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۲۶مهــر ماه ۱۳۸۸ تاريخي اســت كه هيچ گاه از 
حافظه ملت ايران و به خصوص مردم سيســتان 
و بلوچســتان پاک نخواهد شد. روزي كه وحدت 
شيعه و سني با شهادت معنا مي گيرد. همان روز 
كه خون پاک سرداران بزرگي چون شوشتري ها و 
محمدزاده ها در كنار خون بيش از ۴۲ نفر از شيوخ 

اهل سنت و مولوي هاي بلوچ ...

ميوه ها ركورد افزايش قيمت را در بين خوردنی ها از آن 
خود كردند و موجب نگرانی برخی از توليدكنندگان 
شــدند. اينکه چرا در اين فصل و با نزديک شدن به 
فصل سرما بازار دچار اين ركود شده است موضوعی 
اســت كه در گفت وگو با دو تن از مسئوالن اتحاديه 
ميوه و تره بار مطرح شده است. حيدر ساكن برجی، 

رئيس اتحاديه صنف بارفروشان مشهد ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۴ 

پایبهداشـتاینجالنـگمیزند
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس عنوان کرد

کمبود 2 هزار و 500 
 مشاور  متخصص 

در مدارس

.......صفحه ۲ 

استاندار خبر داد 
 اختصاص 240 میلیارد ریال 

به راه آهن خراسان جنوبی 
ایرنا: استاندار خراسان جنوبی گفت: ۲۴0 ميليارد 
ريال در راستای قول رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كشــور برای قطعه ۱۶ راه آهن خراســان جنوبی 

تخصيص يافت.   
معتمديان اظهار كرد: پيــش از اين، مبلغ اعتبار 
پروژه ياد شده ۴0ميليارد ريال بود كه ۲00ميليارد 
ريال نيز به آن اضافه شد و در كوتاه ترين زمان پس 
از كلنگ زنی به وزارت راه و شهرســازی از ســوی 

سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ شد.  
وی با اشاره به مالقات هايی كه با تعدادی از وزيران 
و مسئوالن كشــوری در مركز داشته است، گفت: 
در اين ديدارها برای موضوعات مختلف اســتانی 

پيگيری ها و رايزنی هايی انجام گرفت.
وی افزود: مهم ترين موضوعاتی كه پيگيری شــد 
در حوزه راه و شهرسازی بود كه نتايج خوبی برای 
راه آهن، جاده های استان و مسئله پرواز در فرودگاه 

بين المللی شهيد كاوه بيرجند داشت.  
وی اضافه كرد: همچنين تصويب مصوبه ســاخت 
۲۷۱ كيلومتــر پروژه ريلی بيرجند و اتصال آن به 
راه آهن بافق- مشهد يکی از كارهای بزرگی بود كه 
به تازگی انجام گرفته و وزارت راه و شهرسازی نيز 

در حمايت از آن نقش داشته است.  

ساعتی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

.......صفحه ۲ 

روز گذشته در مشهد صورت گرفت

عملجراحی
بهروشهیپنوتیزم
درکنگرهآسیایی

مديــر كل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: ســالمت روان 
دانش آموزان برای ما از اهميت بااليی برخوردار است. قاسمعلی خدابنده 
در گفت وگو با قدس آنالين گفت: وقتی صحبت از سالمت دانش آموزان 

می كنيم ...

.......صفحه ۲ 
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ساعتی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

پایبهداشتاینجالنگمیزند
محبوبه علیپور »سالمتی یک شعار نیست 
بلکه حق شماست« این عبارت نه شعار تبلیغاتی 
کاندیدای خاصی است و نه پیامی در آگهی های 
بازرگانی صداوسیما، بلکه عبارتی است که دکتر 
موســوی، رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
مشهد در معرفی چشــم انداز این مرکز درمانی 
در صفحه شــخصی خود به آن اشاره دارد. البته 
پیش از هر گونه قضاوت درباره این قضیه جا دارد 
به روند شکل گیری و توسعه بیمارستان یاد شده 
نگاهی بیندازیم تا دریابیم متولیان حوزه سالمت 
استان خراسان رضوی چقدر در تحقق این نظر 

که سالمتی حق مردم است، موفق بوده اند؟
وقتی از بیمارســتان شــهید هاشمی نژاد حرف 
می زنیم در واقع بخشــی از تاریخ شهر مشهد را 
در منطقه شمال شرق این شهر روایت می کنیم؛ 
چراکه آنچه امروز به عنوان بیمارستان می شناسیم 
در واقــع بازمانده »قلعه کهنه«؛ محل نگهداری 
بیماران جذامی است که حدود 100 سال پیش 
در این منطقه وجود داشته است. به این ترتیب از 
آغاز دهه 60 و به دنبال تغییر کاربری، مجموعه 
یاد شده در قامت بیمارستان ظاهر شد و از سال 
1385 نیز در راســتای اجرای مــاده 88 برنامه 
چهارم توسعه به عنوان بیمارستانی هیئت امنایی 
به کار خود ادامه داد. به هر روی در راستای بهبود 
امکانات خدماتی در ســال1394پروژه ساخت 
بیمارستانی نوپا در جوار فضای موجود شروع شد 
که بنا بر وعده مسئوالن مقرر شد تا فروردین سال 
جاری به اتمام برسد که همچنان بنایی نیمه کاره 
در محاصره فنس ها و نخاله های ساختمانی است.

  درتقالیزندگی
روز سه شنبه همزمان با فرصت عیادت بیماران 
به این بیمارستان می روم. پس از ورود به بخش 
اورژانس ســوانح به راهرویی در ســمت راست 
می پیچم. پشــت میز ایســتگاه پرستاری هیچ 
نیروی بیمارستانی را نمی بینم. چند قدم جلوتر 
از الی در نگاهــی به اتاقی بزرگ که پر از بیمار 
اســت، می اندازم که مرد سپیدپوشی را می بینم 
بدون هیچ دســتگاه شوک الکترونیکی و تنها با 
انجام ماساژ قلبی در تقالی احیای بیماری است. 
ناگهان دو مأمور با لباس های آبی ســر می رسند 
و بــا هیجان می گویند: اینجا چی کار می کنید؟ 
وانمود می کنم که بیمارمان شب گذشته به این 
بیمارستان اعزام شده و مرد جواب می دهد: پس 
دیگر اینجا نیســت به داخل بخش بردند. بدون 

هیچ گفت و شنودی از بخش بیرون می آیم.

  فقرنظافتدربیمارستان
گوشه ای از محوطه بیمارســتان روی نیمکتی 
سیمانی می نشــینم. زن جوان اشک می ریزد و 
به همراهش می گوید: خوب بود ما را شناخت... 

حــرف زد... حاال می گویند به کما رفته اســت. 
از خانمــی که بــرای عیادت آمــده از وضعیت 
بیمارستان می پرسم. در حالی که سعی می کند 
صبور به نظر برسد، جواب می دهد: خیلی خوب 
نیست. همیشــه بین خانواده ها و کارکنان برای 
ضعف رســیدگی جنجال و بگومگو رخ می دهد. 
همین چند دقیقه پیش بخش آزمایشگاه باز هم 
بحث و دعوا بود. مردم راضی نیستند. نظافت اینجا 
هم فاجعه است، آنژیوکت استفاده شده ای روی 
زمین افتاده بود و هیچ کس پیدا نمی شد که از 
روی زمین بردارد تا به پای کسی نرود و موجب 

درد و مرض تازه ای نشود.
خانمی دیگر اما خدمات بیمارســتان را مناسب 
می داند و می گوید: وقتی پدرم را آوردیم بالفاصله 
به بخش جراحی بردنــد. در حال حاضر هم در 

بخش مستقر شده و رسیدگی می کنند.

  کسبوکارهایحاشیهای
برخالف اغلب بیمارســتا ن ها که ســعی شده 
واحدهــای درمانی به هم نزدیک باشــند اما در 
این بیمارستان می توان بخش ها را با پراکندگی 
غیرمعمولی دید. از نوارهای رنگی راهنمای مسیر 

هم خبری نیست. پس خودمان 
مســیری را پیــش می گیریم 
تا به بخــش مراقبت های ویژه 
می رســیم. پیــش از ورود بــه 
بخش اعصــاب در راهرویی که 
مساحت آن حدود 24متر است، 
خانواده ها تصویر عزیزانشان را در 
نمایشــگری که به دیوار نصب 
شده تماشا می کنند. هرازگاهی 
صدای ضجــه ای در این راهرو 
کوچک می پیچد اما اغلب آهسته 

گریه می کنند. توانی برای پرس وجو از خانواده ها 
ندارم. می ایستم و به صفحه نمایشگر و آدم هایی 
که رنجور روی تخت ها افتاده اند، چشم می دوزم. 
این غمگین ترین فیلمی است که از قاب نمایشگر 
می بینم، بغض می کنم. خانم جوانی سراغم می آید 

و از اوضاع بیمارمان می پرسد، بار دیگر ماجرای 
تصادف خیالی بیمارمان را تعریف می کنم. پس 
از مدتی گفت وگــو، زن جوان کارت ویزیتش را 
می دهد تا در صورت برنامه ای برای شــکایت و 

دریافت دیه به دفتر حقوقی او مراجعه کنم.

  اعتباربخشیبیمارستانی،زبالههای
پراکندهودروپنجرههایشکسته

باز هم محوطه را برای رســیدن به بخشی دیگر 
پشت ســر می گذارم. بی وقفه تخت هایی از این 
سو به آن سو بیمارانی را که نمی دانم مرده اند یا 
زنده، حمل می کنند و آمبوالنس ها بی هیچ آژیر و 
تشریفاتی در رفت و آمدند. گوشه ای از محوطه 
باکس زباله ای رها شده و مردی در همان نزدیکی 
به جارو کردن مشــغول اســت. در فاصله ای نه 
چندان دور از این صحنه، آمبوالنسی ایستاده که 
درهایش در امتداد مسیر نظافت مرد قرار گرفته و 
باز مانده است. اغلب عابران با کنجکاوی به داخل 
خودرو نگاهی می اندازند. خوشبختانه خالیست 
و گویا مسئول خودرو نیز مشغول نظافت است. 
به هر روی مســیر باریکی را کــه در کنار بنای 
نیمه کاره ای قرار گرفته، طی می کنم و به محوطه 
بازی می رســم. گوشــه و کنار 
محوطه می توان زباله هایی را دید 
که به دلیل نبود سطل زباله رها 
بهداشتی  شرایط  البته  شده اند. 
همین سطل های کم نیز چندان 
ســطل های  نیســت.  مطلوب 
موجود در محوطه در نداشــته 
و کیســه زباله ها پاره شده، گویا 
مدت هاست که به جای تعویض 

فقط تخلیه شده اند. 
در و پنجره هــای زنــگ زده و 
فرسوده و شیشه های شکسته، اندوه فضا را بیشتر 
به رخ می کشــد. همین زمان خبری را به خاطر 
می آورم که تأکید داشــت »درجه اعتباربخشی 
بیمارستان هاشمی نژاد از سوی وزارت بهداشت 

یک است!«.

  پشتپنجرههایسرگردانی
هر چه بیشــتر گوشــه و کنار بیمارســتان را 
جست وجو می کنم کمتر به نشانه هایی می رسم 
که به من القا کند اینجا بیمارستان است. چنانکه 
بیــش از کارکنانی با لباس هایی ســفیدرنگ با 

مأموران انتظامی آبی پوش مواجه می شوم. 
جماعتی پشت پنجره هایی ایستاده و با عزیزانشان 
صحبت می کنند و جویای احوالشــان می شوند. 
زن ســالمند از نیم پله ای کــه زیر پنجره توری 
قرار دارد، باال رفته و به پیرمردی که آن ســوی 
پنجره روی تخت نشســته، می گوید: شــنیدم 
دیشب حالت بد شده؟! به موقع پرستارها آمدند؟ 
االن خوبی؟ پیرمرد با لبخند فقط ســری تکان 
می دهد. زن با تبسمی شــرمگین که بغضی را 
پنهان می کنــد دیگر حرف نمی زند. بی شــک 
این رمانتیک ترین صحنه ای اســت که امروز در 
بیمارستان می بینم. مسیر پنجره ها که به بخش 
قلب ختم می شــود را دوباره پیش می گیرم. زن 
جوانی با لهجه شمال خراسانی به بیماری که کنار 
پنجره خوابیده، می گوید: بیماری که پشت پرده 
روبه روی شماست را می بینید؟ خوابیده؟ و مرد 
هیچ جوابی نمی دهد. زن جوان چند بار پدرش را 
صدا می زند. مردی آرام پرده ای را تکان می دهد. 
زن به ســمتی دیگر از پنجره می رود تا پدرش 
را بهتر ببیند، اما باز هم موفق نمی شــود. دوباره 
بلندتر می گوید: هیچ پرستاری داخل اتاق نیست؟ 
یکی این پرده را کنار بکشد! دقایقی کوتاه منتظر 
می مانم تا ادامه ماجرا را ببینم اما خبری نیست. 
چند قدمی که از پنجره ها دور می شــوم، زنی را 
می بینم که سرگردان نگاهش را به سمت پنجره 
دوخته اســت. از او درباره اوضاع خدمت رسانی 
بیمارستان می پرســم که با گالیه می گوید: ما 
چون با آمبوالنس بیمارمان را آوردیم ناچار شدیم 
که بیمارمان را بســتری کنیم. حاال هم به دلیل 
دســتگاه هایی که به بیمارمان وصل شده، فقط 
منتظریم. می گویند: در صورت انتقال اگر اتفاقی 
افتاد مقصر خودتان هستید. او می گوید: بیمارمان 
را اورژانسی آوردیم اما پرستارها مدام موبایل بازی 
می کنند. باید ســر ساعت بیمارمان دارو بخورد؛ 
دارو را روی میز کنارش گذاشــتند اما این بیمار 
نمی توانست بلند شود، هیچ کس هم نفهمید این 

دارو اینجا مانده است... . 

  پایانفرصتمالقات
زمان عیادت تمام شده و می خواهم بیمارستان 
را تــرک کنم اما همچنان تخت ها و خودروهای 
آمبوالنس در تردد هستند. مأموران آبی پوش نیز 
همراهان را به خروج از بخش ها دعوت می کنند. 
بنا بر شــواهد بیمارستان هاشــمی نژاد را باید 
کهنسال ترین عنصر این محله دانست که دیگر 

رمق چندانی برایش باقی نمانده است.

گزارش قدس از وضعیت بازار میوه و تره بار مشهد 
  مردم قدرت خرید میوه را ندارند

بهاردوست:   
رکورد  میوه ها 
افزایش قیمت را در بین 
خوردنی هــا از آن خــود 
کردنــد و موجب نگرانی 
برخــی از تولیدکنندگان 
شــدند. اینکه چرا در این 
فصل و با نزدیک شدن به 

فصل سرما بازار دچار این رکود شده است موضوعی است که در 
گفت وگو با دو تن از مسئوالن اتحادیه میوه و تره بار مطرح شده 
است. حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد 
در توضیح وضعیت بازار میوه و تره بار می گوید: به جز رکودی که 
در حال حاضر بر بازار حاکم است عرضه بیش از ظرفیت بازار هم 
سبب شده که قیمت محصوالت مختلف به شکل چشمگیری 
کاهش پیــدا کند به طوری کــه موجب نارضایتــی خیلی از 

تولیدکننده ها شده است. 
ســاکن برجی ادامه می دهــد: تولید زیاد از یــک طرف و نبود 
زیرســاخت های صادرات میوه از طرف دیگــر و اینکه به دالیل 
مختلف از جمله هزینه های باالی انبار کردن محصوالت امکان 
نگهداری در سردخانه وجود ندارد و کشاورز هم چون خرده مالک 
است و خودش نمی تواند این کار را انجام دهد و برای دالالن هم 
این کار توجیه اقتصادی ندارد این است که همه سعی می کنند 
محصوالتشان را به موقع به فروش برسانند همه این ها دست به 

دست هم داده اند و رکود حال حاضر بازار را رقم زده اند.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد افزود: در خصوص قیمت 
ســبزی باید بگویم که در استان ما تعیین کننده قیمت، بیشتر 
سبزی کاران اطراف نیشابور هستند که این ها چرخه فروششان 
مســتقیم است و کمتر محصوالتشان را به میدان می فرستند و 

خودشان قیمت را مشخص می کنند.
وی در خصوص بازار های هفتگی و تأثیرشان روی قیمت های کلی 
میوه و سبزی می گوید: چون نتوانسته ایم تولیدکننده را در این 
بازار های هفتگی دخیل کنیم موجب پیدا شدن یکسری واسطه ها 
در این میان می شوند که خیلی هم نمی توانند قیمت ها را بشکنند 
چون اصالً ســاختار درست نیست. ما در این بازار ها تولیدکننده 
واقعی نداریم و این ها نمی توانند عرضه مستقیم محصوالتشان را 
داشته باشند. حسین مصدق، رئیس اتحادیه فروشندگان سبزی و 
میوه مشهد نیز در این خصوص می گوید: متأسفانه این روزها بازار 
میوه و تره بار دچار رکود شده است، ولی خدا را شاکریم که بازار 
از محصوالت مختلف اشباع شده و هیچ کمبودی وجود ندارد و 

میوه های روز خیلی با قیمت نازل عرضه می شود. 
وی می افزاید: ایام محرم و فرارسیدن اربعین و دهه آخر صفر و از 
همه مهم تر همزمانی اش با شروع سال تحصیلی جدید و کاهش 
چشمگیر توانایی خرید مردم موجب این رکود شده است و این 
رکود اندکی در سال های گذشته هم بوده و تقریباً طبیعی است، 

ولی امیدواریم پس از ایام اربعین از این رکود خارج شویم.

  انجام عمل جراحی به صورت 
هیپنوتیزم در کنگره آسیایی  

قدس: دبیر علمی کنگره 
نخستین  در  هیپنوتیزم 
کنگره آسیایی هیپنوتیزم 
به خاطر روشــن شدن 
حقیقت ایــن روش در 
درمــان بیماری هــا، به 
صورت زنده و با همکاری 
یک جراح عمل جراحی 
انجام داد. دکتر فتحی در این کنگره با گرفتن اجازه اخالقی 
از بیمــار به صورت زنده به همراه یک جراح، عمل جراحی با 
بهره گیری از روش هیپنوتیزم انجام داد. در این عمل جراحی 
یک خال از روی دست بیمار برداشته شد بدون اینکه به بیمار 
داروی بی حســی یا بیهوشی تزریق شود و بیمار پس از عمل 
جراحی نیز دردی در محل زخم احساس نمی کرد و بنا به قول 
خود در خواب با فرزندش در یک روز شاد بازی می کرد. دکتر 
فتحی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر از روش هیپنوتیزم 
همراه با مواد بی حس کننده استفاده می شود، عنوان کرد: اما 
وی در عمل جراحی هیچ ماده بیهوشی یا بی حسی به بیمار 
تزریق نمی کند و بیمار در عمل جراحی با پزشــک همکاری 
می کند. پس از انجام عمل جراحی، بیمار از هیپنوتیزم با حال 
بســیار طبیعی خارج شد و بابت این تجربه از دکتر فتحی و 
پزشک جراح تشــکر کرد و از مردم دعوت کرد تا این روش 
درمانــی را امتحان کنند. روش هیپنوتیزم یکی از روش های 
درمانی اســت که می توان در دندان پزشکی، اعمال جراحی، 

خانواده درمانی، روان درمانی و... از آن استفاده کرد.

 jنامه ای درباره شهادت امام حسین    
و یاران باوفای ایشان

قدس: در آستانه اربعین 
حسینی دلنوشــته ای از 
عدالتیان«  »قاسم  سوی 
یکی از مشترکان روزنامه 
قدس کــه از مددجویان 
بوستان  »مؤسسه خیریه 
مهر« )آسایشگاه معلولین 
ذهني بي سرپرست شهید 

بهشتي مشهد( است به دستمان رسیده که در بخشی از آن آمده 
است:40 روز از غم عزای شهادت ساالر شهیدان امام حسین)ع( 
و یارانش که در ســال 61 هجری قمری در جنگ نابرابر با سپاه 
دشمنان اسالم به شهادت رسیدند می گذرد. پس از شهادت امام 
حســین)ع( و یاران حضرت، دشمنان اسالم به خیمه های آن ها 
هجوم بردند و هر چه داشتند را غارت کردند و تمام خیمه های 
آن ها را آتش زدند و آن ها را به اســارت بردند اما دشمنان اسالم 
تمام کســانی که از خود بودند و کشته شــدند را بر آن ها نماز 
خواندند و آن ها را به خاک ســپردند، اما یاران امام حسین)ع( و 
خود آن حضرت سه شبانه روز زیر نور آفتاب سوزان بودند، پس از 
آن قبیله بنی اسد آن ها را غسل دادند، بر آن ها نماز خواندند و آن ها 
را به خاک سپردند. فرارسیدن اربعین شهادت امام حسین)ع( و 

یاران ایشان را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گویم.

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان: 

  سفر با اتوبوس در خراسان رضوی 
طی چند روز آینده مقدور نیست

ایسنا: معاون حمل ونقل 
و  راهــداری  کل  اداره 
جــاده ای  حمل ونقــل 
خراسان رضوی گفت: در 
حال حاضــر همه ناوگان 
اتوبوس بین شهری استان 
برای بازگشت زائران پیاده 
اربعین به غرب کشور اعزام 
شده است و در تعطیالت پیش رو اتوبوسی برای سفرهای درون و 

برون استانی در پایانه های استان موجود نیست.
جــواد وحدتی فرد افزود: از همه مــردم تقاضا داریم در روزهای 
پنجشنبه و جمعه هفته جاری و شنبه و یکشنبه هفته آینده به 
سفر نروند و یا اینکه سفر خود را با خودروهای جاده ای شخصی 

انجام دهند.
وی ادامه داد: درحال حاضر راهداری در یک اقدام بزرگ ملی برای 
جابه جایی انبوه زائران بازگشته از راهپیمایی اربعین همه ناوگان 
عمومی جاده ای را به مرزهای غربی منتقل کرده است و با توجه 
به اینکه جمعیت یاد شده خسته سفر هستند و مدت ها از خانواده 
خود دور بوده اند، بنابراین اولویت خود را خدمت به زائران پیاده 

اربعین قرار داده است.

 وجود 150 پروژه نیمه تمام ورزشی 
دراستان

ورزش  مدیرکل  فارس: 
و جوانان خراسان رضوی 
با اشــاره به وجــود 150 
پروژه نیمه تمام ورزشی در 
استان گفت: برای تکمیل 
و بهره برداری از این تعداد 
 400 ورزشــی،  پــروژه 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.  فرزاد فتاحی با اشاره به اینکه در 
سال جاری با دستور استاندار و موافقت وزیر ورزش و جوانان در 
استان اقدام ویژه ای برای تخصیص اعتبار انجام  شده است، یادآور 
شد: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال، 90 پروژه ورزشی 
در استان تکمیل و افتتاح می شود که این تعداد پروژه در هفت 
ســال گذشته بی سابقه است. وی با تأکید بر اینکه سرانه فضای 
ورزشی در خراسان رضوی خوب نیست، ابراز کرد: اگرچه وضعیت 
سرانه ورزشی در شهرستان ها نسبت به جمعیت متفاوت است، اما 
در حال حاضر میانگین سرانه فضای ورزشی در خراسان رضوی 
53 سانتیمتر است. وی در خصوص برخی از هیئت های ورزشی 
که در شهرستان و اســتان تنها نام هیئت را یدک می کشند و 
فعالیتی ندارد، تأکید کرد: هر هیئت ورزشی که فعال نباشد باید 

تعطیل و ابالغ رئیس آن هیئت لغو می شود.

فرماندار صالح آباد: 
  مسئوالن باید »کار ناب« را 

سرلوحه کارشان قرار دهند
ابوالحسن   - صالح آباد 
فرمانــدار  صاحبــی: 
حضــور  در  صالح آبــاد 
معین های  نماینــدگان 
مدیــرکل  و  اقتصــادی 
بیمه روستاییان و عشایر 
در  رضــوی  خراســان 
روســتای آزادده گفــت: 
روستا کانون توسعه و پیشرفت است و باید با همدلی و تشریک 
مســاعی مردم و مسئوالن، وضعیت توسعه و رونق اشتغال و به 
تبع آن وضعیت اقتصادی و معیشتی روستانشینان بهبود قابل 

مالحظه ای پیدا کند.
نماینده عالی دولت در صالح آباد با اشــاره به دولت تدبیر و امید 
که نگاه ویژه ای به روستا به عنوان قطب مولد جامعه دارد، گفت: 
برنامه کاری ام با عنوان »کار ناب« و رفتار شامخ با هدف جهش 
اســت بنابراین مســئوالن هم باید این شــعار را برای توسعه و 

پیشرفت، سرلوحه کار خود قرار دهند.  
ولی قلیچی افزود: در طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی که 
با ابتکار استاندار شروع به فعالیت کرده، برای هر کدام از شهرهای 
اســتان معین ها یا پشــتیبانانی پیش بینی شــده و معین های 
شهرســتان صالح آباد در زمینه فوق، بنیاد برکت، بانک رسالت و 

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا)ع( تعیین شده اند. 
وی رمز موفقیت، پیشرفت و تعالی را مقدم دانستن منافع جمعی 
به منافع فردی ذکر کرد و یادآور شد: باید با در نظر گرفتن الزامات 
و اصول اقتصاد مقاومتی، تمامی امکانات و توان بالقوه موجود را 
در راه پیشــرفت و آبادانی شهرستان بســیج کرد و در این راه از 
بذل هیچ گونه تالشــی هم مضایقه نکــرد.  وی یکی از راه های 
رشــد اقتصادی در هر منطقه ای را ورود سرمایه گذاران عنوان و 
ابراز امیدواری کرد: همه مسئوالن باید تالش کنند تا تمهیدات 
و مشوق های الزم برای جذب سرمایه و حضور سرمایه گذاران در 

بخش های صنعت و کشاورزی فراهم شود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در 
حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از 

طریق سامانه پیامکی  هستیم.
شمارهپیامک:300072305

مسعود حیدری  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سالمت روان 
دانش آموزان برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. 

قاســمعلی خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین گفت: وقتی صحبت از سالمت دانش آموزان 
می کنیم صرفاً سالمت جسمانی آن ها نیست بلکه سالمت روان دانش آموزان نیز مد نظر نظام 
تعلیم و تربیت است و اهمیت زیادی دارد بنابراین توجه به سالمت روان دانش آموزان در مدارس 

و در خانواده و حتی جامعه آثار مفید و مؤثری در بر خواهد داشت.
وی افزود: ایجاد تعادل ذهنی، هیجانی، عاطفی و سالمت روانی دانش آموزان بسیار مهم است؛ 
چرا که دانش آموزان ما باید یاد بگیرند که به خودشناسی، خودمراقبتی و خودکنترلی برسند و 
از سالمت و تعادل روحی مناسبی برخوردار باشند. همان طور که باید بیاموزند از افراط و تفریط 
جلوگیری کنند و عمل کردن دانش آموزان به این موارد برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی گفت: در حوزه های ایجاد ســالمت روانی برای دانش آموزان، ما آموزش های مؤثر، مفید و 
کاربردی را در نظام تربیتی خــود داریم که از آن جمله می توان آموزش مهارت های زندگی، 
خودکنترلی، اعتماد به نفس، آموزش گفتن »نه« در مواقع الزم، همچنین قدرت بیان انتقاد 
به دیگران، تصمیم گیری و قدرت حل مسئله را برشمرد که در زندگی روزمره دانش آموز و در 

جامعه به کمک وی خواهد آمد و او را برای زندگی در جامعه آماده خواهد کرد.
خدابنده تصریح کرد: دانش آمــوزان باید بتوانند از این آموزش ها، مهارت ها و توانمندی ها در 
موقعیت، زمان، مکان و شرایط مختلف به درستی استفاده کنند تا با استرس و اضطراب کمتری 
مواجه شوند و هر چه ما بکوشیم تا استرس و اضطراب را از دانش آموزان و محیط آموزشی دور 

کنیم به سالمت روانی و تعادل روانی آن ها کمک کرده ایم.
وی افزود: حضور مشاوران در مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خوشبختانه همکاران 
ما در حوزه مشاوره از جمله نیروهای کیفی و فرهیخته ای هستند که بیشتر آن ها در رشته های 

تخصصی این حوزه تحصیل و در همان حوزه به صورت تخصصی مشغول به کار هستند. 
خدابنده گفت: متأسفانه کمبود مربی و متخصص در همه حوزه ها از تربیت بدنی و بهداشت 
گرفته تا مشــاوره در آموزش و پرورش به چشــم می خورد و از سویی با کمبود 2هزار و 500 
نفری مشاور متخصص در این استان روبه رو هستیم و برای جبران آن و با پیگیری های مداوم 
توانستیم تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خراسان رضوی را از 500نفر به ظرفیت چهار 
برابری یعنی به 2هزار نفر برسانیم و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

کمبود 2 هزار و 500 مشاور متخصص در مدارس

وضعبیمارستانخیلی
خوبنیستهمیشه
بینخانوادههاو

کارکنانبرایضعف
رسیدگیجنجالو
بگومگورخمیدهد

بــرش

ت
اس

ی 
ئین

تز
س : 

عک

روزبازار

بازار

زپشکی

انهم وارده

حمل و نقل

رپوژه

روی خط

استان ما2
پنجشنبه 25 مهر 1398  
 18 صفر 1441 17 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9090  ویژه نامه 3474 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7450

43900

8200

8000

5400

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر)قیمت مصوب (

  مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان خبرداد
 برداشت 2۴هزار تن پسته 

در خوشاب

قدس: باغداران خوشــاب امســال 24هزار تن پسته از 
8هزار هکتار باغ بارور این شهرستان برداشت کردند.

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب با اعالم این خبر گفت: این 
شهرستان با 11هزار و 800هکتار باغ پسته از قطب های 

تولید این محصول در خراسان رضوی است.
ابراهیم رودســرابی افزود: بارش های فراوان و شــرایط 
مناســب آب و هوایی امســال افزایش عملکرد در واحد 
سطح را به همراه داشت چنانکه به طور میانگین در هر 
هکتار از باغ های پســته خوشاب سه تن محصول تولید 
شــده است. وی ارقام پسته کشت شده در خوشاب را از 
انواع فندقی، کله قوچی، اکبری، بادامی سفید، اوحدی و 

عباسعلی اعالم کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خبر داد
انحالل ۴۴0 شرکت تجاری، تعاونی و 

مؤسسه در خراسان رضوی

قدس: مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
از ثبــت 2هزار و 590 شــرکت تجــاری، تعاونی و 
مؤسسه غیرتجاری در 6 ماهه نخست امسال خبرداد.

محمدحســن بهادر گفت: در این مدت شاهد رشد 
19درصدی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

بوده ایم.
مدیــر کل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی 
همچنین اظهار کرد: از ابتدای امســال 2هزار و 138 
شــرکت تجاری، تعاونی و مؤسسه در استان به ثبت 
رسیده اســت. وی افزود: 239 شرکت تجاری، 184 
شــرکت تعاونی و 17 مؤسســه تا پایان شهریور ماه 

جاری در استان منحل شده اند.

 در یک مراسم انجام شد
قدردانی از نارنجی پوشان پاکدست 

منطقه ثامن 

قدس: در مراســمی از پنج پاکبان پاکدست منطقه ثامن 
مشهد قدردانی شد. نعمتی، شــهردار این منطقه در این 
مراســم گفت: امانتداری و صداقت در رفتار از جمله موارد 
اخالقی است که بارها مورد تأکید دین مبین اسالم و سیره 
و منش اولیای الهی بوده که شما خادمان حریم رضوی نیز 
متخلق به این اخالق پسندیده هستید. کارگران زحمتکش؛ 
محمدرضا برنا، یاسر رحمانی، حسین سبزه کار، جواد سرباز 
و روح اهلل عرب در حین انجام وظایف خود در جهت پاکبانی 
مســیر تردد زائران و مجاوران بارگاه رضوی، در چند نوبت 
مبالغ نقدی شامل چند قطعه اسکناس های 100 دالری، 
50 هزار دینار)عراقی( و همچنین مدارک شناسایی را پیدا 

کرده بودند که به صاحبانشان عودت داده شده بود.



روی خط حادهث

اطالع رسانی

حمل و نقل

ر هشدا

 اسامی پایگاه های فعال اهدای خون 
مشهد در اربعین حسینی اعالم شد

عمومی  روابــط  قدس: 
انتقــال خون خراســان 
فعال  پایگاه های  رضوی، 
اهــدای خون اســتان را 
در ایام سوگواری اربعین 

حسینی اعالم کرد .
 بنا بر اطالعیه این روابط 

عمومی شــنبه 27 مهر ماه مصادف با اربعین شهادت ساالر 
شهیدان حضرت حسین بن علی)ع(، پایگاه اهدای خون امام 
رضا)ع( واقع در میدان شــریعتی )تقی آباد( ابتدای خیابان 
دانشــگاه، پایگاه اهدای خون ثامن واقع در پارکینگ سابق 
شماره 4 ابتدای بازارچه شهید آستانه پرست ورودی به حرم 
مطهر صبح آمــاده پذیرش داوطلبان مؤمن و ایثارگر اهدای 
خون خواهند بود. ســاعت پذیرش پایگاه های فعال اهدای 

خون درروز اربعین از ساعت 8 الی 13 اعالم شده است.  

 اعالم برنامه های ویژه اتوبوسرانی 
مشهد در اربعین حسینی

ســخنگوی  قــدس: 
اتوبوســرانی  ســازمان 
اجــرای  از  مشــهد 
در  ویــژه  برنامه هــای 
سرویس دهی  خصوص 
به زائران در روز اربعین 

خبر داد.
اتحادی گفت: در روزاربعین حســینی 320 دستگاه اتوبوس 
در خطــوط منتهــی و عبــوری به حرم مطهــر رضوی به 

منظورجابه جایی زائران پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: ســرویس دهی به زائران تا نزدیک ترین نقطه 
به حرم مطهر انجام می شــود و در صورت ایجاد محدودیت 
تردد توســط پلیس راهور و عدم امکان تردد سرویس دهی 
به میدان شهدا، میدان بسیج، تقاطع شهید گمنام و میدان 

عدالت منتقل می گردد. 
وی گفت: عالوه بر اتوبوسرانان همه نیروهای نظارتی، امدادی 

و فنی اتوبوسرانی نیز در این روز آماده باش هستند.
سخنگوی سازمان اتوبوسرانی مشهد بیان کرد: تقویت خطوط 
اتوبوسرانی مستقر در پایانه های مســافربری امام رضا)ع( و 

معراج نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

 کشف ۱۲ قطعه پرنده وحشی 
در تربت جام

اداره  رئیــس  قدس: 
حفاظت محیط زیست 
تربت جام از کشف 12 
قطعه پرنده وحشی در 

این شهر خبر داد.
گفت:  پاک  دامن  جواد 
در پایش برخی از پرنده 
فروشی های سطح شهر تربت جام، ۶ قطعه سهره طالیی، دو 

قطعه مینا و چهار قطعه چکاوک کشف و ضبط شد.
او افــزود: پایش مســتمر مراکز عرضه پرندگان در ســطح 
شهرســتان برای جلوگیری از تجارت گونه های وحشی در 
دستور کار اســت و از شــهروندان تربت جامی درخواست 
می کنیم در صورت مشاهده و اطالع از هرگونه تخلف در این 
زمینه مراتب را به مأموران یگان اداره حفاظت محیط زیست 
تربت جام اطالع دهند تا در راســتای حفظ تنوع زیســتی 

شهرستان اقدام الزم صورت پذیرد.

  نجات جان ۱۱ شهروند 
مشهدی از میان شعله های آتش 

امداد  عملیــات  ایرنا: 
آتش نشــانان  نجات  و 
مشــهدی در جریــان 
یک  حریــق  اطفــای 
ساختمان مسکونی واقع 
در خیابان طبرسی این 
کالنشهر جان 11 نفر را 

نجات داد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد با اعالم این خبر گفت: 
بامداد دیروز در پی تماس تلفنی شــهروندان با سامانه 12۵ 
بالفاصله آتش نشــانان گروه نجات و اطفای حریق ایستگاه 
شماره 8 سازمان آتش نشانی مشهد در محل حادثه واقع در 

بولوار دوم طبرسی حضور یافت.
آتشپاد دوم امیر عزیزی افزود: نقطه کانونی این حریق طبقه 
دوم ساختمان مسکونی سه طبقه بود که ساکنان را در همین 
طبقه و همچنین طبقه باالتر به دام و جان آن ها را به خطر 

انداخته بود.
وی ادامه داد: آتش نشانان و نیروهای امدادگر با فوریت اقدام 
به خارج نمودن 11 نفر ساکنان ساختمان گرفتار آتش و دود 
کرده و به طور همزمان حریق را مهار و از ســرایت آتش به 

طبقات دیگر و منازل مجاور جلوگیری نمودند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مشــهد گفت: علت دقیق 
وقوع این حریق توســط کارشناسان در دست بررسی است. 
آتش نشانان پس از پاکسازی کامل محل از آتش  به مأموریت 

خود پایان دادند.

 سانحه رانندگی در سبزوار 
هشت مصدوم بر جای گذاشت

ایرنــا:  برخــورد یک 
خــودروی  دســتگاه 
ســواری پــژو 40۵ با 
یک دســتگاه پراید در 
جاده سبزوار - شاهرود 
هشت مصدوم بر جای 

گذاشت.
مســئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با بیان این مطلب گفت: در پی 
این حادثه که در کیلومتر ۶۵ جاده سبزوار - شاهرود رخ داد، 

مأموران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
مســلم فائق نیا افزود: مصدومان این حادثه پس از دریافت 
خدمات اولیه درمانی با سه دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 

شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند.

 قاتل نامرئی جان ۱۹ نفر را گرفت
قدس: در نیمه نخست 
امسال 1۹ نفر به دلیل 
گاز  بــا  مســمومیت 
در  کربن  مونوکســید 
خراســان رضوی جان 

باختند.
پزشــکی  مدیــرکل 
قانونی خراســان رضوی با اعالم این مطلب گفت: 13 نفر از 
جانباختگان مرد و ۶ نفر نیــز زن بودند. دکتر آریا حجازی 
افزود: پارسال ۶1 نفر در این استان به دلیل گازگرفتگی جان 
خود را از دست دادند. وی با بیان اینکه بیشترین مرگ با گاز 
مونوکســید کربن در ماه های سرد و به دلیل رعایت نکردن 
اصول ایمنی در اســتفاده از وســایل گرمایشی رخ می دهد 
گفت: در مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، این گاز در خون 
جایگزین اکسیژن می شود و منجر به مرگ سلول ها، از دست 

دادن هوشیاری و در نهایت مرگ می شود.
دکتر حجازی افزود: ضعف عضالنی، تنگی نفس، ســردرد، 
احساس سنگینی و گیجی، تهوع و استفراغ، تشنج، سوزش 
شدید در ناحیه چشم و گلو و درد در قفسه سینه از مهم ترین 
عالئم مسمومیت و گازگرفتگی با گاز مونوکسید کربن است.  

 کشف ۲۴۶میلیون ریال کاالی قاچاق 
در تایباد

از  بیــش  قــدس: 
24۶میلیون ریال کاالی 
قاچاق در تایباد کشف و 

ضبط شد.
مرزی  هنــگ  فرمانده 
تایبــاد بــا اعــالم این 
خبرگفت: مرزبانان هنگ 
مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد، در ایســت و بازرسی های 

مداوم، موفق به کشف این مقدارکاالی قاچاق شدند.
ســرهنگ کاظم صمدی افزود:کاالهای قاچاق کشف شده 
شــامل لوازم یدکی موتور سیکلت، پارچه، روغن، برنج، رب، 
دســتگاه گیرنده امواج ماهواره اســت. فرمانده هنگ مرزی 
تایباد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶0میلیارد 
ریال کاالی قاچاق در معبر زمینی دوغارون کشف شده است.

شهرســتان تایباد بیش از ۹0کیلومتر مرز مشترک با کشور 
افغانستان دارد.
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  امکان تردد از پیاده رو مقابل دادگستری برای معلوالن نیست
بیش از دو سال است هنگامی که قصد تردد با ویلچر از پیاده روی مقابل ساختمان دادگستری 
خیابان مدرس را دارم اصالً امکان آن نیست و باید بروم در مسیر ماشین رو و از آنجا به حرکت 
ادامه دهم و با توجه به مشکالت فراوان برای من و امثال من بسیار درد آور است که به کمترین 

حقوق ما در مقابل دادگستری توجه نمی شود.
۹۱5....55۱۴

 از ابتدای مهر معلم ندارند!
عزیزان مسئول در آموزش وپرورش؛ دانش آموزان کالس ششم دخترانه دبستان روستای ده غیبی 

مشهد از ابتدای مهر فاقد معلم و دانش آموزان سرگردان هستند، چه کسی پاسخگواست؟
۹۱5...۴۹75

  نظارتی بر پیش دبستانی ها نیست
چرا کســی به مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها نظارت نمی کند. برای راحتی خودشان و 
مربیان خودشــان، خرید لوازمی را از خانواده می خواهند که هم گران و هم برخی مواقع نیاز 
نیست، مثالً دســتمال کاغذی را مگر نمی توانند خودشان تهیه کنند با این همه پولی که از 

خانواده ها می گیرند!
۹35..۲۲۱5

از  بارها  تاکنــون  کاهانی مقدم   مهدی 
تجمع معتادان در مناطق مختلف شهر مشهد، 
از شهرک باهنر و شهید رجایی گرفته تا رسالت 
و کال دروی، نــوده و کال زرکش شــنیدیم، 
دیدیم و نوشــتیم و هر از چند گاهی هم در 
قالــب طرحی ضربتی، گروهی از این معتادان 
جمع آوری و به کمپ هــای نگهداری منتقل 

شده اند.

 اعتبارات اندک
و بارها شنیده ایم که مسئولی در فالن جمع، 
جلســه و مراســم، خبر از رفع کامل معضل 
معتادان خیابانی در آینده ای نزدیک را ســر 
داده و بعضــی از ما نیز امید بســتیم به این 
شــعارها و دلخوش که سرانجام با جمع آوری 
این معتادان، جمع کثیری از شــهروندانی که 
زندگی روزمره شــان تحــت تأثیر این معضل 
بوده، ســرانجام نفس راحتی خواهند کشید و 
دســت کم دغدغه و نگرانی سالمت و امنیت 
فرزندانشان را که هر روز مجبورند از البه الی 
بساط معتادان راه مدرسه تا خانه را طی کنند، 
تمام می شــود و مثل بقیه مردم این شــهر 
خواهند توانســت به پاکی و سالمت محله و 

منطقه سکونتشان ببالند.
همین چند روز پیش هم اســتاندار خراسان 
رضوی در جلســه شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان گفت با ســاخت مراکز 
نگهداری تــا پایان دی ماه امســال، معتادان 
متجاهر از ســطح شهر مشــهد جمع آوری 

می شوند.
پیش از آن نیز رئیس کمیســیون اقتصادی، 
سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی 
شهر مشهد در بازدید از تنها مرکز ترک اعتیاد 
ماده1۶ بانوان در شهر مشهد، از برنامه ریزی الزم 
برای احداث مرکــز جامع نگهداری و بازتوانی 
معتادان متجاهر با همکاری شهرداری مشهد، 
سپاه پاســداران و دیگر دســتگاه های متولی 
خبر داد و تأکیــد کرد »هزینه  کرد جزیره ای« 
مدیریت شهری و دیگر دستگاه های متولی در 
مراکز نگهداری و بازتوانی معتادان متجاهر برای 
ساماندهی و رفع مشکالت این مراکز، بهره وری 
و کارآیی الزم را ندارد و به نظر می رسد که باید 
همه این مراکز در یک فضای مشخص تجمیع 
شــوند و به همین منظور با همکاری ســپاه 
پاسداران، مدیریت شهری و دیگر دستگاه های 
متولی، مرکز جامعی در منطقه برزش آباد مشهد 

شــود.درهمین  می  ساخته 
حــال بنابه گفتــه مدیرکل 
بهزیستی خراســان رضوی، 
باوجود اثرگــذاری و اهمیت 
پیشگیری، هنوز هم این حوزه 
در زمینه توجــه و اعتبارات 
بســیار عقب است؛ اعتبارات 
ســاماندهی  بــرای  دولتی 
معتــادان کارتن خــواب در 
مشــهد برای 400 معتاد در 
نظر گرفته شده است و گرچه 
برای تأمین هزینه ها با کمک 
و حمایت معاون دادستان و 
شهرداری مشهد، توانسته ایم 

این حجم از خدمات را ارائه دهیم، اما همچنان 
به مراکز ساماندهی معتادان بدهی داریم.

 ساماندهی  ۹ هزار و ۳۸۰ معتاد 
به گفته پوریوسف، سال گذشته اتفاقات خوبی 
در حوزه نگهداری معتــادان متجاهر در این 
اســتان رخ داد و در این مدت ۹ هزار و 380 
معتاد کارتن خواب در 11 مرکز ســاماندهی 
معتادان متجاهر با هزینــه ۵8 میلیارد ریال 

نگهداری، درمان و ساماندهی شدند.
وی با بیان اینکه بخشــی از این افراد باوجود 
طــی کردن چرخه درمان، دوباره به اعتیاد باز 
می گردند، افزود: مبلغ هزینه شــده برای آنان 
زیاد نیســت؛ چرا که ســرانه هر فرد خدمت 
گیرنده در این مراکز روزانــه 13 هزار تومان 
برای هزینه هایی مانند درمان، تغذیه، نگهداری، 

پوشاک و مسائل بهداشتی و 
خدمات روان شناســی بوده 

است.
وی خاطرنشان کرد:هم اکنون 
4 تــا ۵ هزار معتــاد کارتن 
خواب در خراســان رضوی 
وجــود دارند که بیش از ۹0 
درصد آنان در شهر مشهد و 
حاشیه این کالنشهر هستند 
و در سال گذشته 3۵0 نفر 
از این تعداد، از خدمات چهار 
مرکز توانمندسازی و جامعه 
واقع در مشــهد،  پذیــری 

استفاده کرده اند.
هرچنــد در این مراکز تالش شــده اســت 
با ارائــه کمک هایی در زمینــه روان کاوی و 
مهارت افزایی در زمینه هــای فنی، مهارتی، 
فردی، آموزش خانواده هــا و نیز معرفی آنان 
به کارفرمایان برای اشتغال، بتوان این افراد را 
به عنوان فرد بهبود یافته و توانمند به جامعه 
بازگرداند؛ اما با توجه به بودجه و ظرفیت اندک 
آن به طور یقین نمی توان به نقطه مطلوب و نه 

حتی ایده آل رسید.

 عزم استاندار
همچنان که شاهدش هستیم، تغییر محسوسی 
در تعــداد معتادان پرخطــر، کارتن خواب و 
متجاهر در سطح شهر رخ نداده است، آمارهای 
رسمی و غیررسمی از افزایش تعداد معتادان 
زن و مرد و مقاطع مختلف سنی حکایت دارد، 

فرهنگ پذیرش و به کارگیــری این افراد در 
جامعه هنوز به وجود نیامده است و درمجموع 
به نظر می رســد تمامی اقدامات، هزینه ها و 
طرح های اجرایی دستگاه های مختلف در این 

حوزه بی نتیجه و یا کم اثر بوده است.
این درحالی اســت که بــه دالیل متعددی 
به ویــژه اندک بودن ظرفیت پذیرش مراکز 
حمایتــی رایــگان و در مقابل ســنگینی 
هزینه های درمان در بخش خصوصی)کمپ 
و کلینیک های ترک اعتیاد(، تاکنون تعداد 
بســیار زیادی از معتادانی هــم که قصد و 
عزم ترک داشته اند را به سوی خوددرمانی، 
داروهــای تقلبــی و قاچــاق و عطاری ها 
ســوق داده اســت و به عبارتی زمینه برای 
ســودجویی و ثروت اندوزی عده بی شماری 
از رانــت خــواران، دالالن و قاچاقچیان و 
کالهبرداران فراهم شــده به حدی که ده ها 
عملیات ضربتی پاکسازی مأموران انتظامی 
و دیگر ضابطان قضایی و کشــف یکی پس 
از دیگــری محموله های داروی قاچاق ترک 
اعتیاد در نقاط مختلف مشــهد هم تأثیری 
در رونــد فعالیت این بازار ســیاه نداشــته 
اســت و بازنده هــای اصلی امــا معتادان و 

خانواده های آنان بوده اند.
باتوجه به این وضعیت، سخنان عضو شورای 
شهر مشهد رنگ واقعیت به خود می گیرد که 
»هزینه  کرد جزیره ای« مدیریت شهری و دیگر 
دستگاه های متولی نگهداری و بازتوانی معتادان 
متجاهر برای ساماندهی و رفع این مشکالت، 

کارآیی الزم را نداشته است.
و اینکه اســتاندار خراسان رضوی عزم خود 
را جزم کرده تا با راه اندازی مراکز نگهداری 
و تجمیع همــه اعتبارات و خدمات در یک 
فضای مشخص، مشکل معتادان متجاهر را 
تا اول زمســتان برطرف کنــد، خبر خوبی 
اســت که امید می رود ایــن هدف درموعد 
مقرر خــودش محقــق و دغدغــه دیرین 
بســیاری از خانواده هــای مشــهدی برای 

همیشه مرتفع شود.

مروری بر پرونده یک دغدغه قدیمی

رفع معضل معتادان متجاهر؛ شاید زمستان عملی شود

استاندار خراسان 
رضوی: ساخت 

مراکز نگهداری تا 
پایان دی ماه امسال، 

معتادان متجاهر از 
سطح شهر مشهد 

جمع آوری می شوند

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی آسمانی آفتابی 

برای پایان هفته خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد با توجه 
به تحلیل های انجام شــده بر روی نقشــه ها و مدل های 
هواشناســی تا اوایل هفتــه آتی آســمان در اکثر نقاط 
اســتان صاف تا قســمتی ابری و در برخی نقاط به ویژه 
 جنوب شــرق اســتان همراه با بادوگردوخاک پیش بینی 

می شود. 
همچنیــن حداکثر دمای روزانه طــی این مدت در غالب 

نقاط استان به طور تدریجی افزایش خواهد یافت. 
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   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت توس 

استیلن شماره ثبت 6927 به شناسه 
ملی 10380227378

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد 
در جلسه ای که رأس ساعت 18 روز پنجشنبه  مورخه 
1398/08/09  در محل قانونی شرکت واقع در شهرک 
صنعتی مشهد - جاده کالت-  خیابان تالش شمالی 13 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2-بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان 

سال 97 
3-تصمیم گیری پیرامون تقسیم سودسهام سالهای 

91 الی 97
4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره 

/ع
98
09
33
4

شار:
 انت

تاریخ

98/07/25 

        آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
            بطور فوق العاده نوبت اول

    شرکت تعاونی مسکن مهر 17 مشهد
تا  اعضاء محترم دعوت می شود  کلیه  از  بدینوسیله 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر 17 که در ساعت 10 روز چهارشنبه 
تعاونی  شرکت  پروژه  محل  در  که   98/08/08 مورخ 
تشکیل   45 اسالمی  جمهوری  بلوار  گلبهار،  در  واقع 
می شود حضور بهم رسانند. طبق ماده 19 آیین نامه 
اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در 
مجمع میسر نباشد می تواند حق رأی خود را، بموجب 
آراء  تعداد  نماید.  واگذار  دیگری  به عضو  وکالتنامه 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو 

تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه : 

تصویب افزایش تسهیالت بانک مسکن
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر 17

/ع
98
09
31
4

شار:
 انت

تاریخ

98/07/25 

اص��ل ب��رگ تعرفه ی��ک قطعه زمی��ن به پالک 
ثبت��ی 1095 فرع��ی از 26فرع��ی از 192-اصلی 
قطعه 1135صادره از شرکت آبادانی و مسکن 
الهیه خراس��ان مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت ناز حریر خراسان                

)سهامی خاص( به شماره ثبت 2646                     
و شناسه ملی 10380181680 

بدینوس��یله به اطالع س��هامداران محترم شرکت ناز 
حریر خراسان )س��هامی خاص( میرساند مجمع عمومی 
عادی س��الیانه س��ال مالی منته��ی ب��ه 1397/12/29 
ش��رکت، رأس س��اعت 10 صبح روز پنج ش��نبه مورخه 
1398/08/09 در محل شرکت )دفتر مدیرعامل( واقع 
در کیلومتر 18 جاده قوچان- روبروی ش��هرک صنعتی 

طوس- آخر کوچه مشهد دوام برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی شرکت

2- تصوی��ب ترازنامه و صورت حس��اب س��ود و زیان 
سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1397

3- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام
4- س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

باشد.
از س��هامداران گرام��ی تقاض��ا میش��ود در تاریخ های 
ششم و هشتم آبان ماه 1398 به منظور دریافت کارت 
ورود به جلس��ه، با در دست داشتن اصل برگ سپرده 
س��هام و حس��ب مورد معرفی نامه رس��می از ش��خص 
حقوقی و یا وکالت نامه معتبر و همچنین تصویر کارت 
مل��ی، به نش��انی ش��رکت )کیلومتر 18 ج��اده قوچان- 
روبروی شهرک صنعتی طوس آخر کوچه مشهد دوام( 

مراجعه فرمایند.
هیئت مدیره
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98
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت صنایع تبدیلی نگین گل 

شرق )سهامی خاص( ثبت 11579
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم دعوت 
می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده ش��رکت که در س��اعت 16 روز پنجشنبه 
م��ورخ 98/8/9 در مح��ل قانون��ی ش��رکت واق��ع 
در مش��هد بل��وار س��ازمان آب، خیاب��ان آپادان��ا،                        
ب��ن بس��ت آپادان��ای یک پ��الک 51 طبق��ه همکف، 
انجمن صنفی کارخانجات آرد، برگزار خواهد ش��د 

شرکت فرمایند.
دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی
2- بررس��ی و تصویب صورتهای مالی سال های 96 

و 97
3- تصمیم گیری در خصوص میزان پرداخت س��ود 

سهام سال 97
4- انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان قانون��ی 

شرکت
5- سایر موارد

هیئت مدیره شرکت
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98
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رئیس پلیس راه خراسان رضوی:
 عبور از عرض جاده ها بیشترین عامل 

تصادفات زائران پیاده
پلیس راه  رئیس  فارس: 
انتظامــی  فرماندهــی 
گفت:  رضوی  خراســان 
حرکت کــردن زائران در 
جهت عرض جاده ها برای 
دریافت خدمات و تغذیه از 
موکب های مستقر در باند 

مخالف، بیشترین عامل تصادفات زائران پیاده دهه آخر صفر است.
ســرهنگ هادی امیدوار اظهار داشت: 3۵ درصد زائران پیاده از 
مسیر شمال، حدود 30 درصد از مسیر جنوب، 2۵ درصد از غرب 
و 10 درصد از ســمت شرق خراسان رضوی به  قصد زیارت امام 
رضا )ع( به سمت مشهد می آیند که ۵0 درصد از آن ها از جاده 

قدیم نیشابور وارد مشهد می شوند.
رئیس پلیس  راه فرماندهی انتظامی خراســان رضوی با اشاره 
به اینکه هماهنگی های درون ســازمانی برای دهه آخر صفر، از 
فروردین ماه هر سال آغاز می شــود، خاطرنشان کرد: عالوه بر 
ظرفیت پلیس راه و تیم های گشتی بزرگراه ها از ظرفیت انتظامی 

شهرستان ها نیز استفاده شده است.
وی با بیان اینکه گشت های راهداری و امداد هم در طول مسیر 
حضور دارند، اظهار کرد: از تمام ظرفیت پلیس استفاده می کنیم 
و کاروان هــای پیاده در صورت بروز مشــکل یا نیاز به دریافت 
خدمات، بــا 110 تماس حاصل کنند، همــکاران ما به صورت 

تمام وقت پاسخگو هستند.
امیــدوار، حرکت کردن زائران در جهــت عرضی جاده ها برای 
دریافت خدمات و تغذیه از موکب های مســتقر در باند مخالف 
را بیشترین عامل تصادفات زائران پیاده دهه آخر صفر بیان کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: زائران پیاده باید از روی خطوط مشخص شده حرکت کرده 
و به عرض جاده ها نزدیک نشوند و در طول مسیر از شوخی هایی 
که سبب برخورد با وسائل نقلیه در سطح جاده ها می شود، جداً 

خودداری کنند.
وی با بیان اینکه خودروهای همــراه کاروان باید دقت کامل را 
داشــته باشند، تصریح کرد: سال گذشــته برخورد خودروهای 
کاروان ها با زائران از عوامل تصادفات بود و کاروان ها برای تغییر 
مسیر و جابه جایی در جاده ها حتماً باید با همکاران ما در پلیس راه 
هماهنگ باشــند. رئیس پلیس راه خراسان رضوی تأکید کرد: 
زائران پیاده در خطوط تعیین شده تردد کنند و به مسیر سواره رو 
نزدیک نشوند. امیدوار ادامه داد: زائران پیاده به راهنمایی و هدایت 
معین یا همیار کاروان که نماینده پلیس است، توجه کنند و در 
حریم راه ها استراحت نکنند، با رعایت تمامی این نکات و حضور 

فعال پلیس امنیت خود را تضمین می کنند.
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 یادمان دهمین سالگرد شهادت 
سردار نورعلی شوشتری 

 شهیدی که امامe شفاعتش کرد
میرعلمدار: ۲۶مهر ماه 
۱۳۸۸ تاريخي است كه 
ملت  حافظه  از  هيچ گاه 
ايران و به خصوص مردم 
سيســتان و بلوچستان 
پاک نخواهد شد. روزي 
كه وحدت شيعه و سني 

با شــهادت معنا مي گيرد. همان روز كه خون پاک سرداران 
بزرگي چون شوشــتري ها و محمدزاده ها در كنار خون بيش 
از ۴۲ نفر از شــيوخ اهل ســنت و مولوي هاي بلوچ در شهر 
 سرباز به ثمر مي نشيند و درخت يكپارچگي و وحدت انقالب از 

قطره قطره خون شهداي بي گناه سرزمينمان جان مي گيرد.
شــهيد واالمقام ســردار نورعلی شوشتری ســال ۱۳۲۷در 
خانــواده ای مذهبي و كشــاورز در روســتای ينگجه بخش 
سرواليت نيشابور به دنيا آمد و پيش از انقالب اسالمی ايران 
با رهبر معظم انقالب در مشهد مقدس در ارتباط بود و پس 
از انقالب به عضويت ســپاه پاسداران انقالب اسالمی نيشابور 

درآمد.
سردار شوشــتری كه افتخار همرزمی شــهيدان بزرگواری 
همچون شهيد باكری و شهيد برونســی را در كارنامه زرين 
خود دارد در بيشــتر عمليات ها با مسئوليت های مختلف به 
 ويژه فرماندهی محورهای عملياتی حضوری فعال داشت كه 
هفــت بار جراحت شــديد و تحمل رنج و درد ناشــی از آن 
ماحصل اين حضور فعال و مخلصانه بود و بدين ترتيب افتخار 
جانبازی را چون برگ زرين ديگری برای كتاب زندگی سراسر 

مجاهدت او به ارمغان آورد.
از روزهای اول انقالب و در حوادث پس از پيروزی انقالب، 
او يک رزمنده عاشــق و فدايی بود كه در خط اول انقالب 
حاضر می شد و در عمليات طريق القدس به عنوان فرمانده 

گردان از تيپ ۲۵ كربال، ظاهر شد.
در رخدادهای كردستان )ســال های ۵۸ و ۵۹( و در غائله 
گنبــد كاووس در ســال های )۵۸ و ۵۹( او رزمنده ای بود 
كــه كيلومترها از خانه خود مهاجرت كرده و در خط مقدم 
انقالب حاضر می شد و از انقالب و تماميت ارضی كشورش 
دفاع می كرد. در حقيقت اوج بزرگی آقای شوشــتری، در 

دفاع مقدس پيدا شد.
وی هميــن نقــش را در عمليات هــای »فتح المبيــن« و 
»بيت المقدس« نيز داشــت تا اينكــه در عمليات والفجر 
مقدماتی چون در استان خراسان، فرماندهان و رزمندگان 
زيادی بودند، وی را مســئول كردند كه برويد و يک لشكر 
عظيمی از اســتان خراســان درســت بكنيد، اين استان 
شايســتگی تشكيل يک لشــكر را دارد و سردار قاليباف و 
ســردار قاآنی تيمی بود كه انتخاب شــدند و لشكر ۵ نصر 
با كمک ايشان شــكل گرفت و در عمليات والفجر۱ و ۲ و 
۳ شــركت كردند و شهيد شوشتری به عنوان فرمانده تيپ 
موسی بن جعفر)ع( پيشــنهاد شد و از فرماندهی گردان، به 

فرماندهی تيپ ارتقا يافت.
در عمليات والفجر۳ كه در مهران انجام شــد جنگ بسيار 
سختی برای آزادسازی مهران صورت گرفت. جنگ سرنيزه 
و تن به تن شــهيد شوشتری با سرهنگ جاسم )پسرخاله 
صدام( صورت گرفت و با كشته شدن سرهنگ جاسم، اين 
تپه نيز آزاد شد و عمليات مهران با موفقيت به پايان رسيد.

بــه كمــک وی، قــرارگاه شــهيد داودآبــادی ايجــاد 

شــد و عمليات هايــی كــه در شــمال غــرب از مامــوت 
 گرفتــه تــا والفجــر۱۰ اجرا شــد، عمــالً بــا فرماندهی 

شهيد شوشتری همراه بود.
بــا وقوع عمليات مرصاد، وی به توصيه رهبر معظم انقالب 
مســئوليت اين عمليات غرورآفريــن را برعهده گرفت و به 
نقل از شــهيد صياد شــيرازی فرماندهی خوبی از خود به 
نمايش گذاشــت تا جايی كه در تماس تلفنی مرحوم حاج 
سيداحمد خمينی با وی و ابالغ گزارش پيشرفت عمليات 
توسط آن مرحوم به امام خمينی)ره(، حضرت امام خطاب 
به سردار شوشتری می فرمايند: »در اين دنيا كه نمی توانم 
كاری بكنم. اگر آبرويی داشته باشم در آن دنيا قطعاً شما را 

شفاعت خواهم كرد«.
فرماندهی لشكر۵ قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه و جانشينی 
فرمانده نيروی زمينی ســپاه بخشی از مسئوليت های اين 
فرمانده بزرگ و شــهيد واالمقام است. وی از اول فروردين 
۸۸ نيز با حفظ ســمت، فرماندهی قرارگاه قدس زاهدان را 
عهده دار شــد و موفق گرديد با تالشی پيگير و مجاهدتی 
خستگی ناپذير ايجاد اتحاد بين طوايف شيعه و سنی را در 
اين اســتان به افتخارات خود بيفزايد. سردار شهيد نورعلی 
شوشتری كه ســال های متمادی منصب خادمی افتخاری 
بارگاه ملكوتی امام رضا)ع( را نيز عهده دار بود بارها در جمع 
همرزمانش گفته بود: آرزو دارم در ميدان جنگ باشم و به 

شهادت برسم و جسم ناقابلم در راه خدا تكه تكه شود.
سردار شهيد شوشتری صبح روز يكشنبه ۲۶مهر۱۳۸۸ در 
اقدامی تروريستی در شهر سرباز به فيض شهادت نائل آمد 
و شهادت وي موجب شــد غده چركين بزرگ ترين جاني 

تروريست منطقه عبدالمالک ريگي نيز ريشه كن شود. 
در وصيت نامه ســردار شهيد شوشتری آمده است: ديروز از 
هرچه بود گذشــتيم، امروز از هرچه بوديم گذشتيم. آنجا 
پشــت خاكريز بوديــم و اينجا در پناه ميــز. ديروز دنبال 
گمنامی بوديم و امروز مواظبيم ناممان گم نشــود. جبهه 
بوی ايمان مــی داد و اينجا ايمانمان بو می دهد. آنجا بر دِر 
اتاقمان می نوشــتيم ياحسين فرماندهی از آن توست؛ االن 
می نويسيم بدون هماهنگی وارد نشويد. الهی نصيرمان باش 
تا بصير گرديم، بصيرمان كن تا از مسير برنگرديم، آزادمان 

كن تا اسير نگرديم.
رهبر معظــم انقالب در ديدار با خانواده ســردار شــهيد 
شوشتري فرمودند: »بعد از جنگ خيلي ها به حاشيه رفتند، 

اما شهيد شوشتري همچنان ماندند«. 

ورزش خراسان قدس به بهانه روز تربیت بدنی و ورزش گزارش می دهد 

امکانات حلقه گمشده ورزش استان
هاشم رســائی فر  فردا به روايت تقويم روز 
»تربيــت بدنی و ورزش« اســت. تا يک هفته با 
همين عنــوان آن هايی كه در اين حوزه فعاليت 
دارند معموالً برنامه هايی تدارک می بينند. مثل 
خيلی از مناســبت های ديگری كــه در تقويم 
هر ســال به آن ها برمی خوريــم و فقط عنوان 
مناسبتشان در تقويم ثبت شده، بی آنكه بخواهد 

اتفاق قابل توجهی در اين حوزه بيفتد. 
بدون تعارف بايد گفت پای ورزش در كشور و به 
دنبال آن در اســتان ما لنگ می زند. پس به اين 
راحتی با روز، هفتــه و حتی ماه تربيت بدنی و 

ورزش نمی شود كاری برای آن انجام داد.
داليل متعددی در اين خصوص قابل بيان است. 
يكی از مهم ترين داليل فراهم نبودن زيرساخت ها 
در كنار ناتوانی در حفظ و نگهداری اماكن موجود 
است. برای پرداختن به يک فعاليت ورزشی آن 
هم به صورت اصولی، به طور قطع دسترسی به 
اماكن و امكانات ورزشی متناسب به فعاليتی كه 

افراد نياز دارند، اصلی مهم و اساسی است.
به قولی سرانه ورزشی برای مردم تا زمانی كه به 
محدوده استانداردهای مورد نظر نرسد، نمی شود 
به ادامه مسير اميدوار بود. ضمن اينكه باز طراحی 
و نگهداری امكان موجود نيز خود از جمله اصول 
در اين راستاســت. با اتفاق نظری باال و براساس 
آنچه كه موجود است ورزش خراسان رضوی در 
بحث امكان ورزشی و استانداردهايی كه مدنظر 
اســت، هنوز فاصله دارد. اين مشــكل البته در 

شهرستان ها حادتر از مشهد است. 

  حاشیه نشینی های بی امکانات
يكی از ورزشكاران كه در رشته های رزمی فعاليت 
دارد بــا ابراز گاليه از وضعيت امكانات ورزشــی 
می گويد: منطقــه ای كه ما در مشــهد زندگی 
می كنيم تقريباً در حاشيه شهر قرار دارد. در اين 

منطقه جوانان زيادی هستند 
كه عالقه  زيادی به رشته های 
رزمــی دارند، اما متأســفانه 
كمتر جايی هست كه بتوانند 
با شرايط مناسب برای تمرين 
و ورزش از آن استفاده نمايند.

ســالن ها و امكانات محدودی 
هم كه وجود دارد معموالً يا در 
اختيار بخش خصوصی است 
يا امكاناتش آن قدر فرســوده 
و خراب شــده كه نمی شود از 

آن ها استفاده كرد.
دانشجويی در واكنش به اين 
زيرســاخت های  كه  پرسش 

ورزش چقدر برای مردم فراهم است، می گويد: با 
اينكه اوضاع با چند ســال گذشته تفاوت داشته 
و شــرايط بهتر از قبل شده اســت، اما آن قدر 
هزينه های ورزش افزايش داشته كه پرداخت آن 
از توان هر كســی برنمی آيد، به خصوص برای ما 

جوان تر ها و دانشجويان.

  هزینه های میلیاردی 
برای ورزش حرفه ای!

وی بــا ابراز گاليه نســبت به 
هزينه هايی كه برخی از نهادها 
در ورزش انجــام می دهند از 
جمله شــهرداری، می افزايد: 
اينكه نهادها و سازمان ها وارد 
می شوند خوب  ورزش  مقوله 
است، اما شهرداری به عنوان 
سازمانی كه مستقيم با مردم 
در ارتبــاط اســت، بايد برای 
انجام هر كاری، اقشار مردم و 

شرايط آن ها را در نظر بگيرد.
شهروند ديگری نيز می گويد: چند سالی می شود 
كه شــهرداری با صرف هزينه های ميلياردی در 
ورزش حرفــه ای و بعضاً تيمداری، پول زيادی را 
برای اين بخش هزينه می كند شايد اين موضوع 

از بُعد رسانه ای آن برای شهرداری تبليغ و خوب 
باشــد، اما نبايد فراموش كــرد كه با هزينه های 
خيلــی كمتر از اين می شــود زمينه هايی برای 
فعاليت ورزشی بيشتر مردم در بُعد همگانی فراهم 
كــرد. با اينكه همه می دانيم با صرف هزينه های 
كمتر بــرای ورزش حرفه ای، می تــوان خيلی 
فعاليت ها را در بخش ورزش همگانی انجام داد، اما 
سؤال بزرگی كه هست اين است چه اصراری برای 
اين كار از سوی اعضای شورای شهر و شهرداری 

مشهد وجود دارد؟

   ورزش همگانی همچنان بدون توجه!
او همچنين به اين نكته نيز اشــاره می كند كه 
براساس نظر كارشناسان، ايران در آستانه ورود به 
جامعه ســالمندی است و در حال حاضر چيزی 
در حــدود ۶ ميليون ديابتــی در ايران زندگی 
می كنند و ۱۴ ميليون نفر مشكل قلبی دارند كه 
دليل اصلی بروز اين مشكالت بی تحركی است. 
چاقی و اضافه وزن هم كه جای خودش را دارد. 
بهترين و اصولی ترين راه حل برای برطرف نمودن 
اين مشكالت، پرداختن به فعاليت های بدنی در 
قالب ورزش منظم و با برنامه است كه متأسفانه 
اين موضوع از ســوی مســئوالن جدی گرفته 
نمی شــود و همچنان استان و شهر و محله ما با 
معضل بی امكاناتی در امر ورزش و ناآگاهی مردم 
در اين راســتا مواجه است. اين جوان همچنين 
اظهار می كند: شرايط در شهرستان های استان 
به مراتب بدتر از مشهد اســت. ادارات ورزش و 
جوانان در شهرســتان ها كه متولی اصلی ورزش 
هستند و به طبع آن ها اداره كل ورزش و جوانان 
شايد در برخی از شهرستان ها بيشتر از ۱۰ سال 
است كه زيرساخت يا امكاناتی برای ورزش مردم 
فراهم نكرده است با اين وجود چطور می شود به 

ورزشكار شدن مردم اميد داشت؟

آسمانی اه
 تنها استخر تربت حیدریه مهر و موم شد

كارشــناس  فــارس: 
مسئول تربيت بدنی اداره 
آمــوزش و پرورش تربت 
حيدريه با اشاره به اينكه 
تا برطرف شــدن مشكل 
آب،  تصفيه  دستگاه های 
تنها استخر تربت حيدريه 
تعطيل است، گفت: رفع نقص اين دستگاه ها حداقل ۳ ميليارد 
ريال هزينه دارد. بهمن پورخسروانی گفت: به دنبال تماس های 
مكرر شهروندان مبنی بر رعايت نكردن نكات بهداشتی و بعد از 
چند بار تذكر، درنهايت استخر اميرالمؤمنين)ع( اين شهرستان 
كه در مالكيت آموزش و پرورش است، به دستور مقام قضايی 
مهر و موم شــد. وی افزود: كارشناسان براساس آزمايشی كه 
روی آب اســتخر انجام داده اند به اين نتيجه رســيده اند كه تا 
برطرف شــدن مشكل دستگاه های تصفيه آب، استخر تعطيل 

است.
وی بيــان كرد: علت پلمب اســتخر نقص فنی و مشــكالت 
تأسيسات بوده، همچنين با توجه به اينكه قدمت استخر زياد 
است، با تعويض يكسری از لوله ها، نواقص و مشكالت برطرف 
می شود. كارشناس مسئول تربيت بدنی اداره آموزش و پرورش 
تربت حيدريه گفت: اصالح نقص فنی تنها استخر سرپوشيده 
به حداقــل ۳ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و تا دو هفته آينده 

مورد استفاده همشهريان قرار می گيرد.

  رقابت دوچرخه سواران سراسر کشور 
در جام مهرگان

ایسنا: چهارميــن دوره 
مســابقه جايــزه بزرگ 
مهــرگان جمعــه صبح 

برگزار می شود.
هيئــت  سرپرســت 
خراسان  دوچرخه سواری 
رضــوی اظهــار كــرد: 
مسابقه جايزه بزرگ، از ســاعت ۸ صبح روز جمعه، از ميدان 
بسيج آغاز خواهد شد. اين مسابقه در دو مرحله برگزار می شود.

فخارزاده افزود: در مرحله نخست، متقاضيان شركت در مسابقه، 
از ســاعت ۸ صبح پس از نام نويســی و ورود به مسابقه، بايد 
ساعت ۹ دوراهی طرقبه شانديز، واقع در انتهای بولوار وكيل آباد 
مشهد باشند تا مســابقه از فرم كنترلی خارج شده و به شكل 

ماراتون گونه استارت زده  شود.
وی تصريح كرد: دوچرخه ســوار بايد مسافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ 
كيلومتری را ركاب بزند. اين مســابقات در دو بخش كورسی 

و كوهستان، در دو رده جوانان و بزرگساالن برگزار می شود.

  قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات 
هندبال پیشکسوتان کشور

سرپرســت  قــدس: 
هندبال  مســابقات  فنی 
كشــور  پيشكســوتان 
هندبال  مسابقات  گفت: 
پيشكســوتان كشــور با 
قهرمانی خراسان رضوی 
در مشهد به پايان رسيد. 
عبداهلل كافی در اين خصوص اظهار كرد: اين مسابقات با حضور 
۱۱تيم از ۱۹ تا ۲۴مهرماه به ميزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

وی افزود: اين دوره از مسابقات، با قهرمانی تيم خراسان رضوی 
در سالن شهيد بهشتی مشهد به پايان رسيد، همچنين تيم های 
بوشــهر و آذربايجان شرقی نيز همانند سال گذشته به ترتيب 

رتبه های اول تا سوم را از آن خود كردند.

  اعزام دو دوچرخه سوار خراسانی 
به مسابقات قهرمانی آسیا

قدس: تيم ملی دوچرخه سواری پيست كشورمان برای حضور 
در مســابقات قهرمانی آسيا با دو دوچرخه ســوار از خراسان 
رضوی راهی كره جنوبی شد. مسابقات قهرمانی آسيا در حالی 
برگزار می شود كه بنابر تصميم كنفدراسيون دوچرخه سواری 
آســيا، اين رويداد در تقويم ســال ۲۰۲۰ قرار داشت، اما برای 
باال بردن شانس كسب سهميه المپيک برای دوچرخه سواران 
آســيايی، در ســال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. محمد دانشور و 
داوود محمدآبادی به عنوان نمايندگان خراسان رضوی در اين 

رقابت ها حضور يافته اند.
گفتنی است؛ اين مسابقات از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه برگزار می شود 

كه تيم ايران با تركيب ۱۰ ورزشكار در آن حاضر است.

قدس: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان 
رضوی گفت: نمايشگاه توسعه كسب و كارهای فرهنگی در 
فضای مجازی برای نخستين بار در مشهد برگزار می شود.

دكتر مرواريد در جلسه كارگروه استانی هماهنگی، حمايت 
و توســعه محتوا و خدمات فرهنگی فضــای مجازی كه 
در ســالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد، بيان كرد: 
نمايشگاه توســعه كســب و كارهای فرهنگی در فضای 
مجازی، در واقع مدلی از نمايشگاه است كه به جای فروش 
محصوالت ايجاد شــده، دربردارنده ميزهای گفت وگوی 
تجاری اســت. وی ادامه داد: اين نمايشگاه قرار است برای 
نخستين بار در استان خراسان برپا شود. قبالً نيز اين سبک 

از نمايشگاه در استان قم با محوريت ايجاد نرم افزار اسالمی 
و نقش آن در مدل زندگی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در اســتان با توجه به برنامه جامع »مثلث 
توســعه اقتصادی فرهنگی« و تأكيد بر رونق توليد، بايد 
فضای كســب و كارها رونق پيدا كند. در فضای مجازی 
نيز برنامه هــای رونق توليد با ايــن گفت وگوها يک گام 
بزرگ به جلو برخواهد داشــت. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی همچنين با تأكيد بر اينكه مشهد 
در توليد خبر، تأثيرگــذاری و تبليغات در رتبه های برتر 
كشوری اســت، افزود: محور نمايشگاه امسال در مشهد، 
خبر، اطالع رسانی و تبليغات خواهد بود. اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان می خواهد رابطی بين ايده پردازان و 

معين های اقتصادی در بستر پيشرفت كشور باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی خبر داد

برگزاری نمایشگاه توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی

منطقه ای که ما 
زندگی  می کنیم 
جوانان زیادی 

هستند که عالقه  به 
رشته های رزمی 
دارند، اما کمتر 
جایی هست که 

بتوانند برای ورزش 
استفاده نمایند

بــرش

فرهنگ و زندگی4
پنجشنبه 25 مهر 1398  
 18 صفر 1441 17 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9090  ویژه نامه 3374 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

  در مجمع خیرین توسعه کتابخانه هاعنوان شد

 ایجاد دو کتابخانه سیار 
در شهر مشهد 

قدس: نخستين جلسه مجمع خيرين توسعه كتابخانه ها 
و ترويج كتابخوانی خراســان رضوی با حضور مسئوالن و 
خيران در محل كتابخانه مركزی امام خمينی)ره( مشهد 
برگزار شد. مديرعامل مجمع خيرين توسعه كتابخانه ها 
و ترويج كتابخوانی خراســان رضوی در اين جلسه گفت: 
اين عرصه فرهنگی فعاليتی با ارزش و مطلوب محسوب 
می شــود كه خير دنيوی و اجر و ثواب اخروی را به همراه 
خواهد داشــت. روشــنک كمک گرفتن از فعاالن عرصه 
اقتصادی و دانشگاهی و معتمدين و پيشكسوتان فرهنگی 
اســتان را از جمله اهداف تشكيل اين انجمن دانست. در 
اين جلسه طرح ايجاد دو كتابخانه سيار در مشهد مقدس 
با همكاری اداره كل كتابخانه ها و مجمع، پيگيری اهدای 
كتاب توسط خيران و ايجاد فضاهای مطالعه در فضاهای 

پرتردد شهری و ... توسط مجمع مصوب شد.   

   نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی:

 برای تجاری شدن سوغات 
خراسان رضوی هیچ کاری نکرده ایم

ایسنا: نايب رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوی 
گفت: پروژه هايی برای شناسايی سوغات و صنايع دستی 
استان در حال انجام اســت، اما برای تجاری شدن آن ها 
هيچ كاری نكرديم. اميرمهدی مرادی اظهار كرد: وقتی ما 
برای سرمايه گذار دشــواری به وجود می آوريم او ترغيب 
به سرمايه گذاری در استان نمی شود و ترجيح می دهد به 
استانی برود كه با او راحت تر برخورد می شود و به او برای 
سرمايه گذاری كمک می كنند؛ البته ممكن است برخی 
موانع از روی خيرخواهی باشــد، اما در عمل به وضعيت 
سرمايه گذاری در استان آسيب می زند. نايب رئيس انجمن 
مديران صنايع خراســان رضوی همچنين در ادامه اظهار 
داشــت:  برنامه ريزی برای مراكز سوغات استان در حال 
انجام است تا آن ها در اين مكان ها به صورت تجميعی در 

بعضی از بازار های خاص قرار بگيرند.

   با شرکت 18 اتومبیلران انجام شد

 برگزاری مسابقات اتومبیلرانی 
جام پلیس در تربت حیدریه 

قدس: سرپرســت اداره ورزش و جوانان تربت حيدريه از 
برگزاری يک دوره مسابقه اتومبيلرانی اساللوم به مناسبت 

هفته نيروی انتظامی با عنوان »جام پليس« خبر داد. 
مجيد رضايی در تشريح اين خبر گفت: ۱۸ اتومبيلران در 
اين مسابقات شركت داشتند كه در بخش اساللوم و در دو 
كالس منفی ۱۵۰۰ ســی سی و مثبت ۱۵۰۰ سی سی با 

يكديگر به رقابت پرداختند.
وی در خصــوص نتايج اين رقابت هــا بيان كرد: در كالس 
منفی ۱۵۰۰ ســی سی احسان قاضی زاده به مقام نخست 
دســت يافت، ســعيد عباس زاده دوم شد و مهران عباس 

عليپور در جايگاه سوم ايستاد.
وی افزود: در كالس مثبت ۱۵۰۰ ســی سی نيز سيدعلی 
نظام بر سكوی قهرمانی قرار گرفت، منصور كيانی و مهدی 

حدادی به ترتيب دوم و سوم شدند.

  765۸جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

۱. ســخن گفتن و مباحثــه بيــن افــراد 
 يک جمــع- بی خطــر- حــرف پيروزی

 ۲. شتر بی كوهان- سراينده ديوان شمس 
 تبريــزی- دفتر ثبت حســاب های موقتی

 ۳. زادگاه حضرت ابراهيم»ع«- تبديل كننده 
انــواع ارزها- عــدد رمز- پــرواز ۴. حرف 
همراهی- از اقســام شيشــه– شكاف- ابر 
 زمينــی ۵. يگانه- برنج پختــه- اثر چربی

 ۶. بانــوی باســليقه كتــب دبســتانی- 
آب+خــاک- درجه ای در نيــروی دريايی 
معادل ستوان ۷. شهری در خراسان رضوی- 
رايحــه ســر-  مغــز  ســرهم-   پشــت 

 ۸. بن مضارع از آمدن- لوزالمعده- غصه و 
اندوه ۹. باالآمدن آب دريا- از شــركت های 
نفتی فرانسوی- نام پسرانه وطنی- از ادات 
تعليل ۱۰. استوانک - نپذيرفتن- سهل و ساده 
۱۱. تای جامه – شهر بادگيرها - نويسنده 
و شــاعر آلمانی قرن۱۹ و خالق »فاوست« 
۱۲. همســرمرد- نام قديم كشور آسيايی 
 ميانمار- از تقسيمات قرآنی – صد مترمربع

 ۱۳. درخــت تســبيح- ذره خاشــاک- 

خودروســاز باســابقه ايتاليايــی- مــاده 
 معطری كه از نــاف آهوی ختن می گيرند 
۱۴. تلويزيون در گويش بعضی از فرنگی ها 
- بدكاران- احمق و كودن ۱۵. خمير بتونه- 

جمع مكسر قلعه- پخش و پراكنده كردن

۱. امــرود- تركيــب ماتريس بــا الياف يا 
مــاده تقويت كننده زيــر ۵درصد را گويند 
۲. فنــاوری اطالعــات و ارتباطات- مهم 
و حســاس- باد خنک وماليم ۳. ســوغات 
گجرات- قلب- بيماری خطرناک تنفسی- 
كاغــذ پيچيــده ۴. ضمير جمــع- افزون 
شدن– عجله ۵. چليپا- برنج پخته- چهره 
شــطرنجی ۶. طاغــوت هم عصر حضرت 
ابراهيم»ع«- مثل و مانند- واحدی تحصيلی 
۷. پســوند شــباهت – از اجزای صورت- 
چله كمان- »شــاخ« دم بريده ۸. طاليه دار 
 باســوادی- تابلوی تظاهراتی- مقابل اصل 
۹. ضميــری در زبان انگليســی- پشــته 
 خاک- راهنما– سازمان جاسوسی يانكی ها

۱۰. يک هــزارم ميلی متــر- عزيــز تازی- 

 نوشــين ۱۱. بيماری و مرض- ديروز عرب- خانه تركی
 ۱۲. پاره خشــت- متضاد باز- نيم تنه مردانه ۱۳. بين- 
درون دهان- بدمنظره- از حبوبات ۱۴. پدرمرده- صلحا- 
شناس و خودی ۱۵. كشــوری صنعتی در جنوب شرقی 

آسيا- لقب درجه داران ارتش 

  افقی

  عمودی
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