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تحرکات سودجویان توسط تعزیرات حکومتی رصد میشود

برخورد با متخلفان بازار شب یلدا
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توگوی تفصیلی با شهردار مشهد در حاشیه
گف 
بازدید از مؤسسه فرهنگی قدس به مناسبت
سی و چهارمین سالروز تأسیس روزنامه

«زیارت»محور
تصمیمسازی

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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آغاز نظارت بر قیمت

وحید بیات

چند قلم کاال از در ِکارخانه
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شــهــردار مشهد معتقد اس ــت نقطه اشــتـراک
رسانهها و مدیریت شهری مردم هستند ،چراکه
مدیریت شهری بدون مردم وجود نخواهد داشت
و رسانه هم بدون مردم معنایی ندارد .سیدعبدهللا
ارجائی که به مناسبت سیوچهارمین سالروز
تــأســیــس روزن ــام ــه ق ــدس ب ــازدی ــدی از مؤسسه
فرهنگی داش ــت در جلسه بــا مــدیــرعــامــل این
مؤسسه گفت :روزنــامــه قــدس روزنــامــه انقالبی
برخاسته از نهادی انقالبی است برهمین اساس
وظیفه همه ما تقویت این رسانه است .وی ادامه
داد :رسانه و مدیریت شهری
در موضوع خدمت مستقیم به
مردم وجه اشتراک دارند و بدون
وجـ ــود مـ ــردم فلسفه وج ــودی
آنها از بین میرود...
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خراسان رضوی سومین استان

در تعداد مجتمعهای بینراهی    4

ثبت هنر  200ساله«قارتبافی»

در فهرست میراث معنوی

تزریق  ۱۰هزار دُز واکسن در

رزمایش بسیج جامعه پزشکی
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گفتوگو با یک بانوی کارآفرین

دمنوشهای اشتغالزا
متولد  1360و کارشناس علوم قرآنی است.
او میگوید :در ابتدا به دلیل عالقه فراوان به
گیاهان دارویی و آشنایی با یکی از دوستانی
که در این زمینه فعالیت داشت وارد دنیای
گیاهان دارویی شدهام .اکرم صالحی بجستانی

که  15سالی است در زمینه گیاهان دارویی
مشغول به فعالیت است ،میافزاید :من پس
از ورود به محیط کار و کسب تجربه در این
زمینه ،دورههــای آموزشی را زیر نظر اتحادیه
گذراندم و سپس به طور مستقل و جدیتر

وارد ایــن حرفه شــدم .او کــه درح ــال حاضر
 250نــوع محصول خانگی شامل عرقیات،
روغنها ،دمنوشها و ....را تولید میکند ،بیان
میکند :برخی محصوالت گیاهی را از روستاها
خریداری کرده و پس از بستهبندی به فروش

میرسانیم .برخی از محصوالت را هم به طور
مستقیم خودمان تولید میکنیم .وی تصریح
میکند :مــواد اولیه شامل گیاهان و برخی
محصوالت باغی است که باید آنها را تهیه و
تبدیل به محصوالت دیگر کنیم...

فرهنگ

بهداشت و درمان

پیشگیری

جامعه

آغازهشتمینسوگواره
«نگینشکسته»درمشهد

اهدای سلولهای بنیادی در
خراسان رضوی برای نخستین بار

صدور  ۱۷۰اخطار برای
مجموعههایتجاریناایمن

زبالهگردهایبیرجند
ساماندهیشوند

هشتمین ســوگــواره نمایش آیینی نگین شکسته
ویــژه بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زه ـرا(س)
در مشهد آغاز شد .مدیر اجرایی هشتمین سوگواره
نگین شکسته روز شنبه به ایرنا گفت :این برنامه با
هدف زنــده نگه داشتن معارف و شعائر فاطمی اجـرا میشود و
رهبر معظم انقالب نیز تأکید دارند فاطمیه ،عاشورایی برپا شود.
سیدعلی موسوی شیرازی افــزود :این سوگواره به صورت اجرای
نمایش است که تا ۱۶دیماه برای همه مردم در سه زمان مختلف
برگزار میشود و در حاشیه این نمایشنامه ،نمایشگاه عرضه
محصوالت فرهنگی نیز برپاست.عالقهمندان میتوانند در ساعات
 ۱۹ ،۱۷و  ۲۱برای تماشای این نمایشنامه به طبقه سیزدهم برج
آسمان واقع در میدان  ۱۷شهریور مشهد مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه این نمایش رایگان است ،افزود :مراسم افتتاحیه
با سخنرانی آیـتهللا سیدجعفر سیدان از علمای حــوزه علمیه
مشهد و آیتهللا مهدی شبزندهدار از فقهای شــورای نگهبان
برگزار شد.

سرپرست انتقال خــون خ ـراســان رض ــوی گـفــت :ب ـرای
نخستین بار در خراسان رضوی اهدای سلولهای بنیادی
شهــای نوین انجام شــد .به گــزارش قــدس آنالین،
با رو 
دکترسید حمیدرضا اسالمی افزود :براساس پذیرهنویسی
از داوطلبان دریافت سلولهای بنیادی ،آزمایشهای الزم انجام شده و
بانک اطالعاتی سلولهای بنیادی به منظور تطبیق اطالعات داوطلبان
اهدای سلولهای بنیادی با بیماران سرطانی نیازمند پیوند تشکیل شده
است .وی افزود :با این اقدام برای نخستین بار در خراسان رضوی و
کالنشهر مشهد به صورت تخصصی و بسیار مدرن اهدای سلولهای
بنیادی به منظور پیوند به بیماران سرطانی انجام خواهد شد.
اسالمی خاطرنشان کرد :پیش از این ،افـراد اهداکننده باید به اتاق
عمل رفته ،بیهوش شده و به اهــدای سلولهای بنیادی خونساز از
مغز استخوان پرداخته میشد ولی امــروزه با پیشرفت علم و انجام
اقدامهای کامال ًتخصصی توسط انتقال خون ،تنها با آمادهسازیهای
الزم و اهدای خون محیطی فرد اهداکننده ،سلولهای بنیادی خونساز
مهاجرت کرده قابل استخراج و پیوند به فرد گیرنده هستند.

مسئول ایمنی و مدیریت بحران شهرداری منطقه ثامن
به ایرنا گفت :در سال جاری  ۱۷۰مورد اخطاریه از باب
یهــا ب ـرای مجموعههای
بـنــد۱۴مــاده  ۵۵قانون شـهــردار 
تجاری ناایمن در این منطقه و محدوده اطراف حرم رضوی
صادر شد .حمید سرابیمقدم افزود ۷۸ :مورد از این تعداد برای رفع
نواقص و اقدام به ایمنسازی محل ،در آتشنشانی تشکیل پرونده
دادهاند و بقیه نیز در دست پیگیری است .امسال  ۱۵جلسه با هیئت
مدیره و متولیان بــازارهــای این منطقه بهخصوص بــازارهــای قدیمی
متعلق به آستان قدس رضوی برگزار شد ه است .وی گفت :با نماینده
آتشنشانی نیز نشستهایی برگزار و مقرر شد با توجه به قدمت بازار،
رفع ناایمنها و مغایرتها در سه مرحله انجام شود.
سرابیمقدم افــزود :بـرای برخورد با مالکان اماکن تجاری ناایمن از
حمایت دادستانی نیز برخورداریم و قدرت اجرایی وجود دارد اما سعی
میشود با مصالحه افراد ترغیب به ایمنسازی شوند.
در حال حاضر  ۲۰مورد پاساژ پرخطر در خیابانهای آیتهللا شیرازی و
شهید اندرزگو وجود دارد.
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دراستان

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند
گفت :وجود زبالهگردها مناسب با چهره شهر اسالمی
نیست و باید به نحوی شناسایی و ساماندهی شوند.
ب ــه گـ ـ ــزارش ایـ ــرنـ ــا ،ح ــجـ ـتاالس ــام والــمــســلــمــیــن
سیدعلیرضا عبادی در دیدار استاندار خراسان جنوبی بیان کرد:
نیازمندانی در استان داریم که مرجعی نیست به آن مراجعه کنند،
ازاینرو پیشنهاد میشود در این مقطع زمانی تا تعیینتکلیف برای
کل کشور ،با ابتکارعمل از آنها حمایت مالی شود.
وی بیان کرد :حدود چهار سال پیش حجتاالسالم والمسلمین
رئیسی به استان سفر داشتند و گفتند اگر نهادهای انقالبی
امــدادرســان تجمیع شوند و کــار جمعی را آغــاز کنند و نهضت
خدمترسانی ایجاد شود؛ کسانی که مشمول حقوق قانونی این
نهادها نیستند را حمایت کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در ادامــه بهبود وضعیت
جادهها ،معادن ،ایجاد صنایع تبدیلی و تأمین آب را از مسائل
مهم استان دانست.

