دارالشفا

دارو برایهمه بیماران
تا پایان سال وجود دارد

احداث
گلخانه در
هزارتویمجوز

فیلم بــرداری «مدیترانه» تازهتریــن فیلم بلند
ســینمایی «هــادی حاجتمند» کــه مضمونی
اجتماعی دارد و در مشهد و سوریه فیلم برداری
شده،به پایان رسید .به گزارش فارس،این فیلم
را «هــادی حاجتمنــد» هنرمنــد خراســانی
کارگردانی کرده و مهراوه شریفینیا ،بهرنگ
علــوی ،پوریــا پورســرخ و قاســم زارع از جمله
صفحه 5
بازیگران آن هستند .محمد...

صفحه3

اخبار

از میان خبر ها
جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

دارو برای همه بیماران تا پایان سال وجود دارد

محمد حسام مسلمی /رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با بیان ایــن که بــرای تامیــن داروی بیمــاران نبایــد نگران
باشیم ،افزود  :در خراسان رضوی به جرئت می توانم بگویم
تا پایان سال دارو برای همه بیماران وجود دارد .به گزارش
«خراســان رضوی» ،دکتر محمدرضا دارابی روز گذشته در
نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی «تجهیزات
پزشکی ،دندان پزشکی و صنایع وابسته» که قرار است طی
روزهای  19تا  22مهر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزار شود ،اظهار کرد :در مقطعی برخی داروها با کمبود
مواجه شــد ولــی داروخانه  22بهمــن در مشــهد ماموریت
یافت که همه داروهای مورد نیاز بیمــاران را تامین کند که
این کار انجام شــده اســت .وی با بیــان این که بیــش از 90
درصد داروهای مورد نیاز بیماران در داخل کشور تولید می
شود ،تصریح کرد :به لحاظ تامین دارو آن چه را مورد نیاز و
ضروری اســت در داخل کشــور تولید می کنیم ،بنابراین از
این بابت نگرانی نداریم .وی همچنین به اهمیت برگزاری
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندان
پزشکی و صنایع وابسته در مشهد اشاره کرد و افزود :تجارت
تجهیزات پزشکی یکی از پرسودترین تجارت ها در دنیاست،
به همیــن دلیل همه تالش مــی کنند آخرین فنــاوری های
پزشکی را دریافت کنند .دارابی تصریح کرد :همواره سعی
کردهایم بهترین فناوری ها و پیشــرفتهترین دســتگاههای
پزشکی در سه حوزه پیشگیری ،درمان و تجهیزات پزشکی

را در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد داشــته باشیم و با وجود
تحریمهای ظالمانه گامهای موثری در رشد حوزه سالمت
برداشتهایم.
وی تصریح کرد :ما در بحث تامین تجهیزات پزشکی مشکلی
نداریم ،در تهران با وزیر بهداشت جلسه داشتیم که دستور
دادند به هر طریقی که شده تجهیزات پزشکی تامین شود تا
شاخ شرکت هایی که از دادن تجهیزات پزشکی امتناع می
کنند شکسته شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران درباره قاچاق دارو نیز اظهار کرد :دارو مثل دیگر
اجناس قاچاق می شــود .معتقدیم که قاچاق این محصول
بســیار کمتــر از دیگر اجنــاس بــوده ،هرچند کــه در تالش
هســتیم این معضل ،به حداقل ممکن برسد .وی همچنین
درباره فرســودگی تجهیزات پزشــکی در بیمارســتان های
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت :از میزان فرسودگی
تجهیــزات آمــاری نــدارم ،ولــی در نتیجــه بازدیــدی که از
انبارهای دانشگاه علوم پزشکی داشــتیم برخی تجهیزات
با تعمیراتی جزئی وارد چرخه بیمارستانی شدند .علیرضا
هوشــنگ نژاد مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی مشهد نیز
در این نشست به جزئیات پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
تجهیزاتپزشکی،دندانپزشکیوصنایعوابستهاشارهکرد
و گفت :در این نمایشگاه  70شرکت از شرکت های داخلی
و خارجی تامین کننده تجهیزات پزشکی حضور دارند.

مدیرعاملمؤسسهدرمانیآستانقدسرضویخبرداد:

ارائهخدماترایگاناعصابوروانبهبیماراننیازمند

مدیرعامــل مؤسســه درمانــی آســتان قــدس رضــوی از
ارائــه خدمــات تخصصــی اعصــاب و روان رایگان توســط
خادمیاران ســامت رضوی به  22بیمــار نیازمند منطقه
گلشــهر مشــهد خبر داد .به گــزارش آســتان نیــوز ،ناصر
ســرگلزایی اظهار کرد :صبح امروز جمعــی از خادمیاران
ســامت رضوی از دارالشــفای امام(ع) به منطقه گلشهر
مشــهد اعزام شــدند تا بیمــاران غربالگری شــده نیازمند
به خدمات تخصصی اعصــاب و روان را معاینــه کنند .وی
افزود :این کاروان خودجوش خادمیاران سالمت رضوی
شامل دو پزشک متخصص اورژانس و متخصص اعصاب و
روان ،پنج پرستار و تعدادی نیروی اجرایی بود که در مدت
حدود پنج ساعت به  30بیمار ،خدمات پزشکی تخصصی

ارائه کردنــد .ســرگلزایی گفــت :در ایــن اردوی جهادی
تخصصی  22بیمار اعصاب و روان ویزیت شدند و اقدامات
درمانی شــش بیمار زخم بســتر در منزل توسط پرستاران
خادمیار سالمت رضوی انجام شد.
تعــدادی بیمــار دیگــر نیــز توســط متخصصان بررســی و
معاینه شــدند .وی با بیان این کــه این برنامه بــا همکاری
مؤسســه درمانی آســتان قــدس رضــوی و بخــش درمان
لشکر فاطمیون انجام شــد ،تصریح کرد :این  22بیمار در
نخســتین اردوی جهادی خادمیاران ســامت رضوی در
منطقه گلشــهر مشهد شناســایی شــده بودند و با توجه به
نیاز به خدمات تخصصی اعصاب و روان توســط متخصص
مربوط معاینه شدند.

مدیردرمانتامیناجتماعیخراسانرضوی:

حذف دفترچه تامین اجتماعی در استان آغاز شد
مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از
آغاز طرح حــذف دفترچه درمانی در مطب های پزشــکان
و دیگــر مراکز طــرف قــرارداد ســازمان تامیــن اجتماعی
در اســتان خبر داد .حمید داســتانی در گفت وگــو با ایرنا
افزود :پیش از این ،طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی
و بیمارســتان هــای متعلق به تامیــن اجتماعی خراســان
رضوی اجرا شــده بود .وی اظهار کرد :در قالب این طرح،
بیمه شــده با ارائه کارت ملی به پزشــک مراجعــه می کند
و بدون نیاز به دفترچــه ،خدمات مربــوط را در داروخانه،
بخش های پاراکلینیکی ،آزمایشگاه و رادیولوژی دریافت
می کند .مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی خراســان
رضوی گفت :طرح حذف دفترچه ابتدا در مطب پزشکان

و دیگــر مراکــز درمانــی و تشــخیصی متقاضــی انجام می
شــود و به تدریج تا آخر امســال در چهار هــزار مرکز طرف
قرارداد بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی عملیاتی
خواهد شد.
وی افــزود :هــم اکنــون کار آمــوزش پزشــکان ،داروخانه
داران و دیگــر مراکــز تشــخیصی و درمانــی زیرپوشــش
تامیــن اجتماعــی خراســان رضــوی بــرای اجــرای طرح
حذف دفترچه در حال اجراســت .داســتانی یادآور شــد:
این طــرح در مراکز طرف قــرارداد تامیــن اجتماعی در 9
استان کشــور اجرا می شود .رونمایی رســمی از این طرح
به طور همزمان 22 ،مهر توسط مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی انجام خواهد شد.

جامعه

معاون اقتصادی شهردار خبر داد:

برگزاری سلسله نشستهای تخصصی سرمایهگذاری خارجی در مشهد
معاون اقتصادی شــهردار مشــهد مقدس از برگزاری سلســله
نشستهایتخصصیسرمایهگذاریخارجیباحضورفعاالن
بخش خصوصی ،پژوهشــگران و نیز مدیران شــهری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شــهرداری مشهد ،رضا خواجه
نائینیگفت:تحققسرمایهگذاریخارجیدرحوزهپروژههای
شهری ،نیازمند ایجاد آمادگی سازمانی دستگاهها و مسئوالن
مرتبطاست.درهمینزمینهمردادامسال،دوکارگاهآموزشی
با موضوع «آشــنایی با قوانیــن ،فرایندها و نهادهــای مرتبط با
سرمایهگذاریخارجی»بهمیزبانیمعاونتاقتصادیشهرداری

و با مشارکت ســازمان ســرمایهگذاری کشــور برگزار شد .وی
با اشــاره به حضور 200تــن از مدیران ارشــد و میانی مدیریت
شــهری و دســتگاههای اســتانی در این دورهها افــزود :در این
کارگاهکهباهدفآشناییمدیرانشهریواستانیباظرفیتها
ومشوقهایقانونیپیشبینیشدهبرایتحققسرمایهگذاری
خارجیبرگزارشد،کارشناسانسازمانسرمایهگذاریخارجی
به ارائه توضیحات و نکات مربوط به نحوه ارائه طرحها ،شرایط
ســرمایهپذیری و نیز حمایتهــا و خدماتی کــه میتوانند برای
تسهیلوتسریعدرروندسرمایهگذاریارائهدهند،پرداختند.

ازدواج 50زوجدانشجودرمرکزفرهنگیخشتاولدانشگاهعلومپزشکیمشهد
مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد از ازدواج۵۰نفر از زوج های دانشجو در مرکز
فرهنگی خشت اول در سال گذشــته خبرداد .حجت االسالم
دکتر طباطبایی در گفت و گو با وب دا بــا بیان این که این مرکز
از سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شد ،اظهار

کرد:یکیازاتفاقهایخوبیکهدردانشگاهعلومپزشکیمشهد
محقق شده ،تاسیس مرکز همسان گزینی و ازدواج خشت اول
استکهاطالعاتدانشجویانرادرفضاییامنگردآوریوضمن
برگزاریجلساتوکارگاههایآموزشی،کیفیتافرادمتقاضی
ازدواجرابررسیوزمینهمعرفیآنانبهیکدیگررافراهممیکند.

معاونغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

برای تامین داروهای بیماران MSمشکلی نداریم
معاونغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:درحوزه
داروهایبیمارانمبتالبهاماسمشکلینداریمامابهطورکلی
اگرکمبودهایداروییدرکشورباشد،ازدستماخارجاست.
دکتر عباس اخگری در گفت وگو بــا وب دا افزود :با قاطعیت
میگویم دارویی نیســت که در کشــور باشــد اما در خراسان
رضوی نباشد و اگر بیمار به یکی از داروخانهها مراجعه کند و
درآنلحظهدارویمربوطموجودنباشد،دلیلیبرایننیست
که دیگر داروخانههای منتخب نیز آن دارو را نداشــته باشند.
وی تصریح کرد :برای برخی داروها محدودیت توزیع داریم و
برخیداروهارادرهمهداروخانههاتوزیعنمیکنیم،بنابراین
داروهای خــاص را فقط در تعــدادی داروخانه منتخب توزیع

میکنیم تا بتوانیم کنترل ویژه و مدیریت توزیع داشته باشیم
وازسویدیگرهمهبیمارانبتوانندداروهایموردنیازخودرا
بهموقع دریافت کنند .وی تأکید کرد :دانشگاه علومپزشکی
مشــهد تالش میکند داروخانههای منتخب را محدود کند
تا کنترل بیشــتر و دقیقتری بر حوزه دارو داشته باشد .دکتر
عباس اخگری یادآور شد :مرکز اطالع رسانی داروها و سموم
معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با شماره
تماس ۱۹۰بهصورت ۱۴ساعتهازساعت ۸تا( ۲۲بهجزایام
تعطیل) آماده پاسخ گویی به سواالت هموطنان در خصوص
مواردیچونعوارضناخواستهناشیازمصرفداروها،مقدار
ونحوهمصرفداروهاو...است.

هواشناسیازافزایش 15درجهایدمایهواتاآخراینهفتهخبرداد

هوای استان دوباره تابستانی می شود
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی گفت :افزایش دمای هوا در مناطق مختلف استان
از روز گذشــته آغاز شــده و تا پایــان هفته جــاری بین 13
تــا  15درجه افزایــش می یابــد .آذر رضایــی در گفت وگو
با ایرنا افــزود :با پایــان یافتن فعالیت ســامانه بارشــی در

خراســان رضوی وضعیت پایــداری برای این اســتان طی
روزهــای آینده پیــش بینی شــده و از ســردی هــوا در این
مدت کاســته می شــود .وی افزود :بیشــینه دمــای هوای
مشــهد نیز به تدریج افزایــش یافتــه و تا روز جمعــه به 23
درجه می رسد.

روزگذشتهطیمراسمیصورتگرفت:

افتتاح دبستان حمایتی گلستان علی(ع) توسط خیران مدرسه ساز
روز گذشــته طی مراسمی "دبســتان حمایتی افشــار نژاد"
وابستهبهموسسهخیریهگلستانعلی(ع)باحضورمسئوالن
و خیران مدرســه ســاز افتتاح شــد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی موسسه خیریه گلستان علی(ع) ،در این مراسم که در
مجتمع فرهنگی ،رفاهی و ورزشی گلستان علی(ع) برگزار
شد ،پوریوسف مدیر کل بهزیستی استان ایجاد شرایط الزم
برای تحصیل کودکان را ضروری دانست و اظهار کرد :در این

سن که سن طالیی برای تحصیل کودکان است باید آموزش
های کافی و شرایط مناســب آن ها فراهم شــود .همچنین
دکتر جلیل افشــار نژاد خیر مدرســه ســاز در این مراسم با
اشاره به اهمیت مدرسه ســازی در کشور و کمبود  12هزار
مدرسه اظهار کرد :اولویت کار من مدرسه سازی است ،چرا
که در کانون مدرســه ،آینــده فرزندان تضمین می شــود و
توسعه کشور رقم می خورد.

اخبار

گوناگون

رقابتهایجودوکاراندر
گرامیداشتاستاد«تاثری»
پیروز-رئیسهیئتجودو،جوجیستووکوراش
خراســان رضوی از برگزاری مسابقات جودوی
جوانان مشــهد( گرامی داشــت پیش کســوت
ارزنده اســتان اســماعیل تاثــری) خبــر داد.به
گزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش وجوانان
استان"،حسینمحمودی"گفت:این رقابتها
در ســالن دهقــان مجموعــه ورزشــی مرحــوم
جعفریان مشهد برگزار شــد.وی افزود :محمد
برخــوردار ،محمــد ســرکوهی ،امیرحســین
محمدیفرخد،محمدشمشیری،حامدقرایی،
حامدباقرنیا،مرتضیمختارزادهوعلیزارعزاده
بهترتیبدراوزان ۵۵تا بهعالوه ۱۰۰کیلوگرم
مقام نخست را کســب کردند.گفتنی است ،در
پایان این مسابقات از زحمات این پیش کسوت
ارزنده و مربی قهرمــان پرور جودوی خراســان
رضویوداورممتازرشتهجودووداور بینالمللی
کوراششهرمشهدتجلیلشد.

روستاییاناز 50درصدرقبات
موقوفهاستاننفعمیبرند
معــاون بهــره وری اقتصــادی اداره کل اوقاف و
امور خیریه خراســان رضوی گفــت 50:درصد
از رقبات موقوفات این اســتان مربــوط به حوزه
کشاورزیاستکهجنبهخدمترسانیبهروستا
داردوروستاییانازمحلآنهامنتفعمیشوند.
مرتضی حقیقــی در گفــت و گو بــا ایرنــا افزود:
تاکنــون 130هــزار رقبــه و 30هــزار موقوفــه
در خراســان رضــوی به ثبــت رســیده و مردمی
کــه در نزدیکــی حــوزه نفــوذ موقوفــه زندگــی
مــی کننــد ،از ثمــرات آن بهــره مــی برنــد.
وی ادامــه داد :برخــی از موقوفات بــاغ و زمین
کشــاورزی هســتند که واقــف آن ها را بــه نیت
خدمت رسانی به مردم همان روستا وقف کرده
اســت ،بنابراین از محــل درآمد آن هــا عالوه بر
ایجاداشتغالبرایروستاییان،افرادمحرومنیز
منتفعمیشوند.
معــاون اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه
اســتان گفــت :مجتمــع دام پــروری موقوفــی
در نیشــابور بــا حــدود هــزار راس دام وجــود
دارد کــه همــه اقدامــات مرتبــط بــا آن از تولید
علوفــه گرفتــه تــا نگهــداری دام و جمــع آوری
محصوالت توسط روســتاییان انجام می شود.
وی افــزود :برخــی از رقبــات موقوفــات نیــز
مربــوط بــه قنــات و حقابــه یــک روستاســت
مانند زمیــن هــای روســتای فیانــی در طرقبه
که به یــک رشــته قنــات موقوفی متصل اســت
و همــه مــردم روســتا از آن منتفــع می شــوند.
حقیقی ادامــه داد :قنــات قصبه گنابــاد نیز که
یک اثــر طبیعــی ملــی اســت از موقوفــات مهم
خراســان رضوی به شــمار می رود و روستاییان
زیادی در جوار این قنات از آن منتفع می شوند.
ویگفت:ازمحلرقباتموقوفات،استخرهای
پــرورش ماهی در برخی روســتاهای خراســان
رضوی راه اندازی شده است که کارهای مرتبط
با ایــن اســتخرها نیز توســط روســتاییان انجام
میشود.

