
تشییع شهید امنیت در مشهد
صبح روز گذشته برگزار شد

صبح روز گذشته پیکر پاک سرباز شهید»امیررضا 
رمضانی« کــه در راه تأمین امنیت کشــور و در 
مرزهای سیســتان و بلوچســتان به درجه رفیع 
شهادت نائل آمده بود، در مشهد و با حضور خیل 
عظیم عاشــقان راه شهادت تشییع شد.جانشین 
فرماندهی انتظامی اســتان خراســان رضوی در 

حاشیه این مراسم باشکوه ...
.......صفحه 3 

همه چیز درباره طب سوزنی
قدس در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی کرد

طب سوزنی روشی درمانی است که پزشک با فرو 
کردن ســوزن های بسیار نازک به نقاط خاصی از 
بدن موجب تسکین درد و یا درمان مشکل خاصی 
از بیمار می شود.براساس تئوری طب سوزنی، این 
نقاط خاص روی راه های انرژی یا مریدین هایی قرار 
 QI »دارند که یک نوع انرژی حیاتی به نام »چی

.......صفحه 4 در آن ها جریان دارد...

ارزانی؛ طعمه جدید قصاب های بدون مجوز برای مشتریان
قدس بررسی می کند

اماکن ناایمن مشهد
در آستانه نوروز

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

آیین تجلیل از مادران و همسران 
شهدای مدافع حرم در بقعه متبرکه 

خواجه اباصلت j برگزار شد 

گردهمایی 
»اسوه های 

فاطمی« 
آیین تجلیل از مادران و همسران شهدای مدافع حرم با 
عنوان »اسوه های فاطمی« با سخنرانی نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی در بقعه متبرکه خواجه اباصلت)ع( 
مشهد مقدس برگزار شد.در این مراسم آیت اهلل علم الهدی 
با بیان اینکه در دو جای قرآن کریم به زنده بودن شــهدا 
اشاره شده است، خطاب به مادران شهدا گفت: الزمه زنده 
بودن فرزندان شهید شما، سلطه آن ها بر زندگی جهانی، 
حضور در جمع عزیزانشان در دنیا و توجه خاص آن ها به 
تمام جریان هایی است که در حاشیه شهادت آ ن ها در دنیا 
می گذرد.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
در روز مادر فرزندان شما برای تکریم و تعظیم شما مادران 

در این محفل حضور دارند... 

قدس از یک شهر و هزار نرخ گوشت استان گزارش می دهد

.......صفحه 2 

یک مسئول عنوان کرد

نابودی بخش زیادی 
 از فضای سبز مشهد 
به دلیل اصالح معابر

ایمنی مسئله ای است که نمی توان برای ضرورت رعایت آن مرز و 
شرطی قائل شد و تنها اهمیت آن با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن 
تعداد افرادی که در نتیجه بی توجهی به اصول ایمنی ممکن است 
در معرض تهدید باشند بیشتر و بیشتر می شود.لذا بر همین اساس 
رعایــت مباحث ایمنی در حوزه های مختلف و به ویژه موضوعاتی 
که جنبه عمومی دارند الزامی انکارناپذیر اســت که باید بی هیچ 

سهل انگاری با تمام نواقص این حوزه برخورد ...

.......صفحه 3 
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قدسازیکشهروهزارنرخگوشتاستانگزارشمیدهد

ارزانی؛ طعمه جدید قصاب های بدون مجوز برای مشتریان
هاشمرسائیفر وقتــی قیمت اجناس باال 
می رود خیلی ها به دنبال این هستند تا اقالم 
مورد نظرشــان را با قیمتــی پایین تر در بازار 
پیدا کننــد. این همان مدیریــت اقتصاد در 
خانواده اســت. این اتفاق خیلــی مواقع برای 
اقالم اساســی و خوراکی مردم می افتد که در 
این شرایط رقابت عرضه کنندگان در بازار بر سر 

قیمت هاست. 
در چنین بازاری بعضاً دیده می شود برخی از 
سودجویان اقدام به عرضه مواد غذایی می کنند 
که قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت هایی دارد 
که در بازار وجود دارد. یکی از این دست اقالم 
مصرفی در بازار، گوشت قرمز است که گاهاً در 

یک زمان قیمت هایی متفاوت دارد.
بعضاً دیده می شــود قیمت گوشت به فرض 
مثــال در یــک منطقه از شــهر کیلویی 80 
هزار تومان اســت و همان گوشت نوسان های 
قیمتــی بین 10 تا 15 هــزار تومان نیز دارد 
و کمتــر از حتی نرخ مصوب بازار اســت! این 
موضوع در شهرهای بزرگ در مناطق حاشیه 
شهر و جاهایی که قصابی ها و مغازه های بدون 
مجوز فعالیت دارند بیشتر دیده می شود و در 
شهرها و شهرستان های کوچک تر البته فراوانی 
بیشتری دارد. فروش گوشت های چرخ کرده 
نیز داستانی متفاوت و قدیمی دارد که هنوز که 

هنوز است سامان نگرفته است.

  دام هایی به نام ارزانی
با اینکــه عرضه گوشــت چرخ کــرده بدون 
بسته بندی و به صورت فله ممنوع است خیلی 
راحت می شود قصابی هایی را در شهر پیدا کرد 
که گوشت را بدون توجه به مشکل قانونی اش 
به مشــتری می فروشــند در این فقره نیز در 
بیشتر مواقع مشتری گول قیمت را می خورد و 
بی خبر از کیفیت و سالمت گوشتی که خریده، 

آن را به خانه می برد. 
داستان فروش کله و پاچه نیز شبیه به موضوع 
فروش گوشــت چرخ کرده است. کله و پاچه 
در صورتی باید به مشتری عرضه شود که در 
بسته بندی های کامالً بهداشتی و تاریخ دار بدون 
اینکه یخ زدگی داشــته باشد به فروش برسد 
در حالی که به فور می شــود قصابی ها و مواد 
پروتئین فروشی هایی در سطح شهرها پیدا کرد 
که این موضوع را جدی نمی گیرند و به سبک 

قدیم کله و پاچه را به مشتری می فروشند.
آن گونه که عنوان شد معضل فروش گوشت 

قرمز خارج از سیستم نظارتی 
در قصابی های بدون مجوز در 
شهرستان ها بیشتر از مرکز 
استان است که در برخی از 
شرایط  موضوع  این  مناطق 
خاص خودش را پیدا کرده 
و قصابی هــای پرتعــدادی 
کــه در روســتاهای اطراف 
ضرورت  دارند  فعالیت  شهر 
ســاماندهی قصابی های این 
چنینــی را بیشــتر از قبل 

نمایان می کند.

  هشدار به قصابی های 
بدون مجوز

رئیس مرکز بهداشــت کاشــمر در گفت وگو 
با ایســنا می گوید: براســاس آمار 55 قصابی 
در روســتاها زیر نظر مراکز بهداشتی درمانی 
هستند، همچنین بیشتر قصابی های روستایی 
زیر نظر مرکز بهداشــتی درمانی روســتای 

کسرینه و فروتقه هستند.
مجتبی قائمی بیان کرد: در روستای کسرینه 
13 قصابی و فروتقه 26 قصابی در سامانه ثبت 
شده و نظارت می شوند، از 26 واحد قصابی در 
روســتای فروتقه 13 قصابی در خود فروتقه و 
13 قصابــی دیگر مربوط به روســتای فدافن 
اســت. مســئولیت نظارت بر این قصابی ها با 
دامپزشکی است، مسئوالن این قصابی ها باید 

هر چه ســریع تر نسبت به 
گرفتن مجوزهای الزم اقدام 

کنند.
همچنین رئیس دامپزشکی 
اســاس  بر  گفت:  کاشــمر 
آخرین آمار در روســتاهای 
فروتقه،  مغــان،  کســرینه، 
فدافن، تربقان و زنده جان 44 
الشه در روز کشتار می شوند. 
محمــد عارفی بیــان کرد: 
بیشترین کشــتار مربوط به 
روستای فروتقه با 17 الشه 
در روز است که در پنج واحد 
می شود،  انجام  فعال  قصابی 
همچنین در روســتای فدافن 9 واحد قصابی 
فعال هســتند که به طور متوسط 9 الشه در 
روز کشتار دارند.وی از فعال بودن چهار قصابی 
در روستای کسرینه و یک قصابی در روستای 
مغان خبر داد و افزود: اگر چه چهار سال پیش 
میزان کشــتار دام در شــهر ریوش 15 تا 20 
الشه بود ولی اکنون به دلیل مسائل اقتصادی 
و اینکه مردم منطقه مصرف گوشت گاوی خود 
را از کاشمر تأمین می  کنند اکنون 6 الشه در 

روز بیشتر کشتار نمی شود.
عارفی اظهار کرد: قصابی ها براساس پروانه باید 
موظف شوند کشتار روزانه خود را در کشتارگاه 
کاشــمر انجام دهند در غیر این صورت باید 

تعطیل شوند.

  ضرورت جلوگیری از فعالیت 
قصابی های غیربهداشتی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشــمر 
همچنین اظهار کرد: چون در روستاها کشتار 
دام در محل قصابی انجام می شــود به همین 
دلیل موجب کاهش قیمت گوشت شده است، 
اگر قرار باشــد دام برای کشتار به کشتارگاه 
کاشمر و ســپس به پیش ســرد برود و مهر 
دامپزشکی زده شود قطعاً موجب افزایش قیمت 
گوشت خواهد شد.محمدرضا پورکاویان عنوان 
کرد: کشــتار به این صورت در روستاها کاماًل 
غیربهداشتی اســت و مورد تأیید نیست، گاه 
قصاب ها کارت و پروانه بهداشت نیز ندارند اما به 
دلیل پایین تر بودن قیمت نسبت به داخل شهر 
باید شرایط ادامه فعالیتشان بدون اینکه موجب 
افزایش قیمت گوشــت شــود، فراهم گردد.
وی در ادامه اظهار داشت: باید تمامی قصابی های 
فعال در روستاها شناسایی و آمار دقیقی داشته 
باشیم، اکنون بسیاری از قصابی های روستایی 
ناشناخته هستند، همچنین بیشتر قصابی های 
بخش کوهســرخ نیــز در اتاق اصنــاف فاقد 
شناسنامه هستند که می طلبد ابتدا قصابی های 
این بخش شناســایی شوند و ســپس پروانه 

فعالیت برای آن ها صادر شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشــمر 
تصریح کرد: باید تصمیم گیری شــود که اگر 
قصابی ها در روستاها غیربهداشتی هستند، از 

فعالیت آنان جلوگیری به عمل آید.
در همین خصوص بخشــدار مرکزی کاشمر 
نیز گفت: چند سال است مشکل قصابی های 
غیرمجاز که در محل کشتار می کنند، وجود 

دارد. 
هر روز صبح که دهیار روســتا از خواب بیدار 
می شود در فروتقه و فدافن، یک واحد قصابی 

جدید در روستا شروع به کار می کند.
سعید چیتی مطرح کرد: باید در این خصوص 
تصمیم قاطع گرفته شود، بسیاری از قصابی ها 
در روستاها پروانه کسب ندارند، کشتار بسیار 

بیشتر از آنچه گفته می شود، انجام می شود.
وی گفت: ضرورت دارد در راستای ساماندهی 
بر فعالیت واحدهای قصابی به ویژه در روستاها 
اقدامات جدی از سوی دستگاه های ناظر انجام 
شــود، در حال حاضر مهم ترین علت مراجعه 
مردم به روســتاها برای تأمین گوشت قرمز، 
پایین بودن قیمت حــدود 10 هزار تومان به 

ازای هر کیلو است.

راهاندازیسامانهنوبتدهیاینترنتی
معاینهفنیخودرودرمشهد

عمران،  معاون  قدس:
حمل و نقل و ترافیک 
مشــهد  شــهرداری 
از راه انــدازی ســامانه 
نوبت دهی اینترنتی برای 
انجام معاینه فنی خودرو 

در مشهد خبر داد. 
خلیل اهلل کاظمی با اعــالم این خبر اظهار کرد: پس از اعالم 
اجــرای طرح L.E.Z )کاهش انتشــار منابــع آالینده هوا( 
مراجعه بــه مراکز معاینه فنی خودرو افزایش داشــت لذا با 
توجه به مراجعه زیاد شــهروندان و وجود صف های طوالنی 
در راســتای امکان برنامه ریزی بــرای زمان مراجعه به مراکز 
انجــام معاینه فنی ســامانه نوبت دهی اینترنتــی به آدرس 

nobat eservice.mashhad.ir راه اندازی شده است.
وی افزود: بر این اساس شهروندان می توانند پیش از مراجعه به 
مراکز معاینه فنی وارد این سامانه شده و اقدام به گرفتن نوبت 
کنند.معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
با بیان اینکه از ابتدای امسال تا 13 دی ماه بیش از 232هزار 
و 311 خودرو در مراکز معاینه فنی پذیرش شــده اند، اظهار 
کرد: از ابتدای سال به صورت میانگین روزانه 850 خودرو در 
مراکز معاینه فنی پذیرش می شدند، اما این در حالی است که 
پس از اعالم اجرای طرح L.E.Z کاهش انتشار منابع آالینده 
هــوا و جریمه روزانه 50 هزار تومانی خودروهای فاقد معاینه 
فنی معتبر روزانه 2هزار و 500 خودرو در مراکز معاینه فنی 
پذیرش می شوند.کاظمی اضافه کرد: بر اساس آمار از 14 دی 
ماه امســال که اجرای طرح کاهش انتشار منابع آالینده هوا 
اطالع رسانی شد تا 25بهمن ماه بیش از 85 هزار خودرو برای 
دریافت برگه معاینه فنی به پنج مرکز انجام معاینه فنی خودرو 

مراجعه داشته اند.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح 
کرد: در حال حاضر مراکز معاینه فنی خودرو همه روزه حتی 
روزهای تعطیل از ســاعت 7.5 تا 20 اقدام به پذیرش خودرو 
می کنند و در کنار آن نیز هر روز یک یا دو مرکز معاینه فنی 
از ساعت 8 تا 23 به معاینه فنی تاکسی ها اختصاص داده شده 
است.وی با اشــاره به اینکه مراجعه زیاد شهروندان به مراکز 
معاینه فنی خودرو در این مدت نشان دهنده آن است که تعداد 
زیادی از مالکان خودرو به انجام معاینه فنی توجهی نداشته اند، 
ادامه داد: در طول 40 روز گذشته تعداد زیادی خودرو پذیرش 
شده اند که در 10-5 سال گذشته معاینه فنی انجام نداده اند.

کاظمی گفت: در حال حاضر قانون فرسوده بودن خودروها بر 
اساس سال تولید در نظر گرفته نمی شود و به خودروهایی که 
از نظر فنی و آالیندگی هوا مشکلی نداشته باشند برگه معاینه 
 L.E.Z فنی ارائه می شود.کاظمی افزود: ابتدا قرار بود که طرح
)کاهش انتشار منابع آالینده هوا( از 26 بهمن در مشهد اجرا 
شود که با توجه به درخواست شهروندان و هماهنگی با پلیس 

راهور اجرای طرح تا پایان سال به تعویق افتاده است.
گفتنی است، چندی پیش شهروندان در گفت وگو با قدس که 
گزارش آن به چاپ رسید خواستار راه اندازی سامانه نوبت  دهی 

اینترنتی معاینه فنی خودرو در مشهد شده بودند.

دامدارانباغشنیچشمانتظار
مساعدتادارهبرق

از  که  حالی  در  قدس:
باغشــن به عنوان قطب 
تولید شیر در شهرستان 
می شود،  یاد  نیشــابور 
این روستا  گاوداری های 
از حداقل امکانات محروم 

مانده اند. 
صاحب یکی از قدیمی ترین گاوداری های باغشن در گفت وگو 
بــا خبرنگار قدس، با بیان این مطلب می افزاید: گاوداری های 
این روستا که عمدتاً در محور »دانش آموز شرقی« قرار دارند، 
سال هاست برای رونق بخشی به تولید شیر، تقاضای انشعاب 
برق دارند اما در حالی که ســتون های برق تا 200 متری این 
محور امتداد یافته، این محور همچنان از نعمت برق محروم 
است. حسین رئیس جویان صاحب می گوید: در حالی که در 
بسیاری از گاوداری های این منطقه دستگاه های شیردوشی 
خریداری شــده اما به خاطر نبود برق، استفاده از این امکان 

بهداشتی برای دامداران باغشنی میسر نیست. 
کاظم حیدرپور دیگر دامدار باغشــنی نیز به خبرنگار قدس 
می گوید: دامداران در گفت وگو با مســئوالن اداره برق بخش 
زبرخان نیشابور، نسبت به تأمین بخشی از هزینه های انشعاب 
برق اعالم آمادگی کرده اند اما مسئوالن با بیان اینکه بودجه 
نداریم، از واگذاری انشــعاب برق خــودداری می کنند. وی 
می افزاید: در حال حاضر دامداری ها به ناچار به صورت غیرقانونی 
با صرف هزینه های هنگفت از طریق کابل کشی  اقدام به تأمین 
برق کرده اند در حالی که با مساعدت مسئوالن، می توانند از 
این نعمت به صورت قانونی برای رونق تولید ملی بهره ببرند.

»حزباهلل«لیستانتخاباتیمیدهد
شورای  دبیر  ایســنا: 
نیروهــای  هماهنگــی 
حزب اهلل در شرق کشور 
انتخابــات  در  گفــت: 
اسالمی  شورای  مجلس 
نیروهای حزب اهلل لیست 

انتخاباتی می دهند.
حمید استاد اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری درباره 
انتخابات برای ما اصل است و ما با توجه به سخنان ایشان با 
شاخص های جوان گرایی، گردش نخبگانی صحیح و بیانیه گام 
دوم در انتخابات مجلس یازدهم حاضر می شویم و تاکنون با 
کاندیداهایی که دارای این شــاخص ها بودند جلساتی برگزار 
کردیم که این جلســات همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به 
اینکه ما هنوز به لیست قطعی نرسیدیم و در چند روز آینده 
لیســتمان را اعالم می کنیم، بیان کرد: در شــورای ائتالف 
اصول گرایان نه از ما دعوت شده بود و نه نقشی در آن داشتیم، 
ما  پای هیچ چیزی را امضا نکردیم و با توجه به فرمایشــات 
رهبری وارد انتخابات شدیم. وی ادامه داد: در انتخابات خبرگان 
نیز کاندیدای مورد حمایت ما  آیت اهلل مصباح یزدی اســت.

آیینتجلیلازمادرانوهمسرانشهدایمدافع
حرمدربقعهمتبرکهخواجهاباصلت)ع(برگزارشد

گردهمایی»اسوههایفاطمی«
تجلیل  آییــن  قدس: 
از مــادران و همســران 
شــهدای مدافع حرم با 
عنوان »اسوه های فاطمی« 
بــا ســخنرانی نماینده 
خراســان  در  ولی فقیه 
بقعه متبرکه  رضوی در 
خواجه اباصلت)ع( مشــهد مقدس برگزار شد.در این مراسم 
آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه در دو جای قرآن کریم به زنده 
بودن شهدا اشاره شده اســت، خطاب به مادران شهدا گفت: 
الزمه زنده بودن فرزندان شــهید شما، سلطه آن ها بر زندگی 
جهانی، حضور در جمع عزیزانشان در دنیا و توجه خاص آن ها 
به تمام جریان هایی است که در حاشیه شهادت آ ن ها در دنیا 
می گذرد.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه در 
روز مادر فرزندان شــما برای تکریم و تعظیم شما مادران در 
این محفل حضور دارند، گفت: هدیه فرزندان شهیدتان به شما 
مادران هدیه خاص و ویژه اســت و آن هم این است که شهدا 
در حضور حضرت زهرا)س( شــما مادران را به ایشان معرفی 
می کنند و می گویند این همان مادری است که مرا تربیت کرده 
و از دامان این مادر شهید مدافع حرم شده ام.امام جمعه مشهد 
افزود: برای شما مادران هیچ مقامی از تقرب به ساحت حضرت 
زهرا)س( باالتر نیســت و هیچ موقعیتی از این ارزشــمندتر 
نخواهد بود.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: فاطمه 
زهرا)س( نه تنها مادر امام حســن)ع( و امام حسین)ع( است؛ 
بلکه مادر همه ائمه هستند و صدیقه اطهر منبع و مبدأ والیت 
است.آیت اهلل علم الهدی اظهار کرد: بر عکس دنیا که هر کس 
را به اسم پدر صدا می زنند در قیامت و در نامه اعمال اشخاص 
را به اسم مادر صدا می زنند و این مفهوم را می رساند که اگر در 
نامه اعمال او گناه، معصیت و جنایت است منشأ مادر اوست و 
اگر در نامه عمل شخص ایمان، تقوا و عمل صالح است مادر او 

وی را این چنین تربیت و پرورش داده است.
امام جمعه مشــهد با اشاره به امتیاز مادران شهدا اظهار کرد: 
شما جزو مادرانی هستید که الگو و اسوه شان حضرت زهرا)س( 
است؛ شما پسرانی تربیت کرده اید که قربانی راه اسالم و مدافع 
حرم حضرت زینب کبری)س( شده اند. وی در ادامه گفت: تمام 
دنیای اسالم باید به شما مادران شهدا بنگرد که صبغه و رنگ 
زهرایی دارید و این باالترین فضیلت و ارزش برای شماســت.

آیت اهلل علم الهدی در پایان افزود: انتقام از خون شــهید شما 
اقتضا می کند که ستیز با دشمنان اهل بیت)ع( را در همه ابعاد 

و در همه نقاط ادامه دهید.

معاونصمتاستاندرگفتوگوباقدسخبرداد
برگزارینمایشگاهبهاره

خراسانرضویدرنیمهدوماسفند
رضــاطلبی:  
امــور  معــاون 
بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی 
عرضه  نمایشــگاه  گفت: 
مســتقیم کاال ویژه شب 
عید، در نیمه دوم اســفند ماه در مشهد و سایر شهرستان های 
استان خراســان رضوی برگزار خواهد شد.علی غفوری مقدم در 
گفت وگو با قدس آنالین با بیان اینکه زمان برگزاری این نمایشگاه 
بین 8 تا 10روز خواهد بود، تصریح کرد: این نمایشگاه در مشهد 
در محل نمایشــگاه بین المللی و با محوریت اتاق اصناف مشهد 
برگزار می شود و عمده کاالهایی که در این نمایشگاه عرضه خواهد 
شــد مربوط به نیازهای اساســی و اصلی مردم برای عید نوروز 
همچون مواد غذایی، شیرینی، آجیل، خشکبار، پوشاک، کیف و 
کفش خواهد بود.غفوری مقدم با بیان اینکه در تالش هستیم تا از 
کاالهــای تنظیم بازار همچون برنج، شــکر و ســایر کاالها نیز 
ســهمیه ای را برای این نمایشــگاه بهاره در نظر بگیریم، افزود: 
کمیته های فراخــوان و جذب و همچنین کمیتــه نرخ گذاری 
متشکل از کارشناســان اتحادیه های مختلف برای برگزاری این 
نمایشگاه تشکیل شده است.  وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه 
سال گذشــته از مردم، اصناف و غرفه داران نظرسنجی هایی در 
ارتبــاط با نحوه عملکرد نمایشــگاه صورت گرفــت، ادامه داد: 
نمایشگاه هایی که سال های گذشته با این محور در استان برگزار 
شد مورد ارزیابی قرار گرفتند و با شناسایی نقاط ضعف آن ها در 
تالش هستیم نمایشگاه امسال به صورت مطلوب تری اجرا شود. 
مردم سال گذشته انتقادهایی نسبت به کیفیت برخی از کاالها، 
نرخ گذاری در برخی از غرفه ها، چیدمان برخی از اقالم و کاالها و 
فضای کافی و الزم برای رفت و آمد مردم در نظرســنجی ها ارائه 
کرده بودند که تالش ما این است که این ایرادها امسال به حداقل 
برسد و مسائل سال های گذشته تکرار نشود.غفوری مقدم اظهار 
کرد: بر اســاس ضوابط برگزاری نمایشگاه ها قیمت کاالها باید 
15درصد از نرخ کاال در سطح بازار کمتر باشد که در این زمینه 

کارشناسی دقیق صورت خواهد گرفت.

علیمحمدزاده ایمنی مســئله ای است که نمی توان برای ضرورت رعایت آن مرز 
و شرطی قائل شد و تنها اهمیت آن با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن تعداد افرادی که 
در نتیجه بی توجهی به اصول ایمنی ممکن است در معرض تهدید باشند بیشتر و بیشتر 

می شود.
لذا بر همین اساس رعایت مباحث ایمنی در حوزه های مختلف و به ویژه موضوعاتی که 
جنبه عمومی دارند الزامی انکارناپذیر اســت که باید بی هیچ سهل انگاری با تمام نواقص 
این حوزه برخورد کرد.با همین مقدمه کوتاه می خواهیم در ادامه به موضوعی اشاره کنیم 
که مصداق عینی این مسئله اســت و بی تعارف باید بگوییم که سال های سال است که 
هشــدارهای الزم داده شده و هر چند اقداماتی صورت گرفته اما به نظر می رسد هنوز با 
استاندارد الزم فاصله داریم.اگر به اخبار مرتبط با موضوع ایمنی اماکن عمومی در مشهد 
مراجعه کنید خواهید دید که از چند سال پیش توجه متولیان موضوع ایمنی به این اماکن 
بیشتر شده و از همان ابتدا همواره نسبت به ناایمن بودن بسیاری از اماکن عمومی شهر 
مشهد هشدار داده اند.اماکن عمومی در معنای عام خود مشمول موارد متعددی است که 
می تواند شامل مراکز درمانی، تجاری و مسکونی با مقیاس بزرگ بشود بر همین اساس در 
سال های اخیر به صورت مجزا پرونده های حوزه های مختلف از یکدیگر تفکیک شده و به 
صورت جداگانه در آتش نشانی مشهد پیگیری شده و می شود.مدتی پیش در چند نوبت 
گزارش های مختلفی در خصوص ایمن سازی مراکز درمانی مشهد )بیمارستان ها( منتشر 
کردیم که البته هنوز هم اقدام هایی در این حوزه در دست انجام است که در آینده آخرین 

اقدام های صورت گرفته را منتشر خواهیم کرد.
از سوی دیگر گزارش هایی هم درباره ایمنی اماکن عمومی و به طور خاص مراکز تجاری و 
مسکونی بزرگ )مجتمع های بزرگ مقیاس( منتشر کردیم که با توجه به گزارش های ارائه 
شده از سوی کارشناسان حوزه ایمنی بیش از 20 مکان فاقد ایمنی الزم شناسایی شده 
بودند.در ادامه پیگیری ها در این حوزه مشــخص شد که اخطار الزم از سوی آتش نشانی 
مشــهد به این اماکن داده شده و آن ها ملزم به رفع نقایص اعالمی شده اند اما با توجه به 
سابقه ذهنی در این گونه موارد کمتر شاهد اتفاقاتی هستیم که نشان از عزم متولیان برای 
انجام وظیفه خود برای ایمن  سازی مجموعه خود باشد.نکته قابل توجه در این موضوع قرار 
داشتن این اماکن در شهر مشهد است؛ چراکه بی تردید شهر مشهد پذیرای بیشترین زائر 

و مسافر در کشور است و کمتر شهری را می توان نام برد که ساالنه بیش از 20میلیون نفر 
به آن سفر کنند و همین امر سبب می شود که هر چیزی در این شهر اهمیت چند صد 
برابری داشته باشد.بر همین اساس با توجه به نزدیکی به تعطیالت نوروزی و چند هفته 
پس از آن آغاز سفرهای تابستانی باید در فرصت باقیمانده تا پایان سال که روزهای خلوت 
مشهد نیز محسوب می شود با سرعت بیشتری نسبت به انجام اقدام های الزم اهتمام شود.

بی شک خلوتی اماکن تجاری در روزهای زمستانی فرصت خوبی است تا با کمترین زحمت 
و مزاحمتی کارهای الزم را انجام داد و با اطمینان خاطر بیشــتری روزانه پذیرای هزاران 
مسافری شد که قرار است با خاطرات شیرینی سوغات زیارتی خود را نیز خریداری کنند.

خالصه اینکه فاجعه تلخ پالســکو نشان داد که ســاختمان های پیر بیشتر از آن چیزی 
که تصور می کنیم تهدیدآمیز هســتند و متأسفانه در شــهر مشهد مجتمع های پیر و 
میانســال متعددی وجود دارد که ایمن سازی آن ها ضرورتی مؤکد بوده و الزم است همه 
دست اندرکاران با هدف حفظ جان زائران و مجاوران این شهر با هر گونه کم کاری در این 

حوزه برخورد کنند و احتماالت بروز فجایع تأسفبار در این اماکن را از بین ببرند.

قدسبررسیمیکند

اماکن نا ایمن مشهد در آستانه نوروز

با اینکه عرضه گوشت 
چرخ کرده بدون 

بسته بندی و به صورت 
فله ممنوع است 

خیلی راحت می شود 
قصابی هایی را در شهر 
پیدا کرد که گوشت را 
بدون توجه به مشکل 
قانونی اش به مشتری 
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  یک مسئول عنوان کرد
مشهددومینمقصدگردشگرانسالمت

قدس:سهم کالنشهر مشــهد از گردشگران سالمت 
ایران هم اکنون 40 درصد است.

رئیس هیئت مدیره انجمن حرفه ای گردشگری سالمت 
خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر 
مشــهد پس از تهران بیشترین گردشگر سالمت را در 
کشور دارد.حسین نیکونام در ادامه افزود: سال گذشته 
23هزار بیمار گردشــگر خارجی در مشــهد خدمات 
درمانی جراحی و 105هزار نفر نیز خدمات ســرپایی 
درمانی دریافت کردند.نیکونام گفت: عمده گردشگران 
سالمت مشهد اتباع کشورهای عراق، افغانستان، عمان، 
کویت، عربســتان، بحرین، امــارات، آذربایجان و نیز 

کشورهای اروپایی هستند .

    روز گذشته برگزار شد
جشنواره»کارآفرینشو«درمشهد

ایرنا:بانوان کارآفرین برتر در مراســم پایانی جشنواره 
»کارآفرین شو« در مشــهد مورد قدردانی قرار گرفتند. 
مدیرکل توســعه مدیریت و منابع انســانی استانداری 
خراســان رضوی در این مراسم گفت: موانع اشتغال و 
کارآفرینی زنان باید به مســئوالن منتقل و برای رفع 
آن ها چاره اندیشی شود.کوکب موسوی افزود: در پرورش 
زنــان کارآفرین با خألهایی مواجه هســتیم که باید با 
برگزاری دوره های آموزشی رفع شود. دانایی سرپرست 
معاونت امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی، 
فرهنگی شهرداری مشهد نیز گفت: جشنواره کارآفرین 
شو آغازی برای معرفی زنان توانمند و کارآفرین است که 

می توانند الگوی توسعه توانمندی در دیگر بانوان شوند.

   با حکم وزیر کشور
فرماندارجدیددرگزمنصوبشد

قدس: با حکم وزیر کشور علی فراهی به سمت فرماندار 
شهرستان درگز منصوب شد.

در حکــم دکتر رحمانی فضلی خطــاب به علی فراهی 
آمده است:به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار 
خراســان رضوی به ســمت فرماندار شهرستان درگز 

منصوب می شوید. 
در ادامه حکم وزیر کشور آمده است: امید است با اتکال 
به خداوند متعــال و در چارچــوب وظایف مصوب در 
راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی 
از منویات رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای )مدظله العالی( موفق باشید.

 راههایارتباطیسرویس»قدس خراسان«بامخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801
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روی خط حادهث

روی خط خبر
صبح روز گذشته برگزار شد

  تشییع شهید امنیت در مشهد
روز  صبــح  قرمز:  خط 
گذشته پیکر پاک سرباز 
رمضانی«  شهید»امیررضا 
کــه در راه تأمین امنیت 
کشــور و در مرزهــای 
بلوچستان  و  سیســتان 
به درجه رفیع شــهادت 

نائل آمده بود، در مشهد و با حضور خیل عظیم عاشقان راه 
شهادت تشییع شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در حاشیه 
این مراسم باشکوه استقبال و تشییع پیکر مطهر سرباز شهید 
نیروی انتظامی »امیررضا رمضانی« گفت: نظم و امنیت مرزهای 
ســرافراز این مرزوبوم و اقتدار کشور عزیزمان مرهون تالش، 
ازخودگذشتگی و جهاد مقدسی است که جان برکفان مرزبانی 
و نیروی انتظامی در کنار دیگر نیروهای مســلح مقتدر و به 
پشتوانه همکاری شهروندان و مردم همیشه در صحنه ایران 
اسالمی بردوش می کشند. سردار قربانزاده ادامه داد: در چهل 
و یکمین بهار انقالب شکوهمند اسالمی و این ایام عزیز که 
مزین به نام مقدس حضرت فاطمه زهرا)س( اســت، نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران الله ای از مرزبانان غیور وطن 
در مناطق عملیاتی اســتان سیستان و بلوچستان را تقدیم 
انقالب و نظام اســالمی کرد و با خون این شــهیدان و رمز 
شهادت است که امروز پیروزی، اقتدار و امنیت کشورمان به 

شکوفایی رسیده و نمونه و بی نظیر است. 
امیدواریم به برکت خون این شــهید و همه شــهدای عزیز 
بتوانیم ادامه دهنده واقعی راه آن ها و سرباز راستین والیت و 

مجاهد فی سبیل اهلل باشیم.

یک مسئول عنوان کرد
  نابودی بخش زیادی از فضای سبز 

مشهد به دلیل اصالح معابر 
کانون  مســئول  ایسنا: 
حــزب  مهندســان 
ســازندگی  کارگــزاران 
خراســان رضوی با اشاره 
به اینکه بیشتر اصالحات 
مشهد  معابر  هندســی 
ضــرورت نــدارد، گفت: 

بخش زیادی از فضای ســبز شهری به دلیل اصالحات معابر 
از بین رفته است.

سیدمجید فرجامی در خصوص اصالح هندسی معابر مشهد 
بیان کرد: این امر اقدام خوبی بود که از دوســال پیش شروع 
شد و نقطه درخشان آن اصالح هندسی تقاطع جانباز با بولوار 
فرامرز عباســی بود که  اصالح شد و موجب کاهش ترافیک 
در آن منطقه شــد، ولی به تازگی  بــا ایجاد نهضت اصالح 
هندسی معابر توسط معاون حمل ونقل شهرداری این موضوع 
به یک فاجعه در این حوزه انجامیده اســت، زیرا بسیاری از 
این اصالحات هندسی ضرورتی ندارد و بخش عمده ای از این 
اصالحات به فضای سبز شهری در نقاط مهم شهری آسیب 
می زند و مبلمان شهری و زیبایی شهر را تحت تأثیر قرار داده 

است. 
وی با اشــاره به اینکه بســیاری از میدان ها برای کاهش بار 
ترافیک حذف شده اند، بیان کرد: بخش زیادی از فضای سبز 
شــهری به دلیل این اصالحات شهری از بین رفت. براساس 
آماری که وجود دارد  حداقل ۱۰۰هزار مترمربع چمن و بیش 
از ۵ هزار درخت از مناطق حســاس و میانی شهر به حاشیه 
شهر جابه جا شــده اند که فکر نمی کنم این جابه جایی مؤثر 

باشد و سیما و منظر شهر آسیب می بیند.

   انجام ۳۹ مأموریت آتش نشانی مشهد 
در پی وزش باد شدید

قدس: مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی مشهد از بروز 
در  خســارت های جزیی 
پــی وزش باد شــدید و 
انجام ۳۹ مأموریت توسط 
آتش نشــانان و نجاتگران 
جمعه  در  ســازمان  این 

شــب گذشته تا صبح دیروز خبر داد.امیرعزیزی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: از ساعت ۲۳ جمعه ۲۵ بهمن ماه تا ساعت ۷ 
صبح شنبه ۲۶بهمن ماه ۱۳۹۸ بیش از ۹۴۸ تماس مرتبط با 
وزش باد شدید از سوی شهروندان با سامانه ۱۲۵برقرار شده 
که آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های مختلف آتش نشانی 
مشــهد نسبت به امدادرسانی به شــهروندان اقدام کرده اند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: این حوادث 
شــامل ریزش دیوار روی دیوار منازل یک مورد، سقوط تابلو 
تبلیغاتی مغازه در معابر یک  مورد، ریزش نمای ساختمان سه 
مورد، ســقوط درخت روی خودرو و دیوار منازل پنج مورد و 
سقوط اجســام معلق روی دیوار منازل و خودروها دو مورد 

بوده است. 
عزیزی افزود: در این مدت آتش نشــانان نســبت به مهار و 
ایمن ســازی ۱۸ مورد داربســت، تیرآهن و اسکلت خطری 

ساختمان های نیمه کاره اقدام کرده اند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشــهد از انجام ۹ مأموریت 
نجات افراد محبوس  شده از داخل آسانسور به دلیل قطع برق 
در اقصی نقاط شــهر مشهد خبر داد. براساس اعالم اداره کل 
هواشناسی خراسان رضوی سرعت وزش باد جمعه شب گذشته 

در مشهد ۵۰کیلومتر بر ساعت بوده است.

  هوای امروز مشهد صاف تا کمی ابری
هواشناســی  قــدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
امروز مشهد  کرد: هوای 
صاف تا کمی ابری همراه 
با وزش بــاد پیش بینی 

می شود.
حداقل و حداکثر دما هم 

به ترتیب یک و ۱۲درجه سانتیگراد باالی صفر خواهد بود.
روز گذشته دمای هوای مشهد در سردترین زمان به ۳درجه 

سانتیگراد زیر صفر رسید.

عملیات 24ساعته پلیس برای پاتک به مجرمان
 با دستگیری 51سارق، 2۳خودرو 

سرقتی کشف شد
خبرنگاران:  باشگاه 
مشــهد  رئیس پلیس 
گفت: پلیس به صورت 
محسوس و نامحسوس 
مختلــف  نقــاط  در 
شــهر حضور دارد و به 
دســت اندازان به اموال 
مردم هیــچ ترحمی نخواهد کرد.عباس صارمی ســاداتی، 
رئیس پلیس مشــهد در پایان عملیات ۲۴ســاعته پلیس 
برای دستگیری  تعدادی از مجرمان حرفه ای  گفت: مبارزه 
قاطعانه با ســرقت یکی از اولویت هــای اصلی پلیس برای 

ارتقای امنیت اجتماعی است.
وی ادامه داد: همواره طرح های ویژه ای برای مبارزه با جرایم 
و به خصوص جرم ســرقت در دســتور کار پلیس مشهد 
قرار می گیرد که بخش های بسیار اندکی از آن ها رسانه ای 
می شود و مردم از فعالیت های خدمتگزاران خود در نیروی 

انتظامی برای ایجاد »احساس امنیت« آگاهی می یابند.
رئیس پلیس مشــهد گفت:در یکی از این مــوارد و برای 
دستگیری سارقان که از مدتی پیش با حضور سرکالنتری ها 
و رؤسای کالنتری های مشهد آغاز شد، ابتدا چند محدوده 

جغرافیایی آلوده مورد شناسایی قرار گرفت.
وی افزود: رصد های اطالعاتی و شناسایی مخفیگاه سارقان 
با استفاده از تجهیزات نوین پلیسی و کارشناسی های علمی، 
از مدتی پیش در دستور کار نیرو های نامحسوس و اطالعاتی 
قرار گرفت و از سوی دیگر تحقیقات میدانی در پوشش های 
مبدل و غیرمحسوس درباره سارقان سابقه داری که باز هم 
به ارتکاب جرم روی آورده بودند، وارد مرحله جدیدی شد و 

آن ها نیز تحت نظر پلیس قرار گرفتند.
رئیس پلیس مشــهد گفت: در این عملیــات ضربتی که 
بــا هماهنگی و حمایت های قضایی به ســرانجام رســید 
۲۳دستگاه خودرو و ۶دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف 

شد. 
همچنین ۷۹فقره از ســرقت ها مورد شناسایی و مقادیری 
موادمخدر و کاال های قاچاق هم از عامالن جرم به دســت 

آمد. 
صارمی به دســتگیری چند ده  مظنون به ســرقت و دیگر 
جرایم در این عملیات اشــاره کرد و افزود: در ۲۴ ســاعت 
مأموران کالنتری های مشهد در این زمینه ۵۱ سارق را به 
دام انداختند که به اموال مردم در منازل، مغازه ها، خودرو ها 

دستبرد می زدند یا اقدام به زورگیری  می کردند.
وی ادامــه داد: ایــن گونه طرح های ویژه بــا هدف ارتقای 
امنیت اجتماعی و رضایتمندی شهروندان صورت می گیرد 
و همچنان هم ادامه خواهد داشــت. در این راســتا پلیس 

باقانون شکنان  با تمام قدرت برخورد خواهد کرد .

تقوی،  محمدکاظم  ســرتیپ  قرمز  خط 
فرمانده انتظامی استان، عملیات دقیق کالنتری 
بانوان و وارد آمدن ضربه به یک باند حرفه ای 
سرقت گوشــی تلفن همراه در شهر مشهد را 

رسانه ای کرد.

تنها کالنتری بانوان کشور در مشهد
 فرمانده انتظامی خراســان رضوی در تشریح 
اقدامات کالنتری بانوان گفــت: مردم عزیز ، 
زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
می دانند تنها جایی که در کشور واحد انتظامی 
با ماهیتی متشــکل از زنــان پلیس با عنوان 
کالنتری بانوان دارد، پلیس مشــهد اســت و 
کارکنان پلیس زن در حوزه خدمات، اقدام ها 
و عملکرد پلیسی، پیشگیری و برخورد با جرایم 
فعالیت دارند. سرتیپ تقوی خاطرنشان کرد: 
بانوان پلیس در کنار نقش مادر و همسر بودن، 
مأموریت های پیچیده پلیس را انجام می دهند 
و این رسالتی خطیر و سنگین است که آن ها 

مسئوالنه بر عهده گرفته اند.

ضربه به باند سرقت با تالش مأموران زن 
وی به ماجرای شناسایی و متالشی کردن یک 
باند حرفه ای سرقت اشاره و در این رابطه عنوان 
کرد: مأموران پلیس زن روز گذشته در مشهد 
باندی را متالشی کردند که در این پرونده ردپای 
چند زن و مرد که به صورت حرفه ای گوشــی 
تلفن همراه ســرقت می کردند، دیده می شد 

که متهمان پرونده در چند عملیات دســتگیر 
شدند. پس از دستگیری متهمان و با بازرسی 
محــل اختفای اعضای باند حــدود یک هزارو 
۶۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی کشف 
شد.سرتیپ تقوی در بخش دیگری از سخنان 
خود به عزم جدی پلیس خراسان رضوی برای 
مقابله با قاچاق موادمخدر هم اشــاره و در این 
زمینه گفت: از ابتدای امســال بیش از ۳۰ تن 
انواع موادافیونی کشف شده که این رقم نشان 
از ۵درصد افزایش میزان کشفیات داشته است. 
وی ادامــه داد: در چند درگیری مســلحانه، 
جــان برکفان پلیس مبــارزه بــا موادمخدر 
خراسان رضوی توانسته اند سرشاخه های قاچاق 
موادافیونــی را زمینگیر و مقادیری موادمخدر 

کشف کنند. در موضوع برخورد با خرده فروشان 
موادمخدر نیز با هماهنگی دادســتانی محترم 
بیش از ۱۰۰واحد مســکونی از ابتدای ســال 
پلمب و تعدادی معتاد متجاهر نیز جمع آوری 
و به مراکز بازپروری تحویل داده شده اند.سرتیپ 
تقوی تصریــح کرد:با تقویت سیســتم های 
حمایتی و مراکز نگهــداری معتادان متجاهر 
و ظرفیت های موجود، قابلیــت جمع آوری و 
بازپروری معتادان پرخطر در حجم گسترده ای 
وجود دارد.وی مقابله با  برخورد با جرایم خرد 
و به خصوص سرقت ها را از اولویت های پلیس 
رضوی دانست و در این زمینه عنوان کرد:نقش 
مردم در پیشگیری آگاهانه از وقوع این جرایم 

بسیار مهم و تعیین کننده است.

 ارتقای امنیت میدان سپاد در دستور کار
سرتیپ تقوی در زمینه ارتقای نظم و امنیت در 
محدوده میدان سپاد مشهد گفت: دستورهای 
ویژه ای بــرای اجرای طرح های ارتقای امنیت 

اجتماعی در این منطقه صادر شده است.
وی افزود: یکــی از خدمات تخصصی پلیس 
اســتان، اقدام هــای کارشناســان مددکاری 
اجتماعی در کالنتری ها و مرکز مشاوره آرامش 
پلیس خراســان رضوی است که مجموعه این 
خدمات تخصصی سازش  بیش از ۷۰ درصدی 

پرونده ها در مراکز انتظامی است. 
سرتیپ تقوی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه 
نظام پیشنهادات و ظرفیت بسیار خوب سامانه 
۱۹۷ بازرســی پلیس برای دریافت انتقادات ، 
پیشنهادات و نظرات سازنده مردم در پیشبرد 
مأموریت های پلیس رضوی گفت: روزانه بیش 
از ۱۰ هزار تماس مردمی با فوریت های پلیسی 
۱۱۰ در اســتان عملیاتی می شود و بازخورد 
اقدام هــا و نظرات و پیشــنهادات مردم با در 
نظر گرفتن نقش شهروندی برای پیشگیری از 
جرایم بسیار حائز اهمیت است. سرتیپ تقوی 
در پایان به سیســتم پویای ۱۲۰_۰۵۱ برای 
ثبت خواســته ها و مطالبات مردمی از پلیس 
راهور در استان اشــاره و در این زمینه عنوان 
کرد: پلیس خدمتگزار باید پاســخگوی مردم 
باشد و این شاخصه در کالنتری ها ، پاسگاه ها 
و اقدامات اجرایی پلیس خراســان رضوی باید 

نمود بیشتری داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد

کشف یک هزار و 600 گوشی سرقتی توسط کالنتری بانوان
آب و هوا
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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، شما 
می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

عرض جاده بهشت رضا را افزایش دهید
از شهرداری درخواست می کنیم عرض 
جاده بهشت رضا را افزایش و به اتوبان 
انتقــال دهند چون بســیاری اوقات 
به خصوص روزهــای تعطیل خیلی 

ترافیک سنگین می شود.
۹۳5...6۹66

آسفالت  کوچه های  شیخ طوسی
چه خوب است حاال که بهسازی وایجاد پیاده رو  در خیابان شیخ طوسی بازار رضا  در 
مسیر انجام است فکری هم به حال آسفالت خیابان های فرعی شیخ طوسی  شود این 

منطقه زوار خیز  بسیار نیاز مند یک پوشش کف آبرومند است.  
۹۳5...0۸52

طبرسی جنوبی 42 را آسفالت کنید
جناب شهردار منطقه۳چرا طبرسی جنوبی ۴۲را آسفالت نمی کنید نزدیک چهارراه 
برق اســت؟ چند سال پیش تمام کوچه ها را آســفالت کردید فقط همین راسته 
طبرســی۴۲اضافه بود که آسفالت نکردید و رهایش کردید؟ خب وضعیت آسفالت 

طبرسی۴۲خیلی خرابه لطفاً نسبت به آسفالت این خیابان اقدام فرمایید.
۹15...7672

هیچ کس جوابگو نیست
خواجه ربیع بهمن ۴ به طرف الماس شرق میدان بار بازار مرکزی خیابان جوابگوی 
رفت و آمد عابران پیاده  نیســت. نه جدول دارد نه پیاده رو؛ماشــین ها هم همیشه 
پارک هستند و رفت و آمد خیلی سخت است. به هر جا مراجعه می کنیم هیچ کس 

جوابگو نیست.
۹15...0602

در حاشیه

با تالش پلیس و عوامل امدادی خراسان شمالی انجام شد
نجات یک هزار و 650 نفر از محاصره برف و کوالک

جانشین  خبرنگاران:  باشــگاه 
از  خراسان شــمالی  انتظامــی 
و  عوامل انتظامــی  کمک رســانی 
پلیس راه به افــراد گرفتار در برف و 
کوالک در محورهای برفگیر استان 

خبر داد.
ســرهنگ حســین بدری گفت: با 
توجه به بارش  برف و ایجاد کوالک 

جمعه شب گذشــته در محور های کوهستانی خراسان شمالی و اختالل تردد در بعضی 
از این مسیرها از جمله محور بجنورد به آشخانه در گردنه امین اهلل، کارکنان انتظامی و 
پلیس راه با همکاری عوامل راهداری اقدام به  کمک رسانی به افراد گرفتار شده در برف و 
کوالک کردند.سرهنگ بدری افزود: به این واسطه به یک هزار و ۶۵۰ نفر از مسافران، ۳۷ 
دستگاه اتوبوس و ۴۰ دستگاه سواری شخصی گرفتار در برف و کوالک، کمک رسانی و 

مسافران برای اسکان به مساجد پیش بینی شده در سطح شهر هدایت شدند.

قاچاق مواد مخدردر حاشیه

دستگیری سارقان  لوازم پله برقی در مشهد
خط قرمز: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی دو متهم که در ۱۴ مرحله اقدام به ســرقت 
۶۲عدد لوازم پله های برقی کرده بودند، دستگیر شدند.سرهنگ جواد شفیع زاده در تشریح 
این خبر گفت: در پی شــکایت یکی از نمایندگان اداره حقوقی یک ســازمان در مشهد 
مبنی بر چند فقره سرقت قطعات پله برقی از انبارهای سطح شهر این شهرستان، خواستار 
شناسایی عامل یا عامالن جرم شدند.محل های سرقت توسط کارآگاهان پایگاه سوم مورد 
بررسی واقع شد.وی  گفت: کارآگاهان پلیس با اشراف اطالعاتی دو متهم را در این زمینه 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی آن ها را در دو عملیات ضربتی دستگیر کردند.سرهنگ 
جواد شفیع زاده با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی های به عمل آمده به ۱۴فقره سرقت و 
تعداد ۶۲عدد لوازم پله برقی اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان تعداد ۱۲عدد لوازم پله برقی را کشف کردند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

با هوشیاری پلیس نهبندان رو شد
پایان حمل اتوبوسی بیش از نیم تن تریاک 

خط قرمز: فرمانده انتظامي خراســان جنوبی از کشف ۸۷۶ کیلو گرم تریاک در بازرسي 
از یک اتوبوس در شهرســتان نهبندان خبر داد.سردارمجید شجاع در تشریح این خبر 
اظهار کرد: مأموران انتظامي ایست و بازرسي»شهیدحسیني سهل آباد« شهرستان نهبندان 
هنگام کنترل محورهاي عبوري به یک اتوبوس مشــکوک و خودرو را به الین بازرســي 

هدایت کردند.
وي افزود: مأموران در بازرســي از این خودرو که عازم شهرهاي شمالي کشور بود ۸۷۶ 
کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي جاســازی شده بود، کشف کردند.فرمانده انتظامي 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در این رابطه خودرو حامل مواد توقیف و پنج نفر هم دستگیر 

و با تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند.

 س��ازمان مدیریت حم��ل و نقل ش��هرداری گناباد 
در نظ��ر دارد ام��ور اجرای��ی سیس��تم پارکبان را 
واگذار نماید لذا از اش��خاص حقوقی واجدش��رایط 
دع��وت می ش��ود جهت دریاف��ت اس��ناد مزایده به 
س��ازمان واق��ع در خیاب��ان غف��اری طبق��ه فوقانی 
پاس��اژ ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن 

05157228033تماس حاصل فرمایید.
پور عیدی سرپرست سازمان مدیریت 

حمل ونقل شهرداری گناباد  ,ع
98
14
61
7

آگهی مزایده)نوبت اول(

 شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 
5 آئی��ن نامه مالی ش��هرداری ها و در رعایت 
بنده 10مصوبه 97/7/7 ش��ورای شهر گناباد 
بهره برداری از جایگاه های cNGخود)کامیاب. 
پیام نور. امام رضا( را با شرایط و مشخصات 
فنی و از طریق مزایده بمدت یک سال شمسی 
به شرکتهای واجد صالحیت که دارای حداقل 
یکس��ال س��ابقه کار مش��خصا بهره ب��رداری 
از جایگاه ه��ای CNGومجوز رس��می صالحیت 
ازش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی 
ایران و مراجع ذیصالح میباشد واگذار نماید. 
لذا ش��رکت های واج��د صالحی��ت می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مزای��ده از تاریخ درج 
آگهی نوبت دوم به مدت 10روز به امور مالی 
ش��هرداری مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 05157222276تماس 

حاصل فرمایید. 
حسین زاده شهردار گناباد ,ع

98
14
61
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 آگهی مزایده شهرداری 
گناباد »نوبت اول«

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت آهنگری پودر مشهد 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 13374 و 
شناسه ملی 10380290276

بدینوس��یله ب��ه اطالع کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
س��هامی خاص آهنگری پودر مش��هد می رس��اند که 
جه��ت اتخاذ تصمی��م در خصوص م��وارد مندرج در 
دستور جلس��ه ، مقرر است تا جلس��ه مجمع عمومی 
ف��وق العاده ش��رکت در س��اعت 11 صبح روز ش��نبه 
م��ورخ 98/12/10 در اقامت��گاه قانون��ی ش��رکت به 
نش��انی : مش��هد ، کیلومت��ر 15 ج��اده کالت ، مقابل 
ش��هرک صنعتی مش��هد برگزار گردد . ل��ذا از کلیه 
س��هامداران محت��رم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه 
مذکور حضور بهم رس��انند . دس��تورات جلسه : 1- 
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه ش��رکت 
از مبل��غ 30/000 میلی��ون ریال به مبل��غ 500/000 
میلی��ون ری��ال از محل آورده نق��دی ، مطالبات حال 
ش��ده س��هامداران و تجدی��د ارزیاب��ی دارایی های 
شرکت و النهایه اصالح ماده 5 اساسنامه .» سرمایه 
ی شرکت منقسم به 500/000/000 سهم 1/000 ریالی 
می باش��د« 2- کلی��ه مواردی ک��ه در صالحیت مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده ب��وده و وفق مقررات و حس��ب 

صالحدید سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد .
 هیئت مدیره شرکت

ع 9
81
46
55

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد 

به اطالع کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 28 
مشهد می رس��اند جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم، روز س��ه ش��نبه مورخ 1398/12/13 در 
س��اعت 10 صبح واق��ع در بلوار قاض��ی طباطبایی 8، 
پ��الک 14/1 تش��کیل می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضاء 
دعوت می شود در ساعت مقرر در این جلسه حضور 
یابن��د طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به طور 
فوق العاده به عللی میس��ر نباشد می تواند حق رای 
خود را به موجب وکالتنام��ه به عضو دیگری واگذار 
نمای��د و تع��داد آراء وکالتی هر عضو س��ه رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
دس��تور جلس��ه :  1- ط��رح و تصویب تغیی��ر ماده 5 
اساسنامه مورد عمل ش��رکت )تمدید مدت فعالیت 

تعاونی تا پایان سال 1399 از تاریخ ثبت( 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد

ع 9
81
46
15

آگهی دعوت سهامداران شرکت پردازش 
اندیشان راد سامان سهامی خاص ثبت 
شده به شماره 34825 و شناسه ملی 
10380500975 جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
م��ی ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور فوق الع��اده  که در س��اعت 10:00 مورخ 
1398/12/10 در  محل آدرس قانونی ش��رکت 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- انتخاب بازرسین 

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
ع هیئت مدیره شرکت  9

81
46
54

 شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئین نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
و م��اده 110 قانون ش��هرداری ها نس��بت 
به واگ��ذاری ام��ور مربوط به شناس��ایی، 
پاکسازی و دیوارکشی زمین های رها شده 
سطح شهر به بخش خصوصی اقدام نماید.

لذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند 
جه��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه به امور 
مالی مراجعه و یا با شماره 57222276- 051 

تماس حاصل فرمایید.
شهردار گناباد- حسین زاده

 

آگهی مناقصه کتبی
)نوبت دوم(

,ع
98
14
36
1

 شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئین نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری ام��ور مرب��وط به 
نگه��داری فض��ای س��بز پارک دانش��گاه 
آزاد، پ��ارک قائم نوغ��اب و پارک حوض 
زنگی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا 
متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند جهت 
دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه به ام��ور مالی 
مراجعه و یا ب��ا ش��ماره 051-57222276 

تماس حاصل فرمایید.
شهردار گناباد- حسین زاده

 

آگهی مناقصه کتبی
)نوبت دوم(

,ع
98
14
36
0



ورزش خراسان

سالمت

 قدس در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی کرد

همه چیز درباره طب سوزنی
پروین محمدی  طب سوزنی روشی درمانی 
است که پزشک با فرو کردن سوزن های بسیار 
نازک به نقاط خاصی از بدن موجب تســکین 
درد و یا درمان مشکل خاصی از بیمار می شود.

براساس تئوری طب سوزنی، این نقاط خاص 
روی راه های انرژی یا مریدین هایی قرار دارند 
که یک نوع انرژی حیاتی به نام »چی« QI در 

آن ها جریان دارد.
اما اینکه کاربردهای طب ســوزنی و بایدها و 
نباید های آن چیست، موضوعی است که دکتر 
حمید عبدی، محقق و متخصص طب سنتی، 
چینی، ســوزنی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد طی نشستی با حضور 
در تحریریه قدس به زبان ســاده به آن پاسخ 

داده است.

 بنی آدم اعضای یکدیگرند 
وی صحبت خود را با اشاره به این شعر سعدی 
که بنی آدم اعضای یکدیگرنــد... آغاز کرد و 
گفت: در طب آلوپاتی برای ســردرد مسکن 
تجویز می شــود ولی در طب جامعه نگر ابتدا 
دنبال علت سردرد هســتیم بعد درمان، زیرا 
ممکن است مشکل معده، کم خونی، استرس 
و... وجود داشته باشد که با سردرد خودش را 
نشان داده، چراکه همه اعضا با هم در ارتباط 

هستند. 
وی افزود: در طب ســوزنی اعتقاد بر این است 
که اگر بیماری ایجاد می شــود به دلیل ایجاد 
مشکل در متابولیسم بدن یا سیستم کنترل 
بدن است که دچار ضعف شده و نمی تواند به 

خوبی کار کند. 
در این حالت باتوجه به اینکه ســلول ها همه 
در یک جهت هســتند مثل ســدها که جلو 
حرکت رودخانه را می گیرند و مانع حرکت آب 
می شوند، انرژی بدن نیز در یک جا جمع شده 
و با ایجاد اختالل در متابولیســم بدن، مانع از 
حرکت انرژی و عملکرد صحیح دستگاه های 
بدن می شود که با طب سوزنی مسیر حرکت 
انرژی باز شــده و در بدن جاری می شود. در 
واقع کار طب سوزنی این است که مسیر انرژی 
تجمع یافته در نقاط مختلف بدن را باز کرده و 

جریان طبیعی را به بدن باز می گرداند. 

 کاربردهای طب سوزنی
محقــق و عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد به تأثیر طب سوزنی در کنترل 
و درمان بیماری ها اشــاره کرد و یادآور شــد: 

براساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانــی WHO، 300 بیماری 
با طب ســوزنی کنترل و 140 
بیماری کامالً درمان می شــود. 
ازجملــه میگــرن، مشــکالت 
داخلی، ســندروم روده تحریک 
پذیر، آرتــروز، دیابت، ناباروری، 
زایمان  و  زنــان  بیماری هــای 
)کیســت تخمدان، کــم کاری 
تخمــدان و...(، اختالالت روانی، 
افسردگی و خیلی از بیماری های 
روانی که با استرس در ارتباطند، 

چاقی ها و الغری های شــدید و... به درمان با 
طب سوزنی پاسخ داده اند، منتها شرط اصلی 
درمان، معالجه توسط متخصص طب سوزنی 
است، زیرا اگر سوزن توسط غیر متخصص زده 
شود ممکن است اثرات معکوس داشته باشد 
و ایجــاد ناباروری کند یا بیماری به هیچ وجه 
درمان نشود و یا در نقطه ای دیگر از بدن بروز 

کرده و به اصطالح قفل کند. 
همچنین در افراد یائســه، کم کاری تیروئید، 
افراد سفیدپوســت چاق و دمــوی مزاج نیز 
می توان از طب سوزنی کمک گرفت، اما در این 

بیماران به سختی جواب می دهد.

 نقش طب سوزنی بر کاهش درد
وی با بیان اینکه تأثیر درمان با طب ســوزنی 
به متابولیســم بدن و شــرایط بیمار بستگی 
دارد، گفــت: بــه طور کلی طب ســوزنی در 
افراد مختلف و شدت بیماری، متفاوت جواب 
می دهد که البته همراه با طب ســوزنی باید 
دستورهای غذایی را هم رعایت کرد. مثالً در 

بیماری هایی مثل سرطان 
بیماری های خطرناک  یا 
دیگر به شرط آنکه تمام 
روش های درمانی توسط 
شــود،  انجام  متخصص 
از طب سوزنی هم برای 
جلوگیــری از عوارض و 
کاهش ضعف و درد بیمار 

می توان کمک گرفت. 

 درمان اعتیاد
کرد:  اظهار  عبدی  دکتر 
طب ســوزنی در بحث اعتیاد و ترک سیگار و 
مواد مخدر کمک کننده اســت، اما در افرادی 
که توهم فراوان دارند مثل کسانی که شیشه، 

کراک و... مصرف می کنند، تأثیری ندارد.

 موارد منع طب سوزنی     
این محقق طب سنتی تصریح کرد: در صورتی 
که در جاهایی از بدن بیمار عفونت یا آبســه 
وجود داشته باشــد، تب باال، حاملگی، سابقه 
بیماری صــرع یا بیماری هــای عصبی، باید 

پزشک را در جریان بیماری قرار داد. 
وی درباره عوارض طب سوزنی یادآور شد: تنها 
عوارض طب ســوزنی ممکن است کبودی و 
خونریزی خفیف پوست باشد، عارضه دیگری 

ندارد.

 حجامت یا کاپینگ و باید ها و نباید ها
این محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره 
حجامت نیز خاطرنشان کرد: حجامت دو نوع 
خشــک و  تر دارد. در حجامت خشک خون را 

محبوس می کنیم و در حجامت  تر خون گیری 
انجام می شود که در هریک باید ها و نبایدهایی 

وجود دارد و الزم به رعایت است. 
مثالً حجامت باید در فصل معین و حتی ساعت 
خاص و با رژیم خاصی انجام شود )مثل پرهیز 
از خوردن لبنیات، تخم مرغ، ماهی، کرفس و... 
از شب قبل از حجامت(. در فشارخون و قند باال 
یا افراد با مزاج های خشــک و گرم و یا کسانی 
که آمادگی قبلی ندارند، نباید حجامت انجام 

شود. 
در بعضی دیابت ها، ســرطان ها و ســردردها 

می تواند مفید باشد. 

 کاربرد حجامت
این محقق با اشــاره به تحقیقات انجام شده، 
تصریح کرد: کاپینگ یا حجامت با تأثیرگذاری 
بــر هورمون های مغزی در درمــان و کنترل 
استرس و اضطراب، افسردگی ها، خستگی های 
ممتد، ریلکسیشن روحی، میگرن، بیماری هایی 
با درد حاد، ســرماخوردگی، آنفلوانزا، احساس 
سنگینی، ناباروری، بیماری های داخلی، قلبی، 
ریوی، دردهای عضالنی و مفصلی، مورمورشدن 
کف دســت و پا، گزگزشــدن دست ها و پاها، 
کمردرد، پادرد، سردرد )حجامت سر در درمان 
سردردها بسیار مؤثر است( و... مؤثر است که 
البته تجویز حجامت و انجام آن باید توســط 

پزشک متخصص این کار باشد.

 موارد منع حجامت
متخصص طب سنتی، سوزنی و چینی به موارد 
منع حجامت اشاره کرد و گفت: در عفونت ها و 
زخم ها، تب های باال، بانوان حامله، دوران عادت 
ماهیانه، پوکی استخوان شدید، اسپاسم های 
شــدید و وجود لخته خــون در رگ ها، نباید 
حجامت انجام شود، زیرا احتمال بروز عوارض 

ناگوار وجود دارد.
به همین جهت تأکید می شود حجامت حتماً 
توسط پزشک متخصص این رشته انجام شود و 
به افراد تجربی مراجعه نشود. به طور کلی طب 
ســوزنی، حجامت، بادکش، زالو درمانی، عطر 
درمانی و... باید اندیکاســیون )کاربرد( داشته 
باشــد و طبق نظر پزشک متخصص، تجویز و 

انجام شود. 
چون حتی بادکش را برای هرکسی نمی توان 
انجــام داد، زیرا در صورت وجــود عفونت با 
بادکش کردن عفونت در بدن پخش می شود 

که بسیار خطرناک است.

فرهنگ و هنر 

انتخاب 

 رئیس فدراسیون کوهنوردی:
 پرونده مرگ کوهنوردان مشهدی 
در مرحله کارشناسی قضایی است

فدراسیون  رئیس  ایرنا: 
کوهنوردی و صعودهای 
ورزشــی در خصــوص 
پرونده حادثه اشترانکوه، 
گفــت: وزارت ورزش و 
جوانــان، فدراســیون و 
خراســان  ورزش  اداره 
رضوی درگیر حادثه مرگ کوهنوردان خراسانی در اشترانکوه 
بودنــد و احکامی صادر و در نهایت به مراجع قضایی مراجعه 
و شکایت هایی تنظیم شد که در مرحله کارشناسی قرار دارد. 
رضا زارعی در حاشیه مجمع انتخاب رئیس هیئت کوهنوردی 
و صعودهای ورزشی خراســان رضوی در مشهد، افزود: این 
پرونده از اختیار فدراسیون خارج است و همه چیز را دستگاه 
قضا رســیدگی می کند، امیدواریم بتوانیــم این خانواده ها را 
به آرامش برســانیم. در ادامه مجمــع انتخاب رئیس هیئت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی با حضور 1۵ 
عضو از 1۷ عضو مجمع انتخابی این هیئت در اداره کل ورزش 
و جوانان خراســان رضوی با رقابت احمد بخش زحمتکش و 
مسعود عسکری به عنوان نامزد ریاست مجمع برگزار شد. در 
پایان این جلســه پس از رأی گیری از اعضای مجمع انتخابی 
احمد بخش زحمتکش توانست با کسب 1۲ رأی از مجموع 
1۵ رأی مأخوذه به مدت چهار سال و برای دومین بار به عنوان 

رئیس انتخاب شود. 

 مه والت؛ قهرمان مسابقات 
استانی کونگ فو

مســابقات  قــدس: 
کونگ فو خراسان رضوی 
میزبانی شهرســتان  به 
و  شــد  برگزار  مه والت 
تیم مــه والت مقام اول، 
ســبزوار مقام دوم و تیم 
تربت حیدریه مقام سوم 
را کســب کردند. رئیس هیئت کونگ فــو و هنرهای رزمی 
خراســان رضوی ادامه داد: افزون بر 130 شــرکت کننده از 
شهرستان های مختلف استان از جمله مشهد، سبزوار، جغتای، 
تربت حیدریه، کاشــمر، خواف و مه والت در این مسابقات به 
صورت نیمه آزاد و آزاد شرکت کردند. قربان اعظمی در ادامه با 
اشاره به برنامه های پیش روی هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی 
خراسان رضوی، افزود: کالس های تئوری مربیگری درجه دو 
از ۲۶ بهمن ماه در مشــهد زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان 
برگزار می شود و بعد از آن کالس های مربیگری درجه یک در 
10 اسفند برگزار خواهد شد. رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای 
رزمی خراسان رضوی با بیان اینکه مسابقات کشوری کونگ فو 
به میزبانی شهرستان سبزوار در تاریخ هفتم اسفند سال جاری 
برگزار می شود، خاطرنشان کرد: ما شرایط میزبانی شهرستان 
مه والت را با دقت بررســی می کنیم و اگر شرایط میزبانی در 
این شهرستان مهیا باشد ما هم از برگزاری مسابقات کشوری 

کونگ فو به میزبانی مه والت حمایت می کنیم.

 تیم امید پونا قهرمان لیگ دسته2 
بدمینتون بانوان کشور شد

قدس: نوزدهمین دوره مســابقات باشــگاه های دســته۲ 
بدمینتون بانوان کشور با شرکت 1۲ باشگاه از سراسر کشور 
طی ســه روز در شاهرود برگزار شد. این دوره از مسابقات در 
چهار گروه سه تیمی پیگیری شد که در پایان این مسابقات، 
تیم امید پونا مشــهد موفق شد بیشترین امتیاز را از آِن خود 

کرده و به قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند.

به طور کلی طب سوزنی 
در افراد مختلف و شدت 

بیماری، متفاوت جواب 
می دهد البته همراه 
با طب سوزنی باید 
دستورهای غذایی 

را هم رعایت کرد

بــرش

حل جدول شماره قبل

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

 انجمن عکاسان خراسان رضوی 
هیئت مدیره جدید خود را شناخت

انتخابات  فیاض:  احمد 
هیئــت مدیــره جدید 
انجمن عکاسان خراسان 
به  شــد.  برگزار  رضوی 
گــزارش خبرنگار ما، در 
مجمــع عمومی اعضای 
خراسان  عکاسان  اصلی 

رضوی که عصر جمعه گذشــته در مجتمع هنری فرهنگی 
امام رضا)ع( برگزار شــد؛ معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی در بیان علت تأخیر 
در انتخــاب هیئت مدیره جدید، اظهــار کرد: هیئت مدیره 
انجمن عکاسان خراسان رضوی در موعد مقرر تقاضای خود 
را برای برگزاری انتخابات هیئت مدیــره جدید ارائه داد، اما 
همزمانی با انتخابات هنرهای تجســمی هشتمین جشنواره 
ملی عکس امام رضا)ع( و سپس برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در استان، موجب شد تأخیر به وجود آید. محمدرضا محمدی 
خاطرنشان کرد: عملکرد اعضای هیئت مدیره قابل قبول است 
و رویدادهای عکاسانه خیلی خوبی رخ داده که جای قدردانی 
دارد. برگزاری ورک شاب های متعدد، اردوهای عکاسی، تدوین 
و تولید کتابچه های عکاسی و برگزاری نمایشگاه های متعدد 
در کنار کالس های آموزش عکاسی و... از جمله عملکرد مفید 
اعضای هیئت مدیره انجمن بوده است. وی با انتقاد از تعداد 
اعضای اصلی انجمن عکاســان استان، تصریح کرد: خراسان 
رضوی یکی از قطب های اصلی عکاســی در کشــور است و 
باید نسبت به جذب حداکثری و افزایش اعضای اصلی توسط 
هیئــت مدیره جدید اهتمام و اقدام شــود. محمدی در این 
مراســم از برگزاری دومین دوره متوالی جشنواره ملی عکس 
رضوی )نهمین جشــنواره( در استان خبر داد و افزود: پس از 
برگزاری موفقیت آمیز هشتمین جشنواره ملی عکس رضوی 
در خراسان رضوی با هماهنگی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
دوره بعدی این جشنواره نیز در خراسان رضوی برگزار خواهد 
شــد. در ادامه و پس از ارائه گــزارش عملکرد هیئت مدیره 
سابق توسط محمدرضا لطفی، انتخابات با مشارکت اعضای 
اصلی انجمن برگزار شد و آقایان مهدی زابل عباسی، علیرضا 
عطاریانی، شــرمین نصیری، عارف جالیری، مهدی عقیقی، 
هاشم جوادزاده و قدیر وقاری به عنوان اعضای جدید هیئت 
مدیره انجمن عکاسان خراسان رضوی دو سال آینده انتخاب 
شدند. همچنین سیدجلیل حسینی زهرایی به عنوان بازرس 
و مهدی مسعودیان و اسحاق ریگی و یوسف قارونی به عنوان 

اعضای علی البدل انتخاب شدند.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 

فضای مجازی: 

بجنورد- خبرنگار قدس  محمدی فرزند مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی، متولد 
سال 13۷4 در بجنورد، مخترع، پژوهشگر، کارآفرین و نظریه پرداز در زمینه های فناوری نوین 
و تکنولوژی های روز در هوشمندسازی منازل است و هم اکنون موفق ترین جوان کارآفرین 
اســتان در حوزه دانش بنیان در بخش صنعت است. این کارآفرین می گوید: هفت خواهر و 
برادر دارای تحصیالت عالیه هستیم. تحصیالت بنده در حوزه صنعت برق است و مطالعات و 
فعالیت هایم نیز مطابق با عالقه و تحصیالتم در حال انجام است. وی با بیان اینکه سال ها پیش 
به دلیل بیماری پدرش تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفته است، می گوید: پس از اتمام 
تحصیالتم برحسب عالقه ای که داشتم کارم را متناسب با تخصص دانشگاهی ام آغاز کردم و 
پیش از اینکه شرکتم را راه اندازی کنم به صورت پروژه ای در حوزه امنیت ساختمان ها فعالیت 
می کردم تا اینکه پس از آشــنایی با استارت آپ ها توانستم یک شرکت راه اندازی کنم.  وی 
می گوید: در شروع فعالیت هایم، وام های بسیاری گرفتم تا اینکه با مشارکت دوستان، سرمایه ام 
به ۲00 میلیون تومان رسید. سپس کار را با سه نفر از هم دانشگاهی هایم آغاز کردم و این در 
حالی بود که بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه صرف تحقیقات، برنامه ها و خرید مواد اولیه 
شد. وی خاطرنشان می کند: در ابتدا کار را با محصول حسگر نشت گاز آغاز کردم و بعد از 
گذشت یک سال و طی مراحل مختلف، کارم را به سمت هوشمندسازی منازل سوق دادم. 

 فعالیت ۹ جوان نخبه متخصص
محمدی ادامه می دهد: بعد از آغاز کار و طی کردن مسیر با مشکالت بسیار، هم اکنون ۹ جوان 
نخبه متخصص با حقوق مناسب در این شرکت مشغول به کار هستند. وی به مساعدت های 

کمیته امداد در پرداخت تسهیالت اشتغال اشاره می کند و می گوید: با دریافت ۸0 میلیون 
تومان تســهیالت قرض الحســنه از کمیته امداد توانســتم تحقیقات جدیدی را در حوزه 
هوشمندسازی آغاز کنم.  این جوان کارآفرین که هم اکنون دارای یک ثبت اختراع محصول 
)IOT( است، می گوید: مهارت هوشمندسازی ساختمان، رشته ای نو و پرکاربرد در صنعت 
ساختمان است به همین دلیل جذب نیروی کار برای این طرح بسیار دشوار و حساس است. 
محمدی به مزایای ایجاد طرح هوشمندسازی منازل اشاره می کند و ادامه می دهد: اجرای 
سیستم مدیریت ساختمان توسط تجهیزات هوشمند امکانات مختلفی در زمینه ذخیره سازی 
انرژی، کنترل تجهیزات روشنایی، سرمایش و گرمایش، اجرای دستگاه های امنیتی، سهولت 

در مدیریت تجهیزات مدرن و پیشگیری از بروز بحران و خسارت به وجود خواهد آورد.

گفت وگو با مخترع هوشمندسازی منازل در خراسان شمالی

وقتی جوانان ایرانی فعل »توانستن« را صرف می کنند

یکشنبه 27 بهمن 1398
 21 جمادی الثانی 1441 16 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9186  ویژه نامه 3570 

1. به مراددل نرســیده- نمایش فیلم روی 
پرده عریض که براي مجســم نشــان دادن 
فیلــم بــه کار مي رفتــه ۲. قطعــه ای در 
چــرخ خیاطی کــه قرقــره کوچک فلزي 
درآن قــرار مي گیرد- اهل کشورهمســایه 
غربــی عربی 3. آدمکشــی سیاســی- یار 
بی زبان- نت منفی 4. ذره باردارشیمیایی- 
 پیشوندفقدان- خدای درویش- پاک سازی 
و  زحمتکــش  رفتــن-  نقیــض   .۵
کارگر- تاکنــون ۶. ماه ســریانی- قبل از 
طوفــان خطرناک اســت- بلندتریــن قله 
رشــته کوه زاگرس ۷. همســرمرد- آشنا 
 و شــناس- نوعی ســقف محــدب آجري 
۸. جســم- داراي حجم- پرچم- نام قدیم 
اصفهان ۹. دربند و گرفتار- مرغ سخنگو- 
 پرحرفی 10. لباس- پاردم- پیدانشــدنی 
11. ورزشــگاه اختصاصــی تیــم فوتبال 
 بایرن مونیخ- کالم الکن- ســاز دهان گشاد 
1۲. عصر و روزگار- سرمای شدید- آرواره- 
هوا  در گویش بچه لندن 13. جواب مثبت 
بی ادبانه- گیاه زینتی از تیره سوســني ها 

که گل هــاي بنفش زیبایــي دارد- خالق 
دن کیشــوت 14. جامه گشادوبلندکه روي 
قبا مي پوشیدند-  موافق و متحد 1۵. ورزش 

مفرح فتح قلل- هواپیما

دفتــر  و  کتــاب  ته بنــدي  آوردن-   .1 
۲. ســاعتي که روي طاقچــه نهند- میوه 
قرمزرنــگ گس کننده دهان 3. کاشــف 
قطــب جنــوب- آتشفشــانی فعــال در 
ایتالیــا- میوه نیکو 4. جوهرآدمی- آخرین 
جایزالخطاســت  درک کــردن-   رمــق- 
 ۵. صدمه رســاندن- شکار- طایفه آسیایی 
۶. سیرکوهی- خراب شده- قسمت و نصیب 
۷. گریختن- پشیمان- پســت و فرومایه 
۸. عددخیطــی- مبدا تاریخ مســلمانان- 
 بســیارگرامی- صــوت نــدای بی ادبانــه 
۹. کشــور شــکر- ســرور و مهتر- کفش 
 چهارپا 10. ستایش- ماه مبارک- زیاده روی 
11. شهری در افغانستان و یزد- سرخرگ- 
جبلي 1۲. پیونــد و اتصال- صنم- بنیان- 

ضمیرمتکلــم مفــرد 13. ســفیدترکی- نمونــه ای 
 از ســرایش شــعر در ادبیات فارســی کــه از قرن

نهم هجری به بعد به وجود آمد- هادم 14. هزارهزارتا- 
سنگ خارا 1۵. پیشــکش کردن- تیم فوتبال آبی و 

اناری پوشان اسپانیایی

  افقی

  عمودی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
 ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر 

معلوالن در مشهد برگزار می شود
فخرایــی:  جلیــل 
بهزیســتی  مدیــرکل 
خراســان رضوی گفت: 
جشــنواره  ششــمین 
منطقه ای تئاتر معلوالن 
»آفتــاب  عنــوان  بــا 
زاگــرس« از چهــارم تا 

هفتم اســفند ماه ۹۸ در مشــهد برگزار می شود. حمیدرضا 
پوریوسف اظهار کرد: از یک دهه قبل بحث هنر معلوالن در 
دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت و این مجموعه 
اقدام به برگزاری جشنواره تخصصی معلوالن نمود و امسال 
هم ششــمین جشــنواره منطقه ای تئاتر معلوالن با عنوان 
»آفتاب زاگرس« در مشــهد برگزار می شود و در این رویداد 
هنری در کنار برگزاری جشــنواره، برنامه های ویژه زیارتی را 

هم در حرم مطهر رضوی برای آنان خواهیم داشت.
مسئول برگزاری ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن 
افزود: هنر در معلوالن موجب رشــد، خودبــاوری، افزایش 
اعتماد به نفس، خودشــکوفایی، کشــف اســتعدادها، الحاق 
اجتماعی، نگاه کرامت گونه، فراگیرسازی در جامعه، تغییر نگاه 
در جامعه، ایجاد مقبولیت و مطالبه گری آنان می شــود و در 
اســتان هنرمندان معلول زیادی داریم که با ابزار و زبان هنر 

شکوفا شدند.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی و دبیر ششمین 
جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن هم با اشاره به اینکه  در استان 
1۶0 هزار معلول داریم که شامل دو گروه حوادثی و ژنتیکی 
هستند، اظهار کرد: این رویداد هنری با حضور 30 هنرمند از 
استان های اصفهان، البرز، ایالم، تهران، چهارمحال وبختیاری، 
قم، کردستان، کرمانشــاه، لرستان، مرکزی و همدان در سه 
بخش خیابانی، صحنه ای و کودک و نوجوان برگزار می شود 
و این تعداد هنرمند از میان 140 شــرکت کننده مرحله اول 
به مرحله نهایی راه یافتند. در این جشــنواره ۹ نفر در بخش 
خیابانی، ۹ نفر در بخش صحنه ای و 1۲ نفر در بخش کودک 

و نوجوان با یکدیگر به رقابت می پردازند.
فیروزی خاطرنشان کرد: اختتامیه جشنواره با حضور رئیس 
ســازمان بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در مجمتع 
فرهنگی امام رضا)ع( برگزار خواهد شد و برگزیدگان مراحل 
منطقه ای به مرحله بین المللی که در اردیبهشت ماه سال ۹۹ 

در تهران برگزار خواهد شد راه می یابند.

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 پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

 تجهیز بخش دیالیز بیمارستان 
حضرت زهرا فریمان

قدس: دو دستگاه دیالیز به ارزش ۵میلیارد و 400 میلیون ریال 
به ظرفیت بخش دیالیز بیمارســتان حضرت زهرا)س( فریمان 
اضافه شــد. مدیر شبکه بهداشــت و درمان فریمان در این باره 
گفت: در حال حاضر بخش دیالیز با ۶دستگاه همودیالیز به ۵1 
بیمار دیالیزی شهرســتان خدمات درمانی رایگان ارائه می کند. 
دکتر پاینده افزود: با افزوده شدن این دو دستگاه به بخش دیالیز، 
ظرفیــت تخت های فعال بخش از ۶ تخــت به ۸ تخت افزایش 
می یابد که موجب افزایش کیفیت خدمات و کم شــدن تعداد 

شیفت ها و زمان انتظار بیماران می شود.
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