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استاندار کربال در دیدار با استاندار
خراسان رضوی مطرح کرد:

مشهد و کربال پایه گذار ارتقای
مناسبات 2کشور
استاندار کربال در دیدار با استاندار خراسان رضوی
گفت :مشــهد و کربال پیوند عمیــق و تاریخی با هم
دارند کــه میتواند پایهگذار ارتباطات و مناســبات
بیشتر بین دو کشور ایران و عراق باشد.
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری خراســان
رضوی ،نصیف جاســم الخطابی روز پنج شــنبه در
جلسه هماهنگی درباره ظرفیت های ۲شهر مشهد
و کربال و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه در این زمینه
افــزود :وظیفه مهم مــا تبادل تجهیــزات و امکانات
برای خدمات رسانی به زائران ۲شهر کربال و مشهد
است و این خدمات باید شایسته آن ها باشد.
اســتاندار کربــا بــا بیــان این کــه خون شــهیدان
ســلیمانی و ابومهدی المهندس دوستی و وحدت
را بین کشــورهای عراق و ایران افزایش داده است
اظهارکرد :گســترش افقهای کاری در حوزههای
خدمات شهری ،صنعت و انرژی و تعامل بخش های
خصوصی  ۲شهر کربال و مشهد از اهدافی است که
در این تعامالت دنبال می شود.
اســتاندار خراســان رضــوی نیــز با اشــاره به ســفر
اســتاندار کربال به مشهد گفت :این ســفر عالوه بر
دســتاوردهای معنوی برکات دیگری را برای هر ۲
شهر کربال و مشهد در بردارد.
یعقوبعلــی نظــری افزود :مــا با مــردم عــراق پیوند
اعتقادی و دینی مســتحکمی داریم که این پیوند،
اســتحکام خــود را در بســیاری از میدان ها نشــان
داده است.
استاندار خراسان رضوی گفت :ما می توانیم با این
وحدت و انســجام ،دســتاوردهای بزرگی در حوزه
های مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی را
رقم بزنیم و همه چیز آماده برای همکاری مشترک
گسترده بین مشهد و کربالست و تمام ظرفیت خود
را در مسیر توسعه هر  ۲شهر به کار خواهیم برد.
نظریافزود:استانخراسانرضوی،ظرفیتخوبی
در زمینه گردشــگری درمانی و صنعتی دارد و می
توانیم در این زمینه در خدمت برادران عراقی خود
باشیم همچنین مامی توانیم یک تجارت مبتنی بر
رابطه قوی را بنیان گــذاری کنیم و در این ســفر به
میزبانی از استاندار کربال به دنبال توافق خوبی در
این زمینه هســتیم.وی اضافه کرد :از افتخارات ما
میزبانی از سیل عظیم مســافران عراقی در مشهد
استکهامیدواریمباتعامالتبیشترخدماترسانی
را افزایش دهیم و مشکالت احتمالی را در این مسیر
حل و فصل کنیم.
شــعبانی/رئیس ســازمان اورژانــس کشــور در
جلســه بررســی ضرورت ایجاد اورژانــس هوایی
در تربتحیدریــه گفــت :واقعیــت آن اســت کــه
هزینه ایجاد و نگهداری اورژانس هوایی و خلبان
همچون تســهیالت بانکی اســت کــه گرفتن آن
آسان و بازپرداخت آن بســیار دشوار است ،دکتر
جعفر میعادفر با بیان این که هزینه نگهداری هر
پایــگاه اورژانس هوایــی در ســال  ۱۵۰میلیارد
ریال اســت ،افــزود :حــدود چهــار ماه اســت که
نتوانسته ایم هزینه هزار میلیارد ریالی اورژانس
هوایی کشور را بپردازیم.
وی تصریــح کــرد :هــم اکنــون اورژانــس هوایی
در برخــی از مناطق کشــور که ضرورت داشــته،
راهاندازی نشــده اســت اما در برخــی مناطق که
نیازی نبوده ،شاهد فعالیت امداد هوایی هستیم.
رئیس ســازمان اورژانس کشــور گفت :اهمیت
این موضوع زمانی برای مســئوالن کشور بیشتر
مشخص میشود که بدانند سال گذشته برای سه
هزار ماموریت اورژانس هوایی ،سه هزار میلیارد
ریال پرداخت شده است.
وی افزود :انجام هر عمل پیوند اعضا با ســه پرواز
انجام میشــود و برای انتقال هــر عضو بدن ،پنج
میلیارد ریــال میپردازیــم و این در حالی اســت
که اورژانــس تنها نهاد خدماتی در کشــور اســت
که کلیه خدماتش را بــه صورت رایــگان به مردم
ارائه میکند.
دکتر میعادفر گفت :ســال گذشــته از کمیسیون
بهداشــت و تلفیق مجلس درخواست کردیم یک
درصد از فروش خودرو را بــرای خرید آمبوالنس
اختصاص دهند که پاسخ دادند « این کار به منزله
دست کردن در جیب مردم اســت» ،در حالی که
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آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنمازجمعهمشهدبااشارهبهسیرتحوالتازکودتای 28مردادتانامهاخیریکیازسرانفتنه:

جریانیکهمقابلوالیتایستادهبا اجنبیها زدوبنددارد

آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه
مشــهد گفت :جریانــی که در مقابــل والیت و
امامت و در مقابل روحانیــت در طول تاریخ از
 28مرداد تا بــه امروز در کــرات متفاوت قرار
داشتهاند مشتش بازشده و معلوم است اینها
با اجنبی زد و بند دارند.
به گــزارش خراســان رضــوی ،آیــت ا ...علم
الهــدی در خطبــه دوم نمــاز جمعۀ مشــهد با
اشــاره به کودتای  28مرداد گفت :رضاخان
وقتی به قدرت رسید ،حکومت خود را مدیون
نابکاریهــای خائنانــه دولــت اســتعمارگر
انگلستان میدانست و به همین خاطر ،تاریخ
حکومتــی خــود را از ابتدا تــا انتهــا در جهت
مزدوری گری بــرای اجنبیها بــه کار گرفت
تا این که مــردم در جریان نهضت ملی شــدن
صنعت نفت بیدار شدند و ســرمایههای خود
را ملی کردند اما کودتای آمریکایی  28مرداد
باعث شــد تا خواســت مردم در برقــرار بودن
یــک حکومــت مســتقل ملی ســرکوب شــود
و حکومتــی روی کار بیایــد کــه بــرای تحقق
خواست و اراده اجانب میکوشد.
•نکات عبرتآموز کودتای  28مرداد

نماینــدۀ ولیفقیــه در اســتان بــا اشــاره بــه
اتفاقــات کودتــای  28مــرداد نکاتــی را
عبرتآمــوز بــرای امروز مــا دانســت و گفت:
ما بایــد به آن نــکات عبرتــی آن قضیــه بعد از
گذشــت  69ســال فکر کنیم تــا آن اتفاقاتی
که باعث شد دشمن بر ما مسلط شود که ربع
قرن یک چکمۀ خائنانه به نام محمدرضا را بر
سر این مردم مسلط کرد دوباره چنین حادثۀ
نکبــت باری بــرای مــا پیــش نیایــد ،ازجمله
نکات عبرتی آن ،در  30تیــر مردم به رهبری
مرحوم آیتا ...کاشانی قیام کردند و نهضتی
را انجام دادند ،حرکت مردم یک دولت ملی
را که داشت سقوط میکرد سر جا گذاشت و
نخســتوزیری که به خاطر بحران حوادث به
داخل خانه خزیده بود بهعنوان منتخب مردم
سر کار آمد ،شــاه مجبور به فرار شد و با ذلتی
از کشــور گریخت که در خارج هم کسی او را

تحویل نگرفت.
آیت ا ...علم الهدی افزود :در فاصلۀ بین 30
تیر و  28مرداد چه شد ،مردم کجا بودند که
جلوی ایــن کودتــا را بگیرند ،چــرا نیامدند،
علتش آن بود آن روز که مــردم آمدند جلوی
حرکــت عبــا و عمامــه بــود ،روحانیــت بود،
آنهــم روحانــی مجاهد و فــداکار آیــت ا...
کاشــانی ،در  28مــرداد مــردم روحانیت را
ندیدنــد و اطمینانــی بــه آنهــا نداشــتند و
مردم نیامدند.
امامجمعه مشــهد به نامۀ آیت ا ...کاشــانی
به دکتــر مصدق یــک روز قبــل از  28مرداد
اشــاره کرد و گفت :بــا توجه به ایــن نامه اگر
مــردم دنبال رهبــری غیــر از مرجــع تقلید،
غیر از مجتهــد جامعالشــرایط و غیر از رهبر
نصبشــده از طــرف امــام زمــان (عــج) راه
بیفتند چقدر بدبخت میشوند.
وی در ادامه افزود :این نامه پشت پردۀ این
ماجرا را ثابت میکند و اینها با آمریکا بسته
بودند که بیایند و کودتا کنند ،وقتی بنا شد
روحانیت کنار بــرود و اینها میخواســتند
با آمریکا معاملــه کننــد ،آمریکاییها هم که
نوکر حلقهبهگــوش میخواســتند ،به آنها
اعتنا نکردند و بهتر از محمدرضا پهلوی گیر
نیاوردند.

•هر کس در برابر روحانیت و والیت
قد علم کرد یا دزد درآمده یا مزدور

نماینــده ولیفقیه در اســتان گفــت :در تمام
طــول عمر انقــاب مقدس اســامی مــا و در
تمام جریانات تاریخی این کشــور این نکته بر
ما ثابتشده است هر کس در برابر والیت ،در
برابر روحانیت قد علم کرده ،بــه میدان آمده
و ادعا کرده یــا دزد درآمده یا مــزدور اجنبی و
خارجی ،از جنس این مصدق ،بنیصدر بود،
دیدید بنیصــدر چهکار کــرد ،چطور خیانت
کــرد ،بخش عمــدۀ کشــور را به دشــمن داد،
«ما زمیــن میدهیم زمــان میخریــم» از این
مزخرفات گفــت و در برابــر روحانیــت و امام
ایستاد ،مردم به عشــق امام به صحنه آمدند،
بچههایشان را دادند و دشمن را بیرون کردند.
•فتنۀ 88

آیت ا ...علم الهدی افزود :در جریان فتنۀ 88
وقتی بنا شــد یک آقایی با ژســت ملی مقابل
والیت درآمد و در مقابل امامت مدعی شد در
این جا اعالم کردم آن آدم مزدور خارجی است
یا واقع ًا مزدور است یا با خارجیها بسته است،
کسی گوش به حرف من نداد ،نمونهاش بعد
از چندین سال این نامه و بیانیهای که دو هفته
پیش صــادر کرد و حقیقت عزیــزان این مردم

که مدافعان حرم هستند به باد هتاکی گرفت،
جرئت جســارت بــه شــهید بزرگوار ،ســردار
دلها ،سردار حاج قاســم سلیمانی نداشت،
با محبوبیتی که حاج قاســم در دلها داشت،
به نفر دوم ،شهید همدانی که از جان دادهها
و فداییهــای فرمــان والیت در دفــاع از حرم
بود او را مورد هتاکی قــرار داد و او را بهعنوان
ســردار بیافتخار خوانــد و از داعش حمایت
کرد ،از صهیونیســتها حمایت کــرد ،یعنی
مشتش باز شد.
امامجمعــه مشــهد ادامــه داد :آن روزی کــه
مقــام معظم رهبری بــا آن حکمت بیدار ســاز
خودشــان در قضیۀ  9دی و فتنۀ  88مقاومت
کردند بــرای آن که ایــن جریان فتنهگــر را از
صحنه زندگی این ملت خارج کند که اگر این
حکمت رهبری نبود همان روز ما سقوط کرده
بودیم و آن روز آنها با یک قیافه حقبهجانب
آمدند یک نفر را با همــه جنایتها و با همه زد
و بندها که با کشــورهای خارجی داشتند که
وزیر امور خارجه آمریکا و نخستوزیر اسرائیل
مدافعش شــده بود ،مردم فقط به خاطر رهبر
این جریان را رها کردند و اگر بیدارسازیهای
رهبری نبود بدتــر از  28مرداد اتفــاق افتاده
بــود ،منتهــا حکمــت مقــام معظم رهبــری و
تصمیم ارزشمندی که داشــتند ،مقام معظم
رهبری حســاب کردند یک روز این مشت باز
میشود ،این آقا لو میرود و مردم این واقعیت
پلید را تشخیص میدهند.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان گفــت :ایــن
جریانــی کــه در مقابــل والیــت و امامــت و در
مقابل روحانیت در طول تاریــخ از  28مرداد
تا بــه امروز در کــرات متفاوت قرار داشــتهاند
مشتش بازشده و معلوم است اینها با اجنبی
زد و بند دارند ،شما برادران و خواهران جوان
که محور و تداومبخش مسیر انقالب اسالمی
هســتید از این عبــرت بیاموزید و بــه این نوع
اشخاص در مســائل اجتماعی -سیاسی اتکا
نکنید ،اتکای شــما به والیت و امامت باشــد،
هرروز که مردم از والیت و امامت جدا شــدند
چیزی جز بدبختی نداشتند.

رئیسسازماناورژانسکشورخبرداد:

تاخیر 4ماههدرپرداختهزینه100میلیاردیاورژانسهایهوایی
 ۷۰درصد ناوگان اورژانس تربت حیدریه قدمت باالی  ۱۵سال دارند

معتقدیم پراید بــا قیمت باالیی به مــردم فروخته
می شود و این کار نیز درست نیست.
وی افزود :اســتدالل ما آن اســت که با احتســاب
مبلغ یک درصد میتوانیم ســالی  ۵۰۰دستگاه
آمبوالنس خریــداری و حتی اورژانــس هوایی را
نیز سامان دهی کنیم.
رئیس ســازمان اورژانس کشــور اظهار کرد :این
که امــروز نیــروی انتظامی بالگردهایــش را به ما
اجاره میدهد ،به این دلیل است که اجاره گرفتن
برایش بهتر از هزینه کردن است.
میعادفــر در بخــش دیگری بــه تشــریح وضعیت
پایگاههای اورژانس کشــور پرداخت و گفت :در
ســطح کشــور ســه هزار و  ۱۰۰پایگاه اورژانس
داریم کــه از این تعــداد  ۵۰پایگاه هوایــی و بقیه
زمینی و از مجموع پایگاههای زمینی هزار و۷۰۰
باب جادهای و بقیه شهری هستند.
وی افزود :طبق برنامه پوشــش فراگیر اورژانس
کشــور ،هــزار و  ۴۰۰پایــگاه اورژانــس از برنامه
ششم توسعه عقب هستیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت :این بدان
معناســت کــه هــم از حیــث تعــداد آمبوالنس،
هم از لحــاظ تعداد پایــگاه و هم تعــداد نیروی
انســانی بــا کمبــود مواجــه هســتیم ،بنابراین
تــاش مــی شــود بــر حســب ضــرورت ایــن
کمبودها را تامین کنیم.

•اعزام اولین بیمار توسط اورژانس هوایی از
بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه

دکتــر میعادفر در حاشــیه مراســم اعــزام اولین
بیمــار توســط اورژانــس هوایــی از بیمارســتان
امام حســین (ع) گفت :با کمک مجلس شورای
اســامی و اعتبار پیش بینی شده حدود ۱۵۰۰
دســتگاه آمبوالنــس طــی یک ســال آینــده وارد
ناوگان اورژانس و به طور میانگین نیمی از ناوگان
آمبوالنس کشور به روز رسانی می شود.
میعادفر بیان کرد :هم اکنون تربت حیدریه ۲۰
پایگاه شــهری و جــاده ای دارد که طبــق برنامه
پوشــش فراگیر باید به  ۲۶پایگاه برســد که ســه
پایگاه در حال ســاخت اســت و برای ســه پایگاه
دیگــر باید بودجــه و اعتبــارات الزم پیــش بینی
شود.
معــاون وزیــر بهداشــت گفــت :آمبوالنــس از
موضوعات جدی ماســت و اگر توقعات متناســب
باشد به یقین همان یک درصد خریداری شده این
تجهیزات به همه مناطق تحت پوشــش دانشگاه
های علوم پزشکی خواهد رسید.
میعادفر افزود :ســعی کردیم بــا خرید آمبوالنس
ها تجهیزات داخل آن باشــد ،چرا که آمبوالنسی
که بین سه تا چهار میلیارد خریداری می شود ،با
خرید  ۴۰۰میلیون تجهیــزات کامل باید تحویل
پایگاه های اورژانس بدهیم.

•اختصاص  ۵هزار میلیارد ریال اعتبار به
ناوگان اورژانس کشور

محســن زنگنــه ،نایب رئیــس کمیســیون برنامه
و بودجــه مجلس گفت :امســال مجلس شــورای
اســامی  ۵هــزار میلیــارد ریــال بــرای خریــد
آمبوالنــس در اختیــار اورژانس قرار داده اســت
که با مســاعدت ســازمان برنامه و بودجه از محل
ارزش افزوده و مصوبه ســران به خرید آمبوالنس
اختصــاص یافته و بــا توجــه بــه ورود گمرکی که
دولت صفــر اعــام کــرده امیدواریم بــا 1500
دســتگاه آمبوالنســی کــه وارد ناوگان می شــود
بخشــی از ناوگان اورژانس کشــور به روز رسانی
شود.
•راه اندازی مرکز مدیریت بحران و خدمات
اورژانس در منطقه تربت حیدریه ضروری
است

زنگنه ،نماینده مردم تربــت حیدریه اظهار کرد:
تقریبا  ۷۰درصد عمر نــاوگان آمبوالنس منطقه
تربــت حیدریــه قدمت بــاالی  ۱۵ســال دارد و با
توجه به این که در کریدور شمال به جنوب کشور
قرار گرفتیم و بــه زائران امام رضــا (ع)در فصول
مختلف سال خدمات ارائه می کنیم به روز رسانی
آمبوالنس ها یک کار ضروری است.
وی افزود :لــزوم راه انــدازی اورژانــس هوایی با

توجه به عمق جاده ها و تردد در حال انجام و این
که در کریدور شــمال به جنوب قــرار گرفته ایم با
کارشناسان این حوزه است.
زنگنه تصریح کرد :حداقــل  ۱۵آمبوالنس برای
ایــن منطقه نیــاز داریــم تا ضمــن به روز رســانی
ناوگان آمبوالنس های این منطقه ،خدمت رسانی
به زائران امام رضا (ع) بهتر و مناسب تر باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه والت گفت:
امسال قرار است با رایزنی انجام شده و تخصیص
اعتبــارات الزم  ۱۵۰۰دســتگاه آمبوالنــس در
کشور خریداری شود و  ۱۵دستگاه حداقل سهم
این منطقه خواهد بود.
وی ادامــه داد :نیاز اســت مرکز مدیریــت بحران
و خدمــات درمانی در حــوزه اورژانس بــرای این
منطقه راه اندازی شود که چنان چه مصوب شود
خیران پای کار خواهند آمد.
• ۷۰درصد ناوگان اورژانس
تربت حیدریه باالی  ۱۵سال قدمت دارند

دکتــر امیــری ،رئیــس اورژانــس پیــش
بیمارســتانی دانشــگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه اصلی ترین معضل ناوگان اورژانس
منطقه تربت حیدریه را مشکالت لجستیکی
آمبوالنس ها دانســت و گفت :هم اکنون در
منطقه تربت حیدریه  ۳۰دستگاه آمبوالنس

خبر
گوناگون

پس از به حد نصاب نرسیدن  2جلسه
شورای شهر و لغو جلسات علنی

رئیس شورای شهر نیشابور باالخره
انتخابشد

شجاعیمهر/سرانجامپسازدوهفتهلغوجلسات
شورای شهر نیشــابور ،انتخابات هیئت رئیسه این
شــورا برگزار و داوود کمیلــی پور به عنــوان رئیس
جدید شــورای شــهر نیشــابور بــه مدت یک ســال
انتخاب شد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،جلســات شــورای
شــهر نیشــابور که دو هفته به دلیل حضور نداشتن
چهار نفــراز اعضای ایــن شــورا از رســمیت افتاده
بود ســرانجام برگزار شــد و اختالف بر سر انتخاب
هیئت رئیســه علت اصلی این اتفاق بود ،سرانجام
در جلسه این هفته انتخابات هیئت رئیسه شورای
شهر نیشابور که مطابق قانون با هیئت رئیسه سنی
برگزار شد ،داوود کمیلی پور به عنوان رئیس ،سید
مومن حسینی به عنوان نایب رئیس و محمد کاظم
صادقی بــه عنوان منشــی هیئــت رئیســه انتخاب
شــدند.در پایان ایــن رای گیری حبیــب اله بتوئی
عضو شــورای شــهر نیشــابور گفــت :انتخابــات در
صحن شورا شــوری بود چرا که قبل از آن در جلسه
شورای ائتالف نیروهای انقالب درباره آن تصمیم
گیری شــده بود.وی ادامه داد :اگــر مردم طی این
ســه هفته به دلیل برگزار نشــدن جلســات شورای
شــهر و تعطیلی شــورا ضرر کردند به دلیل این بود
که شــورای ائتالف انقالب به جمع بندی نرســیده
بود و من شرمنده مردم هســتم که نامه ها سه هفته
ماند تا ائتالف نظر بدهد.بتوئی با اشاره به دخالت
های بیرونــی در امور شــورای شــهر و نام بــردن از
برخیاسامی گفت:متاسفانهچندیننفرازاعضای
بیرونی شورای ائتالف در امور شــورا دخالت و پدر
خواندگی می کنند ،اگر قیم ها برای شــورای شهر
تصمیمبگیرندومااجراکنیمبهنظرمنشورایشهر
مشروعیت الزم را ندارد.
شــایان ذکر اســت ،در بین  ۹نفر از اعضای شورای
شهر نیشابور  ۷نفر شــامل آقایان صادقی ،کمیلی
پــور ،نیرآبــادی ،همــت آبادی(جوان) ،حســینی،
کراری و مرآتی از لیســت موسوم به شورای ائتالف
نیروهــای انقــاب بودنــد و آقایــان بتوئــی و همت
آبادی(شورا) خارج از این لیست به پارلمان شهری
نیشــابور راه یافته بودند .همچنین در جلســات دو
هفته گذشته چهار نفر شامل آقایان صادقی ،همت
آبادی(جــوان) ،نیرآبادی و کمیلی پــور به دلیل آن
چهپایبندنبودن ۳تندیگرازاعضایلیستشورای
ائتالف به خروجی جلســات این شــورای مشورتی
و حضور نداشتن در آن گفته شــده بود از حضور در
جلسات علنی شورای شــهر برای انتخابات هیئت
رئیسه سر باز زدند.
داریم کــه از این تعــداد  ۲۰دســتگاه فعال و ۱۰
خودرو پشتیبان است و تقریبا  ۷۰درصد ناوگان
مــا بیــش از  ۱۵ســال قدمــت دارد ،بنابرایــن
ناچاریم بودجه و اعتبــارات را صرف هزینه تعمیر
و نگهداری آمبوالنس ها کنیم.وی اظهار کرد :هم
اکنون در سه شهرستان  ۳۰پایگاه فعال اورژانس
داریم کــه تا پایــان ســال بــه  ۲۳پایــگاه افزایش
می یابد.امیــری تصریــح کــرد :همچنین ۱۵۰
نیروی شــاغل داریم که بخشــی از آن هــا نیروی
شرکتی هستند و هم اکنون  ۱۸پایگاه اورژانس
ساختمان دارند و یک ســاختمان نیز استیجاری
است.امیری دومین معضل در حوزه اورژانس این
منطقه را فضای فیزیکی اداری و مدیریت بحران
دانست و افزود :هر چه درباره بحران و پدافند غیر
عامل سخن بگوییم تا ستاد کامل تشکیل نشود،
پیگیری و نظارتی نداشته باشیم فایده ای ندارد،
بنابراین تقاضا می کنیم پیگیر ساختمان ستادی
مدیریت بحران در تربت حیدریه باشید.
وی گفــت :خــودروی مدیریــت بحــران در
دانشــگاه علوم پزشــکی پیشبینی نشده و طبق
دستورالعمل های کشوری این یک نیاز است.

