
ورزش رئیس امور سینمایی  و سمعی بصری اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

بهره برداری ازنخستین سینمای کودک و نوجوان در مشهد
حسین پورحسین سالن ســینما و تئاتــر 
آموزش و پرورش خراســان رضــوی حدود 20 
سال پیش در منطقه کم برخوردار مشهد توسط 
مهندس مشــکی بنا شد و در آســتانه افتتاح، 
مهندس مشــکی بر اثر تصادف درگذشــت. در 
چهلمین روز فوت مهندس مشکی این سالن با نام 
سینما تئاتر مهندس مشکی به بهره برداری رسید. 
این سینما با ظرفیت حدود 700 صندلی با تجهیز 
امکانات نمایش فیلم های سینمایی و آپارات های 
حرفه ای در زمان افتتاح، توانســت اوقات فراغت 
دانش آموزان را پوشش دهد و با برگزاری جشنواره 
فیلم دفاع مقدس، میزبان هنرمندان ســینما از 
جمله عزت اهلل انتظامی، آزیتا حاجیان و بسیاری 
از دست اندرکاران سینمای دفاع مقدس از جمله 

مرحوم رسول مالقلی پور باشد.
اکنون پس از ســال ها بهره برداری از این سالن 
برای برگــزاری همایش و اجتماعات فرهنگی و 
هنری، به همت آمــوزش و پرورش ناحیه یک 
مشهد بهسازی، به روزرسانی تجهیزات استاندارد 
و نمایش فیلم در دســتورکار قرار گرفته است تا 
سینما مشــکی به جایگاه اصلی اش در رابطه با 

نمایش فیلم و نمایش بازگردد.
در حاشیه بازدید رئیس امور سینمایی و سمعی 
بصــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
کارشناس مسئوالن این حوزه و آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشــهد که با حضور مدیر آموزش و 
پرورش و معاونان توســعه مدیریت و پشتیبانی، 
پرورشی و تربیت بدنی و مسئوالن انجمن اولیا و 
مربیان ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد برای 
بهره گیری از امکانات سینما تئاتر مشکی برگزار 
شد با سیدرضا خاتم پور، مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشهد و سیدحجت طباطبایی، رئیس 

امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی به گفت وگو نشستیم.

مدیر آمــوزش و پرورش در ایــن رابطه گفت: 
سالن سینما تئاتر مشکی قابلیت بسیار ممتازی 
برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت میلیونی 
منطقه و حاشیه شهر مشــهد را دارد و عالوه بر 
این، مکان بســیار مناســبی برای اوقات فراغت 
دانش آموزان دیگر مناطق نظیر تبادکان است که 
بیشترین دانش آموزان مشهد را به خود اختصاص 
داده و نیازمند توجه ویژه ای به پرورش و رشــد 
استعدادهای فرهنگی و هنری هستند. خاتم پور 

با بیان اینکه ردیف بودجه ای برای بازسازی سالن 
سینما مشکی اختصاص یافته است، همیاری از 
متولیان امور تســهیل در به روزرسانی تجهیزات 
سینمایی را خواستار شد و افزود: سینما مشکی 
در زمان بهره برداری با بهترین امکانات صوتی و 
نصب دو دستگاه آپارات حرفه ای 35 میلیمتری 
از بهترین کیفیت مطلوب صــدا و تصویر برای 
نمایش برخوردار بوده که با تغییر امکانات نمایشی 
از آپارات به امکانات دیجیتال و کمبود فیلم های 
ســینمایی 35 میلیمتری عمالً امکان استفاده 
از تجهیزات قبلی میســر نیست و باید امکانات 

نمایشــی صوتی و تصویری به صورت استاندارد 
روز ارتقا یابد و این نیازمند مشــارکت متولیان 
امور ســینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی است تا 
بتوانیم در این زمینه گره گشای نمایش فیلم های 
سینمایی در سالن سینما مشکی که به همین 

منظور تأسیس شده، باشیم.
مسئول امور سینمایی و سمعی بصری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی نیز در گفت وگو با 
قدس گفت: با توجه به موقعیت بسیار ارزشمندی 
که سالن سینما مشکی با ظرفیت کامالً مناسب 
برای استفاده مردم و دانش آموزان دارد، پیشنهاد 
می کنیم این ســینما با توجه به جمعیت باالی 
دانش آموزی مشــهد به عنوان سینمای کودک 
و نوجــوان نام گذاری شــود تا عــالوه بر اینکه 
آموزش و پــرورش مأموریت پر کــردن اوقات 
فراغت دانش آموزان را به انجام می رساند، بتواند 
با نمایش فیلم های سینمایی روز همزمان با دیگر 
مجتمع های سینمایی مشــهد، به عنوان مرکز 

فرهنگی مردم عادی نیز فراهم سازد.
طباطبایی با اعالم اینکه تجهیز ســینماهای در 
دست آماده سازی در مشهد را در دستورکار قرار 
داده ایم، افزود: در صورت موافقت با پیشنهاد امور 
سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی برای اختصاص 
ســالن سینمای مشکی به ســینمای کودک و 
نوجوان، تجهیز سینما مشکی را به پیشرفته ترین 
سیستم های نمایش فیلم دیجیتال و صدای دالبی 
منطبق با استانداردهای جهانی با کیفیت یکسان 
صدا و تصویر در اولویت برنامه های امور سینمایی 
اســتان قرار خواهیــم داد. وی در پایان گفت: با 
قابلیت خوبی که سالن سینما مشکی از نظر مکان 
و ظرفیت باال دارد، اولویت تجهیز سینما مشکی را 

برای بهره برداری مدنظر قرار خواهیم داد.

فرهنگ و هنر
  »پدران« روی صحنه می رود

نمایش »پدران« در سالن 
اصلی تئاتر شــهر روی 

صحنه می رود.
به  »پــدران«  نمایــش 
نویسندگی و کارگردانی 
مهدی فرشیدی ســپهر 
افشین  تهیه کنندگی  و 

نیک آئین از یکشــنبه 13 مرداد ماه ساعت 20:30 در سالن 
اصلی تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

نمایش »پدران« داستان هشت دختر نوجوان است که بر لبه 
باریِک عادت ها و عرف اجتماعی با پدرهایشان روبه رو می شوند. 
مجموعه تئاتر شهر مشهد در پارک ملت، مجتمع فرهنگی و 

هنری امام رضا)ع( واقع شده است.

  ششمین محفل طنز »نارنجک« امروز 
در مشهد برگزار می شود

طنز  محفل  ششــمین 
»نارنجک« از سوی حوزه 
هنری خراســان رضوی 

برگزار می شود.
محفل شعر طنز و فکاهه 
»نارنجــک« این بــار با 
موضوع ازدواج و مسائل 

روز با حضور طنزپردازان خراســان در ســینما هویزه مشهد 
برگزار می شود. 

این برنامه با اجرای مصطفی صاحبــی و با موضوع ازدواج و 
مســائل روز، ساعت 17 امروز شــنبه 5 مردادماه در پردیس 
سینمایی هویزه مشهد برپا می شود و حضور در آن برای عموم 

عالقه مندان آزاد و رایگان است.

  کتابخانه عمومی »شهدای ابویسان« 
در شهرستان جغتای افتتاح شد 

بــا حضــور جمعی از 
کتابخانه  مســئوالن، 
شــهدای  عمومــی 
ابویســان  روســتای 
به  جغتای  شهرستان 

بهره برداری رسید.
مــردم  نماینــده 

شهرستان های سبزوار، جغتای، خوشاب، داورزن و جوین 
در مجلس شــورای اســالمی در این مراسم گفت: منطقه 
ما بــه کار فرهنگی با عنوان زیربنای توســعه یافتگی نیاز 
دارد و از مردم و مســئوالن روســتای ابویسان که در این 
زمینه پیشقدم شدند و با تالش های فرهنگی خود موجب 
درخشــش نام روستا و شهرســتان در کشور شدند تشکر 

می کنم.
رمضانعلی سبحانی فر ادامه داد: کار فرهنگی مردم ابویسان 
 آتش بــه اختیاری مد نظــر رهبر معظم انقالب اســت. 
حجت االســالم علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت: امروز 
شــاهد نهادی شدن کتابخانه شــهدای روستای ابویسان 
هســتیم و این کتابخانه از چندین دهه پیش شــروع به 
فعالیت کرده است و مردم با حضور  در متن کار و فعالیت 
این کتابخانه سبب درخشش نام کتابخانه و روستای خود 

در کشور شدند.

خبر
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد 

  افتتاح هزار کالس درس 
تا ابتدای مهرماه 98 

قدس: با حضور معاون 
و  امنیتــی  سیاســی، 
اســتاندار  اجتماعــی 
جلسه  رضوی  خراسان 
و  آمــوزش  شــورای 
برگزار  اســتان  پرورش 

شد.
مدیرکل آموزش پرورش خراســان رضوی در این جلسه 
گفت: تالش برای تسریع و تسهیل نام نویسی دانش آموزان 

در اولویت امور آموزش و پرورش استان قرار دارد.
قاســمعلی خدابنده افزود: در ســال گذشــته در آموزش 
و پرورش اســتان در حدود 2 هــزار و 114 پایگاه اوقات 
فراغت تابستانی مشغول به فعالیت بودند که خوشبختانه 
تعداد این پایگاه ها در تابســتان ســال جــاری به 2 هزار 
و500 پایگاه افزایش یافتــه و این پایگاه ها در زمینه های 
قرآنی، فرهنگی، هنری، آموزشــی، ورزشی و ادبی فعالیت 
 می کنند و اردوگاه ها، کانون ها و دارالقرآن های وابســته به 
آموزش و پرورش همگی در تابستان فعال هستند؛ چراکه 
اعتقاد داریم مدرسه در تابستان تعطیل می شود اما تربیت 
تعطیل نمی شــود.خدابنده تصریح کرد: با همکاری اداره 
کل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی و 
همچنین کمک و مشــارکت خیریــن نیک اندیش، تعداد 
570 پروژه را در ســال جاری در دســت اجرا داریم و به 
امیــد خدا حدود هزار کالس درس را تا ابتدای مهرماه98 

به افتتاح و بهره برداری خواهیم رساند.
وی اظهار کــرد: با توجه به کمبود 16 هــزار نفر نیروی 
انسانی در دستگاه تعلیم و تربیت استان، تالش های زیادی 
صورت گرفت و خوشــبختانه افزایش قابل مالحظه ای در 
سهمیه دانشــگاه فرهنگیان و همچنین جذب استخدامی 
مــاده 28 در اســتان داشــته ایم و امیدواریم بــا اتخاذ 
راهکارهای مناسب بتوانیم این کمبود را مثل سال گذشته 

برطرف سازیم.
خدابنده گفت: در حدود 8 هزار فرهنگی، متقاضی نقل و 
انتقاالت در استان هستند و در سامانه نام نویسی کرده اند 
و برای نخستین بار این فرایند به صورت شفاف در سامانه 
برای همه قابل رؤیت خواهد بود.مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی در پایان از برگزاری سی و هفتمین دوره 
مســابقات قرآن، عترت و نماز با حضــور بیش از 2 هزار 
دانش آموز سراســر کشــور و همچنین برگــزاری اردوی 
 ملی دانش آموزان عشــایر در هفته های آینده به میزبانی

آموزش و پرورش استان خبر داد.

  والیبالیست خراسانی  
در جمع سه رقمی های جهان

جهانــی  فدراســیون 
والیبــال )FIVB( در 
گزارشــی با اشــاره به 
صعودکننده  تیم  چهار 
نیمه نهایــی  بــه 
رقابت هــای قهرمانــی 
جوانــان جهان 2019 
در بحرین نوشــت: پس از برزیل، روســیه و ایتالیا،  ایران 
چهارمیــن تیمی بود که با برتری ســه بر صفر )18-25، 
25-14 و 25-18( برابــر بحریــن )میزبان( راهی مرحله 
نیمه نهایی مسابقات شد. ایران با درخشش پوریا یلی )15 
امتیاز(، مرتضی شــریفی )14 امتیاز( و امیرحسین توخته 
)10 امتیاز( خســارات بازی برابر ایتالیا را جبران کرده و 
به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله نیمه نهایی شد.

در پایان این بازی پوریا یلی بازیکن خراسانی تیم ملی جوانان  
توانست با کسب 15 امتیاز و در مجموع با 104 امتیاز به دایره 
بازیکنان باالی 100 امتیاز بپیوندد. لوسیانو پالونسکی از تیم 
آرژانتین با 125 امتیاز صدرنشین است و ماکسیم ساپوژکوف از 

تیم روسیه با 119 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

  حضور کامبیز محکم 
در اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان

ســومین مرحله اردوی 
آمادگی تیم ملی فوتبال 
نابینایان  نفــره  پنــج 
جهت اعزام به مسابقات 
آســیا 2019  قهرمانی 
تایلنــد با حضــور یک 
ورزشــکار خراسانی در 
کرمان برگزار می شود. کامبیز محکم از خراسان رضوی در 
این اردو  حضور خواهد داشــت. گفتنی اســت؛ این اردو از 
8 تا 16 مرداد ماه در مجموعه ورزشــی فرهنگی نابینایان 

کرمان برگزار می شود.

  مهاجرت محجوب تأیید نشده
معاون  زارعــی،  امیــر 
اداره  ورزشــی  امــور 
جوانــان  و  ورزش  کل 
خراســان رضــوی در 
مهاجرت  بــه  واکنش 
محجــوب،  جــواد 
خراســانی  ملی پــوش 
جودوی ایران به کانادا گفت: هنوز مراجع قانونی مهاجرت 

ایشان به خارج از کشور را تأیید نکرده اند. 
وی در خصوص صحبت های محجوب و گالیه از مسئوالن 
یادآور شــد: محجوب را دوســت دارم اما این صحبت ها 
خالف واقع اســت. به عنــوان یکی از مســئوالن ورزش 
اســتان، وظیفه ای که در قبال او چــه در المپیک قبل و 
چه در المپیک بعدی به عهده ماســت را انجام می دهیم و 
امیدواریم محجوب دوباره به دنیای جودو برگشته و بتواند 
شــرایط روحی و جســمی خود را بهبود ببخشد. در حال 
حاضر محجوب به نوعی تمام شــرایط و جوانب را بررسی 
می کند تا به ایران برگردد یا نه. حضور محجوب در کشور 
دیگر مســتلزم این مهم است که بتواند خواسته های آن ها 
را برآورده کند. امیدواریم این قهرمان پس از بررســی ها، 

دوباره پرچم ایران را در مسابقات به اهتزاز درآورد.
امیدواریم شــرایط این ورزشکار به گونه ای پیش برود که 
دوباره به این رشــته ورزشــی برگردد. ما هــم از این امر 
اســتقبال و تمام شرایط را در استان و کشور برای حضور 

دوباره ایشان آماده می کنیم.

  پایان مسابقات هندبال 
استعدادهای برتر با قهرمانی برزین

مسابقات هندبال نونهاالن 
استان خراسان رضوی با 
برزین  تیــم  قهرمانــی 

مشهد  به پایان رسید.
مسابقات هندبال قهرمانی 
نونهاالن )اســتعدادهای 
برتر( اســتان خراســان 
رضوی، دیروز به میزبانی مشهدمقدس برگزار شد. در پایان این 
مسابقات تیم هندبال برزین مشهد، فدک مشهد و سبزوار به 

ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

گشت و گذار

مهدی کاهانی مقدم  پاژ، روستای محل تولد حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، شاعر و حماسه ســرای بزرگ ایرانی در 15 کیلومتری 
شمال شرقی مشــهد در تقاطع جاده کارده و کالت نادری واقع 
شده است. زادگاه فردوسی، روستایی سرسبز است که از باغ های 
انگور پوشیده شده و حدود 500 متری شمال پاژ یا پاز بر بلندای 
تپه ای با قدمت نامعلوم، در جلگه قدیم خراســان قرار گرفته، اما 
خرده سفال و کاشی های رنگارنگ کشف شده از این منطقه، نشان 
از تاریخ کهن آن دارد. در میانه روســتای پاژ دو تپه باســتانی به 
چشم می خورد که به آثار و بقایای پاژ قدیم مربوط هستند و مؤید 
پیشینه تاریخی این منطقه در سده های نخستین پس از اسالم تا 
قرن دهم هجری قمری اســت. پاز یا پاژ در لغت به معنای هدیه 
است که فرد دارای رتبه و مقام به فرد دیگر همتراز خود می دهد. 
به استناد متون تاریخی و ادبی بر جای مانده، حکیم حماسه سرای 
ایران در سال 329 یا 330 هجری قمری در همین روستا چشم 
به جهان گشود و در سن 30 سالگی نظم شاهنامه را آغاز و پس 
از صرف 35 سال، اشعار حماسی خود را به نام شاهنامه به پایان 

رسانید و به روایت مشهور سال 416 هجری قمری به دیار باقی 
شتافت. روستای فعلی پاژ 800 هکتار مساحت دارد که از مجموع 
آن حدود 4 هکتار به بخش مسکونی اختصاص یافته است. بخشی 
از فضای مســکونی روستا در میان آن و بقیه روی تپه ای موسوم 
به قلعه بلند قرار دارد؛ مکانی که به نظر می رسد در گذشته محل 
اصلی و هســته مرکزی دهکده پاژ بوده است. در فاصله تقریبی 
500 متر از تپه اولی، تپه دیگری دیده می شود که به قلعه کهنه 
پاژ معروف است. در اردیبهشت سال 1389 نخستین گمانه زنی 
باستان شناســی به منظور بازشناسی علمی روستای قدیمی پاژ 
انجام شــد که منجر به شناسایی قلعه ای بزرگ به اندازه تقریبی 
45 در 65 متر و ارتفاع 12 متر در میانه روستای کنونی پاژ شد. 
بر پایه اسناد موجود، بنیاد این قلعه در سده های نخستین دوره 
اســالمی بوده و اواخر دوره قاجــار نیز چندین خانه روی بقایای 
تاریخی آن ســاخته شده است. از جمله این خانه ها منزلی است 
که در ســمت شرق قلعه و بلندتر از دیگر ساختمان هاست. بنابر 
اظهارنظر معتمدین روســتای پاژ، خانه یاد شده حدود 90 سال 

پیش به دستور کدخدای روستای پاژ به نام کریم اله اسدی، توسط 
 یک اســتادکار مشهدی ساخته شده اســت؛ این خانه یک اتاق 
ســه در به اندازه تقریبی 3 در 5 مترمربع، با دیوارهای خشــتی 
و گلی و گچ اندود دارد که به عنوان تنها فضای نشــیمن آن هنوز 
باقی مانده وهمین خانه که اکنون به خرابه ای تبدیل شده به اشتباه 
به نام خانه فردوسی به گردشگران معرفی می شود، در حالی که از 
ظاهر و حتی مصالح به کار رفته در ساخت آن می توان بسادگی 
فهمید که این بنا کمتر از 100 سال عمر دارد. روستای پاژ تاکنون 
از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت ملی نرسیده 
و به دلیل عدم رسیدگی، بناهای موجود در این روستا اکنون به 

خرابه ای تبدیل شده است.

»پاژ« زادگاه حکیم توس
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1. روز تولــد خواجه نصیرالدین طوســی 
بــه این نام نهــاده شده اســت- زهرآلود- 
نصیحت کننده  2. بــه وجودآوردن- انزجار 
- برای تهیه آن به آب نمک در حال جوش , 
سرکه سفید و بعنوان چاشنی به سیر و فلفل 
احتیاج داریم 3. رؤســا- قارچ و سماروغ- 
سالن بزرگ 4. ماه پرتابی- انتها- راه فرار- 
پایداری برسر پیمان 5. صندوق حمایت از 
کودکان ملل متحد- نومید- پول سامورایی 
6. الفبای موسیقی- زمان مرگ- هدایتگر 
خــودرو 7. الهه جنگل یونان باســتان- از 
وسایل آزمایشــگاهی برای برداشتن حجم 
مشخصی از مایعات- تقویت امواج رادیویی 
8. به یکباره- مخ- عدل و قسط- طالیه دار 
الفبــا 9. درخت زبان گنجشــک- جزیره- 
 از جوایــز بین المللــی صنعــت ســینما 
10. قطعــه ای ضربی در دســتگاه شــور- 
نابــودی- تکیه دادن 11. گشــاده و باز- از 
وسایل ورزش باستانی- دورگه 12. صندلی 
راحتی- بخش و حصه- کمان- استخوانی 
برقــرار- خواهــان  پــا 13. دالوری-   در 

14. سرباز نیروی دریایی- از وسایل پرواز- 
 زمینــی که نی فراوان در آن روییده باشــد 

15.  نقیض خنده – مقصود - خرابی

1. مغازه لبنیات فروشی- ابزار شکار بومیان 
استرالیا 2. گل شــب بو- پرنده ای از دسته 
کبک ها با گوشــتی خوشمزه- ضربه ای در 
والیبال 3. درودگری- پاندول- از پســران 
حضرت یعقوب)ع( و جــد اعالی حضرت 
موســی»ع« 4. مــدارج ورزش تکوانــدو  - 
دریاچــه ای در ترکیه- بزه و گناه- خون بها 
 5. آب بنــد- پایــان کاری- فرمــان توقف 
6. خیال پــردازی-  بــالی ناگهانی- میوه 
نیکــو 7. بی باک - ترســو- احتماال اکنون 
دردست شماســت 8. طی طریق- پایین- 
جملــه قرآنی – هــزار عــرب 9. گل زیبا 
 و خوشــبو- پرنــده شــناگر- بــاور قلبی

10. پسوند مصدرجعلی – از مواد اولیه این 
 نوشابه آب پنیر و تفاله میوه هاست- گذشتن 
11. پســوند صفت تفضیلی- آن که به داد 
مظلوم برســد- ساز شاکی 12. قلمه گیاه- 

گیاه سرشــویی- زهرآلود- پــرواز 13. صاحب و دارنده- 
نیست و نابودشده- طول 14. بنگاه تبدیل انواع ارزها- ماه 

نو- حاال 15. سرگشتگی- اطاعت

  افقی

  عمودی

ایرنا: مدیرکل میراث 
صنایــع  فرهنگــی، 
دســتی و گردشگری 
شــمالی  خراســان 
گفت: بزودی عملیات 
اجرایی بازارچه دائمی 
سه  در  دستی  صنایع 

شهر اســتان همزمان با سفر معاون رئیس جمهور به این 
استان آغاز می شود. حبیب یزدان پناه اظهار داشت: هدف 
از ساخت این بازارچه ها، عرضه محصوالت صنایع دستی 
بدون واســطه است و غرفه های آن هم با قیمت اندک در 

اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار می گیرد.
به گفتــه وی  بازارچه های دائمی در شــهرهای بجنورد، 

شیروان و آشخانه ساخته می شود.

ایسنا: مدیر گروه زنان 
و مامایی دانشگاه علوم 
گفت:  مشهد  پزشکی 
کاهش  منظــور  بــه 
هزینه های فرزندآوری 
بــرای بیمارانــی که 
دارند،  باروری  مشکل 

دولــت برای هر بیمــار یک میلیون و 700هــزار تومان 
یارانه اختصاص داده اســت. نیره خادم غیابی اظهار کرد: 
به زوجینی که در مســیر بارور شدن با مشکالتی مواجه 
هستند، پیشنهاد می شود به مراکز ناباروری مراجعه کنند 
تا ضمن بررسی های الزم،  متحمل هزینه های گزاف مطب 
پزشکان نشوند و عالوه براین، در روند درمان نیز بتوانند از 

بسته حمایتی دولت استفاده کنند.

مجمع  عضو 
نماینــدگان 
استان خراسان رضوی 
گفت: این اســتان دو 
فعلی  تعــداد  برابــر 
پرستار، در این بخش 
نیرو نیــاز دارد. بهروز 

بنیادی اظهار داشت: در جلساتی که در کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی درباره کمبود سرانه پرستار 
در کشور برگزار شد، توافقاتی برای جذب پرستار در سال 
جاری صورت گرفت. وی با بیان اینکه مجوز جذب 20 هزار 
 پرستار در سراسر کشــور گرفته شده است، تصریح کرد: 
وزیر بهداشــت و درمان اعالم داشته در فصل پاییز آزمون 

جذب این پرستاران در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

   عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با قدس:مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد   مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 بازارچه دائمی صنایع دستی 
در خراسان شمالی ایجاد می شود

یارانه یک میلیون و 700 هزار تومانی 
دولت برای درمان ناباروری

 آزمون جذب 20 هزار پرستار 
در پاییز برگزار می شود


