
 قانون گذار نباید همه مشکالت را 
به دستگاه قضایی ارجاع دهد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع قضات:

غالمعلی صادقــی در جمع قضات و مســئوالن 
دادگستری استان با اشاره به ضرورت تجدیدنظر 
در حوزه قانون گذاری گفت: باورها و رویه های غلط 
نسبت به دستگاه قضایی باید اصالح شود.رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی در نشست با مسئوالن 
و قضات دادگاه های تجدیدنظر استان گفت: یکی 

از مهم ترین سرمایه های یک سازمان ...
.......صفحه 3 

 آیت اهلل واعظ زاده؛ 
پرچمدار وحدت

 یادی از قرآن پژوه مجاهد 

مسلمانیم؛ از پیشوایانمان آموخته ایم که همه دیگر 
انســان ها یا با ما هم کیش اند، که آنــان را برادر خود 
می خوانیم و باید تا حق برادری به جا آوریم یا همنوع، 
که او را نیز حقی است و مسلمان را نزیبد که انسانی را 
به بردگی گرفته یا جان و مالش را مباح شمرده و حق 
همسایگی و همنوعی را نادیده گرفته و برای هدایت او 

به راه حق دل نسوزاند...
.......صفحه 4 
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حذف »خانه مسافر« های غیرمجاز؛ از وعده تا عمل
 آیت اهلل سیدمصباح عاملی

 در گفت وگو با قدس خبر داد
پاسخگویی به نیازهای جامعه 

با قرارگاه های هفت گانه 
و هیئت های اندیش ور

.......صفحه 2 

.......ادامه در همین صفحه 

مدیرکل راهداری خراسان رضوی:

فرسودگی 
ناوگان  باری و 

مسافری استان 
نگران  کننده 

است
مدیرکل راهداری خراســان رضوی گفــت: در حال حاضر 
فرسودگی ناوگان های باری و مسافری استان نگران کننده 
است.ابراهیم نصری روز گذشته در مراسم گرامیداشت هفته 
حمل و نقل، رانندگان و راهداری، اظهار کرد: باید با حمایت 
مســئوالن به سرعت نسبت به نوسازی این ناوگان ها اقدام 
شود و اگر هم قرار است واردات در این حوزه داشته باشیم، 
کاری کنیم که کمترین فشار بر رانندگان و سرمایه گذاران 
حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای خراســان رضوی وارد 
آید. همچنین در بحث الســتیک هم مشــکالت گذشته 
همچنان پابرجا بوده و این فرسودگی نگرانی ها را در بحث 
کاهــش ایمنی خودرو و افزایش آمار حوادث بیش از پیش 

خواهد کرد... 

قدس بررسی کرد

.......صفحه 2 

 مدیرکل سیاسی استانداری 
در گفت وگو با قدس:

 ۴۸ نامزد مجلس یازدهم 
 در خراسان رضوی 

تأیید صالحیت نشدند

رئیس حوزه های علمیه خراســان گفت: هم اکنون 45هزار طلبه 
در سه استان خراســان رضوی، شمالی و جنوبی وجود دارند که 
بخشی از آن ها مشــغول به تحصیل و بخشی نیز فقط در برخی 
کالس های درس مدنظر خودشــان شــرکت می کنند تا بتوانند 
خدمتــی اجتماعی را به جامعه ارائه دهند. آیت اهلل ســیدمصباح 

عاملی افزود: تعدادی که در حوزه علمیه ...

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان 
رضوی با بیان اینکه صالحیت 4۸نفر از نامزدهای مجلس یازدهم 
در این استان تأیید نشد، گفت: در بین اسامی رد صالحیت شده 

.......صفحه 2 اسمی از نمایندگان فعلی استان وجود ندارد... 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

پنجشنبه 28 آذر 1398

  22 ربیع الثانی 1441
 19 دسامبر 2019  
سال سی و سوم  
 شماره 9138  
ویژه نامه 3522 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ساختمانی 
تأسیساتی بانی راه )سهامی خاص(
به شماره ثبت 3909 و شناسه ملی 

10980020108 )در حال تصفیه(-نوبت سوم
با توجه به آگهی انحالل ش��رکت ساختمانی تأسیساتی 
بانی راه )س��هامی خاص( منتش��ره در روزنامه رسمی 
کش��ور به ش��ماره 21427 مورخ 1397/07/14 که در 
صفحه 31 درج گردیده اس��ت، بدینوس��یله طبق ماده 
225 قان��ون تج��ارت از کلی��ه بس��تانکاران احتمال��ی 
ش��رکت دعوت می ش��ود با در دست داش��تن اسناد و 
مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی به محل تصفیه ش��رکت: به نش��انی ش��اندیز: 
میدان ش��هدا- بل��وار میرزا جواد آقا تهرانی- ش��هر 
رویایی پدیده شاندیز- ساختمان اداری- طبقه پنجم 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه- سیدمجتبی علوی زاده
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آریا بتن 
صنعت شرق )سهامی خاص(

به شماره ثبت 45427 و شناسه ملی 
10380616359 )در حال تصفیه(-نوبت سوم

با توجه به آگهی انحالل شرکت آریا بتن صنعت شرق 
)س��هامی خاص( منتش��ره در روزنامه رس��می کش��ور 
به ش��ماره 21427 م��ورخ 1397/07/14 که در صفحه 
25 درج گردیده اس��ت، بدینوس��یله طب��ق ماده 225 
قانون تج��ارت از کلیه بس��تانکاران احتمالی ش��رکت 
دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن اس��ناد و مدارک 
مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی 
به محل تصفیه ش��رکت: به نش��انی ش��اندیز: میدان 
ش��هدا- بلوار می��رزا جواد آقا تهرانی- ش��هر رویایی 
پدیده شاندیز- ساختمان اداری- طبقه پنجم مراجعه 

نمایند.
مدیر تصفیه- سیدمجتبی علوی زاده

9ع
80
91
63

Vacancy Announcement of Clerk
Applications are invited for the post of  Clerk at the Consulate of                                   
Pakistan, Mashhad. Required qualifications are high school Diploma with 
good knowledge of  English language. The applicant should be resident of                
Mashhad. Applicant should also be holder of  valid driving license with his 
own motorcycle.
Applicants should submit their cv/resume in English along with copies 
of  educational degrees and one recent color photo to the Consulate of  
Pakistan, Mashhad within 15 days after the publication of  this advertisement.
The contact details for further enquiries are as follows:
Ms. Maryam Haghparast
Consulate of  Pakistan, Mashhad
Imam Khomeini St., Opp. Bagh - e - Melli
Mashhad - Iran
Email: parepmashhad@mofa.gov.pk
Phone: 051 – 32229845
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نوبت آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی الله های خونین و ایثارگران خواف )نوبت دوم(
    جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاونی الله ه��ای خونین و ایثارگران خواف س��اعت 9 صبح روز 
دوش��نبه مورخه 16 / 10 / 98 در محل مجتمع و س��الن ش��هید مدرس واقع در خواف- بلوار فردوسی – خیابان فرهنگ- 
روبروی فنی و حرفه ای با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود با همراه داشتن مدارک 

مثبته عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2-  اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1398

4- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش یا اجاره دادن محدوده عرصه معدنی تعاونی
5- اتخاذ تصمیم در مورد حسابرسی از اسناد شرکت از بدو تاسیس تاکنون

6- تصویب نابرابری سهام  7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
8- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

تذکر: 1- درصورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضودیگری یا نماینده تام االختیار واگذار نمایند. در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا  3 رای با وکالت و غیرعضو 
فقط یک رای با وکالت می تواند داش��ته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود ازتاریخ 
8 / 10 / 98  )درس��اعت اداری( تا س��اعت 12 ظهر روز ش��نبه مورخ 14 / 10 / 98 با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر 

جهت صدور ورقه ورود به مجمع در دفتر شرکت حضور یابند.
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی الله های خونین و ایثارگران خواف

9ع
81
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50

پیرو چ��اپ آگهی دع��وت مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان 
اتوبوس��رانی مش��هد در مورخ��ه 98/9/27 صفح��ه 
اول قدس خراس��ان تاریخ دعوت دوشنبه 98/10/9 

صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
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.......ادامه از همین صفحه
وی افــزود: خراســان رضوی به لحاظ آمــار تردد 2۸۰ 
میلیونی زائر و مســافر از قطب های کلیدی حوزه حمل 
و نقل جاده ای کشور بوده و ساالنه 4۰ میلیون مسافر با 
تردد اتوبوس، 2۰ میلیون مسافر با تردد خودرو شخصی و 
3۰ میلیون تردد باری در استان و نیز ۶۰ هزار نفر اشتغال 
مستقیم در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
داریم. وی با بیان اینکه با وجود تحریم ها و فشــارهای 
ظالمانه به خدمت خالصانــه و صادقانه ادامه می دهیم، 
خاطرنشان کرد: متوسط نرم نگهداری راه ها 3 تا 5 درصد 

بوده، اما در استان با مشکل بودجه مواجه هستیم و برای 
2۰ هزار کیلومتــر نیازمند 2هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار هستیم؛ در آزادراه ها مشکل روشنایی داریم و تنها 
۷۰ درصد آن با تیر چراغ برق اســت و 3۰ درصد مابقی 
را که تاریک هستند و حوادث زیادی هم در آن نقاط رخ 

می دهد باید با شمع روشن شود.
نصری گفت: با توجه به شــرایط خاص اقتصادی کشور، 
هزینه نگهداری راه ها به طور میانگین تا چهار برابر افزایش 
یافته در حالی که میزان تخصیص منابع همانند ســال 
۹۶ است؛ بنابراین خرابی راه ها و کمبود عالئم ایمنی به 

سال های بعد منتقل شده و هزینه ها را چند برابر کرده 
اســت و مهم ترین چالش ما در عدم تناسب اعتبارات و 
هزینه ها در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای است. 

وی تأکیــد کرد: گرانی بنزین عرضــه و تقاضا در حوزه 
حمل ونقل را به شــدت تحت تأثیر قــرار داد و از زمان 
افزایــش قیمت ها شــاهد افزایش درخواســت خودرو 
حمل ونقل عمومی در اســتان بودیم و اگر گازوئیل هم 
گران شــود این مشــکالت را در خودروهای ســنگین 
خواهیم داشت و فشار وارده بر مردم به واسطه گرانی نرخ 

سوخت چند برابر می شود. 

قدس آنالین- وحید اکرمی:معاون سیاسی اجتماعی 
فرمانداری مشهد گفت: پس از مطرح شدن وجود قرص 
در برخی از کیک ها در مناطق مختلف کشور، برای حفظ 
ســالمت و امنیت غذایی شــهروندان، با جدیت فراوان 
موضوع را پیگیری کرده ایم. جلســات متعدد و مختلفی 
را با مدیران مربوط برگزار کرده و نظارت ویژه ای از نحوه 

تولید و توزیع محصوالت غذایی انجام داده ایم. 
احمد ریــواده در گفت وگو بــا قدس آنالین عنوان کرد: 
اکنون هم عوامل توزیع و برندهای تجاری توسط شبکه 
بهداشت کنترل می شوند و هم عوامل فروش در مناطقی 
که بیشــتر احتمال توزیع وجود دارد و به شدت تحت 

نظر هستند. 
وی اظهار کرد: تاکنون تنها در دو مورد مجزا و به صورت 
محــدود گزارش هایی مبنی بر وجــود قرص در کیک 
عنوان شــده اســت. با توجه به اینکه فقط در دو کیک 

آن هم در دو منطقه متفاوت، وجود قرص گزارش شده 
و باقی کیک های موجود در فروشــگاه ها، سالم و بدون 
مشــکل بوده اند، به نظر می رسد انگیزه های شخصی یا 
شیطنت های فردی در کار باشد و در حال بررسی دقیق 

علل و عوامل آن هستیم. 
وی خاطرنشــان کرد: به عنوان مثــال در یکی از موارد 
گزارش شده به نظر می رسد موضوع مربوط به اختالف 
مشتری با فروشنده بوده و به همین دلیل شیطنت هایی 
صورت گرفته است. البته هنوز به قطعیت نرسیده ایم و در 
حال تحقیقات بیشــتری هستیم تا علت این موضوع به 

طور دقیق مشخص شود. 
معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری مشهد بیان کرد: 
بررسی آمار و اطالعاتی که در جلسات شورای اجتماعی، 
فرهنگی و ســالمت با مدیران بهداشت استان و شورای 
آموزش و پرورش مطرح شــده، بیانگر این اســت که در 

مشهد کیک های آلوده به قرص به صورت سازمان یافته 
توزیع نشــده اند. به نظر می رسد موضوعات مطرح شده 
در فضای مجازی یکسری فضاسازی های دروغین است 

و پشتوانه محکمی ندارد. 
ریواده ابراز کرد: ضروری است همشهریان به ویژه والدین 
دانش آموزان، مدیران و معلمان حساسیت های الزم را به 
خرج دهند تا سالمت و امنیت غذایی شهر به خطر نیفتد. 
موضوعات بهداشتی، تاریخ و نشان استاندارد و... از جمله 

مواردی است که باید حتماً در نظر گرفته شود. 
وی اظهار کرد: در جلسه شورای بهداشت و امنیت غذایی 
که با مدیران بهداشــت برگزار شــد، مقرر شد سالمت 
موادغذایــی در حال عرضه به طور کامل کنترل شــود. 
اکنون بازرســی بازرسان شبکه بهداشت تشدید شده و 
فروشــگاه ها و عوامل توزیع به طور پیوسته تحت نظر و 

مراقبت هستند.

قدس: نخســتین اجــالس مجمع عالی بســیجیان 
مشهدالرضا)ع( با شرکت نخبگان بسیجی به میزبانی 

ناحیه عمار در سالن الماس کوهسنگی برگزار شد. 
سردار غفورپور، معاونت اجتماعی سپاه امام رضا)ع( در 
این مراســم به نخبگان حاضر در جلسه توصیه کرد: 
بیانیــه گام دوم مقام معظم رهبــری را بارها مطالعه 

کننــد و شــیوه های اجرایی این بیانیه را بررســی و 
استخراج کنند و خواسته های ایشان را در دستور کار 

خود قرار دهند.
ســرهنگ گرایلــی، فرمانده بســیج مقاومت ســپاه 
ناحیــه عمــار اظهــار کرد:مجمع عالی بســیجیان 
یــک ظرفیت نخبگانی خوبی اســت بــرای اینکه ما 

 بتوانیم پیوند و پیوســتگی را بین مردم و مســئوالن
ایجاد کنیم. 

وی اعالم کرد: در این پیوند بسیج واسطه ای است که 
صدای مردم را به گوش مسئوالن برساند و مسئوالن را 
از اتفاقات صحنه ای و میدانی آگاه کند تا تصمیم گیری 

بهتری صورت گیرد. 

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی از عملکرد 
مدیران دســتگاه های اجرایی برای معرفی پروژه های اقتصاد 
مقاومتی بدون در نظر گرفتن شاخص های تعریف شده، انتقاد 
کرد. شجاعی در شصت و پنجمین نشست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: در جلسه اقتصاد مقاومتی 
قبل که بیست روز پیش برگزار شد از مدیران اجرایی استان 
خواستم با شاخص های اقتصاد مقاومتی پروژه های حوزه خود 

را تطبیق بدهند و بر اساس آن گزارش دهند.وی با انتقاد از 
نبود نگاه عمیق مدیران به پروژه های اقتصاد مقاومتی، ادامه 
داد: مدیران مسیر خواسته شده را طی نکردند و بار دیگر به 
بیان توضیحات نحوه فرایند تولید پرداختند.وی افزود: تأثیر 
اجرای این پروژه ها بر نرخ بیکاری زنان و جوانان، شــاخص 
ســرمایه گذاری، سهم صادرات استان، سهم تولید ناخالصی 
داخلی استان، بهره وری انرژی، نرخ جینی، گردشگری داخلی و 

خارجی باید با عدد و رقم مشخص باشد.دکتر شجاعی مطرح 
کرد: تعیین تأثیر کمی پروژه ها بر اساس شاخص های تعریف 
شده کار سختی نیست و کار کارشناسی و فنی می خواهد.وی 
گفت: دستگاه های اجرایی دارای پروژه اقتصاد مقاومتی باید با 
کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی نشست داشته باشند، 
چراکه نشست بخش های دولتی با خود در واقع پیمودن همان 

مسیر قبلی است و اتفاق جدیدی رخ نمی دهد.

فرسودگی ناوگان  باری و مسافری استان نگران  کننده است

در گفت وگوی قدس با معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری مشهد مطرح شد

گزارش دو مورد کیک آلوده به قرص در مشهد

برگزاری نخستین اجالس مجمع عالی بسیجیان مشهدالرضا)ع(

انتقاد استاندار خراسان شمالی از عملکرد مدیران در معرفی پروژه های اقتصاد مقاومتی



قدس بررسی کرد

حذف »خانه مسافر«های غیرمجاز؛ از وعده تا عمل
علی محمــدزاده دیــروز در خبرها آمده 
بود معاون هماهنگی و مدیریــت امور زائران 
اســتانداری خراســان رضوی گفته اســت با 
متصدیان خانه مسافرهای غیرمجازی که تاکنون 
نسبت به دریافت مجوز اقدام نکرده اند، در ایام 

نوروز 99 برخورد جدی خواهد شد.
اینکه متولیان ســاماندهی این موضوع از هم 
اکنــون به فکر نوروز افتاده انــد جای قدردانی 
دارد و مانند بســیاری از طرح های مشابه چند 
هفتــه مانده به موعد مورد نظر، به فکر اجرای 
برنامه ها نمی افتند تصمیم خوبی است که ما 
نیز امیدواریم نــوروز 99 آخرین دوره فعالیت 

خانه مسافرهای غیرمجاز در مشهد باشد.
امــا با نگاهی به اتفاقات افتاده در این حوزه در 
ســال های گذشته شــاید نتوان با قاطعیت از 
تحقق این آرزو سخن گفت، چراکه اگر بخواهیم 
اندکی بی تعارف بــه تحلیل موضوع بپردازیم، 
خواهیم دید ســاماندهی خانه مسافرها در حد 
برنامه ریزی و ترسیم طرح روی کاغذ راحت و 
ساده به نظر می رســد، ولی آنچه در عمل رخ 

می دهد اندکی با این نظریات متفاوت است.

 خانه مسافرهای تاریخی
با نگاهی به آمارهای اعالمی از سوی متولیان 
این حوزه در سال های گذشته به ارقام متفاوتی 
می رسیم که مثالً از نزدیک به 9هزار خانه مسافر 
در اواخر دهه هشتاد تا به 4هزار مورد در سال 
جــاری تغییر کرده، ولی همچنــان به عنوان 
یک چالش جدی کالنشــهر مشهد در بخش 

گردشگری و زیارتی مطرح است.
امــا نکته قابــل توجــه در امر ســاماندهی 
خانه مسافرها همین آمارهای متفاوت است به 
عنوان نمونه 26دی ماه سال 96 رئیس انجمن 
هتلداران کشــور گفت: در مشهد ٧ هزار )در 
کشور 24٠ هزار( خانه مسافر شناسایی شده و با 
توجه به مشکالتی که از سوی این خانه مسافرها 
به جامعه هتلداران تحمیل شده و با رایزنی های 
مختلف خوشبختانه ممانعت هایی برای صدور 
مجوز برای این خانه مسافرها در حال اجراست.

۱۳ اســفند ۱۳9٧ معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی بیان کرد: افــزون بر 4 هزار 
خانه شــخصی فعال در زمینه اقامت مسافران 
شناســایی شــده اند و در حــال حاضر 9٠٠ 
خانه مسافر در مشهد شرایط دریافت مجوز را 

دارند و ممانعت از فعالیت آن ها قانونی نیست.
یوسف بیدخوری می افزاید: به دلیل قانونی بودن 
خانه های مسافر در خراسان رضوی، نمی توان 

از فعالیت آن ها ممانعت کرد 
و هیچ اعتراضی در ارتباط با 
فعالیت آن ها مورد قبول واقع 
نمی شود، خانه  مسافرها مورد 
حمایت تأسیسات گردشگری 
هستند و کسی نمی تواند از 
فعالیت آن ها جلوگیری کند.

لذا با توجــه به ارقام اعالمی 
از سوی دو منبع رسمی این 
پرسش مطرح است که آیا در 
مدت یک سال از دی ماه 96 
تا اسفند 9٧ مالکان نزدیک 
به ۳هزار خانه مسافر تصمیم 
به خداحافظــی از این حوزه 

گرفته اند؟ 
با تمام اوصاف آنچه مســلم 
است چند هزار خانه مسافر 

در مشــهد و به طور خــاص در بافت مرکزی 
و کوچه های قدیمی این شــهر وجــود دارند 
که سالیان ســال است به منبع درآمدی برای 
مالکان یا افرادی که آن ها را برای اجاره دادن به 

مسافران اجاره می کنند، تبدیل شده اند. 

 ساماندهی طوالنی 4هزار خانه مسافر
حال اگــر بپذیریم که ارقام اعالمی از ســوی 
مدیران گردشگری واقعی تر است باید ببینیم 
در دو ســال گذشــته چه تعداد از این خانه ها 
ساماندهی شده اند، چراکه اعداد و ارقام اعالمی 
از ســوی خود این مدیران آنچنــان که باید 

امیدوارکننده نیست.

 ۱5 تیرماه سال جاری معاون 
میراث  کل  اداره  گردشگری 
فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی خراســان رضوی از 
غیرمجاز  واحــد  پلمب 8٠ 
پذیرش مسافر خبر می دهد. 

بیدخوری با تکرار دوباره وجود 
افزون بر 4هزار خانه مســافر 
در مشــهد، می افزاید: تعداد 
خانه مسافرهایی که در مشهد 
از نظر آیین نامــه و ضوابط، 
امکان دریافت مجوز فعالیت 
دارنــد ٧5٠ بــاب اســت و 
تابستان امســال برای 65٠ 
مجوز  مشهد  در  خانه مسافر 
موقــت فعالیت بــه منظور 
پذیرش و اقامت زائران صادر 

شده است.
کمتر از دومــاه پس از این خبــر در تاریخ 8 
شهریور ماه ســال جاری معاون هماهنگی و 
مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی 
اعالم می کند: بر اســاس مصوبه ستاد خدمات 
ســفر، خانه مســافرهای فاقد مجــوز تا پایان 

شهریورماه ساماندهی می شوند. 
محمد صادق براتی در جلســه ستاد اجرایی 
خدمات ســفر اســتان اظهار می کند: با انجام 
پژوهش های میدانی، پنج نیاز ضروری زائران در 
مشهد احصا شده است، بنابراین پاسخگویی و 

رفع آنان از اولویت های این ستاد است.
نخستین انتظار؛ نظارت و کنترل گرانی ها در 

شهر مشهد است که باید دستگاه های متولی 
در این راستا اقدام کنند. گرانی کاال و یا به تعبیر 
مناسب تر، تفاوت قیمت ها در مشهد قابل قبول 
نیست و دستگاه های نظارتی با تالش مستمر 

این مشکل را در اسرع وقت برطرف کنند.
وی می افزاید: موضــوع دومی که مورد انتظار 
زائران بوده، رســیدگی و نظــارت بر اماکن و 

اقامتگاه هاست.
 نظــارت بر اماکــن اقامتــی دارای مجوز به 
صورت مســتمر توسط دســتگاه های ناظر و 
اداره کل میراث فرهنگــی انجام می گیرد، اما 
خانه مسافرهای فاقد مجوز مشکالتی را ایجاد 
کرده اند که براســاس مصوبه ســتاد اجرایی 
خدمات ســفر، این گونه اقامتگاه ها باید ضمن 
دریافت مجوز های قانونی تا پایان شــهریورماه 

ساماندهی شوند.
وی مشکالت ترافیکی و کمبود پارکینگ اطراف 
حــرم و افزایش امکانات تفریحی و رفاهی را از 

دیگر نیازهای زائران می داند.

 آغاز مأموریتی تابستانه از زمستان 
حال با بازگشت به خبر اعالمی که در ابتدای 
مطلب به آن اشــاره شــد به نظر می رســد 
مأموریت ســاماندهی خانه مسافرها یک بار 
دیگــر تکرار شــده و تنها تفــاوت این بار با 
دفعات قبلی فقط زمان اعالم آن اســت و در 
فصلی که خبری از حضــور میلیونی زائران 
در شهر نیست، متولیان این حوزه مأموریت 

دارند تا وظیفه خود را انجام دهند.
محمد صادق براتی در جلســه روز گذشته 
ســتاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان 
رضــوی می افزاید: در فرصــت باقیمانده تا 
نوروز وضعیت خانه مســافرهای فاقد مجوز 
بررســی و در صورت عــدم پیگیری برای 
دریافت مجــوز از اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشگری استان، برخورد جدی و قانونی 

با آنان صورت خواهد گرفت.
نکته قابل توجه دیگر اینکه بنا به اعالم معاون 
استاندار در هشــتم شهریور ماه قرار بود پایان 
همان ماه آخرین مهلت ساماندهی خانه مسافرها 
باشد وبه نظر می رسد تعبیر دستور اخیر این 
باشــد که در پایان شــهریور ماه اتفاق خاصی 
نیفتاده و ادامه کارهای ناتمام از هم اکنون در 

دستورکار است.
امیدواریــم آغــاز مأموریتی کــه اهدافش در 
ماه های گرم سال تعریف شده در روزهای سرد 
زمستان دستاوردهای ملموس تری برای زائران و 

مجاوران داشته باشد.

  غیبت مجریان قانون 
در برابر قانون شکنان!

حتماً شما هم در خیابان هایی با ترافیک سنگین گرفتار شده و 
دیده اید دلیل اینکه عبور و مرور در آن به کندی انجام می شود، 
پارک دوبله و ســوبله تعداد زیادی خودرو در حاشیه خیابان 
است. خیابانی که کیپ تا کیپ پر است از خودروهای گرفتار 
در ترافیک ســردرگم؛ جمعیت زیادی هم از جمله رانندگان 
همان خودروهای پارک شده در کنار خیابان زیر تابلو مدرسه، 
مرکز درمانی، آموزشــگاه، فروشــگاه و یا تاالر و رستوران در 
حاشیه پیاده رو به انتظار ایستاده اند که سردرگمی و کالفگی 

دیگران برایشان اهمیتی ندارد.
نمونه آشــکار این مشــکل، تخلف تعداد زیادی از رانندگان 
ســرویس و والدین دانش آمــوزان در زمان تعطیلی مدارس 
است که در حاشیه خیابان های اصلی مشهد با دوبله و سوبله 
پارک کردن و یا حتی پارک کردن در مســیر هایی که تابلو 
پارک مطلقاً ممنوع نصب شده، بی اعتنا به قوانین راهنمایی 
و رانندگی، ســاکنان منطقه، رانندگان خودروهای عبوری و 
رهگذران را دچار مشکل می کنند و در این معرکه اما مأموران 
راهنمایی و رانندگی کمتر به چشــم می خورند و گویی هیچ 

برخورد جدی با این رانندگان متخلف انجام نمی دهند.
جالب آنکه برخی از این مراکز فراهم کننده زمینه ترافیک نیز 
در تیررس دوربین های نظارتی پلیس قرار دارند اما راهنمایی 
و رانندگی که ظاهراً در کنترل ترافیک و برخورد با تخلفات، 
بیشتر از نیروی انسانی، متکی به تجهیزات الکترونیکی است، 
از این امکانات نیز به درستی بهره نمی برد، چراکه درغیر این 

صورت بسیاری از تخلفات اینچنینی نباید تداوم می یافت.
یکی از این مراکز، آموزشــگاهی در بولوار فردوسی و نزدیکی 
میدان استقالل مشهد است که هرشب به دلیل پارک دوبله 
و ســوبله خودروهای منتظر در مقابل آن، ترافیک سنگینی 
را در هر دو الین شــرقی و غربی بولوار شاهد هستیم؛ چون 
توقف و ســردرگمی خودروها در مقابل آموزشــگاه و قبل از 
ورود به میدان اســتقالل، معابر اطراف به ویژه فرامرز عباسی 
را نیز متأثر می ســازد. با این وجود از حضور و برخورد پلیس 
راهــور در هفته ها و ماه های متمادی که از این مســیر عبور 
می کنــم، اثری ندیده ام. این قصه تکــراری همه روزه خیلی 
از معابر و خیابان های شــهر مشــهد است که صدالبته برای 
ســاکنان اطراف مراکز درمانی، تجاری، اداری و آموزشی تلخ 
و غیرقابل تحمل شده اســت آن هم به خاطر قانون گریزی، 
خودخواهی و خودبینی برخی شهروندان و حاصلش عالوه بر 
ایجاد خسارت مادی و معنوی، بروز آثار روانی منفی در جامعه 
همچون خشم است. بحث خودخواهی و بی اعتنایی به حق و 
حقوق دیگران مسئله ای فرهنگی است که اصالح آن نیازمند 
ارائه آموزش های مستمر به شهروندان بوده و به سرعت دست 
یافتنی نیست، اما قانون گریزی را می شود با رفع خأل حضور 
پلیس راهور از بین برد؛ کما اینکه رفع این نقیصه به خودی 
خود، خأل فرهنگی را نیز پر خواهد کرد. بنابراین مســئوالن 
کنترل ترافیک شهر و پلیس راهور باید با عزم جدی نسبت به 
شناسایی اینچنین مناطق و مراکزی اقدام کرده و به سرعت 

برای رفع مشکل وارد عمل شوند.
از طرفی شهرداری، مجامع امور صنفی و دیگر نهادها و ادارات 
باید به هنگام دادن مجوز فعالیت به چنین مراکز زمینه ســاز 
ترافیک، به این موضوع دقت کرده و با وســواس و بررســی 

بیشتری نسبت به جانمایی آن ها واکنش نشان دهند.
درعین حــال به والدین دانش آموزان، رانندگان ســرویس و 
تمامی افرادی که برای انجــام امور اداری، تجاری، درمان و... 
ناچار به توقف در حاشــیه خیابان های شهر هستند، توصیه 
می کنیــم با قبول اندکی پیاده روی، وســایل نقلیه شــان را 
در محل هایی پارک کنند که بــرای دیگران مزاحمت ایجاد 
نکند؛ چراکه عالوه بر تســهیل ترافیک، بار عصبی و استرس 
شهروندان را کاهش داده و ممکن است از بروز بسیاری اتفاقات 

بد همچون تصادفات، نزاع و امثال آن جلوگیری کند.

  افتتاح نخستین موقوفه قرآني کشور 
در شهر خرو

خرو- خبرنگار قدس: 
با حضور معاون مدیرکل 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراسان رضوي نخستین 
موقوفه قرآني کشور طی 
مراســمی در شهر خرو 

افتتاح شد.
رئیس آموزش و پرورش بخش زبرخان در این مراسم گفت: 
بنا به یک طرح مشــارکتي قرآني در مدارس بخش زبرخان 
با عنوان هر دانش آموز می تواند با مبلغ هزارتومان یک واقف 
قرآني باشــد، دانش آموزان و فرهنگیان این بخش به صورت 

خودجوش در این طرح مشارکت کردند.
سیدمجتبي تاراش افزود: پس از جمع آوري مبالغي با همکاري 
شوراي اسالمي و شــهرداري خرو یک باب مغازه تجاري به 
مبلــغ 5٠٠ میلیون ریال خریداري و براي امور قرآني در این 
بخش وقف شد. همچنین در این مراسم که تعدادی از خیران 
حضور داشتند برای خرید یک باب مغازه دیگر برای امور قرآنی 
اعالم آمادگی کردند و قرار شد با همکاری شورای اسالمی خرو 
و شهرداری مغازه به قیمت قبل و 5٠ درصد آن را هم معاون 
پرورشی مدیرکل تأمین و اهدا نماید. همچنین در ادامه مراسم 
با حضور مالک اشرفي؛ معاون پرورشي مدیرکل و مهدوي خواه؛ 
رئیس قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش خراسان رضوي 
از یک باب نمازخانه با 8٠ متر زیربنا با مشــارکت خیران در 
آموزشــگاه دخترانه فخري توان محله ساحل برج شهر خرو 

بهره برداري شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد:
 نوسان های قیمت، مردم را از خرید طال 

منصرف می کند
ایسنا: رئیــس اتحادیه 
طال، جواهر و نقره مشهد 
گفت: نوسان های قیمت 
چه افزایش و چه کاهش 
وضعیت  بر  منفی  تأثیر 

فروش طال دارد.
باقــر معبودی نژاد اظهار 
کرد: وضعیت فروش طال 
در بازار به صورت ایده آل نیست، اما از چند وقت گذشته بهتر 
اســت و در بازار خریدار وجود دارد، اما این نوسان های قیمت 
چــه افزایش و چه کاهش تأثیر منفی بر وضعیت فروش طال 
دارد و خریداران از خرید طال منصرف می شوند بدین صورت 
که اگر قیمت افزایش پیدا کند می خواهند صبر کنند تا ارزان 

شود و اگر ارزان شود صبر می کنند تا بیشتر ارزان شود.

در آستانه شب یلدا برگزار شد
 نخستین جشنواره دانش آموزی انار 

در بجستان
خبرنگار   - بجستان 
قدس: در آســتانه شب 
جشنواره  نخستین  یلدا، 
دانش آموزی انار با حضور 
از  و جمعی  دانش آموزان 
کارآفرینان و مسئوالن در 

بجستان برگزار شد.
حسین ابراهیمی، فرماندار بجستان در این مراسم از دانش آموزانی 
که توانســته اند خالقیت و نبوغ خــود را در زمینه فراوری انار و 
بدســت آوردن محصوالت ارزشمندی از این میوه بهشتی بروز 
دهند، قدردانی کرد. در این جشــنواره دکتر یونچی، داور برنامه 
میدون و واردکننده و صادرکننده و کارآفرین کشوری با تأکید بر 
اینکه اناری با کیفیت انار بجستان ندیده ام، گفت: امروز کار بسیار 
ارزشمندی در این شهر صورت گرفته و محصوالت بسیار خوبی 
که به نمایش گذاشته شده به زودی باید در نمایشگاهی در مرکز 
استان و سپس در شب عید در تهران به نمایش گذاشته شود تا 
سایر مردم نیز از این صنعت و فراوری های زیبا و ارزشمندی که از 

انار در شهرستان ساخته می شود، استفاده کنند.
خانم خبازی، مدیر جشنواره انار دانش آموزی بجستان نیز گفت: 
بیش از ۱6 محصول بدســت آمده از انار که توسط دانش آموزان 
تهیه شــده از قبیل رب، مربا، لواشــک، ترشک، کلوچه، ترشی، 
مارماالد، کیک، سویق انار و سویق پوست، شیره و سس انار و... در 

این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.

مدیرکل سیاسی استانداری در گفت وگو با قدس:
 ۴۸ نامزد مجلس یازدهم 

در خراسان رضوی تأیید صالحیت نشدند
قدس آنالین - طلبی: 
سیاســی،  مدیــرکل 
تقســیمات  و  انتخابات 
اســتانداری  کشــوری 
خراســان رضوی با بیان 
اینکه صالحیت 48نفر از 
نامزدهای مجلس یازدهم 
در این اســتان تأیید نشد، گفت: در بین اسامی رد صالحیت 

شده اسمی از نمایندگان فعلی استان وجود ندارد. 
محمد علی نبی پــور در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
از مجموع هزار و ۱۱4 داوطلب ثبت نام شــده برای انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در خراسان رضوی، 

48 نفر رد صالحیت شدند.
وی تصریح کرد: در بین این 48 نفر، اسمی از نمایندگان فعلی 
استان خراســان رضوی در مجلس شورای اسالمی که برای 
دوره یازدهم مجلس نیز از حوزه های انتخابیه این استان نامزد 

شده اند، وجود ندارد.
وی ادامه داد: براســاس ماده 5۱ قانون انتخابات، افرادی که 
صالحیت آن ها تأیید نشــده اســت از تاریخ ابالغ، چهار روز 
فرصت دارند شــکایت خود را شخصاً با استدالل و به صورت 
کتبی به هیئت نظارت در اســتانداری خراسان رضوی اعالم 
کنند و هیئت نظارت نیز 2٠ روز مهلت دارد به این شکایت ها 
رســیدگی و نتیجه را در یک صورتجلســه به فرمانداری یا 

بخشداری حوزه انتخابیه اعالم کند.

  رد صالحیت 15 داوطلب در خراسان شمالی
رئیس ســتاد انتخابات خراسان شمالی نیز درخصوص نتایج 
بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
در این استان، اظهار کرد: در اجرای ماده 5٠ قانون انتخابات، 
در حوزه انتخابیه بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و ســملقان و 
راز و جــرگالن 88 نفر ثبت نام کردند که 6 نفر از آنان پیش 
از رســیدگی به صالحیت ها انصراف و صالحیت ۱5 نفر هم 

تأیید نشد.
دکتر ولی اهلل حیاتی افزود: در حوزه انتخابیه شهرستان شیروان 
26 داوطلب ثبت نام کردند که یک نفر پیش از رسیدگی در 

هیئت های اجرایی انصراف و یک نفر هم رد صالحیت شد.
 حیاتی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان اسفراین 
هم 26 نفر ثبت نام کردند که هیچ کسی انصراف نداد و کسی 

هم رد صالحیت نشد.

هاشم رسائی فر  رئیس حوزه های علمیه خراسان 
گفت: هم اکنون 45هزار طلبه در ســه استان خراسان 
رضوی، شــمالی و جنوبی وجود دارند که بخشــی از 
آن ها مشــغول به تحصیل و بخشی نیز فقط در برخی 
کالس های درس مدنظر خودشــان شرکت می کنند تا 

بتوانند خدمتی اجتماعی را به جامعه ارائه دهند. 
آیت اهلل سیدمصباح عاملی افزود: تعدادی که در حوزه 
علمیه مشغول تحصیل اند در حدود 25 هزار نفر در دو 
بخش برادر و خواهر هستند ضمن اینکه در مجموع ما 
۳ هزار اســتاد داریم که این استادان از پایه یک یعنی 
ورودی های حوزه علمیه شــروع می شود تا علمایی که 
درس خــارج و یا بــه تعبیری دیگــر درس اجتهاد را 

تدریس می کنند.
وی در مورد فعالیت های قرارگاه اخالق در حوزه علمیه 
خراســان بیان کرد: برای فعالیت های حوزه با توجه به 
منویــات رهبرمعظم انقــالب و مطالباتی که ایشــان 
داشــتند فعالیت های حوزوی را به دو دســته تقسیم 
کردیم که یکی از بخش های آن اســمش را گذاشتیم 
قرارگاه که بیشتر دانشی هستند و بخشی دیگر اسمش 
را هیئت های اندیش ور گذاشتیم. قرارگاه ها فعالیت های 
دانشی حوزه را سیاست گذاری و برنامه ریزی می کنند 
و به مدارس ارائه می نمایند. در مدارس این ها تدریس 
می شــود و با این برنامه ها طالب حــوزه علمیه تحت 

تربیت قرار می گیرند.
وی یادآور شــد: همه این برنامه ها نیازسنجی می شود 
کلیات آن در هفت قرارگاه تنظیم شــده است؛ قرارگاه 
قرآن و عترت، قرارگاه تربیت، قرارگاه فقاهت، قرارگاه 
فطــرت و کالم و قرارگاه تهذیب و اخالق از جمله این 
قرارگاه ها هســتند که برنامه هــا را تنظیم و تکمیل و 
برای مدارس ارســال می کنند برای تدریس در تعلیم 
و تربیت. بخش دیگر هیئت های اندیش ور اســت، این 

هیئت ها به مسائل مورد نیاز جامعه و نظام، دستگاه های 
مختلــف و جامعه بین الملل می پردازد یعنی مســائل 
مورد نیــاز را در بخش ها و عرصه هــای مختلف رصد 
و نیازســنجی می کند و با توجه به نیازسنجی صورت 
گرفته گروه های پژوهشــی را تشــکیل می دهد و این 
گروه های پژوهشی مسائل را بررسی و تحقیق می کنند 
که خروجی آن پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام و 

عرصه بین الملل است.

آیت اهلل سیدمصباح عاملی در گفت وگو با قدس خبر داد
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رئیسجهادکشاورزیاستانخبرداد
آبیاری نوین ۱۵۸ هزار هکتار از 

مزارع خراسان رضوی

قدس: ۱58 هزار هکتار زمین زراعی خراسان رضوی 
با سامانه نوین آبیاری می شود. رئیس جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی در همایش ملی تخصصی امنیت غذایی 
و رونق تولید در مشهد، گفت: زمین های زراعی مجهز 
به سامانه نوین آبیاری به ۱58 هزار هکتار رسیده است 
و در ســال جاری قرار اســت 29 هزار هکتار دیگر نیز 
مجهز به این ســازمان ها شــوند. محمدرضا اورانی با 
اشــاره به اینکه خراسان رضوی ۳۳8 هزار بهره برداری 
و تولیدکننده دارد، افزود: یک میلیون هکتار سطح زیر 
کشت با تولید 8 میلیون تن انواع محصول زراعی، باغی 

و دامی کشاورزی در استان وجود دارد.

مدیرعاملنمایشگاهبینالمللیمشهدخبرداد
 برگزاری پنجمین نمایشگاه 

اختصاصی ایران در تاجیکستان 

قدس: با هدف گســترش روابط تجــاری و اقتصادی و 
شناســایی بازار هدف بین ایران و تاجیکستان، پنجمین 
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در شهر دوشنبه 
برگزار می شود. سعید صیفی، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی 
مشهد با اعالم این خبر گفت: به دلیل پیوند عمیقی که بین 
ملت های ایران و تاجیکستان وجود دارد، پس از چهار سال 
با رایزنی های گســترده و با توجه به شرایط تحریم ها این 
نمایشگاه ۳٠ آذر الی ۳ دی ماه امسال با حضور 4۱ شرکت 
ایرانی که در زمینه های صنایع غذایی، بهداشتی، درمانی، 
بخش های مختلف تولیدی، ماشین آالت کشاورزی و مصالح 

ساختمان فعالیت می کنند، برگزار خواهد شد.

رئیسایننهاددرشهرستانزاوهخبرداد
  اعزام ۱۴زوج تحت پوشش 

کمیته امداد به مشهد

قدس: رئیس کمیته امداد شهرستان زاوه گفت: ۱4 نفر 
از زوجین تحت حمایــت این نهاد به منظور حضور در 
کالس های آموزشی مهارت های زندگی به مشهد اعزام 
شــدند. مهدی عبدی حضور در این کالس ها را الزمه 
دریافت کمک هزینه ازدواج دانســت و افزود: از ابتدای 
امســال تاکنون ٧5 نوعروس بــا دریافت کمک هزینه 
ازدواج راهی خانه بخت شــدند و 42 نوعروس دیگر در 
نوبت دریافت هســتند. وی گفــت: به طور میانگین به 
هر نوعروس ۳میلیون تومان نقــد و در برخی اوقات با 
مشارکت نیکوکاران، لوازم ضروری زندگی هم به عنوان 

بخشی از جهیزیه اهدا می شود.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
 آزادی ۱۳۸ زندانی جرایم غیرعمد 

در خراسان شمالی
خبرنگار  بجنــورد- 
مدیــرکل  قــدس: 
زندان های خراسان شمالی 
زندانــی   ۱۳۸ آزادی  از 
جرایم غیرعمــد با ارائه 
قضایــی،  مشــاوره های 
ســتاد  ویژه  کمک های 

دیه کشــور و نمایندگی استان در ۶ ماه نخست سال جاری 
خبر داد.

مجتبی محمدی گفت: در جلســه شــورای ســتاد دیه 
اســتان ۱۵ پرونده مورد بررســی قرار گرفت که با فراهم 
شــدن شــرایط آزادی ۱۴ مددجوی جرایــم غیرعمد، 
 با کمک هــای ویژه و اعطای تســهیالت قرض الحســنه 

موافقت شد.
وی با اشــاره به سیاست های قوه قضائیه در راستای کاهش 
جمعیــت کیفری زندان ها به ویــژه زندانیان جرایم غیرعمد 
تصریح کرد: باید تالش کنیم فرهنگ صلح و ســازش را در 
جامعه نهادینه کنیم و با گسترش این فرهنگ زمینه آزادی 
تعداد زیادی از زندانیان فراهم شود و به آغوش گرم خانواده 

باز گردند.
وی پویایی شوراهای حل اختالف مستقر در زندان های استان 
را به این منظور دانست و اعالم کرد: شوراهای حل اختالف با 
کمک مددکاران اجتماعی زندان ها و عوامل اجرایی نمایندگی 
ســتاد دیه استان، وظیفه صلح و ســازش و اخذ رضایت از 

شکات را عهده دار هستند.

به دلیل مه آلودگی در روز گذشته 
 برخی پروازهای فرودگاه مشهد 

در سبزوار فرود آمدند
مبدأ  از  پرواز  دو  ایرنا: 
تهران و نوشــهر که روز 
گذشته به مقصد مشهد 
پرواز کرده بودند در پی 
شــرایط نامساعد جوی 
و دید کــم در فرودگاه 
به  هاشــمی نژاد  شهید 

ناچار در فرودگاه سبزوار به زمین نشستند.
مدیر فــرودگاه ســبزوار در ایــن خصوص گفــت: این 
پروازهای مســافربری متعلق به شــرکت های هواپیمایی 
آســمان با شماره ۶۰۵ از نوشــهر و آتا به شماره ۵۶۲۹  
 از تهــران بــه مشــهد بودند کــه در فرودگاه ســبزوار 

فرود آمدند. 
علی اصغر روشــن بین فــرودگاه ســبزوار را پشــتیبان 
فرودگاه بین المللی شــهید هاشــمی نژاد مشــهد اعالم 
و بیــان کــرد: هواپیماهای فــرود آمــده در پارکینگ 
فرودگاه ســبزوار منتظر عادی شــدن شرایط آب وهوایی 
 فرودگاه مشــهد شــدند و مسافرانشــان نیز از هواپیما 

خارج نشدند.
در همین حال ساعت ۱۳:۳۰ روز گذشته پروازهای فرودگاه 
بین المللی شــهید هاشمی نژاد مشــهد با اعالم خبر روابط 
عمومی این فرودگاه با عادی شدن شرایط جوی از سر گرفته 

شد.
مدیرروابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در این 
باره گفت: پروازهای ورودی این فرودگاه که از حدود ساعت 
۱۲:۲۰ روز گذشــته به دلیل کاهش دید افقی متوقف شده  

بود، با بهبود شرایط جوی دوباره برقرار شد.
حسن جعفری افزود: طی مدتی که باند فرود فرودگاه مشهد 
بسته شــده بود ۶ پرواز ورودی به این فرودگاه به مبدأ پرواز 

بازگشته و یا تغییر مسیر داده بودند.

 فراخوان ملی طراحی »نشان مشهد« 
منتشر شد

قدس: سازمان اجتماعی 
و فرهنگــی شــهرداری 
مشــهد با همکاری خانه 
هنرمندان، فراخوان ملی 
طراحی مــدال- تندیس 
»نشان مشهد« را منتشر 

کرد.
این مجموعه در نظر دارد به منظور بهره گیری از ظرفیت 
تمام هنرمندان ســطح کشــور طراحی مــدال- تندیس 
»نشــان مشــهد« را از طریق انتشــار فراخوان عمومی 

انتخاب نماید.
»نشــان مشــهد« مدال- تندیس فاخری اســت که به 
اشــخاص حقیقی یا حقوقــی برجســته در عرصه های 
مختلف علمــی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و... 
یا هر شــخصی که خدمتی ارزنده برای مشهد انجام داده 
و یا موجب اعتالی نام شــهر مشهد شده است، به صورت 

سالیانه اعطا می شود.
بدینوسیله از استادان، طراحان، هنرمندان حوزه گرافیک و 
هنرجویان عالقه مند برای شرکت در این فراخوان دعوت به 
عمل می آید. به همین منظور عالقه مندان می توانند تا تاریخ 
 art.mashhad.ir ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ طرح خود را در آدرس

بارگذاری نمایند.
شایان ذکر است، ۲۰ اثر از میان آثار دریافت شده برای ارائه 
در نمایشگاه توسط هیئت داوران انتخاب و پس از داوری های 
نهایی در تاریخ ۱7 بهمن  ماه به نفرات برگزیده جوایزی اهدا 

خواهد شد.

در پی یک لحظه غفلت 
 چرخ گوشت 

چهار انگشت کودک مشهدی را بلعید!
خــط قرمــز: مدیر 
عملیات  منطقه چهارم 
از  مشهد  آتش نشــانی 
دست  انگشــتان  قطع 
راست یک کودک ۲/۵ 
ساله پس از گیر کردن 
در چرخ گوشت روشن 

خبر داد.
آتشپاد دوم علیرضا معلم با بیان این مطلب گفت :در پی اعالم 
حادثه گیرکردن دست کودک در درون چرخ گوشت خانگی، 
ســتاد فرماندهی عملیات آتش نشانی با توجه به حساسیت 
موضوع بالفاصله گروه امدادونجات ایســتگاه شماره ۲ را به 

بیمارستان امدادی شهید کامیاب اعزام کرد.
این مقام مســئول در آتش نشــانی شهر مشــهد افزود: 
بنا به اظهــارات والدین کودک، مــادر خانواده در حین 
استفاده از چرخ گوشت در منزل، غفلت کرده و کودک و 
چرخ گوشت را برای لحظاتی تنها می گذارد که متأسفانه 
این کودک ۲/۵ ســاله به دلیل کنجکاوی دســت راست 
خــود را داخل گلویی چرخ گوشــت روشــن کــرده که 
متأسفانه دست کودک در این چرخ گوشت گرفتار و این 
حادثه غم انگیز رخ می دهد. در پی این رخداد والدین این 
پســر بچه کودک مصدوم را به بیمارستان امدادی شهید 
کامیاب منتقــل کرده و نجاتگران آتش نشــانی عملیات 
رهاســازی دست این طفل با اســتفاده از تجهیزات ویژه 
و تحت نظارت پزشــکان متخصص آغاز و آتش نشــانان 
پــس از دقایقی عملیات، ضمن برش زدن بدنه فلزی این 
چرخ گوشــت خانگی موفق به رهاسازی دست پسر بچه 

خردسال از داخل گلویی چرخ گوشت شدند .
 پس از جداســازی قطعات فلزی این چرخ گوشت مشخص 
شد بر اثر شدت این حادثه متأسفانه چهار انگشت کودک به 
دلیل گرفتار شــدن در البه الی تیغه چرخ گوشت به صورت 

کامل قطع شده بود.
شــایان ذکر است، این پسر بچه خردسال برای سیر مراحل 

درمان همچنان در بیمارستان بستری است.

سارقان نیشابوری به آخر خط رسیدند
 هدف سرقت؛ شیشه  سکوریت ها

 - ر بـــو نــیشـا
خبرنگارقدس: فرمانده 
انتظامــي شهرســتان 
نیشــابور از شناسایي و 
دستگیري سه متهم به 
سرقت مغازه هاي شیشه 
سکوریت با هشت فقره 

سرقت در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابوراظهار کرد: در پی گزارش 
تعدادي از کسبه شهر نیشابور مبني بر سرقت از مغازه هایشان 
در نقاط مختلف سطح شهر، پیگیری موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار گرفت.
سرهنگ حســین دهقانپورافزود: کارآگاهان دایره مبارزه 
با ســرقت در بررســی های اولیه و میداني متوجه شدند 
اکثر مغازه هایي که ســرقت شده مغازه هاي فروش لوازم 
کامپیوتر و داراي درب هاي شیشــه ســکوریت با ایمني 

پایین هستند.
این مقام انتظامي خاطرنشــان کرد: تیم رسیدگي کننده به 
پرونده در ادامه تحقیقات خود یکي از متهمان را که سابقه دار 
بود شناسایي و پس از هماهنگي قضایي وي در یک عملیات 
ضربتي دســتگیر و در بازرسي از مخفیگاه متهم تعداد پنج 
دستگاه لب تاپ و سه دستگاه گوشي موبایل سرقتي کشف 

شد.
ســرهنگ دهقانپور یادآورشــد: متهم در مواجهه با ادله و 
مستندات پلیس به هشت فقره سرقت وسایل مغازه با کمک 
و همدستي دو نفر دیگر به ارزش ۲ میلیارد ریال اعتراف که 

دیگر همدستان متهم نیز دستگیر شدند.
وی با اشــاره به دستگیری یک مالخر اموال مسروقه در این 
زمینه عنوان کرد: تحقیقات از متهمان به منظور کشف سایر 

سرقت هاي احتمالي ادامه دارد.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: کسبه بازار با 
مجهز کردن مغازه ها به سیستم دوربین مداربسته و رعایت 
حفاظ فیزیکي الزم در پیشگیري از سرقت بسیار مؤثر خواهد 

بود.

 افزایش ۴۲ درصدی 
تلفات و سوانح خودرویی 

خبرنگاران:  باشگاه 
ســوانح  و  تلفــات 
جــاده  در  خودرویــی 
مشــهد-  ترانزیتــی 
ماه  هشت  در  سرخس 
مدت  به  نسبت  امسال 
مشابه سال گذشته، ۴۲ 

درصد افزایش داشته است.
ســرگرد احمد کارگر منظری، فرمانده پلیس راهور سرخس 
گفت: محور سرخس به مشــهد جاده به صورت تزانزیتی و 
از جاده های اصلی کشور محسوب می شود که ۲7 کیلومتر 
آن به صورت گردنه و پیچ های پی درپی اســت، از همین رو 
می طلبد رانندگان بــا رعایت قوانین، در این محور رانندگی 

کنند .
وی افزود: بیشتر طول این مسیر دوطرفه و عمده تصادفات در 
همین مناطق دوطرفه و به صورت رخ به رخ، ناشی از انحراف 
به چپ و سبقت های غیرمجاز روی می دهد که متأسفانه آمار 
تلفات نسبت به مدت مشابه در چند ماه قبل افزایش یافته 

است.
وی ادامه داد: متأســفانه در هشت ماه امسال شاهد افزایش 
تصادفات منجر به فوت بوده ایم که این موضوع جای نگرانی 

دارد.
سرگرد کارگر منظری با بیان اینکه روزانه ۵۴ دستگاه اتوبوس 
در محور ســرخس تردد می کنند و تمامی اتوبوس ها مجهز 
به سامانه »سپهتن« هستند، بیان کرد: روزانه کنترل دقیقی 
از زمان مبدأ حرکت اتوبوس ها تا رســیدن به مقصد انجام 
می شود و با تحلیل های صورت پذیرفته خوشبختانه حادثه 

دلخراشی در این بخش نداشته ایم.

رخ رد رخ
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 چه نمره ای باید به بهداشت کار داد
واقعاً باید  برای )بهداشت کار( تأسف و غصه خورد. بنده در یک نان فانتزی ۶ ماه می شود که 
کار می کنم. ماه های اول مأمور بهداشت هر ماه یک بار  می آمد و فقط یک نظارت مختصر و 
ســطحی می کرد و می رفت، ولی اکنون حدود دو ماه تمام اســت که نیامده! به نظر شما چه 

نمره ای باید به بهداشت کار داد؟
9۱0...۳750

 مدارکم کامل بود اما موتورم را بردند!
موتورســیکلت بنده را مأموران کالنتری در 
چهارراه خیام به دلیل عبور در پیاده رو گرفتند، 
با اینکه مدارکم هم کامل بود. پس از دو روز 
من را جریمه کردنــد؛ چرا برای یک جریمه 

ساده باید وسیله دو روز در کالنتری باشد.
9۴۴...۳۴۸0

 مسکن ملی و اقساط 2میلیونی!
رفتم برای نام نویســی مسکن ملی با قسط 
۲میلیون تومــان. من که کارگرم با حقوق 
یک میلیون و۲۰۰هــزار  تومان چکارکنم. 
می توانم با این قســط خانه دارشوم؟ تو را 
بــه خدا پیگیری کنید مگــر با این حقوق 
می شود؟ سال ها پیش برای خانه های مهر 

رفتم نتوانستم حاال با این وضع چه کنم؟
9۱5...9۱5۴

 خط 80 خیلی دیر می آید
مسئوالن محترم اتوبوسرانی  خط ۸۰ از ابوطالب خیلی دیر می آید و شلوغ است؛ لطفاً به این 

خط اتوبوس اضافه کنید.
9۱5...۳۸۲۸

خط قرمز غالمعلی صادقی در جمع قضات و 
مسئوالن دادگستری استان با اشاره به ضرورت 
تجدیدنظر در حوزه قانون گذاری گفت: باورها 
و رویه های غلط نسبت به دستگاه قضایی باید 

اصالح شود.
در  خراســان رضوی  دادگســتری  رئیس کل 
نشســت با مســئوالن و قضــات دادگاه های 
تجدیدنظر اســتان گفت: یکــی از مهم ترین 
ســرمایه های یک ســازمان وجود نیروهای 
کارآمد، متعهد و متخصص است و خداروشکر 
در مجموعه قضایی استان به ویژه در دادگاه های 
تجدیدنظر شــاهد حضور انســان های پاک، 

فرهیخته و کوشا هستیم. 

 جای خالی قوانین به روز
غالمعلی صادقی با اشاره به فرمایشات مقام 
العالــی( در زمینه  معظــم رهبری)مدظله 
خدمت رســانی به مردم گفت: فرمایشــات 
حکیمانــه رهبری معظم بایــد نصب العین 
مســئوالن قرار گیــرد و در همیــن زمینه 
توجه به شــأن دســتگاه قضایی و استقالل 
آن از نکاتی اســت که می تواند بسترســاز 
ارائه خدمات هر چه مطلوب تر به شهروندان 

گرانقدر محسوب شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره 
به وضعیت قانون گذاری در کشور افزود: برای 
اســتقرار عدالت مطلــوب در جامعه نیازمند 
تصویب قوانین خوب و متناســب با شــرایط 
اجتماعی هستیم، اما در حال حاضر و با عرض 
تأســف باید اذعان کرد وجود حجم زیادی از 
قوانین با رویکرد کیفری موجب بروز مشکالت 
متعدد برای مردم و همچنین برای دســتگاه 

قضایی شده است.

 ارجاع همه مشکالت به دستگاه قضا 
غالمعلی صادقی با اشــاره به حجم ســنگین 
قوانین کیفــری و جرم انگارانه در ایران گفت: 
ارجاع تمامی مســائل با هدف حل مشکالت 
در حوزه های مختلف به دســتگاه قضایی یک 
رویکرد غلط و نیازمند اصالح است و رسیدگی 
به این میزان پرونده ضمن اینکه برازنده نظام 
نیست، برای دستگاه قضایی نیز تکلیف غیرقابل 

تحمل  است.
دادگســتری  رئیــس کل 
اشــاره  با  خراســان رضوی 
به هفتــه پژوهــش گفت: 
از پژوهشــگران، محققــان، 
جامعه دانشــگاهی، استادان 
درخواســت  صاحبنظران  و 
می کنیم در زمینه تغییر نگاه 
در حوزه قانون گذاری تالش 
کنند، چرا که رویکرد کنونی 
در تصویب قوانین که معموالً 
پیوست جرم انگارانه و کیفری 
نیز دارند؛ بــه صالح جامعه 

نیست .
غالمعلی صادقی خاطرنشان کرد: هیچ دلیل 
موجهی وجود ندارد کــه قانون گذار بخواهد 
حل همه مشکالت را از مسیر دستگاه قضایی 
بگذراند. حال آنکه با تمسک به فرهنگ غنی 
ایرانی اســالمی باید به دنبال ترویج فرهنگ 
صلح، ســازش، تعامل و دوســتی در جامعه 

باشیم.
گفتنــی اســت، در ابتــدای این نشســت 
حجت االســالم والمســلمین میان بنــدی، 
اســتان  تجدیدنظر  دادگاه های  سرپرســت 
خراسان رضوی هم عنوان کرد: باید با تأسی 
به ســیره امیرالمؤمنین حضرت علی)ع(  که 

نســبت به جایگاه قضاوت 
بسیار حســاس بود، ما نیز 
با تمــام تــوان در خدمت 
مردم باشــیم و بحمداهلل با 
فرهیخته  نیروهــای  وجود 
در این مجموعه شاهد کار 
جهادی و تــالش مضاعف 
در زمینه تســریع در انجام 
امــور مراجعــان محترم و 
تکریم شــهروندان گرانقدر 
که به ایــن محاکم مراجعه 

می کنند، هستیم.
 

 انتخابات فرصت تعیین سرنوشت توسط 
مردم است

خبر دیگری حاکی اســت ، معــاون قضایی 
رئیس کل دادگســتری استان در جمع مردم 
و مسئوالن شهر گلبهار گفت: انتخابات فرصت 

تعیین سرنوشت توسط مردم است.
حجت االســالم والمســلمین فروتنی که در 
مراســم تکریم و معارفه رئیس دادگســتری 
گلبهار در جمع مردم و مســئوالن این شهر 
ســخن می گفت با اشــاره به نزدیک شدن 
به زمان برگزاری انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و میان دوره ای مجلــس خبرگان 
رهبری گفت: یکی از مهم ترین تأکیدات قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران مفاهیم مربوط 
به حق تعیین سرنوشــت توسط مردم است 
و بر همین اســاس ملت بزرگ ایران اسالمی 
با حضــور در صحنه های مختلف از جمله در 
میــدان انتخابات همواره بــه صورت مؤثر به 

ایفای نقش پرداخته اند.
حجت االسالم والمسلمین فروتنی انتخابات را 
فرصت مطلوبی برای اعمال نظرات عمومی و 
تعیین سرنوشت توسط مردم دانست و افزود: 
ان شــاءاهلل در انتخابات پیــش رو نیز مردم 
فهیم و بصیر ایران اســالمی با نشاط و پرشور 
در پــای صندوق های رأی یک بــار دیگر به 
نقش آفرینی خواهند پرداخت. معاون قضایی 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره 
به سیاست های دســتگاه قضایی از جمله در 
زمینه دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع 
جرم گفــت: با تصریحات ریاســت معزز قوه 
قضائیه حضرت آیت اهلل رئیســی و همچنین 
با تأکیدات ریاســت محترم دادگســتری کل 
استان خراسان رضوی این مجموعه قضایی در 
زمینه دفاع از حقوق مردم، سالم سازی جامعه 
و پیشــگیری از وقوع جرایــم، کار جهادی و 
تالش مضاعفی داشــته و ان شاءاهلل این مسیر 
به ویژه تا پــس از برگزاری انتخابات پیش رو 

استمرار خواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمین فروتنی با تأکید بر 
سیاست های ابالغی از ناحیه ستاد دادگستری 
استان به تمامی حوزه های قضایی گفت: این 
مجموعه با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی 
و مجرمان جرایم سازمان یافته با قوت و شدت 

برخورد خواهد کرد.
گفتنی اســت، در این مراســم با قدردانی از 
زحمات و خدمــات آقای محمــودی، آقای 
مهدوی پور به عنوان رئیس جدید دادگستری 

گلبهار معرفی شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع قضات:

قانون گذار نباید همه مشکالت را به دستگاه قضایی ارجاع دهد

هیچ دلیل موجهی وجود 
ندارد که قانون گذار بخواهد 
حل همه مشکالت را از مسیر 

دستگاه قضایی بگذراند. 
حال آنکه با تمسک به 

فرهنگ غنی ایرانی اسالمی 
باید به دنبال ترویج فرهنگ 

صلح، سازش، تعامل و 
دوستی در جامعه باشیم

بــرش

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا
پیش بینی افزایش آالینده ها با خروج 

سامانه بارشی از خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با خروج هسته 
بارشی سیســتم و گسترش تدریجی جریانات پایدار از شب 
گذشــته، از امروز انتظار می رود به طور گســترده ای شاهد 
تشــکیل مه و کاهش دید در غالب نقاط اســتان ) به ویژه 
محورهای سردسیر و کوهستانی( باشیم. ضمن اینکه امشب 
دمای هوا در مناطق مختلف استان به طور میانگین بین ۲ تا 
۴ درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت. همچنین از ابتدای 
هفته آینده روند افزایش آالینده های جوی در مناطق صنعتی 

و شهرهای بزرگ از جمله مشهد پیش بینی می شود.

خبر
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عقیل رحمانی: با تالش نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
یک قاچاقچی سوخت که به شیوه اتوبوسی اقدامات خود را رقم می زد شناسایی و حین استتار 

محموله دستگیر شد.
نیروهای سپاه مشهد چند روز پیش از طریق اطالعات واصله پی بردند افرادی در حاشیه شهر 

مشهد و مناطق خلوت تردد می کنند که رفتارشان مشکوک و قابل توجیه نیست. 
از همین رو محل مورد اشاره که در حوالی شهرک شهیدرجایی قرار داشت را با اعزام یک تیم 
به صورت پوششی تحت کنترل قرار دادند. این موضوع ادامه داشت تا اینکه چند ساعت بعد یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری در حوالی یک مدرسه دخترانه توقف و راننده آن از خودرو پیاده شد. 

 اختفای گالن سوخت قاچاق در ساک!
بررسی های اولیه نشان می داد فرد مذکور درِ جعبه بغل اتوبوس را باز کرده و تعدادی گالن را 

خارج و آن ها را داخل ساک و پالستیک های مشکی جاسازی می کند.
با رؤیت این موضوع نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( وارد 
عمل شــده و فرد مذکور را دستگیر کردند. از ســوی دیگر گالن ها از داخل ساک و ... خارج و 
محتویات آن مورد تحقیق قرار گرفت که مشخص شد تمامی آن ها از گازوئیل قاچاق پر شده 
اســت. موضوع وقتی دقیق تر مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه حاصل شد که راننده در امر 
قاچاق ســوخت به وسیله اتوبوس مسافربری فعال و این محموله را که حدود ۳۰۰ لیتر بود را 

هم قصد داشت به سمت استان سیستان و بلوچستان منتقل و از آنجا با همکاری دیگر افراد 
از مرزخارج کنند. این گزارش حاکی اســت، برهمین اســاس بود که ماجرای دستگیری این 
قاچاقچی به معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد اطالع داده شد که در پی آن 
قاضی »عندلیب« دستور داد متهم و محموله قاچاق تحویل کالنتری شهیدرجایی شوند تا دیگر 

اقدامات احتمالی و مجرمانه متهم نیز مشخص شود.

 عملیات دوم و دستگیری فرد تحت تعقیب
همچنین در اقدام همزمان دیگری تیم های عملیاتی گشت بسیج رضویون ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم )ع()حوزه مقاومت بسیج ۹ مسلم( در حوالی مهرآباد و پس از مدت ها ردزنی 
یکی از عامالن اصلی فروش موادمخدر صنعتی را که تحت تعقیب آن ها بود شناســایی و او را 
در حال فروش مواد دستگیر کردند. در پی این اقدام از ناحیه متهم حدود ۱۲ گرم ماده مخدر 

کریستال نیز کشف و ضبط شد. پس از آن موادفروش تحویل عوامل انتظامی شد.

با هوشیاری نیروهای سپاه مشهد 

قاچاق اتوبوسی گازوئیل لو رفت



ورزش خراسان  یادی از قرآن پژوه مجاهد 

آیت اهلل واعظ زاده؛ پرچمدار وحدت
از  مسلمانیم؛  سلمانی رحیمی:  امیر  دکتر 
پیشوایانمان آموخته ایم که همه دیگر انسان ها 
یا با مــا هم کیش اند، که آنــان را برادر خود 
می خوانیــم و باید تا حق برادری به جا آوریم 
یا همنوع، که او را نیز حقی اســت و مسلمان 
را نزیبد که انسانی را به بردگی گرفته یا جان 
و مالش را مباح شــمرده و حق همسایگی و 
همنوعی را نادیده گرفته و برای هدایت او به 

راه حق دل نسوزاند.
مگر اینکه آن دیگر، آشکارا به دشمنی برخیزد 
و حریم و حدود خود و ما را محترم نشــمرد 
که باز هــم آغازگر نبرد نخواهیم بود و تا تیر 

نیفکند، تیری به سویش نخواهیم افکند.
و چنین بوده که خداونــد، خاتم پیامبرانش 
محمد)ص( را رحمتی بــرای همه جهانیان 
خوانــده و جانشــینان او از اهــل بیت)ع( را 

پیراسته و به دور از هر پلیدی و پلشتی.
بر این اســاس، بایــد به این باور رســید که 
آموزه هــای اصیــل و ناب قــرآن کریم و نیز 
سنت پیامبر)ص( و سیره رهروان راستین او 
نمی تواند منشأ و خاستگاه دو یا چند دستگی 
در امت باشــد؛ امتی که خداونــد آن را امت 

واحده نامیده است.
پس آتــش تفرقه چگونه قــوت گرفت؟ چه 
آســیب هایی را به پیکر اســام و مسلمانان 
وارد کرد؟ و چگونه می توان آن را فرونشــاند؟ 
این ها مهم ترین پرسش هایی بوده که به علت 
فراوانی مسائل و موضوعات درون هر مذهب 
و ضعف نگاه راهبردی و کان، اندیشــمندان 
مسلمان را کمتر به خود مشغول کرده است. 
گواه این مدعا، شمار محدود کسانی است که 
برای انســجام و تقریب مذاهب اسامی گام 

برداشته اند.
البته نباید تاش بی وقفه دشــمنان اسام و 
قدرت هایــی که به درســتی، زوال حاکمیت 
و ســلطه خود را در یکپارچگی امت اسامی 
می دانند، نادیده گرفت و این هشداری است 
که بارها گوشزدمان کرده و فرموده اند چنین 
نیست که اگر کسی به خواب رود، دشمنش 

هم چشم بر او ببندد.
سرگرم شدن بسیار به گذشــته و ماندن در 
تاریــخ می تواند موجبی بــرای بی توجهی یا 
کم توجهی به امروز و فردا شود. مرحوم آیت اهلل 
اســتاد واعظ  زاده بارها از استاد خود مرحوم 
آیت اهلل العظمی بروجردی نقل می کردند که 
ایشان معتقد بود می توان با بیان شأن و جایگاه 
علمی اهل بیت)ع(، یکی بودن سخنانشان با 
حقیقــت و متن قرآن کریم و ســنت پیامبر 
اکرم)ص( و اســتواری رأی و نظر ایشــان در 
مسائل فقهی و کامی، حقانیت آنان را اثبات 
کــرد و مردم را به صراط مســتقیم رهنمون 
شد. می فرمود این، شیوه ای کارآمدتر و راهی 

کوتاه تر در مقایســه با اثبات امامت و خافت 
بافصل پیامبر برای اهل بیت)ع( است. 

ایشان )اســتاد واعظ زاده( معتقد بود صدور 
فتوای تاریخی و بســیار مهم شیخ محمود 
شــلتوت، مفتی اعظم االزهــر مصر در جواز 
عمل به فقه شــیعه توســط اهل سنت، از 
بــرکات و پیامدهای نگاهــی این چنین به 
مســئله امامت و خافت اسامی بوده است. 
این راه همچنان گشــوده اســت و باید باور 
داشــت که اگر نیکی های کام اهل بیت)ع( 
را فرا گرفته و به دیگران بیاموزیم، به فرموده 
خودشان مردم آن را پذیرفته و از آن پیروی 

خواهند کرد.        
ایــن نگاه و رهنمود اســتاد در 
عمق جــان و اندیشــه مرحوم 
آیت اهلل واعظ زاده نشسته و از او 
»یک والیی قرص و یک تقریبی 
قرص« ساخته بود. امروز عالمان 
اسامی  اندیشه  صاحبنظران  و 
در پهنه گسترده جهان اسام، 
از شــرق تا غرب، نام و خدمات 
استاد واعظ زاده را می شناسند و 
بیش از هر چیز از خدمات علمی 

او یاد می کنند.
برگــزاری کنگره هزاره شــیخ 
طوسی در ســال 1348ش. از 

کارهای بزرگ و فراملی اســتاد به حســاب 
می آید. این کنگره توانســت برجســته ترین 
چهره های علمی جهان اسام، اعم از شیعه و 
ســنی و حتی برخی خاورشناسان صاحب نام 
را برای مدت پنــج روز گرد هم آورد. یکی از 
استادان برجسته دانشــگاه می گفت من در 
بیش از 90 کنگــره ملی و بین المللی حضور 
داشــته ام اما هنوز هم معتقدم کنگره شــیخ 
طوســی از نظر کّمی و کیفی، شخصیت های 
حاضر و خروجی، برتر از همه آن ها بوده است.

تأسیس نهادی رسمی، قانونی و دارای ساختار 
و بودجه برای تقریب مذاهب اســامی، برای 

نخســتین بار از دیگر خدمات علمی اســتاد 
واعظ زاده است. پیشینه فعالیت های اسامی 
ـ تبلیغــی تقریب محور به شــخصیت هایی 
همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، محمد 
عبده، محمدتقــی قمــی و... برمی گردد اما 
می دانیم که همــه این اقدامات ارزنده، جنبه 
شــخصی و خودجوش داشــته و نتوانســته 
حرکتی مستمر، نظام مند و دارای چشم انداز را 
شکل دهد. این مرحوم استاد بود که توانست 
در سال 1369ش. با متقاعد کردن مقام معظم 
رهبری مّدظله العالی این ســازمان را تشکیل 
داده و به جهانیان نشــان دهد که جمهوری 
اســامی نخستین کشور اســامی است که 
وحــدت امت اســامی را 
آرمان رسمی و قانونی خود 
قرار داده و آماده اســت با 
امکانات و صرف  تخصیص 
هزینه به این مهم دســت 

یابد.
مهم تر از این کار، تأسیس 
اسامی  مذاهب  دانشــگاه 
اســت. اندیشه ایجاد رشته 
تقریب مذاهب اسامی در 
االزهر شکل گرفته و ناکام 
مانده بود. امــا به همت و 
پشتکار استاد و حمایت های 
بی دریغ رهبری معظم، مراحل کار از پیشنهاد 
در شورای عالی مجمع تا تدوین اساس نامه و 
تشکیل هیئت امنا و ساخت دانشگاه و تأمین 
امکانات و اســتاد به سرعت پیش رفت و این 
دانشگاه توانست در ســال 1371ش. درهای 
خود را به روی دانشجویانی از مذاهب مختلف 

اسامی بگشاید. 
تربیت شــمار زیادی دانشجو در طول افزون 
بر 60 سال تدریس در دانشگاه هایی همچون 
فردوسی مشــهد، تهران و مذاهب اسامی از 
دیگر خدمات علمی اســتاد است، به گونه ای 
که می توان ادعا کرد دســت کم ســه نسل از 

درس های ایشــان در حوزه های علوم قرآن، 
تفســیر، رجال و علوم عقلی بهــره برده اند.

آثار قلمی اســتاد، خود نیازمند فصلی مشبع 
و مســتقل اســت. این آثار قلمی را می توان 
از حیث انتشــار به دو دســته انتشار یافته و 
مخطوط تقسیم نمود. به بخش خطی و نشر 
نیافته در فراز بعدی همین جستار، که به وقف 
کتابخانه شخصی ایشان اشاره خواهد داشت، 

می پردازیم.
آثار نشر یافته اســتاد را می توان در دو قالب 
مقاله و کتاب، معرفی کــرد. از آن قرآن پژوه 
 روشــن بین افزون بر 80 مقالــه در مجات 
مکتب اسام، مشکوة، دانشکده الهیات، حوزه، 
االرشــاد، رساله القرآن رساله الثقلین و رساله 
التقریب به زبان عربی و فارسی به یادگار مانده 

است.
در قالب کتــاب نیز می تــوان از ده ها کتاب 
پرحجم و مرجع یاد کــرد که برخی از آن ها 

عبارت اند از:
ـ المعجم فی فقه لغه القرآن و سّر باغته، که 
تاکنون 38 جلد آن با بیش از 30 هزار صفحه 
انتشــار یافته و انتظار می رود دوره کامل آن 
در 60 جلد سامان یابد. این کتاب ارجمند و 
فاخر که رهبرمعظم انقاب در تقریظی آن را 
الموسوعه القرآنیه الکبری )دانش نامه بزرگ 
قرآن( نامیده انــد، بزرگ ترین واژه نامه قرآنی 
در همه تاریخ دراز دامن و جغرافیای پهناور 
سرزمین های اســامی است. دانش نامه های 
ارزشــمند دیگری همچون نصوص فی علوم 
القرآن در بیــش از 10 جلد، کنزالعرفان فی 
فقه القرآن، نصوص االقتصاد االسامی کتابا 
و سّنه و فقها در 12 جلد، المنهج الموضوعی 
لشرح ابن ابی الحدید لکتاب نهج الباغه در 
6 جلد، از دیگر عناوینی اســت که به همت 
بلند و پشــتکار و برابر با شاکله طراحی شده 
از ســوی ایشان، زینت بخش کتابخانه تمدن 

نوین اسامی شده اند.
شمار و عنوان های دیگر استاد در یادنامه های 
آن مرحوم همچون »سپهر فرزانگی« و »شیخ 
تقریب، درنگی در زندگــی و خدمات علمی 
آیت اهلل اســتاد محمد واعظ زاده خراسانی« 

معرفی و درج شده است.
و مسلک ختام، وقف کتابخانه شخصی ایشان 
بر بنیاد پژوهش های اســامی آستان قدس 
رضوی است. از یادگارهای ارزشمند آن استاد 
پرکار که در این کتابخانه به چشم می خورد، 
تقریــرات دروس فقــه و اصــول فرزانگانی 
همچون امام خمینی، آقا سید موسی صدر، 
شیخ هاشم قزوینی، عامه طباطبایی و دیگر 
استادان آن مرحوم است؛ گنجینه ای پرارج و 
بی مانند که درس آموز نظم، دقت و پشــتکار 

وی است.

فرهنگ و هنر
  افتتاح خانه شمشیر بازی 

خراسان رضوی در مشهد
هیئت  رئیــس  قدس: 
خراسان  شمشــیربازی 
مسابقات  گفت:  رضوی 
قهرمانی شمشــیر بازی 
بزرگســاالن کشــور در 
روز هــای 6 و 7 دی ماه 
با حضور شمشــیربازان 
اســتان در تهران برگزار می شود. علی یعقوبیان افزود: بر این 
اســاس رامین صفا سرشــوری، محمدی، عمادرضا پوری و 
مهرداد حناچیان از خراســان رضوی به این دوره از مسابقات 
اعزام می شوند. رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی بیان 
کرد: ما از حدود دو ســال پیش بیشتر تمرکزمان را بر روی 

رده های سنی پایه گذاشته و نتایج خوبی را نیز گرفتیم.
یعقوبیان ادامه داد: در این راستا سه ورزشکار از خراسان رضوی 
به اردوی تیم ملی نوجوانان جهت حضور در مسابقات آسیایی 
اندونزی دعوت شــدند و حداقل یک نفر از اســتان برای این 
مسابقات در ترکیب تیم ملی خواهیم داشت. وی عنوان کرد: 
اردوی تیم ملی بزرگســاالن از 1 تا 6 دی ماه به سرمربیگری 
علی یعقوبیان در تهران برگزار می شود و 9 ورزشکار از سراسر 

کشور را به این اردو دعوت کردیم.
یعقوبیان ادامه داد: بر این اساس نخستین خانه شمشیربازی 
خراســان رضوی امروز به صورت رســمی کار خــود را در 
مجموعه کوثر مشــهد آغاز خواهد کرد. وی اضافه کرد: این 
خانه، قدمی بزرگ برای پیشــرفت شمشیربازی استان است 
و امیدوارم بتوانیم با کسب قهرمانی های مختلف برای استان 
افتخار آفرینی کنیم. رئیس هیئت شمشــیربازی خراســان 
رضوی در خصوص شمشــیربازی بانوان نیز گفت: با افتتاح 
خانه شمشیربازی شرایط به طور کلی برای ما بهبود می یابد 

و می توانیم در بخش بانوان نیز فعالیت بیشتری انجام دهیم.

 D برگزاری دوره مربیگری درجه 
فوتبال ایران در نیشابور

مربیگری  دوره  قدس: 
درجــه D فوتبال ایران 
با شــرکت 26 مربی در 
شهرستان نیشــابور در 

حال برگزاری است. 
شــهرآبادی،  حســین 
فوتبال  هیئــت  رئیس 
شهرستان نیشابور اظهار کرد: دوره مربیگری درجه D فوتبال 
ایران با شرکت 26مربی و با حضور برخی از مسئوالن ورزش 
شهرستان و پیشکســوتان فوتبال در شهر نیشابورآغاز شده 
است. او با بیان اینکه مدرس این دوره استاد اسماعیل شجیع، 
مدرس فدراســیون فوتبال است، گفت: مربیان از شهرستان 

نیشابور در این دوره حضور داشتند.

رئیس هیئت مدیره این باشگاه:
 به کارگیری سرمربی پیشین تیم کشتی 

اترک به علت بی تجربگی بود
ایسنا: رئیس هیئت مدیره باشگاه اترک گفت: به کارگیری 
سرمربی پیشین تیم کشتی اترک در خراسان شمالی به علت 
بی تجربگی بود. تقی زاده اظهار کرد: از مردم این استان برای به 
کارگیری سرمربی پیشین این تیم عذرخواهی می کنم. وی در 
پاسخ به یکی از پرسش ها مبنی بر اینکه گویا سرمربی پیشین 
این تیم به مردم استان توهین کرده است، بیان کرد: جهانی 
شدن شــخصیت غامرضا تختی به دلیل حرفه ورزشی وی 

نبوده، بلکه برای رفتار و اخاق پهلوانی بوده است.
تقی زاده خاطرنشان کرد: به طور قطع کسی که در یک استان 
به خود اجازه دهد به مردم اســتان، قومیت و منطقه توهین 

کند، یک اجنبی در لباس کشتی است.

 اعزام تیم موتورسواری خراسان به 
مسابقات قهرمانی کشور

قدس: دومین دوره از سری مسابقات موتوکراس قهرمانی 
کشور فردا در شهرستان اردکان استان یزد برگزار می شود 
و تیم خراســان رضوی با حضور 9 شــرکت کننده به این 

مسابقات اعزام شدند. 
در کاس 2۵0 سی ســی جوانان علی برزوزاده و اســماعیل 
اردالن پور، در کاس 4۵0 سی سی جوانان محسن خدیور و 
احمد حسینی، کاس 1۵0 سی سی علیرضا احمدی و علی 
زاهدی، کاس 2۵0 سی سی پیشکسوتان حجت حسینی، 
کاس 4۵0 سی سی پیشکسوتان هادی قنبرآبادی و محمد 

اسماعیلی حضور دارند.

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.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نمایيد.

شماره پيامک:   300072305

اندیشه ایجاد رشته 
تقریب مذاهب اسالمی 
در االزهر شکل گرفته 

و ناكام مانده بود 
اما به همت استاد و 

حمایت های بی دریغ 
رهبری معظم به 
سرعت پيش رفت

بــرش

1. فیلســوف ، متکلم و فقیه ایرانــی و یکی از 
بزرگ تریــن مردان تصوف ســده پنجم هجری 
خالق »کیمیای سعادت« 2. بخشش خداوندی- 
پایتخت کره جنوبی- سند عقد 3. به دنیاآمدن- 
 لغوشــده- مارکی بــرای کرم دســت وصورت 
4. ظلم و ستم- جســم- خوراکی از دل و جگر 
 قیمه کشــیده و در روغــن بریان کرده- مدرک 
۵. مایه حیات- جبان- علم اشکال 6. نامی برای 
 پسران ترک- از موآراها- کنده کاری روی سنگ

 7. محفــل و انجمــن-  نــام غیب گوی عصر 
هخامنشی- مردم تازی 8. کاغذ خیاطی- عالم 
اجســام- مژده دهنده 9. شهر باران- چراغ آویز- 
شــادمانی 10. میــوه نیکــو- بزرگش نشــان 
نزدن اســت- ســبزی پودنه 11. چندین برات- 
تمامیــت- طایه دار اعداد 12. آســمان- قوه و 
نیرو- پدربزرگ- زادگاه قذافی معدوم 13. کنایه 
از لباس نازک اســت- پشت ســرهم- آسایش 
و راحتــی 14. از جنــس آهــن- واحــد طول 
 انگلیســی- مارکی برای لوازم صوتی و تصویری 
1۵. ...و معشــوق به کامست / ســلطان جهانم 

به چنین روز غامست

1. کــج شــدن و پیچیدگــی- اثــری ادبی از 
»ادگارآلن پو« نویسنده آمریکایی 2. دلپسند- ابزار 
 چوبی نواختن سازهای زهی- شهر قبله مسلمانان
3. ماه ســریانی معادل خرداد- از اوراق بهادار- 
میــوه مربایی 4. گهواره- حســرت خوردن- راز 
و رمــز- طایفــه ۵. روزنامه ای چاپ ســوریه- 
دعای دست نماز- چوب خوشبو 6. درک کردن- 
درخت تســبیح- مایه عیب وعــار 7. حرفی در 
الفبای فارسی- سقف و پوشش خانه- ادب شدن 
آوردن از  نهــی  ســیرکوهی-  خمیــده-   .8 
 9. هیاهو و صداهای درهم- طوفان- داخل شدن

10. رهاورد بجنورد- ازکار افتادن دست وپا- لبه 
 شمشیر 11. سفید آذری- نشانی- نقطه سیاه دل 
دوســویه-  چاشــنی  خوراکــی-  شــیر   .12
 بزرگ ترین دســته بندی نفت خــام- جوانمرد
13. زن نومید- ناز و خــرام- دیگران 14. رنگ 
و فام- نوعی پارچه لطیف ابریشمی- جنگی که 
در ســال 1۵هجری بین مسلمانان و امپراتوری 
روم شــرقی درگرفــت و به پیروزی مســلمانان 
انجامیــد 1۵. از مبــارزه بــا هوای نفس به آن 

تعبیرشده- کشف کردن

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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 هنرمند نیشابوری برگزیده نخستین 
جشنواره ملی تئاتر »آرخه« شد

نیشابور- خبرنگارقدس: 
بانــوی هنرمنــد تئاتر 
نیشابور فاطمه حاج آبادی 
بــرای ایفــای نقش در 
نمایش »در مســیر باد 
لیوا« در بخش تک گویی 
برگزیده  زن  بازیگــری 

نخستین جشنواره ملی تئاتر آرخه شد که در تاالر اجتماعات 
هتل اســپیناس تهران با حضور مسئوالن و هنرمندان از وی 

تجلیل شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی نیشــابور اظهار کرد: 
اختتامیه نخستین جشنواره ملی تئاتر آرخه با حضور جمعی 
از هنرمندان تئاتر چون گاب آدینه، محمدرضا خاکی، محمد 
رحمانیان، رضا بهبودی، حمیدرضا نعیمی، ســیما تیرانداز و 

اردالن شجاع کاوه در تهران برگزار شد.
علیرضا سیدآبادی گفت: نخستین جشنواره ملی تئاتر آرخه در 
تهران، به دنبال گردآوری عزیزانی از سراسر کشور برآمد که 
بیایند در این دورهمی اندیشه ورزانه در تئاتر به مسائل مهم 
خودشان بپردازند. وی خاطرنشان کرد: بر همین پایه نزدیک 
به 200 نمایش از سراسر کشــور به دبیرخانه این جشنواره 
رسید و عزیزانی چون فرهاد تجویدی، شهاب حسین پور، نسیم 
ادبی، محمد علی بهبودی، منوچهر اکبرلو و محســن اردشیر 
در داوری دقیق این آثار یاری کردند. سیدآبادی  یادآور شد: 
در کل 42 اثــر در یک رقابت عادالنه به داوری  گاب آدینه، 
محمدعلی بهبودی و منوچهر اکبرلو جمع بندی شــدند که 
هنرمند تئاتر نیشابور فاطمه حاج آبادی برای ایفای نقش در 
بخش تک گویی بازیگری زن در نمایش »در مســیر باد لیوا« 

برگزیده شد.

 »ایرج خواجوی« هنرمند و استاد 
برجسته خراسان رضوی بستری شد

ایرج  فیــاض:  احمد 
و  اســتاد  خواجــوی، 
پیشکســوت نقاشی در 

بیمارستان بستری شد.
به گــزارش خبرنگار ما 
اســتاد  خواجوی،  ایرج 
و هنرمند پیشکســوت 

مشــهور هنر نقاشی کشور و مشهد از صبح دوشنبه به دلیل 
بیماری در یکی از بیمارســتان های مشــهد بستری و تحت 

درمان قرار گرفت.
دختر استاد خواجوی در گفت و گو با خبرنگار ما با اعام این 
مطلب خاطرنشان کرد: پدرم پس از طی دو هفته بیماری و 
استراحت در منزل، از شب دوشنبه و در پی حاد شدن وضعیت 
جسمی شان به اورژانس منتقل و سپس بنا بر تشخیص تیم 
پزشــکی بیمارســتان آریا در بخش مردان این بیمارستان 
بستری شدند. سونیا خواجوی افزود: بنا بر تشخیص پزشکان؛ 
عفونت ریــه و مثانه و برخی دیگــر از بیماری های کهولت 
ســن، سبب وخیم شدن حال استاد شــده و اکنون در حال 
گرفتن آزمایش های تکمیلی، انجام مراحل درمان و تحت نظر 
پزشکان متخصص هستند. بر پایه همین خبر؛ صبح دیروز نیز 
مدیر کل ارشاد اسامی خراسان رضوی به همراه معاون هنری 
ارشاد استان و تنی چند از استادان هنرهای تجسمی با حضور 
در بیمارستان آریا ضمن عیادت از استاد خواجوی از نزدیک 

در جریان روند درمان وی قرار گرفتند.
جعفر مروارید، مدیر کل ارشاد اسامی خراسان رضوی در این 
دیدار ضمن دعا برای شــفای وی و آرزوی سامتی برای این 
هنرمند برجســته، اظهار کرد: از سوی وزیر ارشاد نیز تأکید 
شــده تا از نزدیک در جریان چگونگی و روند مراحل درمان 
اســتاد خواجوی قرار گرفته و در عین حــال وظیفه ذاتی و 
سازمانی خود دانسته تا از هر گونه مساعدت و همکاری برای 

بهبودی عاجل ایشان دریغ نورزیم.
گفتنی اســت اســتاد ایرج خواجوی متولد 1314 و از پنج 
ســالگی به فراگیری هنر نقاشــی مبادرت ورزید. وی از سه 
ســالگی نزد برخی از هنرمندان روس آموزش دید. پدرش او 
را مجبور می کرد نقاشی های برخی از مجله های دهه 1320 
را نقاشی کند. استاد در ریاضیات و فیزیک کوانتوم نیز تبحر 
دارد و به گفته خودش نقاشــی و هنر بود که او را عاقه مند 

به ریاضیات کرد. 
او بعد از بازنشســتگی به آموزش هنرهای تجسمی پرداخت. 
آثار استاد در نمایشگاه های زیادی تاکنون به نمایش گذاشته 
شده است. ســونیا خواجوی اســتاد و پیشکسوت هنرهای 

تجسمی و نقاشی مدرن مشهدی نیز فرزند وی است.

شاهنامه پژوه نامی ایران در مجتمع توانبخشی همدم:
 از این دیدار به اندازه  

خواندن شاهنامه لذت بردم!
قدس: اســتاد جال خالقــی مطلق؛ ادیب، پژوهشــگر و 
شــاهنامه پژوه ایرانی با فرزندان و کارکنان توانبخشی همدم 
دیدار کرد. وی در این مؤسســه با اشاره به اینکه از این دیدار 
به اندازه  خواندن شــاهنامه، لذت بردم، گفت: از صمیم قلبم 
می گویم امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من بود که با این 
بچه ها آشنا شدم و ذوق و شوق و هنرشان را دیدم و کسانی 
که به این بچه ها خدمت می کنند باید از خودگذشته باشند 

که می توانند زندگیشان را این چنین وقف این بچه ها کنند. 

پروین محمدی: از امسال رشته پزشکی خواب در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده و دانشجو پذیرش می کند. 
این مطلب را دکتر لحیا افشاری صالح، دبیر اجرایی کنگره 
ملی خواب در گفت وگو با خبرنــگار ما عنوان کرد و گفت: 
هدف از برگزاری این کنگره با عمر 4۵ ســاله در دنیا و 20 
ساله در ایران، آشنایی پزشکان در تمام رشته های تخصصی، 
پرســتاران، صاحبان صنایع و همه مردم با مســائل مرتبط 
با سامت جســمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی است تا با 
پزشکی خواب به عنوان جدیدترین علم روز آشنا شوند و از 
بروز بیماری های مرتبط با بی خوابی، حوادث ناشی از کار در 
اثر بی خوابی، تصادفات رانندگی مربوط به خواب رانندگان و... 

پیشگیری شود.
متخصص طب کار و دستیار فلوشیپ پزشکی خواب در ادامه 
افزود: کم خوابی و محرومیت از خواب در طول هفته موجب 
می شود عملکرد شغلی کاهش پیدا کند و حوادث شغلی دو 
برابر شود ازاین رو صاحبان صنایع برای مشاغل خاص باید 
دســتورعمل های خاصی داشته باشند دو به سمتی هدایت 

شــوند که اهمیت خواب را جدی بگیرند و با رعایت قوانین 
خواب و توجه به این مهم غیبت از کار را در کارکنان کاهش 
داده و برعکس فعالیت و بازدهــی و کارایی آنان را افزایش 
دهند. وی با بیان اینکه پزشکی خواب علم جدیدی است و 
4۵ سال بیشتر از عمرش در دنیا نمی گذرد، خاطرنشان کرد: 
خواب دنیایی عین بیداری است و همان طور که در بیداری 
دچار بیماری می شــویم در خواب نیز ممکن است مبتا به 
بیماری های مختلف با عائمی از جمله: آپنه خواب، خروپف 
بلند، تنفس سخت و صدادار، احساس خفگی، خرناس، تعریق 
سرو گردن، خشکی دهان، دندان قروچه، فریاد زدن شبانه، 
بی قراری، غلت زدن، تکرر ادرار و کابوس های آزاردهنده در 
شب شویم و در نتیجه افســردگی، اضطراب، کاهش میل 
جنســی، اضافه وزن، دیابت، فشارخون، چرت زدن، کاهش 
تمرکز و... پیدا کنیم. وی افــزود: در صورت بروز موارد فوق 
با مراجعه به پزشک و انجام تست خواب در مراکز دانشگاهی 
و خصوصی بــه راحتی می توانیم این اختــاالت را درمان 
کنیم. وی در پاســخ به این پرسش که راه درمان اختاالت 

خواب و بی خوابی چیست، تصریح کرد: عدم مصرف غذاهای 
چرب و پرادویه و محرک در شــب، ورزش یوگا، استفاده از 
دمنوش های گیاهی، اهمیت دادن به خواب در ساعت معین و 
با میزان مورد نیاز بین هفت تا هشت ساعت، آمادگی جسمی 
و روانی پیش از خواب، عدم مصرف چای، قهوه و شــکات 
بعد از ساعت  6تا 7 بعدازظهر و پرهیز از فعالیت های شدید و 
پرتحرک قبل از ساعت خواب از جمله راه های درمان هستند. 
دبیــر اجرایی کنگــره ملی خواب به نمایشــگاه تجهیزات 
پزشــکی مرتبط اشاره و گفت: در این کنگره سه روزه که از 
27 لغایت 29 آذرماه در محل مجتمع سپید دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد برگزار می شود، 1۵0 نفر از استادان و ۵00 

نفر شرکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور حضور دارند.

دبیر اجرایی کنگره ملی خواب در گفت وگو با قدس:

بیماری های خواب کمتر از بیداری نیست
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