
توجه به حقوق کودک را به یک هفته محدود نکنیمسرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب شد
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:در پی استعفای دکتر دارابی

با حکم وزیر بهداشت، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد منصوب شد. در حکمی از سوی دکتر سعید 
نمکی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
دکتر سید محمدحسین بحرینی طوسی به عنوان 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی مشــهد منصوب شــد. پیــش از این دکتر 

محمدرضا دارابی از ...

 اگرچه هفته ملی کودک به پایان رسید، اما توجه به 
کــودکان و نوجوانان در همه ایام نیاز به برنامه ریزی 
دارد. ایــن گروه ســنی به طور قطع آینده ســازان 
کشــورمان در عرصه های مختلــف علمی، اخالقی 
و هنری خواهند بود. این در حالی اســت که کانون 
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان حس یک 

نوستالژی را به ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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تخم مرغ های بدون تاریخ، بدون امضا
 دود نوسان های ارزی درچشم مردم 

و سودش در جیب متخلفان! 

گران فروشی برند 
چای، کام مصرف 
کننده را تلخ کرد

.......صفحه 3 

بی توجهی مسئوالن بهداشتی به الزام زمان تولید پرمصرف ترین ماده پروتئینی ادامه دارد

.......صفحه 2 

 راه های ارتباطی
سرویس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عکس از طریق  سروش    ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ با مخاطبان 

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵

@quds95     آی دی سروش 

 معاون استاندار خراسان رضوی
 در گفت وگو با قدس عنوان کرد

 وضعیت ذخایر 
کاالیی استان بیشتر 

از نیاز زائران 

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 معاون فرهنگی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان: 

  10 هزار وصیت نامه شهدا
 گنجینه خراسان رضوی است

قدس: معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی گفت: آرشیو بیش از 10هزار وصیت نامه 

شهدا، گنجینه ای در استان خراسان رضوی است.
جواد حامــدزاده افزود: اســتان خراســان رضوی 
17هزار و 226 شــهید، 49هــزار و 286 جانباز و 
3هــزار و 390 آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران کرده اســت که از این تعداد 7هزار 

شهید وصیت نامه داشته اند.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضــوی افــزود: از 7هزار شــهید، بیــش از 10هزار 
وصیت نامه جمع آوری شده که از برخی از شهدا چندین 

وصیت نامه در گنجینه شهدا موجود است.
وی تأکید کرد: در کنار وصیت نامه، زندگی نامه، عکس، 
فیلم و صوت شهدا جمع آوری شده و مصاحبه با والدین، 

همسر و فرزندان شهدا در دست اقدام است.
حامدزاده ادامه داد: ســایت نوید شاهد با هدف نشر 
و ترویج آثار شــهیدان آغاز به کار کرده اســت و به 
زودی فعالیت حرفه ای خود را شروع می کند، تا آثار 
صوتــی، تصویری و متنی شــهدا در اختیار همگان 

قرار گیرد.
وی در راســتای زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا 
گفت: کتاب، فیلم و مستند زندگی نامه شهدا، تهیه و 
نگارش شــده که همه این موارد با هدف بازگو کردن 

فداکاری شهیدان صورت گرفته است.

  نزاع خونین 
در میدان تره بار تربت جام

ایلنا: فرمانده نیروی انتظامی تربت جام از نزاع مرگبار دو 
نوجوان در میدان تره بار این شهرستان خبر داد. 

غالم محمد قهســتانی گفت: شــنبه گذشــته بین 
دو نوجوان 16 و 19 ســاله نزاعــی در میدان بار میوه 
تربت جام رخ داد که نوجوان 19 ساله با وارد کردن چند 

چاقو به قلب نوجوان دیگر موجب قتل وی شد.
وی افزود: مقتول در میدان بار میوه شاغل بوده و قاتل 
برای خرید میوه مراجعه کرده که به خاطر اختالف بین 

آن دو درگیری به وجود می آید.
فرمانده نیروی انتظامی تربت جام گفت: قاتل شناسایی 
شده و اکنون متواری است که تالش برای دستگیری 

وی ادامه دارد.

  استقرار شتاب دهنده دارویی
در پژوهشکده بوعلی مشهد

قدس: مدیر توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از استقرار شــتاب دهنده تخصصی کسب و کار در حوزه 
داروهای بیوتکنولوژی، گیاهی و شیمیایی در پژوهشکده 

بوعلی خبر داد.
دکتر مجتبی ســنکیان با بیان اینکه در راستای حرکت 
هدفمند به ســمت دانشگاه نسل ســه )کارآفرین( و به 
 منظور تسریع در توسعه و تجاری سازی ایده های فناوران و 
مخترعان، آموزش و راهبری کسب وکارهای نوپا و ارتباط 
مؤثر صنعت با دانشــگاه؛ استقرار شتاب دهنده تخصصی 
و توانمند غیردولتی در دســتور کار قرار گرفته اســت، 
اظهار کرد: در ســال گذشته شرکتی به منظور حمایت 
از ایده های شــرکت های فناور و دانش بنیــان در حوزه 
سالمت الکترونیکی ایجاد شد و در سال جاری نیز استقرار 
شــتاب دهنده تخصصی در حوزه داروهای بیوتکنولوژی، 

گیاهی و شیمیایی در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این شرکت ها پس از انتخاب ایده 
در زمینه داروهای بیوتکنولوژی، گیاهی و شــیمیایی در 
مدت سه ماه و کسب مجوزهای الزم از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ایده عملی شده و در نهایت در 

مدت 18 ماه کار تجاری سازی آن انجام می شود.
مدیر توســعه فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
خاطرنشان کرد: بر این اساس داروهای تجاری سازی شده 
برای تولید به شــرکت های دارویی معرفی می شوند تا به 

شکل انبوه تولید و توزیع شود.
دکتر ســنکیان با بیان اینکه در حال حاضر 80 فناور در 
مرکز رشــد دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت 
می کنند، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 
معدود دانشــگاه های علوم پزشکی کشور است که مجوز 

پارک فناوری را دریافت کرده است.
شتاب دهنده های تخصصی در قالب مجموعه های حقوقی 
و با اســتفاده از کارشناسان خبره خود سعی می کنند با 
شناســایی نیازهای واقعی از یک سو و امکان سنجی های 
علمی و صنعتی اســتانی و نیز رصد ایده های نو و خاص 
نقش خود را به عنوان یک کاتالیــزور فعال در راه اندازی 
کســب و کارهای جدید ایفا کننــد. همچنین دریافت 
سفارش برای تحقیق و توسعه در راستای تولیدات صنعتی 
فناورانه از دیگر خدمات و راهبردهای شتاب دهنده ها برای 
افراد حقیقی و حقوقــی اعم از اعضای هیئت علمی و یا 
شرکت ها و یا صنایع حوزه سالمت می تواند باشد، حتی 
واحدهای تابعه دانشــگاه ها و یا بیمارستان ها و یا مراکز 
تحقیقاتی نیز می توانند به عنوان سفارش دهنده و یا مجری 

با شتاب دهنده ها ارتباط و همکاری کنند.

خبرخبر

مهر: اســتاندار خراســان جنوبی از باغات زرشــک روستای شاخن 
بیرجند بازدید و از نزدیک در جریان مشــکالت زرشک کاران استان 

قرار گرفت.
دهیار روستای شــاخن در این بازدید گفت: بیشتر اراضی کشاورزی این 
روستا در گذشــته زیر کشت محصوالتی از جمله یونجه، چغندر و سایر 
محصوالت قرار داشت که با همت مردم روستا و جهاد کشاورزی اکنون به 

کشت زرشک اختصاص یافته است.
اعزامی با بیان اینکه در حال حاضر محصول زرشک این روستا به یکی از 
مرغوب ترین زرشک خراسان جنوبی تبدیل شده است، بیان کرد: کشت 
زرشک در این روستا سبب شد در چند سال گذشته مهاجرت معکوس در 
روستا اتفاق بیفتد و تعداد زیادی از اهالی روستا دوباره به روستای پدری 

خود بازگردند.
وی با بیان اینکه با افزایش سطح کشت این محصول ساالنه 30 خانوار به 
جمعیت روستا اضافه می شود، بیان کرد: در حال حاضر این روستا افزون بر 

یک هزار و ۵00 نفر جمعیت دارد و یک هزار نفر نیز به صورت غیرمستمر 
در روستا ساکن هستند.

وی ادامه داد: مشکالت و برخی موانع در تولید و نبود حمایت این محصول 
سبب دلسردی بخشی از زرشک کاران شده که نیاز است مسئوالن برای 

رفع آن اقدام کنند.
دهیار روستای شاخن، قیمت پایین خرید از کشاورز را یکی از مهم ترین 
مشکالت زرشک کاران دانست و گفت: کشاورز دو سال برای به بار نشستن 

محصول باید تالش کند اما سود اصلی را دالل می برد.
وی بیان کرد: به دلیل نبود فضای مناسب برای خشک کردن این محصول 
کشاورز ناچار است محصول را هرچه سریع تر و به قیمت خیلی پایین به 

دالل به فروش برساند. 
وی همچنین نبود دانش تخصصی در کاشــت و برداشت این محصول را 
یکی دیگر از مشــکالت زرشک کاران دانســت و افزود: نیاز است تا جهاد 

کشاورزی در زمینه آموزش های تخصصی اقدام کند.

استاندار خراسان جنوبی هم گفت: امسال برای نخستین بار 1۵0 هکتار 
بارگاه زرشک در استان ساخته می شود.

صادق معتمدیان با بیان اینکه در صورت نیاز از اراضی ملی نیز زمین برای 
ساخت این بارگاه ها اختصاص خواهد یافت، بیان کرد: دولت برای تأمین 
زیرساخت این بارگاه ها کمک کرده و در صورت نیاز تسهیالت کم بهره نیز 

پرداخت می شود.

در جریان بازدید از باغات روستای شاخن بیرجند صورت گرفت

استاندار پای درد دل زرشک کاران
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تجدید آگهی مناقصه)نوبت اول(
ش��هرداری گناب��اد درنظ��ردارد دررعایت 
ماده 5 آیین نامه مالی  شهرداریها  نسبت 
ب��ه واگذاری  ام��ور خدمات ش��هری )رفت 
وروب ،جمع آوری وحمل زباله های س��طح 

شهر(را به بخش خصوصی اقدام نماید.
 ل��ذا ش��ركتهای خدمات��ی واجد الش��رایط 
م��ی توانن��د ازتاری��خ درج آگه��ی نوب��ت 
دوم حداكثرظ��رف مدت ده روزنس��بت به 
دریاف��ت اوراق مناقصه وارایه پیش��نهاد 
اق��دام ویا جهت كس��ب اطالعات بیش��تر با 
شماره تلفن 05157222276واحدامورمالی 

تماس حاصل فرمایند.
 حسین زاده شهردارگناباد 

آگهی مجمع فوق العاده و مجمع عمومی 
عادی فوق العاده مجتمع اقتصادی آزادگان 

خراسان به شماره ثبت 7092)نوبت اول(
بدینوسیله از س��هامداران و نمایندگان محترم 
س��هامداران دع��وت به عمل می آی��د در مجمع 
فوق العاده س��اعت 9:30 و مجم��ع عمومی عادی 
فوق العاده ساعت10:30 تاریخ  98/8/10  حضور 

بهم رسانند.
نشانی : ملک الشعراء بهار40 پالک213

دستور كار مجمع فوق العاده:
1.اتخ��اذ تصمی��م در زمین��ه انحالل و ی��ا ادامه 

فعالیت شركت
2.اصالح اساسنامه

3.س��ایر م��واردی ك��ه در صالحی��ت مجم��ع 
فوق العاده می باشد

دستوركار  مجمع عمومی عادی فوق العاده:
1.گزارش اقدامات

2.ترمیم هیئت مدیره
3.س��ایر مواردی ك��ه در صالحیت مجمع عمومی 

عادی فوق العاده می باشد 
هیئت مدیره شركت
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آگهی تجدید مزایده نوبت دوم 
ب��ار و مس��افر  س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد 
مصوبه ش��ورای محترم اس��المی شهر نسبت به 
واگذاری دو دس��تگاه اتوبوس اسکانیا مدل 87 
به افراد ذیصالح جهت خط توحیدش��هر از طریق 
تجدید مزایده كتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان 
می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه به امور 
مالی س��ازمان مراجعه و یا جهت كس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 44659774-051 تماس 
حاصل فرمایند. مبلغ سپرده شركت در مزایده 
50.000.000 ری��ال ب��رای هر دس��تگاه اتوبوس 
به ص��ورت نقد ی��ا ضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا كلیه 
پیشنهادها مختار می باشد. آخرین مهلت شركت 
در مزایده پایان وقت اداری س��اعت 14:10 روز 
یک ش��نبه م��ورخ 98/8/12 می باش��د. مزایده 
رأس س��اعت ده صب��ح روز دوش��نبه مورخ��ه 

98/8/13 در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 

سبزوار

9ع
80
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61

کاروان زائران پیاده خراسان شمالی به سمت 
مشهدالرضا حرکت کرد 

به مقصد خورشید
قدس:کاروان بزرگ زائران پیاده از»چناران شهر« خراسان 
شــمالی جهت شرکت در مراســم عزاداری و سوگواری 
رحلت پیامبر اکرم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و 

امام رضا)ع( حرکت کردند.
این کاروان از ساعات ابتدایی روز اربعین در قالب کاروانی 
300 نفره با پای پیاده به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( 
حرکت کردند. این کاروان با طی مسافت 240 کیلومتری، 
روز شــهادت این امام بزرگوار در جوار بارگاه ایشــان در 

مشهد مقدس به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.
خبر دیگری حاکی است،مسئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خراسان شــمالی با بیان اینکه هر ساله خیل 
عظیمی از مردم کشــور به مناســبت ایام شهادت امام 
رضا)ع( از طریق این اســتان به ســمت مشهد مقدس 
پیاده روی می کنند تا عشق و ارادت خود را نسبت به این 
امام رئوف)ع( نشان دهند، گفت: به منظور خدمت رسانی 
به زائران پیاده، در 66 نقطه خراســان شــمالی توســط 

خادمیاران رضوی موکب خدمت رسانی برپا می شود.
اکبر زاده افزود: این موکب ها از جمله در  ورودی دشــت 
)قبل از جنگل گلستان(، آشخانه، پلیس راه امین اهلل، بابا 
امان، حصارگرم خان و شهر فاروج خروجی استان مستقر 

شده است.
  اکبرزاده اظهارکرد: خدماتی چون پذیرایی چای، صبحانه، 
شــربت، میان وعده کیک و اهدای بسته متبرک نمک، 
نبات و بســته های فرهنگی آداب زیارت از خدمات این 

موکب هاست.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: استان 
از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر و تأمین اقالم مورد 

نیاز آن ها برخوردار ...



بی توجهی مسئوالن بهداشتی به الزام زمان تولید پرمصرف ترین ماده پروتئینی ادامه دارد

تخم مرغ های بدون تاریخ،  بدون امضا
هاشــم رســائی فر  بر اســاس قانون 
درج مشــخصات روی هــر کاالی تولیدی 
برای فــروش در بازار الزامی اســت و همه 
تولیدکنندگان موظف به رعایت آن هستند. 
این الزام البتــه در مورد مواد غذایی اهمیت 
بیشــتری دارد و آنچه قرار است به مصرف 
خوراک مردم برســد باید در نهایت رعایت 
اصول بهداشتی و... دارای مشخصات، تاریخ 

تولید و همچنین مصرف باشد.
در چنیــن شــرایطی گاهــی دیده شــده 
تاریخ هایــی از جملــه تولیــد و مصرف یا 
بــه صورت کلــی روی بســته بندی ها مثل 
کارتن هایی که چند محصــول را داخل آن 
قرار می دهند درج می نماینــد یا اینکه این 
تاریخ هــا جایی روی کاال ثبت می شــود که 

قابلیت رؤیت کاملی ندارد!
تخم مرغ یکی از محصوالت غذایی پرمصرف 
در سبد غذایی مردم است که تاکنون معموالً 
مشــخصات و تاریخ تولید و مصرف آن روی 
بســته بندی کلی یا همان کارتــن آن درج 
می شده است و کمتر به این قضیه توجه شده 
که مشخصات کلی محصول بر اساس قانون 
روی تک تک تخم مرغ هایی که در واحدهای 

مرغداری تولید می شود باید درج شود.

  یک تاریخ تولید برای همه
شــهروندی در حــال خریــد از یکــی از 
فروشــگاه های شهر مشهد در واکنش به این 
پرســش که آیا برای خرید تخم مرغ به درج 
مشــخصات آن روی هر کدام از آن ها توجه 
می کند، می گوید: راســتش را بخواهید من 
هم خیلی وقت بود همین پرسش در ذهنم 
بود که کجا می توانم این مشــخصات را پیدا 
کنــم تا اینکه از یکــی از مغازه دارها در این 
زمینه پرسیدم. پاســخ او به من این بود که 
این مشــخصات را روی کارتن تخم مرغ ها به 

صورت کلی درج می کنند. 
وی می افزاید: به همان بســته بندی هایی که 
تعداد کمی از تخم مرغ را در بسته های خیلی 
کوچــک در بازار عرضــه می کنند نیز توجه 
کــردم؛ فقط روی همان بســته بندی تاریخ 
تولید و مصرف و بقیه موارد را لحاظ می کنند 
و بــه صورت تک تک هیــچ تخم مرغی این 

مشخصات را ندارد.
یکی دیگر از شــهروندان نیز با ابراز گالیه از 
این موضــوع می گوید: تخم مرغ یکی از مواد 
غذایی پرمصرف است که به دلیل ترکیباتی 
کــه دارد خیلــی زود دچار فســادپذیری 
می شود به همین دلیل باید روی هر کدام از 
تخم مرغ ها مشخصات تولید و انقضای کامل 
درج شود تا ما به عنوان مصرف کننده از سالم 

بودن آن اطمینان داشته باشیم.
او همچنین به نکته دیگری اشــاره می کند 
و می افزایــد: تخم مرغ ها بایــد از روز تولید، 
مشخصاتشان روی آن ها درج شود نه پس از 

انتقال و در محل دیگر؛ چراکه من تا جایی که 
اطالعــات دارم در حال حاضر تخم مرغ هایی 
کــه در بازار موجود هســتند از مرغداری ها 

و  می شــوند  خریــداری 
در مکانــی دیگر از روزی 
که بســته بندی می شوند 
مشــخصات روی بسته ها 
این یعنی  درج می شــود 
زمانــی که می گــذرد به 
هیچ وجه لحاظ نمی شود. 
بارها شــده که برای خانه 
تخم مــرغ خریدم و وقتی 
کنم  استفاده  می خواستم 
خراب  که  شــدم  متوجه 
شــده و قابــل اســتفاده 
نیســت. وقتی مشخصات 
درســتی روی تــک تک 

تخم مرغ ها درج بشــود می شود با اطمینان 
آن ها را مصرف کرد.

  اقدامی که عملی نشد
مهدی مقدســی، کارشناس مسئول معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی با اشــاره به اینکه نظارت 
بر توزیــع فراورده های خــام دامی، طیور و 
شــیالت بر عهده اداره کل دامپزشکی است 
اما یکســری قوانین عــام در حوزه اداری در 
مبحــث نظارتی این اجازه را به ما می دهد تا 
در این خصــوص ورود پیدا کنیم، می گوید: 
در همین راستا و بر مبنای قانون عام حقوق 
مصرف کننــده هر کاالیی چــه وارداتی چه 

تولید داخلی باید دارای مشــخصات مربوط 
به آن باشــد آن هم به صــورت کامل. هیچ 
تفکیکــی هم در این مورد وجــود ندارد که 
این کاال یا محصول کشاورزی 
اســت یا دامی یا هــر چیز 
دیگری. تخم مرغ هم یکی از 
کاالهــا و محصوالت مصرفی 
مردم اســت کــه اتفاقاً جزو 
مواد غذایی سریع الفســاد به 
حساب می آید با این توضیح 
که در شــرایطی غیریخچالی 

نگهداری و عرضه می شود. 
وی در ادامــه می افزایــد: با 
توجه به شرایطی که تخم مرغ 
روی  مشــخصات  درج  دارد 
تک تک این محصول غذایی 
باید انجام شود، از مبدأ تولید 
که مرغداری ها باشند که این اتفاق قرار بود 
از اول اردیبهشــت گذشــته اجرایی شود و 
تخم مرغ بدون مشخصات وارد بازار نشود اما 

هنوز اجرایی نشده است.

  نظارت ها شدت پیدا می کند
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت خراســان رضوی 
همچنین تأکید می کند: همان طور که گفتم 
باید این اقدام از همــان مرغداری ها انجام ؛ 
چراکه وقتی در محل توزیــع این کار روی 
بسته بندی یا کارتن آن ها انجام شود ممکن 
اســت چند روز از تولید آن گذشته باشد و 
تاریخ درج شــده دقیق نباشــد و مشکالتی 

برای مردم به وجود آورد.
مقدسی با اشــاره به اینکه برخی از اقدامات 
برای کنترل و اجرایی شدن درج مشخصات 
روی تخم مرغ انجام شده است، می افزاید: این 
مورد به اطالع برخی از فروشــگاه های بزرگ 
و شرکت های پخش و توزیع رسیده است به 
همین دلیل پس از دهه آخر صفر نظارت ها 
بر واحدهای شهر بیشتر خواهد شد و اعالم 
می کنیم با توجه به اینکه کاالهای بدون درج 
مشــخصات را با عنوان تقلب می شناســیم، 
تخم مرغ هایی که این گونه باشــند توقیف و 
عرضه کنندگان آن ها هم جریمه خواهند شد.

وی همچنین به این نکته اذعان می دارد که 
متأســفانه برخی از فروشندگان مشخصات 
درج شده روی تخم مرغ ها را گاهی به عنوان 
تخم مرغ های مارکدار به فروش می رســانند 
یادآور می شــود: مواردی از سوءاستفاده در 
این شرایط وجود دارد که مردم باید در موقع 
خرید به آن توجه داشــته باشــند تا برخی 
افراد سودجو از این طریق به بهانه تخم مرغ 
مارکدار از آن ها پول بیشتری نگیرند. ضمن 
اینکه تأکید ما بر این است که مردم از خرید 
تخم مرغ بدون مشخصات خودداری کنند تا 
سالمت این محصول برای مصرف تأیید شود. 

درپی استعفای دکتر دارابی
   سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد منصوب شد
قــدس: با حکــم وزیر 
سرپرســت  بهداشــت، 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 

مشهد منصوب شد. 
ســوی  از  حکمــی  در 
وزیر  نمکی،  سعید  دکتر 
بهداشت، درمان و آموزش 

پزشــکی، دکتر سید محمدحســین بحرینی طوسی به عنوان 
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مشهد منصوب شد. پیش از این دکتر محمدرضا دارابی از آبان ماه 
ســال ۹۶ بر این پست تصدی داشت. دکتر محمدرضا دارابی در 
نامه ای که ۲۷ مهر ماه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ارســال کرده، آورده است: در چند ماه گذشته کار برای اینجانب 
در دانشگاه بسیار سخت گردید و با توجه به موانع و مشکالتی که 
از بیرون و داخل دانشگاه وجود دارد و جناب عالی به خوبی به آن 
واقفید خدمت رسانی به مردم شریف استان با مشکالتی مواجه 
شده است لذا تداوم خدمت در این مسئولیت را با شرایط فعلی به 
نفع دانشگاه و استان ندانسته و استعفای خود را تقدیم می نمایم.

دکتر دارابی در این نامه اظهار امیدواری کرده اســت با تســریع 
در تصمیم گیری مناسب و انتصاب فرد مورد نظر و حمایت تمام 
عیار جناب عالی و برقراری تعامل با این دانشــگاه شــاهد تداوم 
خدمت رســانی مطلوب به زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( باشیم.

    میزبانی ۱۸۰ مدرسه مشهد
 از زائران ایام پایانی ماه صفر

در  مدرســه   ۱۸۰ ایرنا: 
کالنشهر مشــهد در ایام 
پایانی مــاه صفر از زائران 
پیــاده علی بن موســی 
الرضا)ع( میزبانی می کنند.

رئیس ســتاد اســکان و 
کل  اداره  رفاهی  خدمات 

آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: خدمات رسانی به 
زائران در این ایام یکی از اقدامات و برنامه های ساالنه این اداره کل 
است. حسین شادکام افزود: در حوزه اسکان زائران در دهه آخر 
صفر در استان سه نوع خدمت به زائران ارائه می شود که نخستین 

آن فراهم کردن شرایط اسکان برای مسافران و فرهنگیان است.
وی ادامه داد: آماده سازی ۱۴۰ مدرسه برای اسکان زائران پیاده و 
خدمات رسانی به گروه هایی که در قالب زائر پیاده وارد می شوند از 

خدماتی است که در این ایام ارائه می شود.
رئیس ستاد اسکان و خدمات رفاهی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان خراســان رضوی گفت: عالوه بر این تعداد مدرسه، ۴۰ 
مدرســه به زائران پیاده خدمات دهی می کنند به این شکل که 
عالوه بر اســکان زائران، مجموعه مدیر مدرسه، همکاران، اولیا 
و دانش آموزان نیــز در امر پذیرایی و خدمت رســانی به زائران 
 اعم از تأمین وعده هــای غذایی، خدمات در حوزه های مختلف، 

حمل و نقل و برنامه های فرهنگی فعالیت می کنند.
شادکام افزود: در این ۴۰ مدرسه اولیای مدرسه و دانش آموزان در 
قالب طرح گام های عاشقی فعالیت می کنند که فلسفه برگزاری 
این طرح تربیت دانش آموزان در تمامی ساحت ها و خارج شدن 
از تربیت صرف آموزشــی است. وی ادامه داد: اقامت زائران پیاده 
در مدارس آماده شده از ظهر چهارم تا ظهر هفتم آبان ماه انجام 
می شــود و  با توجه به پیش بینی ورود ۵۰۰هــزار زائر پیاده در 
روزهای پایانی ماه صفر به مشهد پیش بینی شده است که حدود 
۶۰درصد این شمار در مدارس آماده سازی شده اسکان داده شوند.

    پژوهش دانش آموز بجنوردی
 در جشنواره نانو اول شد 

حاتمی،  مصطفی  ایرنا: 
پژوهشــگر  دانش آمــوز 
بجنوردی موفق به کسب 
دهمین  نخســت  عنوان 
فناوری  و  علوم  جشنواره 

نانو کشور شد. 
متوسطه  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش خراســان شــمالی اظهار کرد: پژوهشسرای 
دانش آموزی بجنورد تنها با یک مقاله پژوهشی در این جشنواره 
که مهر امسال در تهران برگزار شده بود، شرکت کرد که این مقاله 
توانســت مقام نخست کشوری را برای این شهرستان به ارمغان 
آورد. محمد سیدی با بیان اینکه این دانش آموز در مقطع متوسطه 
تحصیل می کند، افزود: این جشنواره شامل بخش های مختلفی 
چون کارســازه، محصول نرم افزاری، گزارش علمی، مقاله علمی 
پژوهشی، ایده پردازی مقطع ابتدایی، ایده پردازی مقطع متوسطه، 
نقاشی مقطع ابتدایی، نقاشی مقطع متوسطه و داستان نویسی بود.

رئیس اداره بهزیستی خبر داد 
  پرداخت 4 میلیارد ریال تسهیالت 

برای اشتغال نابینایان نیشابوری
نیشابور- قدس: رئیس 
اداره بهزیستی شهرستان 
پرداخــت  از  نیشــابور 
۴میلیارد ریال تسهیالت 
نابینایان  اشــتغال  برای 

نیشابوری خبر داد.
علی صدر گفت: از ابتدای 

سال ۹۷ تاکنون برای ۲۴ نفر از افراد نابینا اشتغال ایجاد شده که 
برای این منظور ۴میلیارد ریال  تســهیالت به آن ها تعلق گرفته 
اســت. وی افزود: حدود یک هزار فرد نابینا در نیشابور داریم که 
۷۰۰ نفر آن ها معادل ۷۰درصد جمعیت نابینایان شهرستان زیر 

پوشش بهزیستی قرار دارند و از خدمات آن بهره مند شده اند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر اهدای وسایل توانبخشی نظیر لوح، 
قلم، ســاعت گویا و... به روشندالن، در زمینه های درمانی، تهیه 
جهیزیه، کمک هزینه های تحصیلی و سایر موارد نیز مبلغ ۳۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ســازمان و مشارکت های مردمی 

پرداخت شده است.
صدر یادآور شــد: هم اکنون ۲۰ دانشجوی روشندل زیر پوشش 
داریم که تا سقف ۴۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی  و شهریه 
می گیرند و برای بهبود شرایط تحصیلی  آن ها سه دستگاه لپ تاپ 

به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال نیز خریداری شده است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیشابور تصریح کرد: ۱۵۰ نفر از 
روشندالن نیز در قالب طرح »معین الضعفا« برای زیارت بارگاه منور 

رضوی به مشهد اعزام شده اند و از این سفر معنوی بهره برده اند.

 فرمانده مرزباني خراسان رضوی 
در دیدار با خانواده شهدای مرزبانی: 

  شهدا و خانواده شهدا بیشترین نقش را 
در اقتدار و امنیت کشور دارند

مرزباني  فرمانده  قدس: 
رضوي  خراســان  استان 
در دیــدار بــا خانــواده 
شهیدان »زبردست، نامدار 
و چراغی« در شهرســتان 
تربت حیدریه گفت: شهدا 
و خانواده شهدا بی تردید 
بیشــترین نقش را در اقتدار و امنیت امروز میهن اسالمی ایران 
دارند زیرا قطره قطره خون این عزیزان درخت تنومند انقالب ما 

را پرورش داده است.
سردار جان نثار افزود: گرچه جای شهدا امروز در بین ما خالیست 
اما تأثیر فداکاری آن ها همواره پشتوانه راه این ملت است، یاد این 
عزیزان همیشــه در دل های ما بیدار است و سعی ما حراست و 
خدمت به این مرز و بوم و پاسداشت خون ریخته شده  شهداست.

حجت االسالم والمسلمین علیرضا رامیار، رئیس عقیدتی سیاسی 
مرزبانی استان نیز در این دیدار بیان کرد: شهید عالوه بر اینکه 
برای خانواده  شهدا افتخار است موجب افتخار یک محله، یک شهر 

و یک کشور است.

نماینده مشهد در گفت وگو با قدس تأکید کرد 
  بسیج امکانات مردمی و دولتی برای 

j خدمات رسانی به زائران امام رضا
مردم  نماینده 
مشهد و کالت 
شــورای  مجلــس  در 
گفــت:  اســالمی 
و  دولتی  دســتگاه های 
مــردم مشــهد همــه 
امکانات را برای میزبانی 

از زائران در دهه پایانی صفر بسیج کنند.
رضا شــیران خراســانی اظهار کــرد: دســتگاه های دولتی، 
شهرداری، هیئت های مذهبی، مساجد و مهم تر از همه مردم 
مشهد تمام امکانات خود را در دهه آخر صفر به کار بگیرند تا 
میزبانی شایسته ای از زائران که از سراسر کشور و حتی نقاط 
مختلف دنیا برای حضور در مراســم عزاداری به شهر مشهد 

سفر می کنند، صورت بگیرد. 
وی ادامه داد: همچنین بر اساس مبانی دینی، مجاوران نسبت 
به زائران وظایفی دارند و شــرایطی را باید فراهم نمایند که 
زائران به نحو مطلوب در مدت زمان حضور خود از زیارت امام 

رضا)ع( بهره بگیرند. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به اینکه همدلی و همراهی مردم با دســتگاه های متولی در 
میزبانــی از زائــران نقش تأثیرگــذاری دارد، تصریح کرد: از 
سمن ها و فعاالن اجتماعی نیز تقاضا داریم در تقویت فرهنگ 
میزبانی از زائران در دهه پایانی ماه صفر مشارکت و همکاری 
داشته باشند و گروه های اجتماعی مواردی نظیر رعایت حقوق 
شهروندی، محبت و مهربانی به یکدیگر را در بین شهروندان 

بیشتر از گذشته فرهنگ سازی کنند.
شیران خراسانی افزود: از شهروندان نیز انتظار می رود همچون 
سال های گذشته با مهربانی با زائران برخورد کنند و امکاناتی 
هر چند اندک را که به آسایش زائران کمک می کند در اختیار 
زائران و یا دستگاه های متولی قرار دهند و از طرفی حتی اگر 
امکاناتی نیز در اختیار ندارند با کمک های معنوی و مواردی 
نظیر گشــاده رویی، رعایت حقوق شهروندی و ارائه اطالعات 
درســت به زائران کمک نمایند تا عالوه بــر اینکه زائران از 
عزاداری این ایام به طور مطلوب بهره مند شوند خاطره خوبی 

نیز از شهر مشهد در ذهن آن ها به یادگار بماند.

   جشنواره آلو و گردو 
در کوهسرخ کاشمر برگزار شد

قــدس: مدیــر میراث 
و  فرهنگی، گردشــگری 
صنایع دســتی کاشــمر 
بــا  همزمــان  گفــت: 
چهارمیــن همایش ملی 
زن و گردشگری روستایی 
جشنواره آلو و گردو نیز در 

بخش کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر برگزار شد.
رضا یوسفی در این باره گفت: جشنواره گردو و آلو در دو روستای 
هدف گردشگری کریز و طرق بخش کوهسرخ و برای نخستین 
بار برگزار شــد. وی اضافه کرد: پیش از این دو جشــنواره، آیین 
شیره پزی در بخش مرکزی و برداشت ریواس در بخش کوهسرخ 
برگزار شده اســت و تالش می شود تا پایان سال، جشنواره های 

محلی دیگری از جمله انار، زعفران و کف زنی برگزار شود.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

رضا طلبی   معاون امور هماهنگی اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی گفت: 
استان از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر و تأمین اقالم مورد نیاز 
آن ها برخوردار است.  علی رسولیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: بر اساس تجربه های 
ســال های گذشته و جلسات مختلفی که در مورد تأمین کاال و بازار برگزار شده است، استان 
خراسان رضوی و مشهدالرضا دارای آمادگی کامل برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر و تأمین 

اقالم مورد نیاز آن هاست.
وی تصریح کرد: برنج، روغن، گوشت منجمد، آرد، شکر و اقالم دیگر به قیمت تنظیم بازار و به 

هر اندازه ای که مورد نیاز هیئت های مذهبی باشد وجود دارد و توزیع خواهد شد. 
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر توزیع برخی 
از این اقالم شروع شده است و حتی پیش بینی می شود اقالم مورد نیاز و تقاضای هیئت های 

مذهبی از حجم کاالهایی که برای این ایام پیش بینی شده است، کمتر باشد.
رســولیان با بیان اینکه ذخایر کاالیی استان برای دهه آخر صفر خوب است، افزود: همچنین 
جلسه تنظیم بازار استان نیز به منظور مدیریت بازار در دهه آخر صفر برگزار شد و قیمت ها یک 
به یک مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس بررسی ها، قیمت کاالها در استان خراسان رضوی 

نسبت به کل کشور بسیار پایین تر است.
وی تصریح کرد: تنها در مورد برنج پاکســتانی در برخی انواع آن قیمت استان در حدود هزار 
تومان باالتر است که با مراجع قضایی هماهنگی صورت گرفت که از محل کاالهای احتکار شده، 
کمبود در این زمینه جبران شود و از طرفی چون در حال حاضر توزیع برنج های وارداتی ممنوع 
است با تهران هماهنگی هایی مبنی بر توزیع برنج هایی که در انبارها موجود است صورت گرفت، 
اما در مورد توزیع برنج هندی با قیمتی در حدود ۶ هزار تومان هیچ محدودیتی وجود ندارد و 

به هر اندازه که مورد نیاز باشد توزیع خواهد شد. 

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مناسبت هایی همچون 
دهه پایانی ماه صفر نقش بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ میزبانی و ارائه سیره و منش امام 
رضا)ع( دارد، اظهار کرد: همچنین یک گروه بازرســی و نظارت ویژه ایام دهه صفر به منظور 
نظارت بر فعالیت اصناف و کســبه در شهر مقدس مشهد تشکیل شده است و تأکید ویژه بر 
برخورد جدی و بازدارنده با افرادی که در حق زائران بی انصافی و تخلف کنند صورت گرفت و 

حتی مواردی نظیر قطع سهمیه در برخی از صنوف نظیر نانوایی ها نیز به تصویب رسید.

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

وضعیت ذخایر کاالیی استان بیشتر از نیاز زائران

تخم مرغ یکی از مواد 
غذایی پرمصرف است 

که خیلی زود دچار 
فساد می شود به همین 

دلیل باید روی هر کدام 
از تخم مرغ ها مشخصات 

تولید و انقضای کامل 
درج شود
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لوبیا قرمز

   در ایام اربعین حسینی صورت گرفت

 انجام بیش از 3۰۰پرواز 
در مسیر مشهد- عتبات عالیات

قدس: ۳۰۸ پرواز به مناسبت ایام اربعین حسینی در 
مسیر مشهد- عتبات عالیات انجام شد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: این تعداد 
عملیات پروازی مســافری شــامل ۲۲۶پرواز رفت و 
برگشــت در مسیر مشــهد- نجف و ۸۲پرواز رفت در 
۲۰روز گذشته در مسیر مشهد- عتبات عالیات انجام 

شده است.
محمدباقر قاســم زاده افزود: با هدف تســهیل انتقال 
زائران به عتبات عالیات قرار شــده است از ۱۵مهر تا 
۱۵آبان پروازهای مسیر نجف با حدود دو برابر افزایش 
در مقایســه با ماه های عادی سال به ۱۴۱پرواز رفت و 

برگشت برسد.

   به همت هالل احمر نیشابور صورت گرفت

آماده سازی مرکز ارائه خدمات امدادی 
j درمانی به زائران پیاده امام رضا

قدس: مرکز ارائه خدمات امدادی درمانی به زائران پیاده 
امام رضا)ع( در محور نیشابور به مشهد به همت هالل احمر 

نیشابور آماده سازی شد.
رئیس جمعیت هالل احمر نیشابور با اعالم این خبر گفت: 
این مرکز در قالب اجرای طرح »همســفران خورشید« با 
هدف ارائه خدمات مطلوب و مناسب به زائران پیاده زیارت 
امام رضا)ع( در کیلومتر۷۰ محور نیشابور به مشهد مقدس 

راه اندازی می شود.
اســماعیل شــاه بیگی افزود: در این  مرکز کــه از یکم تا 
ششم آبان فعالیت می کند به طور میانگین روزانه ۳۰نفر 
از جمله پزشــک، پرستار و ماما به زائران خدمات درمانی 

ارائه می کنند.

   چهارم آبان ماه آغاز می شود

حرکت کاروان پیاده روی دانشجویان 
دانشگاه آزاد از نیشابور به سمت مشهد

نیشابور- خبرنگارقدس: رئیــس دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد نیشابور از حرکت کاروان بزرگ پیاده روی دانشجویان 
دانشــگاه آزاد اسالمی سراسر کشور )نیشــابور تا مشهد 
مقدس( از ۴ الی ۶ آبان۹۸ به میزبانی این دانشگاه خبر داد.

جعفر ســعیدی گفت: همزمان با رحلت جانســوز پیامبر 
اســالم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( 
حدود یک هزار نفر از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمی 
سراسر کشور از شهر ملک آباد تا مشهد مقدس را به صورت 

دسته جمعی پیاده روی خواهند کرد.
وی افزود: دانشجویان شرکت کننده در این پیاده روی شنبه 
۴ آبان۹۸ از دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور به سمت 

مشهد مقدس حرکت خواهند کرد.



روی خط حادهث

حمل و نقل

رتاکیف

شهری
 کاروان خدام الحسین پاکبانان 

شهرداری به مشهد بازگشتند
از  جمعــی  قــدس: 
شــهرداری  پاکبانــان 
قالب  در  کــه  مشــهد 
خدام الحســین  کاروان 
برای خدمــت به زائران 
راهپیمایی عظیم اربعین 
حســینی به عراق رفته 

بودند، روز گذشته در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد 
مشهد مورد استقبال قرار گرفتند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: ۶۰۰ پاکبان 
شهرداری در مدت ۱۲ روز در شهر نجف اشرف یک میلیون 
و ۲۰۰ هــزار مترمربع از مســیر اطراف حرم مطهر حضرت 
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( و همچنین مسیر پیاده روی 

زائران اربعین حسینی را در کربال آراسته و پاکیزه کردند.
مهــدی یعقوبی افزود: امروز ۲۹ مهر مــاه نیز دیگر اعضای 

کاروان پاکبانان شهرداری به مشهد بازخواهند گشت.

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان جنوبی:

 کنترل هوشمند ترافیک در بیرجند 
مغفول مانده است
قــدس : رئیس پلیس 
رانندگی  و  راهنمایــی 
خراســان جنوبی گفت: 
کنترل هوشمند ترافیک 
در بیرجند مغفول مانده 
و نیازمنــد توجــه ویژه 

متولیان است.
سرهنگ علیرضا عباسی افزود: براساس بررسی های صورت 
گرفته در مراکز استان ها و شهرهایی که به توسعه و تجهیز 
دوربین ها، معابر شهری، تقاطع ها، زیرگذرها و روگذرها برای 
ترددها بیشتر توجه شده، آمار حوادث ترافیکی بسیار کاهش 

یافته است.
وی بیان کرد: متأسفانه در تصادفات پنج سال گذشته در شهر 

بیرجند ۶۸ نفر کشته و 5 هزار و ۲۲۸ نفر مجروح شده اند.
رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی با تشکر از اقدامات مثبت 
انجام شده توسط دستگاه های مربوط در حوزه هوشمندسازی 
ترافیک درون شــهری گفت: با وجود این اقدامات؛ وضعیت 
موجود شهر بیرجند در حد مرکز استان نیست و متولیان امر 

باید اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
وی یکی از مشــکالت جــدی را مربوط بــه حوزه فرهنگ 
رانندگی دانست و اضافه کرد: باید به دنبال تغییر رفتارهای 
غلط و فرهنگ ســازی نیز باشــیم و تغییر رفتــار به عنوان 

مهم ترین موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 انفجار منزل مسکونی در مشهد 
یک نفر را مصدوم کرد

خط قرمز: مدیر منطقه 
یک عملیات آتش نشانی 
شهر مشهد از امدادرسانی 
ایستگاه  دو  آتش نشانان 
به مصدوم سانحه انفجار 
توأم با آتش ســوزی یک 
منزل مسکونی در منطقه 
قاسم آباد مشهد خبر داد.  سرآتشیار محسن اسدی با بیان این 
مطلب افزود: صبح روز گذشته در پی تماس تلفنی شهروندان 
با ســامانه ۱۲5 مبنی بر شنیده شــدن صدای انفجار از داخل 
یک منزل مسکونی، ســتاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان و 
نجاتگران ایستگاه های شماره ۷ و ۳۴ را به محل حادثه در خیابان 
بهورز اعزام کرد. این مقام مســئول در آتش نشانی شهر مشهد 
خاطرنشــان کرد: با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد 
انفجار توأم با آتش سوزی در طبقه اول یک آپارتمان مسکونی سه 
طبقه به وقوع پیوسته و در پی آن یک مرد جوان به شدت دچار 
سوختگی شده که آتش نشانان ضمن خارج کردن فرد مصدوم از 
محل حادثه وی را برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل داده و آتش سوزی ناشی از این انفجار را 
هم مهار کردند. مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی شهر مشهد 
خاطرنشان کرد: در پی این انفجار به بخشی از این منزل مسکونی 
خساراتی وارد آمد و کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی علت 

دقیق این حادثه هستند.

 مرگ یک دانش آموز در مسیر مدرسه
خط قرمز: بر اثر واژگونی 
خــودرو  دســتگاه  یک 
سواری در مسیر مدرسه 
در منطقه جلگه رخ یک 
دانــش آموز فــوت و دو 
دانش آموز دیگر مجروح 
شــدند. مهدی مجیدی 
فرد، سخنگوی آموزش وپرورش خراسان رضوی با اعالم این خبر 
تصریح کرد: متأسفانه صبح روز گذشته یک دستگاه خودروی 
سواری در مسیر روستای رودخانه به سمت روستای اسدآباد در 
منطقه جلگه رخ واژگون و در اثر این حادثه دانش آموز پایه هشتم 

دبیرستان شبانه روزی این منطقه جان خود را از دست داد.
وی افزود: همچنین در این سانحه دو دانش آموز دیگر مجروح 
شدند که جهت پیگیری روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

مجیدی فرد اظهار کرد: خودرو سانحه دیده سرویس دانش آموزی 
نبوده و به صورت آزاد وظیفه انتقال این سه دانش آموز به مدرسه 

را بر عهده داشته است.

 دستگیری ۴۰ متخلف میراث فرهنگی 
در خراسان شمالی

یگان  فرمانــده  فارس: 
حفاظت میراث فرهنگی 
از  شــمالی  خراســان 
دســتگیری ۴۰ متخلف 
در  فرهنگــی  میــراث 
اســتان خبر داد و گفت: 
امسال،  نیمه نخست  در 
۱۸ پرونده قضایی با موضوع میراث فرهنگی برای متخلفان این 
حوزه تشکیل شد. حســین اصغر قنبرزاده اظهار کرد: از تعداد 
۱۸ پرونده تشکیل شــده، چهار مورد مربوط به اشیای تاریخی، 
چهارمــورد فلزیاب، ۶ مورد حفاری، ســه مورد ساخت وســاز 
غیرمجــاز و یک مورد نیز مربوط بــه تخریب آثار تاریخی بوده 
است. وی با بیان اینکه مأموریت های یگان حفاظت چندوجهی 
اســت و جنبه حفاظتی، امنیتی، اطالعاتی و انتظامی از وجوه 
وظایف یگان حفاظت محسوب می شود، افزود: در همین راستا 
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۴۰ نفر متخلف درزمینه میراث 
فرهنگی به مراجع قضایی معرفی شدند. او افزود: انجام اقدامات 
پیشگیرانه و جلوگیری از سرقت، تعرض به میراث ملی، فرهنگی 
و صنایع دستی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و فعالیت هایی 
نظیر تخریب بناهای تاریخی، حفاری غیرمجاز، انتقال، قاچاق و 
خریدوفروش غیرمجاز اشیا ازجمله وظایف یگان حفاظت میراث 

فرهنگی است.

در حوالی قوچان رخ داد
 6کشته و زخمی بر اثر واژگونی خودرو 

فارس: سرپرست جمعیت هالل احمر قوچان از کشته و زخمی 
شدن ۶ نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰5 در محور فاروج 
به قوچان خبر داد. مســعود برازنده با اشاره به حادثه واژگونی 
خودرو در یکی از محورهای مواصالتی این شهرســتان گفت: 
ساعت ۲۱:5 شنبه گذشــته گزارش حادثه واژگونی خودروی 
پژو ۴۰5 در کیلومتر ۱۰ محور فاروج به قوچان گزارش شد که 
بالفاصله تیم های امدادی جمعیت هالل احمر و اورژانس ۱۱5 به 
محل حادثه اعزام شدند. سرپرست جمعیت هالل احمر قوچان 
افــزود: عوامل امدادی پایگاه های جمعیت هالل احمر شــهید 
بابارستمی قوچان و امام رضا)ع( فاروج به همراه نیروهای اورژانس 
۱۱5 به محل حادثه که در محدوده دوراهی روستای جعفرآباد 
بود اعزام شــده و بالفاصله اقدام به رهاسازی مصدومان حادثه 
کردند. وی بیان کرد: متأسفانه یک سرنشین خودروی پژو ۴۰5 
که دختری درحدود شانزده ساله بود در محل حادثه جان خود را 
از دست داده و پنج مصدوم دیگر نیز پس از انجام اقدامات پیش 
بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان موسی بن جعفر)ع( 

قوچان منتقل شدند.

همه چیز در ایست و بازرسی مشخص شد
 کشف نیم تن مواد مخدر در بیرجند

خط قرمز: فرمانده انتظامي خراسان جنوبی از کشف ۴۸۶ کیلو 
و ۴۰۰ گرم تریاک و حشیش در این استان خبر داد.

سردار مجید شجاع در تشریح این خبر، اظهار داشت: مأموران 
ایســت و بازرسي علي آباد شهرســتان بیرجند هنگام کنترل 
محورهاي عبوري به یک کامیون مشکوک و خودرو را به الین 
بازرســي هدایت کردند. فرمانده انتظامي استان افزود: مأموران 
در بازرســي از این خــودرو ۴۷۶ کیلو و ۴۰۰ گــرم تریاک و 
۱۰ کیلوگرم حشــیش که به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود، 
کشف کردند. سردار شــجاع تصریح کرد: در این رابطه خودرو 
توقیف و دو نفر در این باره بازداشــت که با تشــکیل پرونده به 

مراجع قضایي معرفي شدند.

زاویه تصویر

دورخیز برای تخلفی عجیب!
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عقیل رحمانی یک برند شناخته شده چای 
در کشور که همزمان با آغاز نوسان های ارزی 
بــه دنبال گرفتن ماهی طمع خود از این فضا 
بود، با شیوه ای قدیمی دست به گران فروشی 
بیش از یک میلیارد تومانی زد که با هوشیاری 
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراســان رضوی پرده از این اقدام سودجویانه 

برداشته شد.

 برند معتبر خودش نرخ هم مصوب 
می کرد!

باال و پایین رفتن نرخ ارز همیشه دردسرهای 
خودش را دارد، مشــکالتی که سرانجام و در 
خــط پایان دود آن به چشــم مصرف کننده 
می رود؛ چــرا که برخی واحدهای تولیدی که 
انصاف و مروت را کنار گذاشــته اند، از فضای 
نابسامان اقتصادی برای تلمبار کردن سودهای 

نامشروع استفاده کرده و خواهند کرد.
بارهــا خبرهای برخورد دســتگاه قضایی و... 
با متخلفان متعدد در ایــن زمینه را در خط 
قرمز روزنامه قدس منتشر کرده ایم، اما این بار 
نمونه ای که به آن خواهیم پرداخت، توسط یک 

برند معتبر چای در مشهد رقم خورده است.
ماجرا این گونه لو رفت که چندی پیش قاضی 
دشــتی فدکی، جانشین دادســرای انقالب 
مشــهد در پی دریافت یک گزارش مردمی از 
تخلف گران فروشی یک برند چای در مشهد، 
دستور بررسی واقعه و جمع آوری ادله تخلف 
را به معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراسان رضوی داد.
از همین رو بود که مهدی مقدسی، کارشناس 
مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت تیمی از 
کارشناسان زبده آن معاونت را برای انجام این 

امر محوله راهی سطح شهر کرد.
در پی این اقدام و بازدید نامحســوس از بازار 
مصلی و... کارشناسان توانستند چندین بسته 
چای متعلق به برند مذکور را کشــف کنند. 
بسته بندی نمونه های 5۰۰ گرمی چای ابتدا 
مــورد بازبینی دقیق قرار گرفــت که به این 
واســطه تمامی ماجرا و نحــوه تخلف صورت 
گرفته لو رفــت؛ چراکه وقتی کارشناســان 
قسمت درج قیمت کاال و دیگر مشخصاتی که 
باید واحد تولیدی روی بسته بندی محصول 
به وسیله دستگاه های مخصوص حک می کرد، 

مشاهده شــد، قیمت  روی 
تمامی محصوالت پاک شده 
و به وسیله یک جت پرینتر 
از بسته  روی قسمتی دیگر 
چند  جدید  قیمــت  بندی 
ده هــزار تومان گران تر درج 

شده بود.

 38 هزار پاکت چای 
گران به مردم فروخته شد

بــا دیــدن این اقــدام یک 
فرضیه دیگر هم پیش روی 
کارشناسان معاونت بازرسی 
ســازمان صمت قرار گرفت 

و آن هم این بود که شــاید دســت بردن در 
قیمت ها کار فردی و یا افــراد دیگری به جز 
واحد تولیدی باشــد. برای همین درخواست 
اعزام چندین کارشناس دیگر هم مطرح شد تا 
به آن واسطه تمامی بازارهای سطح شهر مورد 
رصد دقیق قرار بگیرد و اصل ماجرا مشخص 

شد.
با اجرای این گشت منسجم 
نمونه هــای دیگــری هم از 
محصول در نقاط دیگر شهر 
شناسایی و مشخص شد که 
تمامی آن ها به همین شیوه 

تغییر قیمت یافته اند.
برخــی  دیگــر  ســوی  از 
تعداد زیادی  کارتن های که 
چای در آن قرار داشــت و از 
سوی شرکت پلمب و راهی 
بازار شــده بود هم کشــف 
شــد. وقتی بسته های چای 
از داخــل کارتن بیرون آمد، 
مشخص شــد که این اقدام 
روی تمامی محصوالت صورت گرفته و باید کار 

واحد تولیدی باشد.
برهمین اساس به سرعت تمامی فاکتورهای 
و...  خرده فروشــی ها  مراکــز  از  فــروش 
جمع آوری شد و مشخص شد که متأسفانه 

برند مذکور با همین شــیوه حدود ۳۸ هزار 
پاکت 5۰۰ گرمی چای را در شــهر مشهد 
به فروش رســانده و سود چند صد میلیون 

تومانی را به جیب زده است. 

 پرونده به تعزیرات ارسال شد
مهدی مقدسی، کارشــناس مسئول معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان در این زمینه به 
قدس گفت: پس از کشــف این تخلف عظیم 
پرونده ای تحت عنوان گران فروشی برای واحد 
شناخته شــده فعال در حوزه چای به ارزش 
بیش از یک میلیارد تومان تنظیم و به تعزیرات 

حکومتی استان ارسال شد.

دود نوسان های ارزی درچشم مردم و سودش در جیب متخلفان! 

گران فروشی برند چای، کام مصرف کننده را تلخ کرد

در بررسی کارشناسان 
مشخص شد که قیمت  

روی تمامی محصوالت 
پاک شده و به وسیله یک 
جت پرینتر روی قسمتی 

دیگر از بسته بندی قیمت 
جدید چند ده هزار 

تومان گران تر درج شده 
است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی کاهش محسوس دمای 

خراسان رضوی از امروز
قــدس: هواشناســی 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد بر اســاس تحلیل 
نقشــه ها و مدل هــای 
پیش یابی هواشناسی، با 
عبور موج ناپایدار از این 
استان افزایش ابرناکی و 

بارش هــای پراکنده به ویژه در نواحــی غربی توأم با رعد و برق 
پیش بینی می شــود.حداقل دمای امروز در مشــهد با ۴ درجه 
کاهش ۱۱ درجه خواهد بود که این روند تاپایان هفته به ۸ درجه 
خواهد رسید. این سازمان همچنین  برای امروز و روزهای آینده 

در خراسان رضوی بارش باران پیش بینی کرد.
توصیه می شود زائران پیاده دهه آخر صفر که از نقاط مختلف 
این استان به ســمت مشهد می آیند، با توجه به شرایط متغیر 
جوی و کاهش دما، پوشاک گرم به همراه داشته باشند و حتماً به 

اطالعیه های هواشناسی توجه کنند.

خبر
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فضای مجازی: 

خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از کشف 
۲ میلیارد و ۱5۲ میلیون ریال تجهیزات پزشــکی قاچاق درپی 

بازرسی از سه انبار خبر داد.
سردار ابراهیم قربان زاده گفت: در پی دریافت اخبار و اطالعاتی 
مبني بر دپو تجهیزات پزشــکی قاچاق توسط افرادی سودجو 
در ســه انبار در شهر مشهد، رسیدگي به موضوع در دستور کار 

مأموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی با انجام 

یک سري اقدامات نامحسوس، انبارهای موردنظر را شناسایي و 
تحت نظرقرار دادند.

سردار قربان زاده تصریح کرد: مأموران پس از اطمینان از صحت 
موضوع با هماهنگی قضایي به همراه تیمی از کارشناسان معاونت 
غذا و دارو و نماینده تعزیرات حکومتي استان وارد عمل شدند و در 
بازرسي از آن محل انواع تجهیزات پزشکی قاچاق از قبیل قرص، 

آمپول، انواع سرم و محلول، گوشی پزشکی و... را کشف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامي اســتان خراسان رضوی با اشاره به 

اینکه ارزش این محموله توســط کارشناسان ۲ میلیارد و ۱5۲ 
میلیون ریال برآورد شــده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه 
پنج متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبرداد

كشف تجهیزات پزشکی قاچاق در مشهد

سوژه از شما / پیگیری از ما

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 .

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

در ایام شهادت امام رضا )ع( صورت می گیرد
 خدمات رسانی رایگان قطارشهری 
وفعالیت ۱6۰ دستگاه تاکسی صلواتی

قدس: قائم مقام ستاد 
مناسبت های شهرداری 
مشهد با بیان اینکه از 
شب رحلت پیامبر)ص( 
تــا روز شــهادت امام 
هماهنگی  بــا  رضا)ع( 
پلیس راهور، ممنوعیت 

تردد خودروهای شخصی در محورهای منتهی به حرم مطهر 
رضوی اعمال می شود، از اعالم آمادگی ۱۶۰ دستگاه تاکسی 

صلواتی برای خدمت به زائران خبر داد.
مهدی یعقوبی در نشست خبری تشریح برنامه های شهرداری 
مشــهد در دهه پایانی صفر که در سالن شهدای شهرداری 
مشهد برگزار شد، گفت: تالش داریم بدون موازی کاری و با 
تمام ظرفیت های شهرداری مشهد، مراسم دهه پایانی صفر را 

در سال جاری بهتر از سال های قبل برگزار کنیم.
وی از استقرار ۲۰۰ دســتگاه اتوبوس در محورهای ورودی 
برای انتقال زائران پیاده کم توان و سالمند هم خبر داد و اظهار 
کرد: در حال حاضر بیــش از ۲5۰ جایگاه برای نصب پرده 
اطالع رسانی هیئت ها در سطح شهر ایجاد شده و در صورت 

نیاز تعداد آن ها افزایش پیدا می کند.
علی اصغر نیشــابوری مدیــرکل نظارت بــر حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری، هم در ادامه این نشست، گفت: ساعت 
سرویس دهی قطارشهری در روزهای پایانی صفر دو ساعت 
افزایش دارد و در روز شــهادت امام رضــا)ع(، این خدمات 

رایگان است.



ورزش خراسان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

توجه به حقوق کودک را به یک هفته محدود نکنیم
سرور هادیان: اگرچه هفته ملی کودک به پایان 
رسید، اما توجه به کودکان و نوجوانان در همه ایام 

نیاز به برنامه ریزی دارد. 
این گروه سنی به طور قطع آینده سازان کشورمان 
در عرصه های مختلــف علمی، اخالقی و هنری 
خواهند بود. این در حالی است که کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان حس یک نوستالژی را 
به خاطر می آورد. حســی که از گذشته های دور 
بوده، اینکه خانواده ها بچه هایشــان را برای انس 
بیشتر با کتاب و یادگیری هنرهای مختلف به تنها 

مرجع مطمئن یعنی کانون می فرستادند.
 اگرچه کــم کم تعداد آموزشــگاه های آزاد و 
راه اندازی کالس های مختلف در شهر افزایش 
یافــت، اما اینکه کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بتواند جایگاه خودش را در بین این 
حجم باالی آموزشگاه ها حفظ کند، موضوعی 
اســت که نیاز به برنامه ریزی دارد. مرجعی که 
بی شک می تواند برای آینده شخصیت کودکان 
و نوجوانان مفید واقع شــود و گام های مؤثری 
بــردارد. از این رو گفت وگویی را با ابراهیم زره 
ســاز، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
خراســان رضوی انجام داده ایم که ماحصل آن 

پیش روی شماست.
 

  در حال حاضر با توجه به وجود کالس های 
خصوصی مختلف برای گروه سنی کودک و 
نوجوان در شــهر که به صورت تخصصی 
درباره کــودکان و نوجوانان کار فرهنگی، 
هنری و...را انجام می دهد، کانون توانسته 
اســت جایگاه خودش را برای نسل امروز 

حفظ کند؟
به طور قطع حفظ این جایگاه سخت است، چون 
تعداد مراکز ما در مشهد 6 مورد است که تعداد 
محــدودی مربــی دارد و در برابر جمعیت 3/5 
میلیون نفری مشهد، تعداد این مراکز کم است. 
از طرفی فضای تخصصی که در کانون اســت، 
پایه اصلی آن کتاب است و هر زمان برنامه ریزی 
کالس های مختلف باشــد، کانون در صدر قرار 
دارد، چون کانــون کامالً هدفمند و برنامه ریزی 
شــده درباره کتاب از شروع ایده تا چاپ آن گام 
برمی دارد. کتاب های کانون در جلسات مشورتی 
مختلف بررســی و نظرات مختلــف کودکان و 
نوجوانان گرفته و ســپس کتاب چاپ می شود و 
پس ازچاپ در مراکزمختلف کانون قرار می گیرد 
و از این رو براســاس کتاب، 44 فعالیت مختلف 

برای آن برنامه ریزی می شود.
 به اعتقاد مــن کالس های هنری یــا ادبی در 
شــهر منافاتی با کانون ندارد، اما در کانون برای 
خانواده ها یک اطمینان خاطری فراهم می شود 

که فرزندانشان به یک فضای تخصصی، جامع و 
کامل وارد و از همه ظرفیت ها، شخصیت پردازی 
و هویت بخشی ها استفاده می شود که همه این 
مباحث به صورت فرایندی و مدت دار برای کودک 
و نوجوان اتفاق می افتد. کانون برای کســانی که 
عالقه مند هستند فرزندشان به اهداف مدنظرشان 
برسد و در فرایند ویژه ای به بلوغ برسد هنوز هم 

دارای اهمیت است.

  با توجه به تعداد محدود کانون در مناطق، 
امکان پاسخگویی به همه مخاطبان وجود 

دارد؟
ما امســال با حجم عظیمی از مخاطبان مواجه 
شــدیم که برخــی از مراکز ما نمی توانســتند 
جوابگوی مخاطبان باشند و این نیاز وجود دارد 
که در برنامه ریزی های راهبردی به این قســمت 
فضای کار اهمیت داده شود. در حاشیه شهر بیش 
از یــک میلیون نفر زندگی می کنند که حداقل 
300 هزار نفر از آن ها می توانند مخاطب ما باشند 
که متعاقب آن خانواده های آن ها نیز در گام بعدی 

می توانند به مخاطبان ما اضافه شوند.

  برای حل این مشــکل چه راهکاری را 
پیشنهاد می دهید؟

درحال حاضر در کانون کشــور و اســتان ها 
کتابخانه های ســیاری داریم تا بخشی از این 
مشکل را رفع کنند. کتابخانه های سیار می توانند 
به صورت هفتگی با ویژه برنامه هایی که با محوریت 

کتاب است در جاهای مختلف 
باشــند و در واقــع می توانند 
کمبود فضای کتابخانه ای مراکز 
ما را پوشش بدهند. امیدوارم 
مسئوالن با ما همکاری کنند 
تا بتوانیم در خراســان رضوی 
مراکز سیار بیشــتری داشته 

باشیم.

اولویت  شما  اعتقاد  به    
انجام  و  مشــکالت  رفع 
نسل  حق  به  خواسته های 
نوجوان  و  کــودک  امروز 

چیست؟
امروز مهم ترین بحث، حقوق کودک است که یکی 
از دغدغه آن ها این است که بزرگ ترها کمتر به 
صحبت های آن ها گوش می دهند و این در حالی 
است که توقع می رود پدر و مادرحداقل هفته ای 
یک ســاعت برای صحبت کردن با فرزندانشان 
وقت بگذارند تا حرف هایشان را بشنوند. از طرفی 
بخشــی از دغدغه ها به ســازمان ها و مسئوالن 
برمی گــردد کــه آن بحث کودکان کار اســت. 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که در 
شهر و استانمان کودکان کار نباشند و بتوانیم فضا 
را بــه گونه ای آماده کنیم که حداقل کودکان ما 
بتوانند از فضاهای تحصیلی و آموزش و فرهنگی و 
همه حقوقی که برای یک کودک تعریف می شود، 
اســتفاده کنند. همچنین در برخی اســتان ها 

شاهد بحث کودک همسری 
هســتیم کــه امیدواریــم با 
برنامه ریزی های درست شاهد 
کودک همسری در استانمان 
آمار  خوشبختانه  که  نباشیم 

بسیار پایین است.

 دربــاره کـودکـــان 
استثنــایی کانون پرورش 
در  برنامه هایی  چه  فکری 

آینده دارد؟ 
در اســتان فقط یک مرکز 
فراگیر داریم و متأسفانه برای 
کودکان و نوجوانانــی که دارای معلولیت های 
گوناگون هستند و نیاز به توجه بیشتری دارند، 
همان مرکز هــم دارای موقعیت مکانی خوبی 
نیست، بنابراین باید توجه ویژه ای به کودکان 
و نوجوانانی که شرایط خاص دارند، بشود عالوه 
بر آن نیاز به سالم و ایمن سازی فضا های شهری 
برای همه کودکان داریم. آن ها باید در پارک ها 
یا درشــهر بتوانند از فضا های عمومی استفاده 
کنند. باید برایشان این فضا ها طراحی شود و 
به نظر من این به عنوان یک مطالبه و دغدغه 
است، زیرا هرچقدر کودک ما بازی داشته باشد، 
می تواند تفکر و خالقیت خودش را بیشتر در 
فضا های فرهنگی به منصه ظهور برساند و در 
آینده خودش و فضایی که برایش در نظر گرفته 

می شود، می تواند مؤثر باشد.

میراث
 آسباد تاریخی پطرو در شهرستان زاوه 

مستندسازی شد
قدس: رئیس اداره میراث 
گردشــگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی  و 
شهرســتان های تربــت 
از  زاوه  و  حیدریــه 
مستندسازی تنها آسباد 
تاریخی شهرستان زاوه با 

مشارکت پایگاه پژوهشی آسبادهای ایران خبر داد.
علی محمدی گفت: با پیشــنهاد پایگاه آسبادهای ایران و در 
راستای مستندسازی آسباد، طرح مطالعاتی و مستندنگاری 
تنها آسباد باقی مانده در روستای پطرو شهرستان زاوه انجام 

شد.
وی افزود: روســتای پطــرو به دلیل موقعیــت راهبردی و 
جغرافیایی همزمان با فصل برداشت غالت در معرض بادهای 
شدید اســت و مهم ترین دلیل ساخت آسباد در این منطقه 

همین وزش بادهای شدید بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:
  به زودی در صالح آباد اداره ورزش 

و جوانان مستقل تشکیل می شود 
صاحبــی: مدیــرکل 
جوانــان  و  ورزش 
با  رضــوی  خراســان 
صالح آباد،  در  حضــور 
این شهرســتان  گفت: 
خوبی  بســیار  ظرفیت 
در حــوزه ورزش دارد 
و شایســته خدمات بیشــتری در این حوزه اســت و به 
زودی در این شهرســتان در زمینه تشــکیل اداره ورزش 
و جوانان مستقل، تشــکیل هیئت های ورزشی، برگزاری 
دوره های مربیگری و توجه به ورزش روســتایی اقداماتی 

انجام خواهیم داد.
فرزاد فتاحی افــزود: امروزه باید بــه مقوله ورزش توجه 
جدی شود و اگر می خواهیم در حوزه آسیب های اجتماعی 
و درمان بیماری ها هزینه کمتری بپردازیم، باید به مقوله 
ورزش اهمیت بیشــتری بدهیم و هــر قدر در امر ورزش 
توجه بیشــتری شود آســیب های اجتماعی و هزینه های 

بیماری ها هم به همان نسبت کمتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در ســال جاری افزون بــر 91 پروژه را 
افتتاح خواهیم کرد که حدود 50 درصد از این پروژه ها در 
روستاها به بهره برداری می رسد و این موضوع نشان دهنده 
توجه دولت و وزارت ورزش و جوانان به مناطق روستایی 
است، چراکه یکی از مهم ترین کارهایی که می تواند نشاط 
و سالمتی روحی و جسمی را ایجاد کند همین مکان های 

ورزشی است.

  تاخت و تاز سوارکاران 
خراسان رضوی در تربت جام 

ســوارکار   11 قدس: 
تایباد،  جــام،  تربت  از 
باخرز، مشهد، صالح آباد 
پیست  در  نیشــابور  و 
ســوارکاری  جدیــد 
تربــت جام بــه رقابت 

پرداختند. 
و  ســوارکاری  هیئــت  سرپرســت  عرفانیــان   مهــدی 
اســب دوانی تربت جام، گفت: این مســابقات که از سوی 
هیئت ســوارکاری و با همکاری و مشارکت اداره ورزش و 
جوانان شهرستان در پیست تازه تأسیس سوارکاری تربت 
جام و به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد با 
اســتقبال خوبی از سوی مردم و عالقه مندان به این رشته 

همراه بود.
وی ادامه داد: مســابقات در دو قســمت یورقه و کورس 
برگزار که در قســمت یورقه، اســب حیــران به مالکیت 
رجبعلــی زاده و ســوارکاری فــاروق صیــدی از تایباد، 
 اســب مسلسل به مالکیت حســن فرهادی به سوارکاری 
گل محمد فرهادی از تربت جام و اسب ترکان به مالکیت 
مهدی عرفانیان و به ســوارکاری فرشید فرهادی از تربت 
جام به ترتیب مقام های اول تا ســوم را کسب کردند و در 
قسمت کورس تنها دو نفر شــرکت کرده بودند که اسب 
رودریگو به مالکیت جواد شاملو و سوارکاری محمد آزموده 
مقام اول و اســب مشکی به مالکیت اسماعیل جاغوری به 

مقام دوم دست یافت.

  قهرمانی نماینده گناباد 
در لیگ برتر فوتسال خراسان رضوی

فوتســال  تیم  قدس: 
موعود روستای روشناوند 
قهرمانی  مقام  به  گناباد 
برتر  لیــگ  رقابت های 
فوتسال خراسان رضوی 

دست یافت.
با توجه به حضور نیافتن 
تیم مقاومت تربت حیدریه در دیدار نهایی لیگ برتر فوتسال 
خراســان رضوی با تیم موعود روشناوند گناباد، تیم موعود با 
نتیجه 3 بر صفر به عنوان تیم پیروز، قهرمان این رقابت ها شد 

و به مسابقات کشوری راه یافت.
در ایــن چارچوب، بعد از انجام 49 بازی بین هشــت تیم به 
صورت دوره ای در نقاط مختلف خراسان رضوی، تیم موعود 
روشــناوند گناباد با کسب 3۲ امتیاز رتبه نخست و تیم های 
پویا تکنیک درود نیشابور و مقاومت تربت حیدریه به ترتیب 

مقام های دوم و سوم این رقابت ها را کسب کردند.

تعداد مراکز ما در 
مشهد 6 مورد است 
که تعداد محدودی 

مربی دارد و در 
برابر جمعیت 3/5 

میلیون نفری مشهد، 
تعداد این مراکز 

کم است

بــرش

شب شعر
عبدالجبار کاکایی در شب شعر »خورشید بر نیزه«:

  بیشتر گفتمان عاشورا در فرهنگ ما 
براساس شعر و ادبیات بوده است

جلیــل فخرایی: اکثر 
در  عاشــورا  گفتمــان 
ایرانی  اسالمی-  فرهنگ 
مــا براســاس شــعر و 
ادبیات بوده اســت، زیرا 
برای  زبان  باالترین  شعر 
بیــان حقیقت عاشــورا 

و بیــان عمق مصائب و رنج های اهل بیــت)ع( و فداکاری ها 
و جانفشــانی ها و ایثارها در زیباترین لحظه های قیام ساالر 

شهیدان عالم بوده است.
عبدالجبار کاکایی شاعر معاصر در سومین شب شعر »خورشید 
برنیزه« که به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 و مدیریت 
انجمن های ادبی خراســان رضوی در ســالن همایش های 
دبیرستان مصلی نژاد مشــهد برگزار شد، عنوان کرد: کجای 
ادبیات فارســی را می توان یافت که نام و یاد امام حسین)ع( 

و عاشورا بر آن سایه نیفکنده باشد.
خالق ترانه ها و الالیی های رضوی در خصوص خلق آثار ادبی 
عاشــورایی تصریح کرد: احاطه و اشراف به موضوعات دینی، 
از طریق کسب اطالعات و خواندن منابع حاصل می شود که 
برای خلق اثر ادبی در مورد موضوعات دینی، دانش درباره آن 

مطلب الزم است.
در این شب شعر، 30 دانش آموز اشعار خود را قرائت کردند.

در بخش رقابتی سومین دوره یادواره اربعینی خورشید بر نیزه، 
از بین 150 اثر ارسالی دانش آموزان و فرهنگیان به دبیرخانه 
کنگره، برگزیدگان ضمن قرائت اشعارشان مورد قدردانی قرار 

گرفتند.

فرهنگ و هنر
  برگزاري کارگاه  خوشنویسي در نیشابور

 - ر بــــو نیـشــا
خبرنگارقدس: مسئول 
امور هنري اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي نیشابور 
اظهار کــرد: همزمان با 
اربعین حسینی و هفته 
ورک شاپ  خوشنویسی 

خوشنویســي با حضــور هنرمندان انجمن خوشنویســان 
شهرســتان به سرپرســتی علــی دربهشــتی در نگارخانه 
کمال الملک اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور برپا شد. 
حمیدرضا آتشــی گفت: ۲0 خوشنویس مطرح نیشابوری به 
خلق آثاری با برداشت از مفاهیم و مضامین اسالمی برگرفته 

از قرآن، احادیث و روایات و اشعار شاعران بزرگ پرداختند. 
وي خاطرنشــان کرد: مجموعه آثار خلق شده در ورک شاپ 
توسط این هنرمندان در معرض دید عموم عالقه مندان قرار 

گرفت.

 »محالت آبکوه و سعدآباد« در بهشت
عکس  نمایشگاه  قدس: 
آبکوه  اســناد محالت  و 
و ســعدآباد با نگاهی به 
زندگی و آداب و رســوم 
مردم آبکوه و ســعدآباد 
در فرهنگســرای بهشت 
واقع در مدرس 10 برگزار 

خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، نمایشگاه عکس و اسناد با محوریت 
کتاب »روزی روزگاری آبکوه« و با مشارکت اداره اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری منطقه یک مشهد از ۲9 مهر تا 9 آبان ماه 

سال جاری برگزار می شود.
»روزی روزگاری آبکــوه« نــام کتابی اســت که به قلم علی 
دشــتبان، نویسنده و محقق نوشته شــده است و نگاهی به 

زندگی و آداب و رسوم مردم آبکوه و سعدآباد دارد.
در بخشــی از این کتاب آمده است: »آبکوه حدود 30هکتار 
مســاحت دارد و تا پایان ســال 90، تقریباً دارای جمعیتی 
بیش از 11هزار نفر بوده اســت. آبکوه دهه 40، از جنوب به 
روســتاهای احمدآباد )در محدوده سه راه راهنمایی فعلی( و 
روستای ملک آباد )در ضلع جنوبی باغ ملک آباد فعلی( منتهی 
می شد. از سمت شــمال هم تا جایی که چشم کار می کرد، 
کاریزها، گندمزارها و باغ تره ها دیده می شــد. از سمت غرب 
بیابان های لم یزرع و دشــت ها و کاریزها، از سمت شرق نیز 
فقط باغ های روســتاها بود. محدوده آبکوه نیز بین روستای 
ســعدآباد و قلعه کهنه واقع شــده است و قدمت کمتری در 
مقایسه با چهاربرجی )قلعه کهنه( و سعدآباد دارد. سعدآباد نیز 

در قسمت شرق قلعه آبکوه فعلی قرار دارد«.
گفتنی است، این نمایشگاه از ساعت 10 تا 17 روزهای بیست 
و نهم مهر تا نهم آبان در فرهنگسرای بهشت پذیرای حضور 

عالقه مندان است.

فرهنگ و زندگی4
دوشنبه 29 مهر 1398 
 22 صفر 1441 21 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9092  ویژه نامه 3476 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

 »پزشکی از راه دور« در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ایجاد می شود

قدس: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از 
برنامه ریزی به منظور راه اندازی تله مدیسین )پزشکی 
از راه دور( در مناطق زیر پوشــش این دانشــگاه خبر 
داد. دکتر شــاپور بدیعی گفت: براساس این برنامه در 
شهرستان هایی که از مرکز استان دورتر هستند و امکان 
ارائه خدمات تخصصــی و فوق تخصصی کمتر مقدور 
است، با ایجاد پزشکی از راه دور می توان مردم منطقه را 
از این خدمات بهره مند کرد. وی افزود: در مرحله نخست 
این برنامه در یکی از شهرستان های دور نسبت به مشهد 
که تعداد متخصصین کمتری دارد و از شرایط اقلیمی 
خاصی برخوردار است، به صورت پایلوت اجرا می شود و 
پس از کسب نتایج در دیگر مناطق اجرایی خواهد شد.

 افزایش 3۴ درصدی اهداکنندگان 
خون در ایام اربعین حسینی

قدس: در اربعین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
 تعداد داوطلبان 31 درصد و تعــداد اهداکنندگان خون

34 درصد رشد داشته است. بنا به اطالعیه سازمان انتقال 
خون خراســان رضوی، امســال با توجه به سیاست های 
مدیریت اهدای خون و طرح نذر خون، در مجموع تعداد 
303 نفر به پایگاه های فعال استان مراجعه کردند که از این 
میان تعداد ۲3۲ نفر موفق به اهدای خون شــدند. روابط 
عمومی انتقال خون خراســان رضوی از اهتمام مردم به 
این اقدام بشردوستانه و حیاتی تشکر کرده و همچنین از 
کاستی ها و محدودیت منابع مختلف در پایگاه ها که موجب 
انتظار طوالنی داوطلبان یا احیاناً عدم توفیق آنان به اهدا 

خون شده، پوزش طلبیده است.

تولید۶0 درصد پالتین های مورد نیاز 
بیمارستان های کشور در مشهد

ایرنــا: مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی 
ماشین ســازی و فناوری های برتر مشهد گفت: یک واحد 
صنعتی مستقر در این شهرک 60 درصد پالتین های مورد 

نیاز بیمارستان های کشور را تأمین می کند. 
ســیدمحمد خوشــحال افــزود: واحدهــای صنعتــی 
دانش بنیان و توانمند متعددی در این شــهرک مســتقر 
هستند که قابلیت هایشــان مغفول مانده و کمتر در مورد 
توانمندی هایشان اطالع رسانی شده اســت. وی ادامه داد: 
برخی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک فناوری های 
برتر با مهندســی معکوس، برخی قطعات الکترونیکی را 
ساخته و آن ها را بومی سازی کرده اند تا نیاز کشور را به این 

قطعات برطرف کنند. 
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حل جدول شماره قبل

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

1. دگرگونــی سیاســی – از گذرگاه های 
شــهری ۲. آماده- نوشــابه مشهدی- از 
ازمابهتران-   .3 بنی اســرائیل  پیامبــران 
پیشــوند فقــدان- تأمل کــردن- آب در 
زبان انگلیسی 4. به هم پیوستن- از ادات 
پرســش- جزیره دوقلــوی ایرانی خلیج 
 فــارس 5. مســطوره- رها- حــرف آخر 
6. حیــوان باوفا- ترســیده- روشــنی و 
ایالتی  نیم ســال تحصیلــی-  فــروغ 7. 
در جنوب غربــی آمریــکا– معلــم ثانی 
8. زمــان مرگ- ســخن صریح- شــب 
روســتا- برشمردن حروف و اصوات کلمه 
9. مخفی- فرســوده- نیتروژن 10. موی 
شاعرانه- معاون دادستان- تعجب خانمانه 
11. پسوند شــباهت - پیشوند استاندارد 
بین المللی- کامل کردن 1۲. قاتل جنگل- 
این پول در مســکو به کارتــان می آید- 
گیاهی از تیره نعناعیان که به آن آس بویه 
هــم می گویند 13. داخل شــدن- مبارزه 
 در راه خدا- الفبای موســیقی- صوت ندا 
14. پیدانشدنی- ادای کسی را درآوردن- 

 از مهم تریــن خدایــان مصــر باســتان 
15.  محوطه باســتانی در کرانه شــرقی 
ســفیدرود و در دره »گوهررود« اســتان 

گیالن- کوشنده

1. همنشــینی- استوانک ۲. از جنس مادر 
فلزات- سنگین- پافشاری 3. ساز مثنوی- 
 هزارکیلو - تجهیزشــده- خواب شــیرین 
4. از ظروف آشپزی- آوای خواباندن کودک- 
درخــت اعدام 5. معاضدت - ناله – مخترع 
تلفن 6. آسیب و صدمه- تکنولوژی- دوتایی 
7. از افعال ربطی- نوکلئول- کسی که دچار 
 تردید فراوان برای انجام کاری شــده است 
8. پشم نرم- یک ویک- ویتامین جدولی- 
زینت ناخــن 9. دودمان – شــمع محفل 
بشــریتند- سطل آبکشــی 10. از حاالت 
ســه گانه مــاده - ققنوس- آب شــرعی 
11. یازده - شــبیه و نظیــر- زمین هموار 
1۲. آبــی در گویش بچه لنــدن – عصر و 
 روزگار- داستانش را استاد مطهری نوشته 

  افقی

  عمودی

هنــدی-  اشــرافی  لقــب   - نشــانه ها   .13
دریــــا  آب  بــــاالآمدن  تـــازی-   نــفـــی 
14. خواهــر و برادر اندر – حد فاصــل آرنج تا زانو- 
زن شوهرمرده 15. خدمت مقدس همه جوانان این 

مرزوبوم- نام قدیم مشهد
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