اخبار
اجتماعی

مدیرکلاستاندارداستانخبرداد:

اعالم جرم علیه 3شهربازی
در استان
مدیر کل اســتاندارد خراســان رضوی گفت :علیه سه
شهربازیومجموعهتفریحیاستانکهبهبازرساناین
اداره کل اجازه ورود و آزمون تجهیزات و دستگاه ها را
نداده بودند در مراجع قضایی اعالم جرم شد .محمد
رضا جمیع در گفت و گــو با ایرنا افــزود :دو مورد از این
مجموعههادرمشهدوسومیدریکیازشهرستانهای
خراسانرضویقرارداردکهباپیگیریهایقضاییبه
دنبال اقدام پلیس اماکن برای مهر و موم هر سه مرکز
تفریحی یاد شده هســتیم .وی افزود :از ابتدای سال،
بازرســان این اداره از 35مرکز تفریحی ،شــهربازی و
پارک آبی خراســان رضوی بازدید و 85وسیله بازی و
تجهیزاتفاقدگواهینامهاستانداردآنراپلمبکرده
اند.مدیرکلاستاندارداستانبهآغازفعالیتشهربازی
های روباز در نیمه نخست سال اشاره و بیان کرد :طی
این مدت با افزایش ورود زائر و مسافر به استان ،شاهد
افزایشفعالیتمراکزتفریحیهستیملذاازمردممی
خواهیمبرایحفظایمنیخودوفرزندانشانتاییدیه
هایاستانداردبرایتجهیزاتتفریحیراازمالکاناین
تاسیسات مطالبه کنند .جمیع افزود :شهروندان می
توانندتخلفاتشهربازیهارابهاینادارهگزارشکنند
چنانکهطیدوماهنخستامسالباپیگیریچندمورد
از گزارش های مردمی برخی تجهیزات تفریحی فاقد
گواهینامهاستانداردمهرومومشد.

کاهش 10درجه ای دمای هوای استان
کارشــناس مرکز پیش بینــی اداره کل هواشناســی
خراســان رضــوی گفــت :همزمــان بــا بــارش هــای
رگباری که از عصر چهارشــنبه در اســتان آغاز شــده
است ،میانگیندمایهوادرخراسانرضویبین 8تا
10درجهکاهشمییابد.فریدونسنگچولیدرگفت
وگوباایرناافزود:بارشهایرگباریبارانهمراهبارعد
وبرقودربرخیمناطقتگرگطیروزهایپنجشنبه
و جمعه هفته کنونی به ویژه در نواحی غربی و شمالی
استانخراسانرضویرخخواهدداد.

نایبرئیسشورایشهرمشهد:

نمادهای فردوسی و تخت جمشید
منافاتی با ارزش های مذهبی ندارد

نایب رئیس شــورای شهر مشــهد گفت :اگر در پارک
طرق ،نمادهایی از تخت جمشید ،فردوسی ،حافظ،
خیام و ...وجود داشــته باشــد به کجــای ارزشهای
مذهبیبرمیخورد؟اینمسائلکهبایکدیگرمنافاتی
ندارد بنابراین اگر افرادی بیجهت داســتان درست
نکنند،جوانهانیزموضعنمیگیرند،درواقعنبایداین
گروهها را مقابل هم قرار دهیم .موحدیزاده در گفت
و گو با ایسنا افزود :اجرای پروژ ه پارک طرق با حمایت
شــهرداری و شــورای شــهر بوده و دقیق ًا در راســتای
منافع مشهد و شهروندان است .نکته اینجاست که
نمیدانیمبایدبهچهزبانیبهافرادبدبینکهدراکثریت
هم نیستند برخی مســائل را القا کنیم ،حتی عقالی
رقبای ما نیز معتقدند که نباید ســخت گیــری وجود
داشتهباشدتاسرمایهگذارانفراریشوند.برخیبیان
میکنند که در پروژه پارک طرق ،قرار است نمادهای
کوروش کبیر وجود داشته باشد .پرسش این جاست
مگردرکشورتختجمشیدنداریم؟آیاوجوداینبنای
تاریخی ممنوع است؟ حال آن که وجود چنین بنایی
جزوی از تاریخ و بخشــی از هویت کشــور را تشــکیل
میدهد.ویتصریحکرد:اگربخواهیمخدماتشهررا
بیشازاینتوسعهدهیمبایدظرفیتهایگردشگری
توســعه یابد؛ چراکه شهر مشــهد هویت تجاری دارد.
مشهد میتواند شاهراه باشــد و تجارت این منطقه را
پشتیبانیکندبنابرایناگراینظرفیتراتوسعهدهیم
نتایجمثبتیبههمراهخواهدداشتهرچندایناقدام
بهاینمعنانیستکهمیخواهیمبیبندوباریراتوسعه
یدربارهوضعیتگردشگریدرمشهدگفت:
دهیم.و 
یکی از مشکالتی که مانع رشد و توسعه شهر شده که
ممکن اســت در آینده نیز ادامه داشــته باشد ،نگرش
ناصحیحیاستکهبهگردشگریوهویتمشهدوجود
دارد .یک دیدگاه این اســت که مشهد تنها دارای یک
هویت و آن هم وجود حرم امام رضا (ع) است .شورای
شهرمعتقداستکهفلسفهوجودیحرمامامرضا(ع)
از گذشته در مشهد وجود داشــته و به جذب جمعیت
منجرمیشدهاستبنابراینوجودبارگاهرضویبهاین
معنا نیست که از دیگر مزیتهای نسبی مشهد غافل
شویم .مشــهد ،دارای هویتی چندوجهی و منشوری
استکهمحوریتآنمیتواندوجودحرممطهرباشد.

از میان خبرها

جامعه

4

پنج شنبه26اردیبهشت  . 1398شماره4130

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Thu،May،16،2019، No.4130

مراسمبزرگداشتبانوگوهرشاددرمشهدبرگزارشد

بانوی واقف

آیتا...علمالهدی:کمتربناییمانندمسجدگوهرشادداریمکهدرتمامشبانهروزکانونبندگیخداباشد
جهان الئیک و بی بندو بار امروز مطرح نیست،
افزود :تحت این عنوان از حقوق زن دفاع نمی
کنند ،اسالم مقدس از روز اول به عنوان تنها
مکتبمدافعحقوقانسانیزندرحوزهتعالیم
و معارفش به این نوع خاص توجه کرده است   .

گزارش جلسه
علی نیا

مراســم بزرگداشــت بانــو گوهرشــاد ،بانوی
واقف و عالم همزمان با نهم ماه مبارک رمضان
مصادف بــا پانصــد و هفتاد و نهمین ســالگرد
وفات بانو گوهــر شــاد ،در تــاالر فرهنگی نور
مشــهد برگــزار شــد .بــه گــزارش «خراســان
رضوی» ،نماینده ولی فقیه در اســتان در این
مراسم با بیان این که مراســم بزرگداشت بانو
گوهرشــاد برای قدر دانی از خیرات و برکات
چند قرن گذشــته این بانوی نامدار در عرصه
علم دوستی و هنر دوستی برگزار شده است،
افزود:بانویارزشمندگوهرشاد،منشاءظهور
و پیدایش یک معبد بــزرگ در کنار مرقد ثامن
الحجــج (ع) به واســطه عالقه ایشــان به اهل
بیــت (ع) و حضرت رضا (ع) اســت .آیــت ا...
سید احمد علم الهدی گفت :اگرچه این بانو،
شیعه بودنش را بروز نمی داد ،ولی محبتش به
اهل بیت (ع) را پنهان نمی کرد و حرمت بسیار
زیادی برای سادات قائل بود .وی تصریح کرد:
موقوفاتــی که ایــن بانــوی بزرگــوار وقف کرد
عمدتا برای اجــرای برنامه هــای خدماتی در
کنار برنامه های فرهنگی بوده است.
•کمتر بنایی مانند مسجدگوهرشاد داریم

امام جمعه مشهد اظهار کرد :در ساخت و ساز
مســجد گوهرشــاد حتما نیت خالصی وجود

•موقوفات ارزشمند بانو گوهرشاد

داشته اســت چون کمتر بنایی مانند مسجد
گوهرشــاد داریم کــه در تمام شــبانه روز و در
همه موقعیت ها کانون عبادت و بندگی خدا
باشــد و مردم شــبانه روز برای عبادت به این
جا رو بیاورند و ایــن وضعیت مختص به امروز
مسجد گوهر شاد نیســت بلکه در گذشته نیز
این مســجد به همین شــکل بوده است .آیت
ا ...علــم الهــدی ضمــن قدردانی از آســتان
قــدس رضــوی گفــت :مقــام معظــم رهبری
مدیریت این مسجد را بر عهده تولیت آستان
قدس رضوی قــرار دادند و وضعیت ســاخت
و ســاز مســجد و مدیریت آن فوق العاده بهتر
شده است   .
•دفاع از حقوق انسانی زن در اسالم

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد:

رفع کمبود داروی فشار خون در استان تا هفته آینده
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
گفت :کمبود داروی فشار خون «والسارتان»
که ســال گذشــته به وجود آمد تا هفتــه آینده
کامــ ً
ا رفع میشــود .به گــزارش مهــر ،دکتر
شاپور بدیعی در نشســت خبری که به منظور
تشــریح برنامههــای دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد در روز جهانی فشــارخون برگزار شد،
اظهار کرد :طبق تمهیداتی که توسط دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد اتخاذ شــد ،برای تامین
داروهای فشار خون مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود :داروی «والســارتان» سال گذشته
به دلیل مشــکالتی که در کیفیت مــواد اولیه
آن به وجــود آمــد از سراســر دنیا جمــع آوری
شد اما خوشــبختانه تا هفته آینده ،مشکالت

مربوط به ایــن دارو به طور کامــل رفع خواهد
شد .همچنین دکتر محمدرضا دارابی رئیس
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد هــم در این
نشســت گفت :هم اکنون  ۴۰۰هــزار نفر در
خراســان رضوی مبتال به فشار خون هستند.
وی افزود :بــا توجه بــه این که وزیر بهداشــت
پویش بســیج ملی کنترل فشــار خــون باال را
مطــرح کردند ،ایــن پویــش ملــی  ۵۰روزه از
 ۲۷اردیبهشــت آغاز و تا  ۱۷تیر ادامه خواهد
داشت و معاونان بهداشت دانشگاهها ،دبیران
اجرایی این پویش خواهند بود .مهدی قلیان،
معــاون بهداشــت علــوم پزشــکی مشــهد هم
از راه انــدازی  ۹۶پایگاه ســیار بــرای گرفتن
فشارخون ساکنان مشهد خبر داد.

به این که امــروز در دنیا مســئله ای بــه عنوان
مســئله حقوق زن در بینش ها و اندیشه های
مختلف مطرح اســت ،افــزود :هنگامی که در
مجموعه این اندیشه ها و بینش ها تعمق شود
کســی از حقوق انســانی زن دفاع نمی کند و
همه مدافعات یا از حقوق مادی زنان است یا از
یک سلسله ولنگاری ها و بی بند و باری هایی
که آن ها این ولنگاری ها را تحت عنوان آزادی
مطرح می کنند.
وی افزود :آن چه ما در اسالم به عنوان مسئله
حقوق زن داریــم؛ دفاع از حقوق انســانی زن
اســت ،زیرا زن مجموعــه ای از اســتعداد ها و
توانمندیهادرعرصهعلموهنر،موقعیتهای
اندیشمندانه و نخبگی در حوزه اراده ،تصمیم
و سیاست است .وی با اشاره به این که مدیریت
اجتماعــی برای دنیــای مدافع حقــوق زن در

هچنین در این مراســم مدیرکل اوقاف و امور
خیریه اســتان نیز با اشــاره به گرامی داشــتن
یــاد خیــران و واقفانــی کــه در طــول تاریخ با
وقف اموال خودشــان باعث اســتمرار اعتال و
درخشــش پرچم حضرت فاطمه (س) شدند،
گفت :این مراســم به یاد و بزرگداشــت بانوی
با فضیلت خانم گوهرشــاد برگزار شده است،
خانمیکهدرسال 821هجریقمریمسجد
گوهرشاد را بنا نهاد و موقوفات ارزشمندی را
در خدمت این مســجد و فرهنگ قــرار داد که
یکی از بــه روز تریــن موقوفات کشــور و جهان
اســام را می توان موقوفه گوهر شــاد نامید.
حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده
تصریــح کــرد :بانــو گوهرشــاد ،موقوفــات
ارزشمندیرابرایمسجدگوهرشادوقفکرد
و امروز هم موقوفــات وی افزون بر بخش های
مســکونی و تجاری در حوزه های کشاورزی،
باغداری ،دام پروری ،دامداری و آبزی پروری
فعالاست.ویافزود:بانوگوهرشادهمچنین
مدرسه علمیه ای را در هرات بنا گذاشت و در
پایان عمر هم درهمان مدرسه مدفون شد.

مدیرکلمحیطزیستاستانخبرداد:

دستگیری 100شکارچی غیر مجاز در استان طی 2ماه
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
رضوی گفــت :از ابتدای امســال تا کنون
 100شــکارچی و صیــاد غیــر مجــاز در
استان دستگیر شدند و برای  60نفر از آن
ها پرونده قضایی تشکیل شد.
تورج همتی در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
از این شکارچیان تعداد  24قبضه سالح
شــکاری به همراه بیش از  400فشــنگ
کشف و ضبط شده اســت که از این سالح
ها ،شــش قبضه سالح شــکاری غیرمجاز
و قاچــاق اســت .وی افــزود :در این مدت
مناطق چهارگانه تحت حفاظت خراسان
رضوی توسط  120محیط بان به صورت
مســتمر و شــبانه روزی رصد و پایش شده

اســت .همتی افــزود :بــا توجه بــه این که
فصــل بهــار ،فصــل زاد و ولــد گونــه های
مختلف جانوری اســت ،شــکار ایــن گونه
ها می تواند خســارت فراوانــی به محیط
زیســت و ذخیــره اکولوژیکــی خراســان
رضوی و کشــور وارد کند .وی با بیان این
کــه شــکارچیان و صیــادان بــرای جذب
مشتری به فضای مجازی روی آورده اند،
ادامــه داد :این افــراد عکس جانــوران یا
الشه آن ها را در ســایت های واسطه گر یا
کانال های اجتماعی بارگذاری میکنند و
افرادی هم از این طریق با خرید گونههای
جانــوری یا گوشــت آن هــا به ایــن چرخه
مجرمانه دامن میزنند.

برگزاری برنامه های فرهنگی و
قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن
چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی قــرآن که از
دوشنبه شب در محل نمایشگاه بین المللی مشهد
گشــایش یافته اســت با برنامه های متنــوع قرآنی،
فرهنگی در حال اجراست .برگزاری محافل قرآنی
شــبانه از جمله برنامه هایی است که به گفته رئیس
اداره تبلیغــات و ترویــج اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراســان رضوی ،کرســیهای تالوت در
ایام برگزاری نمایشــگاه قرآن مشــهد هر شــب برپا
میشود .حمید صمدی در گفت و گو با ایکنا درباره
برگزاری محافــل قرآنی در نمایشــگاه بیــن الملی
قرآن کریم گفت :این محافل قرآنی هر شب ساعت
 ۲۱در محوطه مرکزی نمایشگاه بینالمللی مشهد
با حضور قاریــان برتر کشــوری و بینالمللی برگزار
میشود.
•برپایی  ۱۷محفل قرآنی در مساجد حاشیه

شهر مشهد

به منظــور ترویــج فرهنگ قرآنــی از ســومین روز ماه
مبارک رمضــان ۱۷ ،محفل انــس با قــرآن کریم در
مســاجد حاشــیه شــهر در حال برگزاری اســت و تا
پایان ماه رمضــان ۱۴محفل دیگر برپا خواهد شــد.
به گزارش ایکنا ،از قاریان ممتاز کشوری ،اساتیدی
چون امیر لعلاول ،مختــار دهقان ،کبیر اشــرافی،
مهدی شجاع و ...برای تالوت در این محافل دعوت
شدهاست.یادآورمیشود،بزرگترینمحفلانسبا
قرآنکریمهمزمانبا ۱۸رمضان،مصادفباسالروز
شهادت امام علی(ع) ســاعت ۱۷در محل حسینیه
امامخمینی(ره)مشهدبرگزارخواهدشد.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندار
تاکیدکرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت فضای
مجازی برای ترویج سیاست های
جمعیتی
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
خراســان رضــوی موضوع جمعیــت را یک مســئله
اســتراتژیک در همــه ابعــاد برشــمرد و از متولیــان
خواســت از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویج
سیاست های جمعیتی نهایت استفاده را ببرند .به
گزارشروابطعمومیاستانداری،حسنجعفریدر
جلسه شورای راهبردی جمعیت استان اظهار کرد:
درحوزههایحمایتینیازداریمکهبهحوزهجمعیت
به رغم همه محدودیت های موجود پرداخته شود و
مشکالت اقتصادی نباید مانع از سیاست گذاری در
این حوزه باشــد .وی افزود :باید به سمتی برویم که
توجهویژهایبهافزایشجمعیتشودچونیکحوزه
اســتراتژیک محسوب می شــود و این مســئله برای
ایران به عنوان الگوی کشورهای اسالمی از اهمیت
ویژه ای برخوردار اســت .جعفری تصریــح کرد :در
حوزه جمعیت ،آثار را نمی توان در مدت زمان کوتاه
دید ولی اقدامات ما در این باره هر چه شــامل مرور
زمان بشود ،پذیرفتنی نیست .وی گفت :بر اساس
امکانات موجــود در اســتان و ابزارهایــی که وجود
دارد باید در جهت افزایش جمعیت در استان تالش
شــود .هر چند که او اولویت را ثابت ماندن وضعیت
فعلیبرشمرد.

