
 وزیر امور خارجه پاکستان 
به حرم مطهر رضوی مشرف شد

 همه چیز درباره پیشگیری 
و درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا

در گفت وگوی قدس با محقق و متخصص طب سنتی، چینی و سوزنی مطرح شد روز گذشته انجام شد

وزیر امــور خارجه پاکســتان در ســفر خود به 
 ایران ابتدا وارد مشــهد و به زیــارت حرم مطهر 
امام رضا)ع( مشرف شد.»شاه محمود قریشی« عصر 
روز گذشته در اولین بخش سفر خود به جمهوری 
 اسالمی ایران در رأس هیئتی سیاسی با استقبال 
حجت االســالم والمسلمین محمد علی موحدی، 

مدیر مرکز امور بین الملل آستان ...

به باور متخصصان طب سنتی با روش های طبیعی 
مانند بوییدن گل و میوه، خوردن مواد غذایی طبیعی 
و سالم هم می توان از سرماخوردگی و بیماری های 
فصل سرما پیشگیری کرد و بعضی از آن ها را درمان 
کرد. از این رو با دعوت از دکتر حمید عبدی، محقق 
و متخصص طب سنتی، چینی، سوزنی و عضو هیئت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ...
.......صفحه 4 .......همین صفحه
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سفیر انگلیس اخراج شود
 مردم مشهد با اشاره 

به وجود معابر متعدد در شهر:
مبنای نام گذاری بزرگراه 

شهید کالنتری به نام 
سردار سلیمانی چیست؟

 فرماندار مشهد با اشاره به آمار 
تأییدصالحیت شدگان انتخابات این شهر خبر داد

 260 نامزد 
برای 5 کرسی مجلس

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

رؤیای کودکان خراسانی 
محقق شد

برف آمد
اواسط دهه 80 بود که بارش سنگین برف و یخبندان 
معابر مشــهد به مرز بحران رسید تا جایی که شاهد 
ورود تانک هــای نفربــر ارتــش به خیابــان بودیم تا 
شــهروندان گرفتار در ســرما و ترافیــک را از معرکه 
خارج کنند.اما در ســال های پس از آن گویی سهمیه 
برف مشــهد از ابرهای شمال شرقی ایران پایان یافته 
بود و با وجود بارش برف در شــهرهای همجوار فقط 
ســرما و اندکی باران به مشهد می رسید.با این اوصاف 
در ســال های اخیر کودکان این شــهر هیچ تصویری 
از سفیدپوشی شهر نداشــتند و دیدن برف در حجم 
زیاد به آرزوی بســیاری از شهروندان این شهر تبدیل 
شــده بود که به یکباره آسمان نگاهی مهرآمیز به این 
خطــه کرد و در چند روز گذشــته ابرهای بارور خود 
را میهمان مشــهد و شــهرهای خراسان رضوی کرد.
اواخــر روز جمعه بارش باران نرم تقریباً تمام اســتان را 
فراگرفت و در ارتفاعات شــاهد بارش برف بودیم و آرام 
آرام بر حجم بارش ها افزوده شد و مانند همیشه نخستین 
گروه از افراد گرفتار در برف مســافران عبوری از نواحی 

کوهستانی بودند...

بیانیه ۵۳ تشکل دانشجویی مشهد در پی اتفاقات اخیر

.......صفحه 2 

شرکت گاز خراسان رضوی تأکید کرد

 ممنوعیت استفاده 
از لوله های آکاردئونی 

برای بخاری ها

پس از شــهادت سردار حاج قاسم سلیمانی هر کسی با هر توانی 
برای زنده نگه داشتن یاد این سردار بزرگ اسالم تالش کرد. مردم 
با حضور در مراسم تشییع و یادبود حاج قاسم سنگ تمام گذاشتند 
و خاطره ای به یادماندنی در تاریخ ثبت کردند. مســئوالن نیز در 

کنار مردم کم نگذاشتند...

قدس: رئیس HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
گفت: اســتفاده از لوله های آکاردئونی یا خرطومی به  عنوان لوله 
دودکش بخاری استاندارد نبوده و ممنوعیت دارد. محمد ایمانی فر 

با اشاره به سهم 80 درصدی مرگ ...

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان خراسان رضوی گفت: 
از بین ۱8نماینده فعلی اســتان که برای مجلس یازدهم نیز نامزد 

شده اند، صالحیت هشت نفر از آن ها ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی مناقصه) نوبت اول(
ش��هرداری نقاب در نظر دارد انجام امور نگهداری 
فضای س��بز  )آبیاری ، هرس ، درختکاری ، وجین ، 
گل کاری ،   و خدمات شهری رفت و روب ، برداشت 
زباله های شهری ، تخلیه جداول( را به پیمانکاران 
ذیص��الح که دارای تائیدیه صالحیت از اداره کار و 
ام��ور اجتماع��ی و گرید در رش��ته مربوطه بوده به 
صورت حجمی واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت فرم اس��ناد مناقصه به واحد خدمات 
شهری مراجعه نمایند. مهلت تسلیم پیشنهادات تا 
پایان وقت اداری مورخ  98/11/17 می باشد. زمان 
بازگش��ایی پاکات مورخ  98/11/19 س��اعت 10 صبح 
در محل دفتر ش��هردار می باشد. کل مبلغ مناقصه 
9.600.000.000 ری��ال می باش��د و مبلغ ضمانتنامه 
ف��وق  مبل��غ  کل  از  درص��د(  )پن��ج   %5 بانک��ی  
م��ی باش��د. ارائ��ه ضمانتنام��ه بانک��ی ب��ه میزان
 ف��وق الذک��ر ب��رای ش��رکت در مناقص��ه الزام��ی 
م��ی باش��د. ش��هرداری در رد یا  قبول ه��ر یک از 
پیش��نهادات مختار است. سایر شرایط مناقصه در 
اس��ناد موجود می باش��د کلیه هزینه آگهی بعهده 
برنده مناقصه می باشد. متقاضیان پس از تکمیل 
اس��ناد خود را به دبیرخانه شهرداری نقاب تحویل 

داده و شماره خود را دریافت دارند. 98/1294
www.neghabcity.ir شهرداری نقاب 

تلفن:45222111- فاکس:45222365 

/ع
98
13
08
5

آگهی مناقصه ) نوبت اول(
شهرداری نقاب در نظر دارد نسبت به عملیات جدول گذاری، کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر اقدام نماید.

اعتبار پروژه مبلغ 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد ریال( می باشد که از این مبلغ حدود 4/000/000/000 ریال )چهار میلیارد( از اعتبارات تملک دارایی 
سرمایه ای )به میزانی که اعتبار تخصیص یابد( و مابقی از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید در صورت تمایل ضمن اخذ اسناد و مدارک مربوطه؛ )اعم از برآوردهای فنی و سایر موارد که در سایت شهرداری نیز قابل دسترسی می باشد( 

حداکثر تا تاریخ98/11/19 پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
شرایط عمومی مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- متقاضیان باید مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( را به شماره حساب 3100000474009 بانک ملی شعبه 

نقاب واریز نمایند و اصل فیش واریزی را به همراه سایر اسناد مربوط، در پاکت مربوطه تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
3- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم، فاقد سپرده و ارسال مدارک پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

4- در صورتی که برندگان اول، دوم و س��وم مناقصه به ترتیب با اعالم کتبی ش��هرداری حاضر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات نش��ود سپرده آن ها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

5- هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.
6- سایر شرایط مطابق با آئین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها بوده و در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

نوع قراردادرشته پیمانکارمبلغ ضمانت نامه)ريال(مبلغ برآورد تقريبی )ريال(عنوان پروژه

فهرست بهاء ابنیه سال 98ابنیه گريد 10/000/000/000500/000/0005جدول گذاری کانیو و کانال

شهرداری نقاب www.neghabcity.ir-تلفن:45222111- فاکس:45222365 

آگهی مزایده نوبت دوم 
شهرداری باجگیران 

دستگاه خودرو پیکان مدل 1373 خود  در نظ��ر دارد نس��بت به ف��روش یک 
از طریق مزایده حضوری اقدام نماید. 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره 

05147723211 تماس حاصل نمایند .
  روابط عمومی شهرداری باجگیران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول 

ب��ه اطالع کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 28 
مش��هد می رس��اند جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده نوبت اول، روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 
در س��اعت 10 صبح واق��ع در بلوار قاض��ی طباطبایی 
8 پ��الک 14/1 تش��کیل می گردد. ل��ذا از کلیه اعضا 
دعوت می شود در س��اعت مقرر در این جلسه حضور 
یابن��د طبق ماده 19 آیین نام��ه اجرایی مجامع عمومی 
در صورتیک��ه حضور عض��وی در مجمع عمومی به طور 
فوق العاده به عللی میسر نباشد می تواند حق رای خود 
را ب��ه موجب وکالتنامه ب��ه عضو دیگری واگ��ذار نماید 
و تع��داد آراء وکالت��ی هر عضو 3 رای و هر ش��خص غیر 
عضو تنها ی��ک رای خواهد بود. الزم به یادآوری اس��ت 
داوطلبان س��مت هیئت مدی��ره / بازرس می بایس��تی 
ظرف مدت هفت روز پس از انتش��ار آگهی دعوت ضمن 
مراجعه ب��ه دفتر تعاونی مدارک خود را تس��لیم هیئت 
مدیره نمایند، در غیر اینصورت هیچگونه عذری از طرف 

کاندیداتور پذیرفته نخواهد بود. 
دس��تور جلس��ه : 1- انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره و عض��و                  

علی البدل به مدت سه سال 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ش��رکت تعاونی 

برای مدت یک سال 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد
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                                    )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفه غیر متصرفی سیدحس��ن تاجرش��یرازی با تولیت آقای اصغرزاده ها درنظر دارد یکی از رقبات  تجاری را به 

مدت یکسال  از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

آدرس محلپايه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانرديف

بلوارابوطالب 34 چهارراه اول نبش گلبرگ 25.000.0007 ريال5 /43يک دربندمغازه تجاری1

متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند ب��ه اداره اوقاف واق��ع در می��دان تختی،خیابان آبکوه،مقاب��ل پمپ بنزین                        
سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 یا شماره 

05137299247 وکیل متولی آقای شیرین زاده تماس حاصل نمایند.
مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 01  /11  /1398 می باشد.  پاکت های مزایده در روز چهارشنبه 

مورخ 02  /11  /1398 ساعت 12:30 ظهر در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

آگهی مزایده)نوبت دوم( 
ب��ه اس��تناد بن��د 5 مصوب��ه ش��ماره 63 
ش��ورای محترم اسالمی شهر بیدخت این 
شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش 
ی��ك ب��اب مغ��ازه تج��اری واق��ع در ضلع 
جنوبی حاشیه جاده آسیایی اقدام نماید.
متقاضی��ان محت��رم می توانن��د از تاریخ 
درج آگهی لغایت 2 بهمن 98 پیشنهادات 
خ��ود را مکتوب به همراه فیش س��پرده 
به ش��هرداری ارائه نماین��د .ضمنًا جهت 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه ش��هرداری 
مراجعه یا با تلفن 57332250 داخلی 5 

تماس حاصل نمائید.
/ع میر بیدختی-شهردار بیدخت
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قدس: وزیر امور خارجه پاکستان در سفر خود 
 به ایران ابتدا وارد مشهد و به زیارت حرم مطهر 
امام رضــا)ع( مشــرف شد.»شــاه محمود 
قریشــی« عصــر روز گذشــته در اولیــن 
بخش ســفر خود بــه جمهوری اســالمی 
 ایران در رأس هیئتی سیاســی با اســتقبال 
حجت االســالم والمســلمین محمــد علی 
موحدی، مدیر مرکز امور بین الملل آســتان 
قــدس رضوی به زیــارت بارگاه منــور امام 
علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شد.همچنین 
وزیر امور خارجه پاکســتان در جریان سفر 
به مشهد مقدس با استاندار خراسان رضوی 

دیدار و گفت وگو کرد.
استاندار خراسان رضوی در این دیدار اظهار 

کرد: خراسان رضوی از مهم ترین استان های 
کشــور اســت و مراودات اقتصادی زیادی با 

کشورهای همسایه دارد. 
علیرضا رزم حســینی با اشــاره به موقعیت 
مذهبی و زیارتی مشــهد مقدس در منطقه، 
تصریح کرد: با توجه به وجود بارگاه مطهر امام 
رضا)ع( در مشــهد، ساالنه از 30 میلیون زائر 
داخلی و حدود 3 میلیون گردشــگر خارجی 
پذیرایی می شود. وزیر امور خارجه پاکستان 
نیز اظهار کرد: باعث افتخار است که سفر من 
به ایران از مشهد مقدس و زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع( همراه و آغاز شده است، از طرفی 
این زیارت حس معنوی خاصی در من ایجاد 

کرد و تجربه خاص و رضایت بخشی بود. 

وی با اشاره به موضوع شهادت سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم ســلیمانی تصریح کرد: در 
یک موقعیت خاصی به کشــور شــما سفر 
کرده ام که ملت ایران به واســطه شــهادت 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی عزادار 
هستند، در این راستا به شما تسلیت می گویم 
و می خواهم من را در غم خود شریک بدانید. 
وزیر امور خارجه پاکســتان تأکید کرد: ایران 
نشــان داده و ثابت کرده که کشــور و ملت 
مقاومی دارد، همچنین با چالش ها و شرایط 
ســختی که در گذشــته دیده است، خیلی 
خــوب ظاهر شــده و از پس آن هــا برآمده، 
امیدوارم ایران چالش هــای پیش رو را مثل 

گذشته پشت سر بگذارد.

بشرویه ـ خبرنگارقـــدس: جلسه شورای اداری بشرویه با حضور امام جمعه این 
شهرســتان برگزار شــد. حجت االسالم والمســلمین معلمی در این جلسه خطاب به 
مسئوالن گفت: فردا برای عدم پاسخگویی به مردم و ارباب رجوع باید پاسخ بدهیم؛ چرا 

که دعای خیر مردم برای پیگیری رفع مشکالت بسیار مؤثر است.
امام جمعه بشرویه تأکید کرد: نسبت به خواسته های مردم و ارباب رجوع نباید بی تفاوت باشیم.

خاکشــور، دادستان شهرستان بشرویه هم از مسئوالن ادارات خواست هر  گونه تخلف 
اتفاق افتاده در محیط کاری را گزارش دهند. 

وی تصریــح کرد: در صورت عــدم بیان این موضوع خود نیز شــامل انجام تخلف 
می شوند.

فرماندار شهرســتان بشرویه هم در این جلســه به بحث نظم اداری توسط مدیران در 
جلسات و ادارات تأکید کرد. شفیعی افزود: تکریم ارباب رجوع را باید مدنظر قرار دهیم 
و حتی اگر مشــکالت قانونی برای انجام خواسته افراد وجود دارد حداقل خواسته ها را 

بشنویم و در حد امکان پیگیری کنیم.

وزیر امور خارجه پاکستان به حرم مطهر رضوی مشرف شد

تایباد - قــدس: فرماندار شهرســتان تایباد گفت: 
بــرای جلوگیری از هــر گونه حادثــه غیرمترقبه در 
زمــان بارندگی ها مدیران تمهیــدات الزم را انجام و 
به ویژه تأمین ســوخت اضطراری را در نظر داشــته 
باشند.محسن سیاح در جلســه ستاد مدیریت بحران 
شهرســتان که با حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد: 
هدف از برگزاری جلســه مدیریــت بحران بهره گیری 

از تمامی ظرفیت های شهرســتان برای حل مشکالت 
مردم اســت.وی بــا بیان این نکته کــه تایباد توان و 
ظرفیــت الزم را دارد، عنوان کــرد: با توجه به بارش 
برف الزم اســت محورهای مهم مواصالتی شهرستان 
از تایباد به تربت جام، تایباد به مشــهدریزه، تایباد به 
باخرز و تایباد به خواف در نخستین فرصت برف روبی 

شوند تا تردد به سهولت انجام شود.

 آمادگی مدیران برای مقابله با حوادث غیرمترقبه در تایباد

امام جمعه بشرویه خطاب به مسئوالن: 
نسبت به خواسته های مردم بی تفاوت نباشید قدس: اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش 

و پرورش خراســان رضــوی با صــدور اطالعیه ای 
اعــالم کرد: با توجــه به بارش برف، بــرودت هوا و 
لغزندگی ســطح معابر، امروز دوشــنبه 23 دی ماه، 
تمامی مــدارس مقطع ابتدایــی )دوره اول و دوم(  

در نواحی هفت گانه مشــهد و منطقــه تبادکان در 
»نوبــت صبح« تعطیــل بوده و تمامــی مدارس در 
مقطع متوســطه اول در نواحــی هفت گانه و منطقه 
 تبــادکان با دو ســاعت تأخیر فعالیت خــود را آغاز 

خواهند کرد.

مدارس ابتدایی مشهد تعطیل شد



مردم مشهد با اشاره به وجود معابر متعدد در شهر

مبنای نام گذاری بزرگراه شهید کالنتری به نام سردار سلیمانی چیست؟ 
هاشم رسائی فر   پس از شهادت سردار حاج 
قاســم سلیمانی هر کسی با هر توانی برای زنده 
نگه داشتن یاد و نام این سردار بزرگ اسالم تالش 
کرد. مردم با حضور در مراســم تشییع و یادبود 
حاج قاسم سنگ تمام گذاشتند و خاطره ای به 
یادماندنی در تاریخ ثبت کردند. مسئوالن نیز در 
کنار مردم کم نگذاشتند. جایگاه و شخصیتی که 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بین مردم 
چه در داخل و چه در خارج از کشــور داشــت 
می طلبید حداقل برای یادبود این سردار شهید به 
رسم انسان های بزرگ معبری، مکانی یا جایگاهی 
در شهر و دیارمان را به نام او مزین نماییم، کاری 

که خیلی از مردم شهرهای کشورمان کردند.

  انتخابی خارج از انتظار
مشهد به واسطه جایگاه ویژه ای که در کشور 
و نیز مردم کشورهای مســلمان و همسایه 
دارد در ایــن موضــوع مورد توجــه بوده و 
همگان منتظر بودند تا مدیریت شــهری با 
تصمیم درست جایگاهی همسنگ نام سردار 
ســلیمانی برای نام گذاری آن انتخاب کند. 
گزینه های مختلف و زیادی مطرح شد. بولوار 
وکیل آباد گزینه ای بود که خیلی ها روی آن 
نظر داشتند. وکیل آباد هم شرایط مناسبی به 
لحاظ موقعیت شهری دارد و هم اینکه یکی 
از پرترددترین شریان های شهر مشهد است 
که روزانه شــهروندان و مسافران زیادی چه 

ایرانی و چه خارجی از آن تردد دارند. 
با وجود این میدان راه آهــن، بولوار وکیل آباد و 
گزینه هایی دیگــر از جمله مکان هایی بودند که 
روی آن برای نام گذاریشــان به نام سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی بحث بود.
شــهناز رمام یکی از اعضای شورای شهر مشهد 
چنــد روز پیش در گفت وگــو با خبرنگار قدس 
در این باره گفته بود گزینه هایی از جمله میدان 

راه آهن، کمربند جنوبی، میدان 
شهدا و بولوار وکیل آباد مد نظر 
است که قرار است در جلسه 
فوق العاده شنبه شب اعضای 
شورا، نسبت به انتخاب مکانی 
که در شــأن شهید سلیمانی 

باشد تصمیم گیری شود.
جلسه  گذشــته،  شنبه شب 
فوق العاده شورا برگزار شد و 
در نهایت خروجی این جلسه 
به تغییر نام بزرگراه شــهید 
کالنتری حــد فاصل میدان 

جمهوری اسالمی )تلویزیون( تا پلیس راه طرق 
به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجامید. 
هرچند که در بیانیه شورایی ها در جهت تغییر 
نام این بزرگراه از لفظ بزرگراه آسیایی به جای 
شــهید کالنتری استفاده شــده بود! پرسش 
مطرح شــده در خصوص این تصمیم شورای 
شهر مشهد این اســت که چرا نام یک شهید 
برداشته شــده و اسم شهیدی دیگر جایگزین 

آن شده است و اینکه مگر جا 
و مکان دیگری در این شهر 
بزرگ وجود ندارد که بشــود 
برنامه ریــزی کرد؟  روی آن 
اگر قرار به تغییــر نام بود و 
اعضای شــورا این موضوع را 
بــه این دلیل که مردم کمتر 
از نام جدید استفاده خواهند 
کرد چرا نام شهید کالنتری 
را برداشــتند و نام شــهید 
ســلیمانی را بر آن نهادند؟ 
تغییر نام بولوار وکیل آباد که 
خواسته خیلی از مردم شهر بود مگر نمی شد 
با همین ســاز و کار اتفــاق بیفتد؟ حفظ نام 
وکیل آبــاد روی این بولوار مهم تر بود یا حذف 
نام یک شهید و نام گذاری آن با شهیدی دیگر؟

این ها از جمله مواردی است که درباره این تصمیم 
شورایی ها مورد طرح است.

یکی از شــهروندان در ایــن خصوص می گوید: 
شــورایی ها که اشــکال می گرفتند چرا باید نام 

یک مکان را که برای مردم جا افتاده عوض کرد 
و نام جدید بر آن گذاشــت رفتند دنبال همین 
موضوع. همه می دانند بزرگراه شهید کالنتری از 
میدان آزادی تا پلیس راه طرق امتداد دارد اینکه 
شــورایی ها از آن به عنوان بزرگراه آســیایی نام 
می برند تا صورت مسئله را پاک کنند این خود 

اشتباهی بزرگ است.
وی می افزایــد: اگر قرار بــه تغییر نام بود خیلی 
از مکان ها و معابر شــهر را می شد در این مقوله 
گنجاند چرا نام یک شــهید را برداشــتند و نام 

شهیدی دیگر را گذاشتند؟

  کج سلیقگی در یک انتخاب
شــهروند دیگری در واکنش بــه این موضوع 
می گوید: من از ابتدا معتقد بودم بهترین مکانی که 
می شود برای نام سردار سلیمانی در شهر مشهد 
انتخاب کرد بولوار وکیل آباد است. این بولوار به 
جز اینکه محل تردد اکثر همشهریان در طول 
شبانه روز یا هفته است به واقع یکی از شریان های 
اصلی و مهم شــهر مشهد است که خیابان ها و 
بولوارهای زیادی به آن متصل می شوند که این 

اهمیت مکانی آن را دوچندان می کند.
او می افزایــد: بزرگــراه شــهید کالنتــری 
سال هاست برای مردم شهر مشهد جا افتاده 
اســت. موقعیت بهتری از بولــوار وکیل آباد 
نیست و خیلی از مسیرهای آن به جایی وصل 
نمی شود. به نظر می رسد اعضای شورای شهر 
در تغییر نام نخواســتند به درخواست مردم 

توجه داشته باشند.

  سردار سپهبد شهید سلیمانی
ستاره ماندگار جبهه ایثار و مقاومت 

پیروزی انقالب اسالمی نقطه عطفی در مبارزه با استکبار جهانی به 
رهبری حضرت امام خمینی)ره( بــود که موجب بیداری ملت های 
مسلمان و آزاده جهان شد و نمونه واقعی اسالم ناب و حکومت اسالمی 

حقیقی را به همه جهانیان ارائه کرد. 
در ادامه این روند، نظام استکبار و سلطه و صهیونیزم جهانی با احساس 
خطر، هر آنچه در توان داشــتند بــرای مقابله و تضعیف این جریان 
بیدارگر، انقالبی و ارزشی به کار بستند. از جمله این دشمنی ها، ایجاد 
گروه های تکفیری افراطی به نام اســالم از جمله گروهک تکفیری 
داعش بود که در راستای تحقق اهداف شوم آنان از جمله اسالم هراسی 
و ارائه چهره خشن و افراطی از دین اسالم، اختالف افکنی در منطقه 
و امکان ایجاد حضور هر چه بیشتر به بهانه مبارزه با تروریسم، تجزیه 
و از همپاشــی جهان اسالم و ایجاد ســدی در مقابل جریان بیداری 
اسالمی به رهبری ایران اسالمی و از طرفی ایجاد فضای امن برای رژیم 

صهیونیستی و تقویت سیطره آن بر منطقه، ایجاد شده بود.
که به حول و قوه الهی و با وجود والیت فقیه فرزانه، آگاه و شــجاع و 
هدایتگری هوشمندانه و حکیمانه معظم له و تالش و اقدامات جهادی 
یاران مخلص و والیتمداران جهادی و انقالبی ایشــان از جمله سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، این توطئه ها در طول حیات انقالب 
شکوهمند اسالمی نقش بر آب شده و شاهد رشد و بالندگی هر چه 

بیشتر این حرکت و نظام الهی به ویژه در گام دوم انقالب هستیم. 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از مبارزان و نیروهای انقالبی 
و از یــاران مخلص حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری بود که در 
طول حیات طیبه انقالب اســالمی با روحیه انقالبی و والیتمداری، 
همواره در خدمت نظام و رهبری بود. ایشان به عنوان شخصیتی مؤمن 
و مخلص، جهادی و شهادت طلب، مدافع مظلوم و ظلم ستیز، شجاع 
و نخبه و استراتژیست و فرمانده ای عالی و برجسته در امور نظامی و 

سیاسی، از جایگاه خاصی در سطح منطقه و جهان برخوردار بود.
ا ین شهید بزرگوار جایگاه خاصی در قلوب ایرانیان و مسلمانان آزاده و 
آزادی خواهان جهان داشته و دارد و با شهادت مظلومانه خود به عنوان 
ستاره ای درخشــان در تاریخ مقاومت و آزادی خواهی ایران و جهان 

اسالم و بشریت، پرفروغ و ماندگار شد.  
و چه زیبا مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات ارزشمند خود در پاسخ 
به پیام ســردار سرافراز اسالم شهید سلیمانی در اعالم پیروزی جبهه 
مقاومت و شکست و نابودی حکومت داعش، فرمودند: شما با متالشی 
ساختن توده  ســرطانی و مهلک داعش نه فقط به کشورهای منطقه 

و جهان اسالم بلکه به همه  ملت ها و بشریت خدمتی بزرگ کردید«. 
لذا ضرورت دارد تا ضمن گرامیداشــت و ارج نهادن این همه تالش، 
ایثار و فداکاری این شهید بزرگوار، همواره در زنده نگاه داشتن و تحقق 
اهداف ارزشی و الهی انقالب اسالمی و در پرتو منویات و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری که محور حرکت سردار سپهبد شهید سلیمانی 
بود، با انگیزه و روحیه انقالبی گام برداریم که در این راستا بخش های 

مختلف جامعه به ویژه رسانه ها می توانند نقش مهمی ایفا کنند. 
لذا ضرورت دارد اقداماتی در حوزه های رسانه ای و به ویژه صدا و سیما 
مورد توجه قرار گیرد از جمله: پوشش و انعکاس شایسته احساسات و 
دوستی آحاد مردم و مقامات و افراد شاخص جامعه نسبت به ایشان و 
بیان انزجار و محکومیت اقشار و شخصیت ها و مراجع عظام و مقامات 
کشور و منطقه و جهان از این اقدام تروریستی و ناجوانمردانه آمریکای 
جنایتکار در شهادت مظلومانه این شهید بزرگوار، بیان و برجسته سازی 
ویژگی ها و شــخصیت مردمی و انقالبی و ملی سردار سپهبد شهید 
ســلیمانی در مبارزه با تروریســم و صیانت از وطــن، عزت و اقتدار 
کشــور اسالمی ایران، جریان سازی و تبیین اقدامات مؤثر و بیان آثار 
و نتایج ارزنده فعالیت آن شــهید بزرگوار در کشور، منطقه و جهان 
به عنوان پیشرو در مبارزه با ناامنی و تروریسم و جریان های تکفیری 
دست پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی و اذناب منطقه ای آنان، بیان 
پیامدها و تحوالت ناشی از این اقدام تروریستی احمقانه آمریکا برای 

نظام سلطه جهانی و رژیم صهیونیستی و رژیم های مرتجع منطقه.
همچنین ضرورت دارد مقابله با اهداف و اقدامات رســانه ای و جریان 
سازی های نظام سلطه جهانی و رسانه های عبری و عربی معاند منطقه، 

در این موضوع نیز مورد توجه جدی رسانه ها باشد. 
از طرفــی انعکاس مطالبه عمومی حق پاســخگویی بــه این اقدام 
تروریستی توسط نظام جمهوری اسالمی و جریان مقاومت به عنوان 
انتقام ســخت و البته نه از نوع مقابله به مثل و همچنین با توجه به 
شهادت برخی از فرماندهان حشدالشعبی از جمله شهید المهندس 
بزرگداشــت یاد این شهدای گرامی و انعکاس همسویی و همگرایی 
و پیوند هر چه بیشــتر دو ملت ایران و عراق در مبارزه با نظام سلطه 
و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و ضرورت خروج 
آنان از منطقه و همچنین تأکید بر تقویت و پویایی مضاعف جریان 
مقاومت اســالمی و انقالب شکوهمند اسالمی و حرکت مقتدرانه تا 

تحقق حکومت و برپایی تمدن نوین اسالمی، حائز اهمیت است. 

فرماندار مشهد با اشاره به آمار تأییدصالحیت شدگان 
انتخابات خبر داد

  260 نامزد برای 5 کرسی مجلس
قــدس: مســئول دفتر 
بازرسی شورای  و  نظارت 
نگهبان خراســان رضوی 
بین ۱۸نماینده  از  گفت: 
فعلی اســتان کــه برای 
مجلس یازدهم نیز نامزد 
شده اند، صالحیت هشت 
نفر از آن ها از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است. محمدکمال 
ســرویها در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: فهرست نتایج 
بررسی صالحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در اختیار فرمانداران و بخشداران استان خراسان 

رضوی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: فرمانداران و بخشــداران نتایــج را به افراد اعالم 
کرده اند و افرادی که صالحیت آن ها احراز نشــده است از امروز به 

مدت پنج روز فرصت دارند دفاعیه خود را ارائه دهند.
سرویها ادامه داد: چهار نماینده مشهد نیز که برای انتخابات پیش رو 
دوباره از حوزه انتخابیه مشهد و کالت نام نویسی کرده اند صالحیت 

آن ها از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.

 تأیید صالحیت ۴۹۷ نفر از داوطلبان 
در همین حال رئیس ســتاد انتخابات خراسان رضوی از تأیید 
صالحیت ۴۹۷ نفر از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

در استان توسط هیئت نظارت خبر داد.
حسن جعفری  با بیان اینکه در مجموع هزار و ۱۱۴ نفر داوطلب 
در اســتان در انتخابات ثبت نام کرده اند، گفت: از این تعداد 3۴ 
نفر قبل از شــروع بررســی صالحیت ها توسط هیئت اجرایی 

انصراف خود را اعالم کردند.
وی با اشاره به اینکه به استناد ماده 52 قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، رسیدگی به صالحیت داوطلبان  انتخابات دوره 
مجلس از تاریخ ۱۷ تا 2۶ آذر در هیئت های اجرایی انجام شد، 
گفت: در این مرحله ۴۸ نفر معادل ۴ درصد رد صالحیت و  هزار 

و 32 نفر معادل ۹۶ درصد تأیید صالحیت شدند.
وی از انصراف 2۶ داوطلب قبل از آغاز به کار بررسی صالحیت ها 
توسط هیئت نظارت در استان خبر داد و گفت: در مجموع 50 

نفر از داوطلبان ثبت نام کرده تاکنون انصراف داده اند.
وی به تبیین آمار رد صالحیت ها توسط هیئت نظارت پرداخت 
و گفت: از مجموع داوطلبان باقــی مانده، 2۷3 نفر معادل 2۶ 
درصد رد صالحیــت، 2۸۴ نفر معــادل 2۷ درصد عدم احراز 
صالحیت  و ۴۹۷ نفر معادل ۴۷درصد تأیید صالحیت شده اند.
فرماندار مشــهد نیز گفــت: از مجموع 53۶ داوطلــب انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه مشهد و 
کالت، ۴۹درصد به تعداد 2۶0 نفر از سوی هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات تأیید و 2۱ درصد به تعداد ۱۱5 نفر رد صالحیت شده اند. 

 آمارهایی از سایر شهرستان ها
  در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه والت و زاوه از 35 داوطلب ۱۷ 

نفر تأیید صالحیت شده اند.
  در حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد از 32 داوطلب ۱۷ 

نفر تأیید صالحیت شده اند.
   در درگز از 3۹ داوطلب ۱3 نفر تأیید صالحیت شده اند.

  در قوچان و فاروج از 3۶ داوطلب ۱۶ نفر تأیید صالحیت شده اند.
   در حوزه انتخابیه فریمان، ســرخس و بخش های احمدآباد و 

رضویه از ۴۱ داوطلب 22 نفر تأیید صالحیت شده اند.
  در چناران از ۴۹ داوطلب 2۱ نفر تأیید صالحیت شده اند.

  در حــوزه انتخابیه تربت جام، تایباد، باخــرز و صالح آباد از ۷۴ 
داوطلب ۱۸ نفر تأیید صالحیت شده اند.

  در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان از 2۶ داوطلب ۱۱ نفر تأیید 
صالحیت شده اند.

  در نیشابور و فیروزه از ۸0 داوطلب ۴۱ نفر تأیید صالحیت شده اند.
  در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن از ۷۶ 

داوطلب 35 نفر تأیید صالحیت شده اند.

بیانیه 5۳ تشکل دانشجویی در پی اتفاقات اخیر
  سفیر انگلیس اخراج شود

تشــکل   53 قــدس: 
دانشجویی مشهد در پی 
اتفاقات اخیر در کشــور، 
بیانیه ای صــادر کردند و 
خواســتار اخراج ســفیر 

انگلیس از کشور شدند. 
در این بیانیه آمده است:

در میان اخبار تلخ پیرامون هواپیمای اوکراین، شــجاعت و ایثار 
فرمانده  هوافضای سپاه که با اقتدا به فرمایش امیرالمؤمنین)ع(، در 
این شرایط حساس با حضور در رسانه  ملی و در برابر ملت شریف 
و داغدار ایران، متواضعانه و صادقانه خطای صورت گرفته را اذعان 
می کند و مسئولیت آن را می پذیرد، بسیار ستودنی  است و سبب 
تسکین قلب داغدار بازماندگان و اعتماد اذهان عمومی خواهد بود.

اما در شــرایطی از کشور که ســپاه پاسداران طبق وظیفه  خود 
و به درخواســت و مطالبه  یک ملت در شــرایط انتقام سخت از 
قاتالن سردار سلیمانی و همرزمانشان بود و اقدام غرورآفرینی علیه 
آمریکای جنایتکار در خصوص موشک باران پایگاه »عین االسد« 
انجام داد و در حالی که آمریکا تهدید به اقدام نظامی علیه ایران و 
موشک باران 52 نقطه  اساسی کشور کرده بود و کشور در موقعیتی 
بسیار حساس قرار داشت، افسر پدافند، به خطا هواپیما را تهدید 
می پندارد و آن را مورد اصابت قرار می دهد که میزان قصور این 
افسر پدافند در کنار قصور اجازه پرواز در این شرایط باید با عدالت 

و به موازات هم بررسی شود.
البته باید این نکته را هم در نظر داشت که انگشتی که به خطا بر 
ماشه رفته است، سال ها و بارها ضامن عزت، امنیت و صالبت ملت 
و کشور بوده است. در این میان اما حضور سفیر انگلیس در تجمع 
مقابل دانشگاه امیرکبیر خشم ما را دوچندان کرد و نقش دشمنان 
و به خصوص انگلیس خبیث را در ایجاد ناآرامی و ناامنی این ملت 

و به آشوب کشیدن کشور، به وضوح نمایان ساخت.
ما دانشجویان بیدار با احساس همدردی صمیمانه با بازماندگان و 
داغداران حادثه  اخیر، ضمن مطالبه پیگیری و اعالم خاطیان امر 
و تبیین آن برای تنویر افکار عمومی، اجازه  سوءاستفاده و تضعیف 
عناصر دفاعی و سیستم پدافندی کشور و به آشوب کشیدن ایران 
را به دشــمنان و عناصر ضدانقالب، نمی دهیم و ضمن مطالبه  
هوشیاری عناصر نظامی و پدافندی کشور در برابر تهدیدها و نفوذ 
و ضربه زدن احتمالی دشــمن، با تمام توان و قوی تر از همیشه، 
اخراج ســفیر انگلیس خبیث، که نمک بر زخم داغدار ما زد را از 

دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان خواستاریم.

قدس: اواسط دهه ۸0 بود که بارش سنگین برف و یخبندان معابر مشهد به مرز بحران 
رسید تا جایی که شاهد ورود تانک های نفربر ارتش به خیابان بودیم تا شهروندان گرفتار 

در سرما و ترافیک را از معرکه خارج کنند.
اما در ســال های پس از آن گویی سهمیه برف مشهد از ابرهای شمال شرقی ایران پایان 
یافته بود و با وجود بارش برف در شــهرهای همجوار فقط سرما و اندکی باران به مشهد 

می رسید.
با این اوصاف در ســال های اخیر کودکان این شــهر هیچ تصویری از سفیدپوشی شهر 
نداشتند و دیدن برف در حجم زیاد به آرزوی بسیاری از شهروندان این شهر تبدیل شده 
بود که به یکباره آسمان نگاهی مهرآمیز به این خطه کرد و در چند روز گذشته ابرهای 

بارور خود را میهمان مشهد و شهرهای خراسان رضوی کرد.

  پس لرزه های برفی
اواخر روز جمعه بارش باران نرم تقریباً تمام استان را فراگرفت و در ارتفاعات شاهد بارش 
برف بودیم و آرام آرام بر حجم بارش ها افزوده شد و مانند همیشه نخستین گروه از افراد 

گرفتار در برف مسافران عبوری از نواحی کوهستانی بودند.
در ابتدا محورهای کوهستانی از قبیل محور قوچان به درگز و مشهد به تربت حیدریه و 
مشهد به کالت برابر اعالم پلیس راه برای تردد خودروهای سنگین  ممنوع شد اما با تداوم 
بارش ها محور تربت حیدریه به مشهد کامالً مسدود و هر گونه عبور و مروری ممنوع شد.

آنچه مســلم اســت تالش مأموران راهداری و پلیس راه در دو روز گذشته موجب شد تا 
کمتر مسافری در میان کوالک گرفتار بماند ولی باز هم عده ای از رانندگان به دلیل نداشتن 

تجهیزات زمستانی و به طور خاص زنجیر چرخ ساعات سختی را گذراندند.

 شادمانی از رفع عطش زمین
نکته قابل توجه بارش های روزهای اخیر حجم بارش برف در مناطق گرمسیری استان از 
قبیل بایگ تربت حیدریه بود ولی شهروندان تمام شهرستان ها نه تنها هیچ گالیه ای از این 

اتفاق نداشتند که شادمان از هدیه آسمان به زمین تشنه بودند.
بر اساس اعالم برخی از مدیران حوزه آب میزان بارندگی امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش داشته و بسیاری از کارشناسان نگران تداوم این شرایط بودند که به نظر 

می رسد بارش برف اخیر بخشی از این کاستی را جبران خواهد کرد.
شادمانی دیگر شهروندان مشــهدی از پاک شدن هوای این شهر است که در هفته های 
اخیر سنگین تر از همیشه شده بود و نفس عمیق از هوای پاک هدیه دیگر آسمان به اهالی 

این کالنشهر است.

چتر گسترده برف در خطه خورشید
اداره  کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: حجم بارش بی وقفه نخستین برف زمستانی 

که ۱5 شهرستان خراسان رضوی را سپیدپوش کرده در مقایسه با روند بارش های ۱0 سال 
اخیر در این استان بی سابقه است.

بنابراین گزارش برف تاکنون شهرســتان های مشهد، نیشــابور، تربت حیدریه، قوچان، 
سرخس، چناران، گناباد، تربت جام، فریمان، تایباد، بجستان، کالت، باخرز، ریوش و طرقبه 

شاندیز را فراگرفته است.
در این میان بیشترین برف به ارتفاع نزدیک به ۸0 سانتیمتر در فریمان بر زمین نشست 
و در شهرســتان های تربت جام، تایباد، باخرز و تربت حیدریه بیش از 20سانتیمتر برف 

باریده است.
براســاس اعالم این ســازمان بارندگی ها از امروز 23 دی تا پایان هفته در برخی مناطق 
استان همچون نیمه شمالی، جنوبی و شرقی استان ادامه می یابد و سامانه جوی بارشی تا 
روزهای میانی هفته همراه با کاهش محسوس دمای هوا تا ۱0 درجه زیر صفر برای مناطق 

سردسیر خراسان رضوی فعال است.

  شادمانه های زمستانی
اما در کنار تمام این خرسندی ها، بارش های روزهای اخیر برف بهانه ای شد تا بسیاری از 
خردساالن و کودکان رؤیای آدم برفی خود را به واقعیت تبدیل کنند و بسیاری از ساکنان 
شهرهای خراسان رضوی راهی مناطق برف گیر اطراف شهر شدند تا یک روز برفی شاد را 

در کنار خانواده تجربه کنند.
ارتفاعات جنوبی مشــهد مانند ســال های دور یک بار دیگر در زمستان پذیرای هزاران 
شــهروند این شهر بود که به اشــکال مختلف در حال بازی های برفی بودند و با وسایل 
گوناگونی چون تیوپ و کفپوش ماشین و پالستیک و حتی لگن و تشت فلزی در حال سر 

خوردن روی برف ها بودند.
اما الزم به ذکر اســت که از شهروندان تقاضا می شود در صورت تداوم این شرایط اوالً با 
لباس گرم از منزل خارج شــوند و هنگام بازی در برف ها با حساســیت بیشتری مراقب 
کودکان باشــند و به این نکته توجه داشته باشــند که احتمال پنهان بودن انواع اشیای 
خطرناک از قبیل شیشه های شکسته یا قطعات چوبی و فلزی بُرنده زیر برف ها وجود دارد 

و غفلتی کوچک موجب می شود تا خاطره ای تلخ از روزهای برفی برایشان ایجاد شود.

رؤیای کودکان خراسانی محقق شد

بـرف آمـد

حفظ نام وکیل آباد 
روی این بولوار 

مهم تر بود یا حذف 
نام یک شهید و 

نام گذاری آن با 
شهیدی دیگر؟
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مدیر توسعه بازرگانی استان خبر داد
صدور محصوالت کشاورزی خراسان شمالی به افغانستان

چله حاج اقسم)6(
محسن نصرپور
 مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی

در راستای تداوم انتقام از آمریکای جنایتکار
  مردم مشهد فردا راهپیمایی می کنند

قدس: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان رضوی با صدور 
اطالعیه ای از برگزاری راهپیمایی مردم مشــهد خبــر داد. در این 
اطالعیه آمده اســت: با تقدیر از حضور مردم والیتمدار و همیشه در 
صحنه مشهد مقدس در مراسم تشییع باشکوه سردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی، در راستای تداوم انتقام از آمریکا جنایتکار و پاسخی 
در تراز عظمت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه و 
حمایت از جبهه مقاومت و رزمندگان غیور اسالم در انتقام به موقع 
و نواختن سیلی به سردمداران اســتکبار جهانی و ابراز همدردی و 
تسلیت به بازماندگان شهدای ســانحه هواپیما که در زمان بحران 
ناشی از ماجراجویی رژیم تروریستی آمریکا منجر به فاجعه دردناک 
شد، راهپیمایی مردم مؤمن و بصیر مشهد مقدس در روز سه شنبه 
بیست و چهارم دی  ماه ساعت ۹ صبح از میدان شهدا به طرف حرم 
مطهر رضوی برگزار می شــود. در ادامه این اطالعیه آمده است: در 
پایان این راهپیمایی با اجتماع در حرم مطهر رضوی از بیانات آیت اهلل 

علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان بهره مند خواهیم شد.
بدین وســیله از آحاد جامعه، روحانیت معظم، زائــران و مجاوران 
حضرت ثامن االئمه)ع(، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دانشگاهیان، 
فرهنگیان، اصنــاف، انجمن های اســالمی و هیئت های مذهبی و 
بسیجیان عزیز دعوت می شود در این مراسم باشکوه شرکت فرمایند.

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیر توســعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشــاورزی خراسان شمالی مقصد 
صادرات محصوالت کشاورزی استان را کشورهای 
افغانستان با 22.۶۹ درصد، هند ۱5.۶درصد، چین 
۷.۱ درصد، ترکیه ۶.5 درصد و ســایر کشــورها 

۴۸.۱2 درصد عنوان کرد.
علیرضا صادق در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: 

از ابتدای امســال تا پایان آذر ماه صادرات محصوالت کشاورزی این استان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزشی۸.۷ درصد و به لحاظ وزنی ۱2۱.3 درصد رشد داشته است.

وی عمده محصوالت صادراتی این استان را رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، سیب درختی تازه، 
ماکارونی و... ذکر کرد. وی گفت: ارزش صادرات موادغذایی و محصوالت کشاورزی این استان 
در این مدت ۷.5 میلیون دالر با وزن ۷.3هزار تن است که ۸.5 درصد صادرات کل استان را 

به خود اختصاص داده است.

رئیس این اتحادیه:
کاهش عرضه سبب گرانی آهن در مشهد شد

ایرنــا: رئیــس اتحادیــه صنف فروشــندگان 
آهن آالت و صنایع پروفیل مشهد گفت: کاهش 
عرضه آهن در بازار ســبب افزایش قیمت آن در 

این شهر شده است. 
محمد طیرانی افزود: این افزایش به میزان ۱0 تا 
۱5 درصد قیمت آن از آبان ماه گذشته تاکنون 

بوده است. 
وی ادامه داد: عمده آهن مورد نیاز در خراســان رضوی از کارخانه ذوب آهن اصفهان 
تأمین می شود و در این مدت عرضه آهن توسط این کارخانه در بورس کاهش یافته و 

بر قیمت آن در بازار اثر گذاشته است. 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان آهن آالت و صنایع پروفیل مشــهد خاطرنشان کرد: 
در صورتــی که این کارخانه عرضه محصول خــود را افزایش دهد، قیمت آهن کاهش 

می یابد.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
شنبه شب گذشته صورت گرفت

 توزیع سوخت رایگان به خودروهای 
در راه مانده  جاده مشهد- تربت حیدریه 

ملی  شرکت  مدیر  ایرنا: 
پخش فراورده های نفتی 
خراســان رضوی  منطقه 
گفت: شنبه شب گذشته 
به ۶۰ خودرو سواری که 
در مسیر اصلی مشهد و 
تربت حیدریه در راه مانده 

بودند سوخت  رایگان تحویل داده شد.
علی اصغر اصغری افزود: شنبه شب گذشته مرکز فوریت های 
جمعیت هالل احمر و مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی 
با تماس با شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی اعالم کردند جاده اصلی مشهد - تربت حیدریه 

بسته شده و به سوخت خودرو سواری نیاز است.
وی ادامــه داد: با توجه به آمادگــی کمیته بحران منطقه و 
پیش بینی های الزم برای کمک به خودروهایی که در مسیر 
مانده اند با هماهنگی  هــای الزم که با جایگاه ۱۱۰ و جایگاه 
۱۴۱ زیر پوشش منطقه پخش فراورده های نفتی مشهد انجام 
شد، دست کم ۸۰۰ لیتر سوخت مورد نیاز توسط کارکنان این 
شرکت آماده و در اختیار خودروهای امدادی برای تحویل به 

خودروهای در مسیر مانده قرار گرفت.
مدیر شــرکت ملــی پخــش فراورده های نفتــی منطقه 
خراسان رضوی گفت: عملیات سوخت رسانی به خودروها با 
حضور مسئوالن ارشد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی از نزدیک کنترل و مدیریت شــد و 
نیروهای این شــرکت برای رویدادهای احتمالی مشــابه در 

آمادگی کامل هستند.

شرکت گاز خراسان رضوی تأکید کرد
  ممنوعیت استفاده از 

لوله های آکاردئونی برای بخاری ها
و   HSE رئیس  قدس: 
شرکت  غیرعامل  پدافند 
گاز خراسان رضوی گفت: 
لوله هــای  از  اســتفاده 
آکاردئونــی یا خرطومی 
به  عنــوان لوله دودکش 
بخاری استاندارد نبوده و 

ممنوعیت دارد. محمد ایمانی فر با اشاره به سهم ۸۰ درصدی 
مرگ و میر ناشــی از اســتفاده غیراصولی و نقص فنی در 
عملکرد دودکش های بخاری اظهار کرد: اطمینان از استاندارد 
بودن و مکش کافی دودکش وسایل گرمایشی به ویژه بخاری، 

از راه های پیشگیری انتشار گاز سمی منوکسید کربن است.
وی افزود: دودکش ها باید از مواد غیرقابل اشتعال و گالوانیزه 
)زنگ نزن( و از مقاومت فیزیکي مناسبي برخوردار باشند و تا 
جاي ممکن کوتاه، مستقیم و در محل اتصاالت کامالً محکم 

و غیرقابل نفوذ بوده و حتماً کنترل شوند.  
ایمانی فر ادامه داد: با اســتفاده از لمس دودکش و داغی آن 
از صحت عملکــرد دودکش اطمینان حاصل کنید. اگر لوله 
دودکش بخاري شما سرد اســت، دلیلی برای خارج نشدن 
گازهاي ســمي حاصل از احتراق اســت. در این صورت باید 
ضمن رفع نقص، به طور موقت با باز کردن قســمتي از در یا 

پنجره، تهویه ای در محیط ایجاد کنید.
رئیس HSE و پدافندغیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با 
بیان این مطلب که استفاده از لوله هاي آکاردئونی یا خرطومي 
به عنوان دودکش بخاري، غیراستاندارد و ممنوع است، گفت: 
وزن سبک لوله  آکاردئونی می تواند در درازمدت موجب خارج 
شدن آن از محل اتصال به دهانه  دودکش های دیواری و منجر 

به بازگشت محصوالت احتراق به داخل محیط شود.
وی اضافه کرد: دودکش آکاردئونی یا خرطومي به علت نوع 
ســاختار پس از مدتی شکل اولیه خود را از دست داده و به 
حالت آویزان درآمده و احتمال ایجاد پیچ و خم های نامناسب 

در طول دودکش افزایش پیدا می کند.

با توجه به کاهش دما صورت گرفت
  هشدار اداره کل دامپزشكي 

خراسان رضوي به دامداران و مرغداران
قــدس: بــا توجــه به 
دمای  محسوس  کاهش 
اســتان و احتمــال بروز 
نوســان های حرارتي در 
اداره کل  مختلف،  نواحی 
دامپزشکي خراسان رضوي 
از پرورش دهندگان دام و 

طیور خواست با رعایت توصیه هایی از بروز بیماري در گله هاي 
پرورشي دام و طیور جلوگیري به  عمل آورند.

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی استان دراین باره اعالم 
کــرد: حیواناتي که در آن ها هر نــوع عالئم بالیني از قبیل 
ســرفه، عطسه و... دیده مي شود باید حتماً از سایر حیوانات 
جدا نگه داشته شــوند تا موجب گسترش بیماري در سایر 
دام ها نشوند و همچنین الزم است آب مصرفي حیوانات سرد 
و یــخ زده نبوده و در این مورد دامــداران باید آب مصرفي 
را در محل گرم تري نگهداري کــرده و در فواصل معین به 
مصرف دام ها برســانند. دکتر محمد رشــتی باف گفت: در 
صورت استفاده از وســایل گرمازا در محل نگهداري دام ها، 
طوري برنامه ریزي شــود تا گازهــاي حاصل از احتراق این 
وســایل به خارج از محل دام ها هدایت شــود و نیز با توجه 
به حســاس بودن حیواناتي نظیر اسب به نوسان های درجه 
حرارت محیط، به کلیه باشــگاه هاي سوارکاري و دارندگان 
انواع اسب توصیه مي شود تمهیدات الزم را برای یکنواختي 
درجه حرارت محیط فراهم نموده و تا جایی که ممکن است 

اسب ها را با پوشش مخصوص نگهداري نمایند.

هالل احمر اعالم کرد
  مرگ پیرمرد مه والتی در برف

خط قرمز: جنازه پیرمرد مفقود شــده روستایی پس از مدتی 
جست وجو در چند ده متری روستا کشف شد.

امانی، رئیس جمعیت هالل احمر مه والت در این خصوص گفت: 
با اعالم گم شــدن شخصی حوالی روســتای نصرآباد به مرکز 
پلیس ۱۱۰ و جمعیت هالل احمر شهرستان، تیم جست وجو و 
نجات به همراه مأموران نیروی انتظامی به محل اعزام و عملیات 
جســت وجو را آغاز کردند. این جست وجوها تا نیمه شب شنبه 

گذشته ادامه داشت که بی نتیجه ماند.
وی در ادامه افزود: در ادامه صبح روز گذشــته  کار جست وجو 
برای پیدا کردن فرد مفقود شــده با همکاری مردم روســتای 
نصرآباد مجدد آغاز شد که حوالی ساعت 9 صبح جسد بی جان 
پیرمرد ۸۴ ساله در 5۰ متری روستا پیدا شد و برای تعیین دقیق 

علت مرگ تحویل عوامل انتظامی و پزشکی قانونی شد. 

رئیس پلیس مشهد اعالم کرد
  رمزگشایی 31 فقره سرقت در 31 ساعت

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
پلیس  ضربتی  عملیات 
برای دستگیری ۶ نفر از 
عامالن اصلی سرقت های 
خیابانی در منطقه ای از 

شهر مشهد خبر داد.
ســرهنگ عباس صارمی گفت: مرحله دیگری از طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی با محوریت پیگیری سرقت های خیابانی که 

3۱ ساعت به طول انجامید در دستورکار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشــهد افزود: تیم گشــتی کالنتری شهید 
هاشــمی نژاد در مرحله اول این عملیات دو سرنشین خودرو 

پراید سفیدرنگ سرقتی را شناسایی و تحت تعقیب قرار داد.
وی گفت: زمانی که متهمان قصد داشــتند شــهروندی را به 
عنوان مسافر سوار خودرو کنند، پلیس وارد عمل شد و به آن ها 
دستور ایست داد، متهمان قصد فرار داشتند که پلیس یکی از 

آنان را دستگیر کرد و همدست او متواری شد.
سرهنگ صارمی خاطرنشــان کرد: مأموران در بازرسی از این 
متهم که به موادمخدر اعتیــاد دارد و به گفته خودش مدتی 
کارتن خواب بوده، دو قبضه سالح ســرد، یک عدد کیف حاوی 
شناســنامه، دیگر مدارک شناسایی و بانکی و چهار عدد سیم 

کارت را کشف کردند.
فرماندهی انتظامی مشهد بیان کرد: متهم تاکنون به 2۰ فقره 
زورگیری اعتراف کرده و بنابر اظهارات مالک پراید مســروقه، 
این فرد و همدستش یک رشته طناب به دور گردن او انداخته 
و با تهدید و توسل به زور خودرو سواری اش را سرقت کرده اند.

فرمانده انتظامی مشــهد تصریح کرد: مأموران در مرحله دوم 
این عملیات  چهار سرنشــین خودرو سواری پراید مشکی که 
از عامالن سرقت های خشن خیابانی بودند را شناسایی و تحت 
تعقیب قرار دادند. سرهنگ صارمی  گفت: این متهمان با تهدید 
سالح ســرد )قمه و چاقو( از فردی در خیابان شهید مطهری 
مشهد زورگیری کردند و قصد فرار داشتند که پی بردند پلیس 
آن ها را شناســایی کرده است. تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد 
و مأموران انتظامی پس از طی مسافتی با تیراندازی هوایی به 
سمت خودرو سارقان که در خالف مسیر تردد خودروها حرکت 

می کرد، شلیک کردند.
سرهنگ صارمی اظهار کرد: مأموران الستیک های پراید مشکی 
را هــدف قرار دادند و با توقیــف این خودرو چهار متهم که از 
عامالن زورگیری های خشــن خیابانی بودند در چنگ قانون 

گرفتار شدند.
این مقام انتظامی با اشــاره به این مطلب که متهمان از افراد 
سابقه دار هستند، گفت: در بازرسی از آنان چاقو، قمه و افشانه 

فلفلی کشف شد.
فرمانده انتظامی مشــهد در تشریح مرحله نهایی این عملیات 
ضربتی گفت: تیم های تجسس کالنتری شهید هاشمی نژاد در 
پیگیری پرونده گوشی قاپی های سریالی به سرنخ هایی دست 
یافتنــد که منجر به چهره زنی و شناســایی یکــی از عامالن 
سرقت ها شد. وی خاطرنشــان کرد: مأموران انتظامی پس از 
ردزنی های گسترده این متهم را که با همراهی فردی دیگر با 
موتورسیکلت آبی رنگ سرقت می کردند را دستگیر کردند، اما 
همدســت او از صحنه گریخت. اکنون پلیس در این پرونده از 
۱۰ فقره گوشی قاپی در خیابان های حرعاملی، عبادی، کریمی، 

مطهری شمالی و چهارراه خواجه ربیع رمزگشایی کرد ند.

با اقدام به موقع مرزبانان خراسان رضوی 
  تریلی های حامل هروئین توقیف شد

فرمانده  قرمــز:  خط 
اســتان  مرزبانــی 
کشف  از  خراسان رضوی 
موادافیونــی در مرزهای 

این استان خبر داد.
سردار ماشااهلل جان نثار، 
استان  مرزبانی  فرمانده 
خراســان رضوی در تشــریح این خبر بیان کرد: در راستای 
برخــورد قاطع بــا ورود موادمخدر به کشــور مرزبانان این 
اســتان با اشــرافیت اطالعاتی و در ایســت و بازرسی ۱7 
شهریور هنگ مرزی تایباد طی بازدید از خودروهای ورودی 
به کشــور پس از توقف چند خودرو مشــکوک و بازرســی  
آن ها موفق به کشــف ۶2 کیلو و 255 گــرم موادمخدر از 
نوع هروئین و حشیش که به  طرز ماهرانه ای جاسازی شده 

بود، شدند.

  عاقبت سرقت از باغ ویالها زندان شد
خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان بینالود از دستگیری سه 
متهم به ســرقت  از باغ ها و مزارع سطح شهرستان با ۱۸ فقره 
سرقت خبر داد.سرهنگ علی اکبر حسین پور گفت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت از باغ ها و مزارع حاشیه شهرستان بینالود، 
پیگیری موضوع به منظور شناسایی سارق یا سارقان احتمالی 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامــی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشــراف 
اطالعاتی و انجام تحقیقات میدانی موفق شــدند سه متهم را 
در این زمینه شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی آن ها را در 

مخفیگاهشان دستگیر کنند.
سرهنگ حسین پور بیان کرد: متهمان 37، 3۸ و ۴5 ساله دارای 
سوابق کیفری سرقت بوده که در بازجویی های فنی و تخصصی 
و مستندات پلیس به ۱۸ فقره سرقت از باغ ها و مزارع  حاشیه 

شهرستان اعتراف کردند.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 درخواست از مسئوالن قطار شهری
از مســئوالن قطار شهری می خواهیم برای 
کاهش بار ترافیکی و شــلوغی جاده بهشت 
رضا خط یک قطارشهری را پس از فرودگاه تا 
بهشت رضا ادامه مسیر داده تا سرویس دهی 

خوبی داشته باشد.
915...2651

 باید راه های جایگزین ایجاد کرد
تبعید کردن سارقان به دیگر استان ها خوب 
است، اما سارق می تواند در شهرستان تبعید 
شــده نیز همدستانی برای خود بیابد، چون 
به ســرقت کردن اعتیــاد دارد. باید راه های 

جایگزین ایجاد کرد.
915...9831

 اجحاف به مردم!
گلبهار بــا فاصله یک قدم یــک قدم بنگاه 
مشاوران امالک دارد و بسیاری از آن ها فاقد 
کد اتحادیه هستند. نظارت اتحادیه مشاوران 
امــالک براین تعداد بنــگاه معامالت ملکی 
بی مجوز و جواز کجاســت؟ اجحاف به حق 

مراجعان است.
915...2851

چرا زندگی کارگران برای شهرداری مهم نیست؟
جمعی از کارگران سامانه دوچرخه عمومی مشهد هستیم که سال ها در این سامانه مشغول به 
کار بودیم. هم اکنون ما کارگران را در فصل زمستان بیکار کرده اند با این اوضاع مانده ایم با خرجی 
زندگی و اجاره خانه و زن و بچه و... . تمنا و التماس می کنم پیگیری نمایید چرا طرحی که در تهران 
شکست خورده می خواهد در مشهد اجرا شود، چرا زندگی کارگران برای شهرداری مهم نیست؟

915...5896

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

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

رضاطلبی: مدیرکل مدیریت بحران 
بیان  با  استانداری خراســان رضوی 
اینکه مردم از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز 
کنند، گفت: پس از آغاز بارش ها برق 25روستا 
در پنج شهرستان تایباد، تربت جام، صالح آباد ، 
ســرخس و رشتخوار قطع شــد که به دلیل 
مســدود بودن راه های دسترسی، اتصال برق 

آن ها با کندی مواجه شد.
حجتعلی شــایانفر در ادامه اظهار کرد: بارش 
برف در تمام نقاط استان خراسان رضوی از روز 
جمعه تا شنبه گذشته گزارش شده و بیشترین 
میــزان بارش بــرف در این مدت در اســتان 

فریمان با 7۸سانتیمتر بوده است.
وی تصریح کرد: شنبه گذشته بر اثر بارش برف 
9راه اصلی و شــریانی استان مسدود شده بود 
که مهم ترین آن مربوط به مسیر تربت حیدریه 
به باغچه و باغچه به مشهد است. عالوه بر آن 
جمعه شب گذشته نیز این مسیر مسدود شد 
که با تالش نیروهای راهداری همه این مسیرها 

بازگشایی شدند.

 گرفتاری هزار و 278 خودرو در برف
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
خراســان رضوی افزود: همچنین مسیرهایی 
نظیر تایباد-خــواف، تربت جــام -صالح آباد، 
فریمان-تربت حیدریه و فریمان -شرف نیز به 

واسطه شدت بارش ها مسدود شدند.
وی ادامه داد: از شــروع بارش ها در اســتان 
خراسان رضوی طی چند روز گذشته یک هزار 
و 27۸ خــودرو در جاده هــا گرفتــار برف و 
کوالک شدند که با تالش نیروهای هالل احمر 
امدادرسانی و اسکان آن ها انجام شد و بین ۴ 
هزارو ۶3۶ نفر نیز اقالم امدادی توزیع شــده 

است .
شایانفر با بیان اینکه در این 
میــان حــدود ۸۰۰ خانوار 
نیز اسکان اضطراری شدند، 
افزود: در حال حاضر )صبح 
برق 25روستا  روز یکشنبه( 
تایباد،  شهرســتان  پنج  در 
تربت جام، صالح آباد، سرخس 
و رشتخوار قطع شده که به 
دلیل مســدود بودن راه های 
دسترســی، وصل شدن برق 
با کنــدی در  آن مناطــق 
حال انجام اســت. به محض 
بازگشایی مسیرها به وسیله 
اضطــراری  ژنراتورهــای 

برق رســانی به این روســتاها صورت خواهد 
گرفت.

وی بــا بیان اینکه مشــکل 
خاصی در استان وجود ندارد، 
اظهار کرد: از روز پنجشنبه 
اخطاریــه  کــه  گذشــته 
هواشناسی مبنی بر کاهش 
دما و یخبندان در اســتان 
محدودیت هایی  شد،  صادر 
نظیــر قطــع و یــا کاهش 
تعدادی از نیروگاه ها، صنایع 
کارخانه های سیمان  بزرگ، 
حامل های  مدیریــت  برای 
انرژی اعمال شــده است. از 
طرفی از دستگاه های اجرایی 
نیــز تقاضا می شــود دمای 
فضای کار نیروها را بین ۱۸تا 
22 نگه دارند و در مصــرف گاز صرفه جویی 

کنند.

شــایانفر با بیان اینکه طبق اعالم ســازمان 
هواشناســی دما در استان بین ۸ تا ۱2درجه 
سانتیگراد کاهش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: 
اگرچه ســوخت های جایگزین و ژنراتورهای 
اضطراری برای هر گونه شــرایطی پیش بینی 
شــده، اما از مردم فهیم استان نیز درخواست 
داریم در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی 
کنند تا مشــکل خاصی در ایــن چند روز در 

استان ایجاد نشود.

 قبل از سفر از طریق تلفن 141 از وضعیت 
راه ها اطالع پیدا کنید

وی با بیان اینکه تمام امکانات اســتان برای 
خدمت رســانی به مردم بسیج شده اند ، ادامه 
داد: با توجه به فعالیت این ســامانه بارشــی 
نیروهای راهــداری و... همچنــان در حالت 
آماده باش هستند، همچنین اگر چه مسیرهای 
اصلی اســتان در حال حاضر باز هستند، اما 
تردد در آن ها با مشــکل و به کندی صورت 

می گیرد. 
از ایــن رو از مــردم درخواســت می کنیم از 
هرگونه ســفر غیراضطراری پرهیز کنند و در 
صورت انجام سفر ضروری ابتدا از طریق شماره 
تلفن ۱۴۱ از وضعیت راه ها اطالع پیدا کنند.

همچنین با مشاهده مشکلی در جاده ها نیز از 
طریق شماره تلفن های ۱۱۰ و ۱۱2 ماجرا را 

اطالع رسانی کنند.

 در گفت و گو با مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی تشریح شد 

از گرفتاری هزار خودرو در برف تا قطع برق 25 روستا

در چند روز گذشته 
یک هزار و 278 خودرو 

در جاده ها گرفتار برف و 
کوالک شدند که با تالش 

نیروهای هالل احمر 
امدادرسانی و اسکان 

آن ها انجام شد و بین 4 
هزارو 636 نفر نیز اقالم 
امدادی توزیع شده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  مشهد امشب یخ می زند

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشــه ها و تصاویر ماهواره ای امروز از شدت بارش ها کاسته 
خواهد شد، اما روند کاهش دمای  شبانه و تداوم برودت هوا، 
تشکیل مه، کاهش دید و یخ زدگی معابر و جاده ها به ویژه در 

مناطق سردسیر و مرتفع تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.
مشهد امشب منفی 7 درجه سانتیگراد را تجربه خواهد کرد.
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خط قرمز: دادستان عمومی و انقالب شهرستان گرمه از اجرای 
طرح الیروبی اســتخر هارون آباد شهر گرمه خبر داد و گفت: به 
 منظور جلوگیری از تشدید مشکالت موجود و رفع نگرانی های 
شــهروندان از حیث تهدیدات بهداشتی، بخش نخست از طرح 

الیروبی استخر هارون آباد اجرا شد.
سعید منیری از ورود مدعی العموم در اجرای طرح الیروبی استخر 
هارون آباد شــهر گرمه خبر داد و اظهار کرد: مشکالت بهداشتی 
ناشی از استخر هارون آباد از حیث تهدید علیه بهداشت و سالمت 
عمومی شــهروندان گرمه ای مورد اشکال بود. وی افزود: با توجه 
به تصمیمات و مصوبات جلســه شورای پیشگیری از وقوع جرم 
گرمه، بخش نخست از طرح الیروبی استخر هارون آباد به  منظور 
جلوگیری از تشدید مشکالت موجود و رفع نگرانی های شهروندان 

از حیث تهدیدات بهداشتی این استخر با حضور فرماندار، رئیس 
جهاد کشــاورزی، رئیس شبکه بهداشت، شــهردار و تعدادی از 
فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج گرمه 
اجرا شد. دادستان عمومی و انقالب شهرستان گرمه خاطرنشان 
کرد: استخر هارون آباد در خیابان یادگار امام شهرگرمه و در داخل 
بافت شهری واقع  شــده و با توجه به اینکه قسمتی از فاضالب 
مسکونی شهرگرمه وارد این استخر می شود و از طرفی با عنایت به 
استفاده محدود و معدود آب این استخر برای مصارف کشاورزی، 
نگرانی های فراوانی در راستای بروز مشکالت جدی بهداشتی برای 
شــهروندان وجود داشت که پس از بحث و تبادل نظر درباره این 

مشکل اجرای طرح الیروبی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته طرح الیروبی و حل 

موقتی مشکالت این اســتخر در کوتاه مدت و در ادامه برطرف 
کردن مشکالت مورد بحث به  طور کلی در درازمدت حسب مورد 

در دستور کار قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: با اتخاذ راهکار دائمی برای رفع مشکالت 
مذکور، نخستین مرحله اجرای طرح الیروبی استخر مورد بحث 
بــا موفقیت انجام گرفت و امیدواریم بــا هماهنگی الزم فرایند 
تصمیم گیری ها برای رفع کامل مشکالت با سرعت بیشتری به 

نتیجه برسد.

تهدید علیه بهداشت عمومی دلیل یک پیگیری قضایی در گرمه 

دادستانی و ماجرای الیروبی یک استخر



ورزش خراسان

نقد

فرهنگ و هنر

صناعی دستی 
 فعاليت 250 صنعتگر خراسان شمالي 

در رشته پارچه  بافي سنتي
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون صنایع  دســتی خراسان 
شــمالی با اشــاره به فعالیت 250 صنعتگر استان در رشته 
پارچه بافی سنتی، گفت: شرکت های تعاونی  تخصصی تأمین 

مواد اولیه برای تولید این محصول تشکیل می شود.
علی عابدی در نشســت با تولیدکنندگان، فعاالن و مدیران 
شــرکت های تعاونی صنایع دستی روستای روئین از تشکیل 
شــرکت تعاونی تخصصی با هدف تأمین نیــاز و مواد اولیه 
برای توســعه هنر پارچه بافی خبر داد. وی اظهار کرد: 250 
هنرمند صنایع دستی استان در رشته پارچه بافی مشغول به 
فعالیت اند که بخش اعظمی از این هنرمندان در روســتای 
روئین مشهور به دهکده نساجی سنتی کشور ساکن هستند 
و ساالنه حدود 160 هزار مترمربع پارچه می بافند. وی عنوان 
کرد: در راستای تشکیل شرکت های تعاونی  تخصصی با هدف 
تسهیل دسترسی به مواد اولیه و کاهش قیمت تمام شده تولید 
محصول، شــرکت تعاونی تخصصی در رشته پارچه بافی در 

روستای روئین تشکیل می شود.

 حضور دو دوچرخه سوار خراسانی در 
اردوی تيم ملی

ملی  تیم  اردوی  قدس: 
با  جاده  دوچرخه سواری 
حضور دو دوچرخه سوار 
برگزار  یزد  در  خراسانی 
می شــود.  فدراســیون 
در  دوچرخه ســواری 
بخش نامــه ای اســامی 
رکابزنان دعوت شــده به این اردو را اعالم کرد. بر این اساس 
سهیل جهانگیری و سپهر خانی دو نوجوان از خراسان رضوی 
به این اردو تدارکاتی دعوت شده اند. گفتنی است؛ این اردوی 
تدارکاتی به منظور پشتوانه ســازی تیم های ملی از تاریخ 25 

دی لغایت ۴ بهمن در استان یزد برگزار خواهد شد.

 برگزاری مسابقات پرورش اندام استان 
در مشهد

هیئت  رئیــس  قدس: 
پرورش اندام  و  بدنسازی 
خراســان رضوی گفت: 
پرورش اندام  مســابقات 
قهرمانــی باشــگاه های 
خراســان رضوی برگزار 

می شود. 
ســروش پــورآزاد در این خصــوص اظهار کرد: مســابقات 
پرورش اندام، فیزیک، بادی کالســیک، فیزیک کالســیک و 
ماســکوالر فیزیک قهرمانی باشگاه های خراسان رضوی جام 
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی سوم اسفند به میزبانی 
مشهد برگزار خواهد شد. وی افزود: بخش نامه و نحوه برگزاری 
این مسابقات به شهرستان ها و باشگاه ها اعالم شده است و این 
مسابقات برای انتخاب تیم استان و اعزام به مسابقات قهرمانی 
کشور، اسفندماه برگزار خواهد شد. گفتنی است؛ نفرات برتر 
در این رقابت  ها بالفاصله با نظر کمیته فنی در قالب تیم استان 

آماده اعزام به مسابقات کشوری می شوند.

 اعزام کشتی گيران ناشنوای خراسانی 
به مسابقات کشوری

هیئت  رئیــس  قدس: 
ناشــنوایان  ورزش های 
خراســان رضوی گفت: 
ناشنوای  فرنگی کار   10
خراســان رضوی در دو 
و  رده ســنی جوانــان 
مسابقات  به  بزرگساالن 
قهرمانی کشتی فرنگی ناشــنوایان کشور اعزام خواهند شد.  
محمدرضا شــیخ زاده در این خصوص اظهار کرد: مسابقات 
قهرمانی کشتی فرنگی ناشــنوایان کشور، جام سردار شهید 
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی از 25 تا 28 اسفندماه در اهواز 

برگزار می شود. 
رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان خراسان رضوی بیان کرد: 
نفرات برتر این رقابت ها، بهمن ماه به مسابقات قهرمانی کشور 
در تهران اعزام خواهند شد. وی در خصوص میزبانی مسابقات 
شنای قهرمانی کشور در مشهد نیز گفت: ما برای میزبانی در 
مشهد اعالم آمادگی کردیم و هماهنگی های مسابقات کشوری 

با فدراسیون در حال انجام است.

 فيلم مستند موزه بزرگ خراسان 
توليد شد

میراث  مدیرکل  قدس: 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان 
فیلم  گفــت:  رضــوی 
بزرگ  مــوزه  مســتند 
خراسان به همت انجمن 
ســینمای جوانان ایران 

دفتر مشــهد و با همکاری موزه بزرگ خراســان تولید شد. 
ابوالفضــل مکرمی فر افزود: این فیلم به کارگردانی مهرشــاد 
پهلوان، هنرجوی انجمن ســینمای جوان مشــهد ساخته و 
تدوین شــده اســت. او با بیان اینکه خراسان بزرگ در طول 
تاریخ بخش مهمی از تاریخ ایران بوده و هست، ادامه داد: در 
این فیلم مستند به دو دوره پیش و بعد از اسالم و آثار شاخص 
موزه ای به نمایش درآمده در موزه بزرگ، پرداخته شده است.

 
 فيلم نامه های »در درون« و »انتقالی« 

از مشهد در جشنواره »سروناز« 
قدس: فیلم نامه های »در 
درون« بــه نویســندگی 
و  کیان پــاک  حســین 
نویسندگی  به  »انتقالی« 
حسینی  فاطمه  ســیده 
انجمــن  هنرجویــان  از 
سینمای جوانان مشهد به 

بخش مسابقه شصت و سومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان 
»سروناز« شیراز راه یافتند. هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم نامه 
متشکل از شادمهر راستین، نادعلی شجایی و آرمان خوانساریان، 
اسامی 2۴ فیلم نامه راه یافته به این رویداد منطقه ای را اعالم کردند 
که 9 فیلم نامه در بخش آزاد  و 15 فیلم نامه در بخش اقتباســی 
جشنواره »سروناز« حضور دارند و در این بین فیلم نامه های »در 
درون« و »انتقالــی« با هفت فیلم نامــه در بخش آزاد به رقابت 
خواهند پرداخت. شصت و سومین جشنواره منطقه ای سینمای 

جوان »سروناز«شیراز، 3 تا 6 بهمن برگزار می شود.

 برگزاری شب شعر و مرثيه 
»علمدار مقاومت« در نيشابور

خبرنگار  نيشــابور- 
قــدس: به مناســبت 
رشید  ســردار  شهادت 
اسالم سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و شهدای 
و  شعر  شــب  مقاومت، 
مرثیه »علمدار مقاومت« 

با حضور پرشور شاعران و مردم شهیدپرور و فرهنگ دوست 
در تاالر آینه تکیه ابوالفضلی نیشابور برگزار شد. 

مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان نیشابور و فیروزه 
اظهار کرد: شب شــعر و مرثیه »علمدار مقاومت« با اهتمام 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون بسیج هنرمندان، انجمن 
شعر آیینی فضل بن شاذان و تکیه ابوالفضلی نیشابور با حضور 
پرشــور شاعران و مردم شهید پرور و فرهنگ دوست در تاالر 
آینه تکیه ابوالفضلی نیشابور برگزار شد. نوکاریزی عنوان کرد: 
برای شــب شــعر و مرثیه »علمدار مقاومت« 60 اثر از 19 
شاعر ارسال شد که شاعران والیی و آیینی نیشابور غالمعلی 
عسگری، خدابخش صفادل، حامد باغشنی، علیرضا بوژآبادی، 
عباس باقریه، محمد بازوبندی، محمد درودی، زرندی، فرشته 
صفازاده، زهره مظفری پور، افســانه سادات حسینی، ملیحه 
ســادات قاضی، معصومه سادات شــاکری و الهام دروگر در 
این مراسم آخرین ســروده های خویش را با موضوع سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، حضرت فاطمه 
زهرا)س( مدافع والیت، سرداران و شهدای مدافع حرم، انتقام 

سخت و سیلی موشکی قرائت کردند.

 اکران »پدر طالقانی« 
در دهمين جشنواره فيلم عمار در مشهد

ایرنــا: هفتمیــن روز 
از اکــران آثــار دهمین 
جشــنواره مردمی فیلم 
عمار در مشهد با اکران 
سه اثر مستند با نام های 
مردان شــاه«،  »همــه 
»پــدر طالقانی« و »من 

کاتولیک هســتم« کار خود را به اتمام رساند.  مستند »پدر 
طالقانــی« به بیان زندگی و مبارزات آیت اهلل ســیدمحمود 
طالقانی از بدو تولد تا رحلت ایشــان می پردازد. مستند »من 
کاتولیک هستم« نیز روایتی متفاوت از حماسه حسینی در 
پیاده روی اربعین است که از دیدگاه یک مخاطب بین المللی 
روایت می شود. سوژه اصلی این مستند یک مسیحی کاتولیک 
اســت که با حضور در پیاده روی اربعین و مشــاهده عاشقان 

اباعبداهلل تصاویر منحصربه فردی را ثبت کرده  است. 

شماره پيامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پيام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

صبح توس  از ابتدای امسال تا کنون بیش از 22 هزار نفر به شپش در خراسان رضوی 
مبتال شده اند که این روند همه ساله با سرد شدن هوا گسترش می یابد، بنابراین مسئوالن باید 
توجه جدی تری به شیوع شپش در مدارس مشهد داشته باشند. شپش سر، حشره ای است 
کوچک و دارای دندان که بین موهای سر انسان زندگی و زاد و ولد می کند و از مکیدن خون 
انسان از طریق پوست سر تغذیه می کند و در مراکز عمومی مانند مدارس، مهدهای کودک  و 

برخی مؤسسات بیش از هر جای دیگر شایع می شود.
محمد رضایی یکی از شــهروندان با گالیه از این وضعیت گفت: فرزندم که کالس چهارم 
دبســتان اســت چند روز پیش به خانه آمد و گفت در کالس ما چند نفر مدام سرشان را 

می خارانند، به طوری  که بقیه بچه ها آن ها را مسخره می کنند. 
وی افزود: متأسفانه پس از یک روز فرزند من نیز دچار شپش شد و زمانی که فرزندم به مربی 
بهداشتشان مراجعه کرد، مربی به او گفته بود باید سریعاً به یکی از مراکز بهداشت مراجعه 
کند. رضایی تصریح کرد: من یک کارگر ســاده هستم و پول کافی برای خرید شامپوهای 
گرانقیمت خارجی را ندارم و عالوه بر آن مرکز بهداشــت از ما بســیار دور اســت و مجبور 
شدم موهای فرزندم را بتراشم تا از گسترش شپش جلوگیری کنم. این شهروند افزود: چرا 
مربی های بهداشت مدارس به صورت جدی به این موضوع ورود نمی کنند و از طرف دیگر 

چرا مسئوالن بهداشت از مدارس سر نمی زنند. 
دکتر محمدجعفر صادقی، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد در خصوص مشاهده شــپش در مدارس حاشیه شهر مشهد، اظهار 
کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده، شپش در مدارس مشهد کنترل شده است و جای 
هیچ گونه نگرانی نیست. وی افزود: شپش مختص انسان است و به غیر از انسان جاندار دیگری 
به شپش سر انسان مبتال نمی شود؛ بنابراین تنها راه انتقال آن از انسان به انسان است از طرف 
دیگر این حشره به دلیل همزیستی که با انسان دارد نمی توان آن را به کل در جامعه نابود 

کرد و هدف ما در بهداشت، کنترل شپش است. 
صادقی با تأکید بر اینکه با سرد شدن هوا میزان ابتال به شپش در مدارس افزایش می یابد، 
گفت: از این رو همه ساله انتظار داریم یک درصد از جمعیت ما به شپش مبتال شوند که به 
طور میانگین این آمار در خراسان رضوی به بیش از 35 هزار نفر می رسد که از ابتدای سال 
تا کنون 22 هزار مورد در استان گزارش شده است. وی با بیان اینکه حدود 70 درصد آمار 
شپش ها متعلق به مشهد است، گفت: اقدامات قابل توجهی برای مقابله با شپش در استان 

انجام شده است که می توان به ابالغ دستورعمل مبارزه با شپش به سراسر استان، آموزش 
کارکنان بهداشتی و درمانی، آموزش مربی های بهداشت مدارس، مهدهای کودک ، داوطلبین 
ســالمت، مدیران، معاونان و معلمان مدارس و توزیع دارو و شامپو برای نابودی این حشره 

اشاره کرد. 
صادقی خاطرنشان کرد: متأسفانه امسال به دلیل کمبود بودجه و گرانی داروی از بین برنده 
شــپش، با کمبودهایی مواجه بودیم، اما باوجود این کمبودها اجازه نداده ایم در روند مبارزه 
با این حشره کمبودی احساس شود، با وجود این نیازمند داروهای بیشتری هستیم. مدیر 
پیشــگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: آمار و میزان 
پخش شپش در مدارس مشهد همانند سال گذشته است و بر آمار ما افزوده نشده، بنابراین 
جای هیچ گونه نگرانی برای والدین وجود ندارد و این بیماری وارد مرحله اپیدمی و واگیری 

همگانی نشده است. 
صادقی با بیان اینکه هر جا شست وشو کم باشد و افراد بهداشت فردی را رعایت نکنند شاهد 
رشد شپش هستیم، افزود: به دانش آموزان توصیه می شود موهای خود را کوتاه نگه  دارند و 
بهداشــت فردی خود را رعایت کنند و در صورت مشاهده شپش سریعاً به مراکز بهداشتی 
مراجعه کنند. وی ادامه داد: شــپش در سر انسان حدود یک ماه و در وسایل شخصی افراد 
مبتال حدود ۴8 ساعت زنده می ماند، بنابراین افراد در صورت آلوده شدن سریعاً تمامی وسایل 
خود را شست وشو و اتو کنند و سر خود را به صورت مرتب با شامپوهای مخصوص بشویند.

به دنبال ابتال در خراسان رضوی پیگیری شد

گیس کشی »شپش« 

7727zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. تنبــل جالیــزي- مــداري کــه یکي 
از5عــرض مهــم کره زمیــن اســت و در 
جنوب خط اســتوا واقع شــده- ســعي و 
تالش 2. پرحــرف- خوراکي شــیرازي و 
کرماني- مظهراســتقامت 3. رولوور- اتاق 
 قطــار- کیفیــت را نباید فــداي آن کرد 
۴. درازدســتي کردن است با غلط امالیی 
 - آخریــن رمــق- از لوازم برقــي منــزل 
5. کاري که براي تظاهر انجام شود- سخن 
پوست کنده- هنر بعضي این است که ازآن 
کوه مي ســازند 6. آســیب و صدمه- جمع 
زمان- از حالل هاي رنگ 7. شــلغم پخته 
- محل اســتقرار دیده بان- از چاشــني ها 
8. نوعي پارچه ابریشــمي- مایه مزاحمت 
– ضخیم 9. صــوت ندا- نام پســرانه- از 
خواب افزارهــا 10. دوبــاره کاري- ظــرف 
قهرماني- نفس خسته 11. رنگ بخشش- 
گریختــن- مهرخــورده 12. خودخواهي- 
 پسوند مصدرجعلي- بیماري سرطان خون 
 13. ســخنان بیهوده- بوســتان- برابري 
1۴. نوعي آچار- طبیــب مخصوص دربار 

فرعون- شهري در کشور همسایه افغانستان 
15. الفباي موســیقي- قیصر روم- مکاني 

مقدس در مکه

1. سعي و تالش- روکش چرخ خودرو- دیگ 
دهان گشاد 2. بزرگ- عصباني- عنصري در 
جدول تناوبي از خانواده شــبه فلزات 3. نام 
پســرانه فرنگي- هزارکیلو- از سبزي هاي 
خــوردن ۴. پاداش ها- ســاز مــدور- ابزار 
ســوراخ کاري 5. سرزنشگر- برهنه- آب بند 
6. صوت تنفــر- نرم کننده مــزاج- بدن- 
 کهنســال 7. کیف مسافرتي- میانجیگري 
8. رنگارنگ تر- شــاعر و نویســنده هندي 
کــه اولیــن آســیایي برنده جایــزه نوبل 
بود- ســرزمین هلــن 9. روزنامه اي چاپ 
فرانســه- دیرینه 10. شهري در عربستان- 
مي خورند و لنگر مي اندازند- شــتر عرب- 
خــداي درویش 11. عددروســتا- نشــان 
 مفعول- نوعي پارچه ضخیم پشمي پرزدار 
 12. پشــم نرم- مزاحمت اینترنتي- بنیاد 
13. نادر- گونه برجسته- گله گله 1۴. شهري 

 جنگ زده در خوزستان- از اوراق بهادار- پول کشوراژدها 
15. ساالر- از جمهوري هاي استقالل یافته از  شوروي 

سابق- حرف نهم یوناني

  افقی

  عمودی

در گفت وگوی قدس با محقق و متخصص طب سنتی، چينی و سوزنی مطرح شد 

همه چیز درباره پیشگیری و درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا
 پروین محمدی   به باور متخصصان طب سنتی 
با روش های طبیعی مانند بوییدن گل و میوه، 
خوردن مواد غذایی طبیعی و سالم هم می توان 
سرما  فصل  بیماری های  و  سرماخوردگی  از 

پیشگیری کرد و بعضی از آن ها را درمان کرد. 
از این رو با دعوت از دکتر حمید عبدی، محقق 
و متخصص طب سنتی، چینی، سوزنی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
راه های  تا  خواستیم  وی  از  قدس،  تحریریه 
را  سنتی  طب  با  سرماخوردگی  از  پیشگیری 

برایمان بازگو کند. 
دکتر عبدی ابتدا با اشاره به تفاوت سرماخوردگی 
با آنفلوانزا، خاطرنشان کرد: سرماخوردگی ساده 
با آبریزش از بینی و چشم، ترشح بینی، عطسه، 
سرفه، سردرد مختصر و... ظاهر می شود در حالی 
که آنفلوانزا با دردهای عضالنی، استخوانی، سردرد 

شدید، تب باال و عالئم سنگین بروز می کند. 
وی با بیان اینکه نگرش طب سنتی متفاوت و 
اهمیت  آن  در  پنج گانه  حواس  و  است  فراوان 
خاصی دارد، افزود: خوردن و بوییدن بعضی مواد 
در فصل سرما می تواند در پیشگیری از ابتال به 
سرماخوردگی و دیگر بیماری های فصل زمستان 
تأثیرگذار باشد که در این خصوص بوییدن گل 
نرگس و میوه هایی مانند: پرتقال، لیمو و سیب 

بسیار مفید است. 
اما از آنجا که مبنای طب سنتی و جامعه نگر بر 
پیشگیری است و عوامل مختلف دیگری از جمله 
هوای مناسب، مکان و اقلیم زندگی، خصوصیات 
روحی روانی فرد، مزاج ها و خوردن بعضی مواد 
مؤثر  سرماخوردگی  از  پیشگیری  در  خوراکی 
است، می توانیم با در نظر گرفتن شرایط مختلف 
و خصوصیات مزاجی و شرایط اقلیمی و غذایی 
فصل  بیماری های  و  سرماخوردگی  به  ابتال  از 

زمستان جلوگیری کنیم.

  راه های پیشگیری از سرماخوردگی 
با طب سنتی 

این متخصص طب ســنتی، چینی و ســوزنی 
راه های پیشگیری از سرماخوردگی به روش طب 

سنتی را برشــمرد و اضافه کرد: 
در طب ســنتی برای پیشگیری 
از ســرماخوردگی به پوشــیدن 
لباس مناسب فصل و جلوگیری 
از مراوده و روبوسی توصیه شده 
و در خصوص اغذیه و ادویه مؤثر 

در پیشگیری نیز بهترین راه 
مایعات  نوشــیدن  و  مصرف 
گرم مثل سوپ مرغ با تندی 
فلفل قرمز )در صورت نداشتن 
حساسیت به فلفل(، آب مرغ، 
چای گرم با عسل و لیموترش 
تازه، میوه ها و سبزی های تازه 
حاوی کلروفیل )تا حد امکان 
گلخانه ای نباشــد(، مرکبات 
)در مزاج های مرطوب مصرف 
مرکبات توصیه نمی شــود( و 
لیموشیرین و لیمو ترش، آب 

کرفس و آب گریپ فروت )در افراد با فشارخون 
پاییــن توصیه نمی شــود(، نخودآب، گوشــت 

گوسفند بدون چربی و... است. 

  بخور، دمنوش و مواد غذایی 
مفید  در پیشگیری 

دکتر عبدی استفاده از بخورهای 
طبیعی در پیشــگیری را مفید 
دانســته و یادآور شد: استفاده از 
بخورهای آویشــن، گل ختمی، 
بابونــه، اکالیپتوس و نعنا به 
صــورت رقیق در دســتگاه 
بخور یــا قــرار دادن ظرف 
با مــاده مذکــور روی  آب 
بخاری، شــوفاژ و... در اتاق 
عالوه بر مرطوب کردن هوا، 
است.  مؤثر  پیشــگیری  در 
نوشیدن دمنوش های گیاهی 
مانند نعنا، آویشــن، قدومه، 
عناب و... نیــز تأثیرگذار در 

پیشگیری است. 
همچنیــن  ادامــه  در  وی 
اظهار داشــت: افزون برآن از آنجا که هرچه 
مواد غذایی طبیعی تر باشــد در پیشگیری و 
باال بردن سیســتم ایمنی بدن مفیدتراست، 

توصیه می شود: مرغ محلی، تخم مرغ محلی، 
عســل، بره موم، ترکیبات عسل )ژل رویال 
در صورتی که طبیعی باشــد(، خوردن عسل 
مخلوط با سیاه دانه صبح ناشتا، کدو حلوایی 
و انار که معجزه خداوند در پیشگیری و درمان 
ســرماخوردگی است به طوری که در صورت 
نبودن انار توصیه به مصرف رب انار یا آب انار 
می شود و در کنترل فشارخون، چاقی و دیابت 
نقش بسزایی دارد و برای پیشگیری از ابتال به 

سرماخوردگی و آنفلوانزا استفاده شود.

  درمان با طب سنتی  
این محقــق و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد به راه هــای درمان 
سرماخوردگی به روش ســنتی اشاره کرد و 
گفــت: بهترین درمان برای ســرماخوردگی 
استراحت است و همراه با استراحت نوشیدن 
مایعات گرم فــراوان و در صورت نداشــتن 

حساسیت آب مرکبات توصیه می شود. 
این متخصص طب ســنتی، چینی و سوزنی 
همچنیــن ادامه داد: افزون بر آن در شــروع 
ســرماخوردگی برای جلوگیری از پیشرفت 
بیمــاری و عــوارض ثانوی نوشــیدن چای 
کمرنگ گرم همراه با یک قاشــق عسل )در 
صــورت نداشــتن دیابــت( و آب لیموترش 
تازه، نوشــیدن چای ســبز به خاطر داشتن 
آنتی اکســیدان فراوان به صورت دم کرده در 
قوری چینی و مقدار کم که با عسل شیرین 
شــده باشد )مصرف چای ســبز برای بانوان 
حامله و کســانی که داروهــای ضد انعقادی 
مصرف می کنند ممنوع است(، دمنوش چای 
دارچیــن در صورتی که دارچین ســیالن و 
طبیعی باشد، زیرا سالمت بیشتر دارچین های 
موجود در بازار تأیید نمی شود و نیز غذاهای 

آبکی و تازه توصیه می شود.  
با این متخصص و محقق دانشگاه درباره طب 
ســوزنی، حجامت، بادکش و... نیز گفت وگو 
کردیم که در روزهای آینده از نظر گرامیتان 

خواهد گذشت. 

با در نظر گرفتن 
شرایط مختلف 

و اقلیمی و 
غذایی از ابتال به 

سرماخوردگی 
جلوگیری کنیم

بــرش

کتاب »موبدان در شاهنامه فردوسی« 
نقد و بررسی می شود

قدس: نشســت علمی 
نقــد و بررســی کتاب 
شــاهنامه  در  »موبدان 
دکتر  نوشته  فردوسی« 
پژوهشگر  دلپذیر،  زهرا 
پســا دکتــرای ادبیات 
چهارشنبه  حماســی، 
25 دی ماه در مشــهد برگزار می شود. این مراسم به همت 
بنیاد فردوســی و کانون شــاهنامه فردوسي توس با حضور 
دکتر محمدتقی ایمان پور؛ اســتاد تاریخ دانشــگاه فردوسی 
مشهد، دکتر محمدرضا راشد محصل؛ شاهنامه پژوه، دانشگاه 
فردوســی مشــهد و دکتر عباس خیرآبــادی؛ عضو هیئت 
مدیره بنیاد فردوســی توس در خیابان مالصدرای 10 و 12، 

ساختمان مهدی، واحد 305 برگزار خواهد شد.

  دوشنبه 23 دی  1398
 17 جمادی االول 1441 13 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9159 ویژه نامه 3543  
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