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گزارشی ازنمایشگاه و فروشگاه سوغات فرهنگی زائردرجوارحرم مطهررضوی

کاالیایرانیدرسبدسوغات زائران

برای نخستین باردرجهان
صورتگرفت

جراحی زانو با استفاده
ازهیپنوتیزمدرمشهد

صفحه5

محاسبهاجرت
ساختطال،همچنان
« درصدی»
صفحه2

صفحه4

دالیل رد صالحیت
اصالح طلباندر
انتخابات به روایت
نماینده شورای
نگهباندراستان

گزارشی ازاردویتیم ملی
«کوراش»

مهمان ویژه بازیهای
آسیاییدرمشهد

شورای شهرمجوزانتشار
300میلیارد اوراق مشارکت
برای احداث پایانه چند
منظوره مشهد را تصویبکرد

صفحه6

یادداشت

کامبیز عباسی

معاون وزیر جهاد کشاورزی

رونــد افزایــش ضایعــات مــواد غذایــی یکــی از
صفحه 8
موضوعاتاساسیکشورهای...

گفت وگو بارزمیکاریکه قصددارد
با شکستن320سنگ ،نامش را در
گینسثبتکند

مصاف
با«سنگ»

خبر

احتمالتجمیع و انحالل
برخیدانشگاههاوموسسات
آموزشعالیاستان
دبیر هیئت نظــارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
آموزش عالی استان خراسان رضوی با اشاره به
سیاستهای کیفی سازی آموزش عالی وزارت
علوم ،گفت :تعدادی از دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان شرایط
تجمیع ،انحــال یــا توقــف فعالیــت را دارند.
دکتــر «حســین جعفریثانــی» در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :ممکن است در آینده نزدیک
تعدادی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
دولتی و غیردولتی خراســان رضــوی به دلیل
نداشتنکیفیتمطلوبواستانداردهایالزم و
روند کاهــش پذیرش دانشــجو تجمیع ،منحل
یا فعالیت شان متوقف شود.
وی ادامــه داد :تعــدادی از موسســات آموزش
عالــی غیرانتفاعــی و برخــی از واحدهــای
دانشــگاههای آزاد اســامی ،پیام نــور و مراکز
تحــت نظــارت دانشــگاه علمــی کاربــردی
خراســان رضــوی چنیــن شــرایطی دارنــد.
جعفری ثانی تاکید کــرد :وزارت علوم با هدف
تضمیــن کیفیــت ،طرحهایــی بــرای تجمیع،
انحالل یا توقــف فعالیت برخی از دانشــگاهها
و مؤسســات در دســت تهیه و اجرا دارد .بر این
اساس هر موسسهای که منحل میشود ،تعداد
زیادی دانشــجوی جاری دارد کــه باید مراکز و
دانشگاههای معین برای تعیین تکلیف و ادامه
تحصیل این دانشجویان جایگزین شود.

صفحه8

خبر

آموزش

دبیر هیئت نظارت ارزیابی و
تضمین کیفیت آموزش عالی
خراسان رضوی خبر داد

عکس از مراحل تمرین

توسعه مکانیزاسیون؛گذر
ازکشاورزی معیشتی
بهکشاورزیتجاری
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جامعه

اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید
اعضــای بــدن بیمــار مــرگ مغــزی در دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد ،موجــب نجــات و ادامــه زندگــی شــش
بیمــار نیازمنــد بــه عضــو شــد .بــه گــزارش وبــدا ،دکتــر
ابراهیــم خالقــی در ایــن بــاره اظهــار کــرد :موســی الرضــا
مــودی  ۴۷ســاله کــه از بیمارســتان شــهید بهشــتی
ســبزوار بــه واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــدی در مرکــز
پیونــد اعضــای دانشــگاه مشــهد معرفــی شــده بــود ،پــس از
انجــام مراحــل تأییــد مــرگ مغــزی و رضایــت خانــواده اش

در بیمارســتان منتصریــه تحــت عمــل جراحــی اهــدای
عضــو قــرار گرفــت .وی افــزود :کبــد زنــده یــاد بــه آقــای
 ۶۰ســاله ســاکن نیشــابور پیونــد شــد و بــه بیمــار زندگــی
دوبــاره بخشــید ،قرنیــه هــای مرحــوم نیــز بــرای پیونــد
بــه بیمارســتان خاتــم االنبیــا(ص) مشــهد ارســال شــد،
همچنیــن کلیــه هــای مرحــوم بــرای پیونــد بــه بیمارســتان
بوعلــی ســینای شــیراز و قســمتی از پوســت مرحــوم نیــز به
بخــش ســوختگی بیمارســتان امــام رضــا (ع) ارســال شــد.

خبر

هنری

برپایی نمایشگاه آثار منتخب جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در حوزه هنرهای تجسمی

نگاره های عاشقی

میـرزاده -جشـنواره بیـن المللـی امـام رضـا(ع) ،فرصتـی
اسـت بـرای ارائـه جلـوه هـای مختلـف فرهنگـی و هنـری
دربـاره امـام مهربانـی .مجالـی بـرای آن کـه شـاعران،
نویسـندگان ،طراحـان ،عکاسـان ،فیلـم سـازان و دیگـر
هنرمنـدان ،آثـاری را کـه بـا موضـوع امام رضـا (ع) و سـیره
رضـوی تولیـد کـرده انـد ،بـه نمایـش بگذارنـد .در آسـتانه
 16سـالگی این رویداد فرهنگی ،تعـدادی از آثار برگزیده
ایـن جشـنواره در زمینـه هنرهـای تجسـمی ،در نگارخانـه
شـهر مشـهد واقـع در عرصـه میـدان شـهدا بـه نمایـش در
آمده اسـت .آثار ارائه شـده در این نمایشـگاه ،آثار برگزیده
جشـنواره امـام رضـا (ع) در زمینـه هنرهـای تجسـمی
طـی  15سـال برگـزاری ایـن جشـنواره اسـت .ایـن آثـار
شـامل خوشنویسـی ،نقاشـی خـط ،نگارگـری و تذهیـب،
نقاشـی ،خراطـی و فلـزکاری اسـت .در مجمـوع  66اثـر
از  55هنرمنـد در معـرض نمایـش قـرار گرفتـه اسـت.

بازدیدکننـدگان مـی تواننـد تـا  31تیرمـاه ،همـه روزه از
سـاعت  9تـا  13و  17تـا  19از آن بازدیـد کننـد.

خبر

اجتماعی

توضیحات مدیر کل آموزش و پرورش درباره ابطال مجوز
یک مدرسه
به دنبال تعطیلی مدرســه امام حســن مجتبی(ع) در
بولوار بعثت مشهد و گالیه های والدین دانش آموزان
و موسس این مدرسه ،مدیر کل آموزش و پرورش استان
توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش فارس ،این مدرســه
با رویکــرد قرآنی فعالیــت می کرد ،دانــش آموزان آن
در کنــار دروس مصوب آموزشوپــرورش ،قرآن حفظ
میکردند و احــکام و اخــاق میآموختند .موســس
مدارس امــام حســن مجتبــی(ع) در این بــاره گفت:
یکی از ایرادات گرفته شده بهمدرسه این بود که مدیر
مدرسه را دیر معرفی کردهایم ،اما مدیر و موسس این
مدارس نیروی ناحیه  4بودند و برای انتقال بهناحیه 3
بایدسیراداریطیمیشدکهدراینخصوصکوتاهی
از سوی ما صورت نگرفته است« .سیدمسعود فتاحی»
درباره یکی دیگر از تخلفاتی که بهموسسه نسبت داده
شــده ،توضیح میدهد :ایراد گرفته شــده کــه اضافه
بر تعداد مجاز ،دانشآموز ثبتنــام کردهایم در حالی
که مدرســه از اداره نوســازی بــرای افزایــش ظرفیت
مجوز گرفته و بهدلیــل قصور اداره نوســازی ،نامهای
بهناحیه ارسال نشده اســت ،حتی در این خصوص از
ما توضیحی نخواســتند و ما را مقصر شناختند .وی با
بیان ایــن که بســیاری از همکاران تاییــد میکنند که
دالیل مطرح شده برای بســتن مدرسه متقن نیست،
میگویــد :مــدارس دیگــری هم هســتند کــه پرونده
قضایی و حتی جعل ســند داشــتهاند ،اما این موضوع
منجر بهتعطیلی این مدارس نشده است.
رد شکایت موسس در دیوان عدالت اداری
«قاســمعلی خدابنــده» مدیــر کل آمــوزش و پرورش
استان درباره چرایی پلمب این مدرسه گفت :مدرسه
امام حسن مجتبی (ع) تخلفاتی را در سنوات گذشته
داشت که این تخلفات توســط اداره آموزشوپرورش

ناحیه  3بررســی و بهشــورای نظارت اســتان گزارش
شد ،این شورا نیز دو سال قبل تشکیل جلسه داد و بنا
بر مستندات خود در خواست لغو و ابطال مجوز مدرسه
امام حســن مجتبی(ع) در ناحیــه  3را داد .خدابنده
افــزود :ایــن مصوبه همــراه با مســتندات بهشــورای
نظارت وزارت آموزشوپرورش ارســال شــد و شورای
نظارت در وزارتخانــه نیز رای را تاییــد و اعالم کرد که
باید مجوز این مدرســه باطل شــود .نامــهای هم برای
اداره کل آموزشوپرورش مبنی بر ابطال مجوز ارسال
کردند و موسس مدرسه بهدیوان عدالت اداری دو بار
شکایت کرد و درخواســت لغو این مصوبه را داشت که
دیوان عدالت اداری به لغو مصوبه رای نداد و شکایت
را وارد ندانست.
مدرسه باید سال قبل تعطیل می شد
وی ادامــه داد :نامــه شــورای نظــارت وزارت
آموزشوپرورش و دیوان عدالت اداری زمانی ارســال
شد که مدرسه تعدادی دانشآموز را ثبتنام کرده بود و
بهدلیل این که موسس مدرسه اعالم کرد که درصورت
تعطیلــی مدرســه بهدانشآمــوزان و خانوادههای آن
ها تنش وارد میشــود ،در سال گذشــته این مدرسه
بهفعالیت خود ادامه داد ،در حالی که باید سال -96
 97این مدرســه تعطیل میشــد ،اما بهدلیل مناسب
نبــودن زمان آن ،تا امســالطــول کشــید و اکنون نیز
پیگیریها در حال انجام است و موسس هنوز نتوانسته
رای بر ابطال مصوبه بگیرد .خدابنده درباره تخلفات
این مدرســه میگویــد :کار آموزشــی و پرورشــی این
مدرسه خوب بوده ،اما تخلفات اداری داشته که رعایت
نکردن سقف ظرفیت کالسها و این که دانشآموزان
دختر و پســر را در یک فضا ثبتنام کــرده ،جزو موارد
تخلفی این مدرسه است.

اوراق
مشـارکت
برایاحداث
پایانهغرب

صفحه4

خبر

بهداشت

رئیس اداره بهداشت دام پزشکی استان
اعالم کرد

نظارت بر 20میلیون قطعه
جوجه ریزی در استان

رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری های طیــور اداره
کل دام پزشکی اســتان گفت :از ابتدای سال تا کنون بیش
از  20میلیون قطعــه جوجه یزی در مرغ داری های اســتان
تحت نظــارت بهداشــتی قرار گرفتــه اند.به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی اداره کل دام پزشکی استان ،علیرضا شهرام
شرقی اظهار کرد :برای تامین سالمت این تعداد جوجه یک
روزه بیش از  89میلیون دوز واکســن مصرف شده است که
تمامی این مقدار واکسیناســیون توســط مراکــز مایه کوبی
بخش خصوصی دام پزشکی صورت گرفته است.وی افزود:
برای اجرای سیاســت های ابالغی اصل  ،44اداره کل دام
پزشکی استان 100درصد عملیات مربوط به طیور در زمینه
های درمانی و پیش گیری را به بخش خصوصی واگذار کرده
و بخش دولتی فقط وظیفه نظارت بر حسن اجرای عملیات را
بر عهده گرفته است.وی تصریح کرد :با هدف تامین امنیت
و ســامت صنعت طیور و ســرمایه از ابتدای ســال تا کنون،
طی اجرای فرایند مراقبت فعال بیماری ها 3900 ،بازدید
توسط کارشناسان اداره کل دام پزشــکی در حوزه یادشده
انجام شــده که حاصل آن  13هزار نمونه برداری و  19هزار
آزمایــش مختلــف بــا اســتفاده از جدیدترین فنــاوری های
آزمایشگاهی بوده است.

