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آشغال های چر خ کرده!

نماینده ولی فقیه در استان
در دیدار با مدیر شبکه قرآن:

«بحث آزاد» درشبکه قرآن
شکل گیرد

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گفــت :آن چــه در
صداوســیما خیلی بیشــتر در شــبکه قــرآن و معارف
اســامی جلــوه میکنــد ،بحثهــای آزاد اســت،
گفتوگــوی پرســش و پاســخی به ایــن انــدازه مؤثر
تا...
نیســت .به گــزارش  ،Alamolhoda.comآی 
علمالهدیدردیداربامدیرشبکهقرآنومعارفسیما،
با تمجید از اقدامات این شــبکه در راهپیمایی عظیم
اربعین ،اظهار کرد :عامل اصلی تهییج و تشویق مردم
برای رفتن به اربعین ،صداوسیما بود ،در همه موارد
و در همه اخبار و مراحل پیــادهروی ،اخبار اربعین در
صدر اخبار قرار داشت که بسیار خوب و ارزشمند بود.
امام جمعه مشــهد تصریح کرد :آن چه در صداوسیما
خیلی بیشتر در شــبکه قرآن و معارف اسالمی جلوه
میکند ،بحثهای آزاد اســت؛ اینکــه یک خبرنگار
بنشــیند ،از یــک آقایی ســؤالی کنــد و او نیــز جواب
بدهد ،بهاندازه بحــث آزاد مؤثر نیســت .وی با تأکید
بر اینکه بحثهای آزاد در صداوسیما چه در مسائل
سیاســی و چه اعتقادی میتواند مفید باشــد ،یادآور
شد :صداوسیما جای چهرهسازی است ،همانطور
که در بین بازیگران و هنرمنــدان یک فرد را میآورند
و تبدیل به چهره میشود ،در مسائل معارف اسالمی
نیز همین است ،آدمها چهره میشوند اما باید توجه
کرد این چهرهسازی برای چه کسی انجام میشود.
آیتا ...علمالهدی با بیان اینکه برخی برنامهسازها
میخواهند برنامهای ارزان بسازند ،تصریح کرد :این
افراد برای کاهــش هزینههای برنامهســازی از افراد
نهچندان مطمئن استفاده میکنند و در صداوسیما
تبدیل به چهره میشوند ،باید در انتخاب کارشناسان
برنامهها دقت شود .وی افزود :شــبکه قرآن در حال
تبدیل شدن به یک مرجع در مسائل قرآنی و تفسیری
است .شــایان ذکر اســت در ابتدای این دیدار ،شیخ
اکبری ،مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با بیان اینکه
رســانه ملی در حوزه معارف اســامی ،وظیفه بسیار
ســنگینی به عهــده دارد ،اظهارکرد :کانــون توجه و
حمالت دشمن ،در حوزه عقاید و باورهای دینی است
که برای آن ،دهها شبکه ماهوارهای فعالیت میکنند.
همچنین به گــزارش فــارس ،آیــت ا ...علــم الهدی
در مراســم افتتاحیه فعالیتهای تبلیغــی فرهنگی
قرارگاه فرهنگی زائران پیاده امام رضا (ع) ،با مقایسه
فعالیت های روحانیت و دیگر فعالیتهای اجتماعی
گفت :روحانیت در هر موقعیتی بایــد به وظیفه خود
عمل کند .وی افزود :در رسالت روحانیت بزرگترین
حرکتبهرهبرداریازفرصتهایاجراییاینرسالت
است .وی استفاده از عوامل و شــرایط مختلف برای
پیشبرد بهتر کارها را نکته مهمی دانست و افزود :آن
چه در ارزیابی برای ما قابل تامل بوده کیفیت ،میزان
پرداخت و انجام رسالت ماست.

مدیرکلآموزشوپرورشاستان:

«طالیهداران گام دوم انقالب» شعار
سال شورای دانش آموزی است

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویگفت:شعار
امســال شــورای دانش آموزی ،طالیهداران گام دوم
انقالب است و طبق فرمایش های مقام معظم رهبری
در بیانیــ ه گام دوم انقــاب که خطاب بــه نوجوانان و
جوانان است ،باید در اجرایی شدن این بیانیه تالش
کنیم .بــه گزارش فــارس ،خدابنــده روز گذشــته در
آیین نمادین برگزاری بیست و دومین دوره انتخابات
شــوراهای دانــش آمــوزی اســتان گفــت :انتخابات
شورایدانشآموزیدرسراسراستانبامشارکتیک
میلیون دانش آموز برگزار شد و بنا به جمعیت مدرسه
 5تا  11نفر عضو این شورا میشــوند .وی همچنین
از دانش آموزان خواست در تشــکلهای مختلفی از
جمله بســیج دانشآموزی ،فرزانــگان ،انجمنهای
ورزشــی و علمــی مشــارکت داشــته باشــند.نورا...
جهانشــیری مدیر ناحیه  ۶آموزش و پرورش مشــهد
نیز در این مراسم گفت :برگزاری انتخابات شوراهای
دانشآموزیباهدفتعمیقباورهایدینی،سیاسی،
اجتماعی و مشارکت پذیری برای تصمیم سازی بهتر
در بستر مدرسه شکل گرفته است.

شپراکندهباراندراستان
احتمالبار 
ش پراکنده و رگباری در نواحی شمالی
احتمال بار 
و غربی اســتان طی چند روز آینده وجــود دارد .به
گزارش ایرنــا ،کارشــناس مرکز پیش بینــی اداره
کل هواشناســی اســتان افزود :طی ایــن مدت در
ساعات ابتدایی روز ،شرایط جوی پایدار و آسمانی
صاف برای خراسان رضوی پیش بینی شده است و
برای ساعات عصر افزایش ابرناکی و وزش باد را در
خراسان رضوی شاهد خواهیم بود .سارا حکمی با
بیان این که تغییرات دمایی تا روزهای ابتدایی هفته
آینده در خراسان رضوی محســوس نیست ،ادامه
داد :بیشینه دمای هوای مشهد تا چند روز آینده با
نوسان یک درجه ای همراه است.

خبر

خوردگی گوشت گاو و گوسفند  ،گوشت چرخ
کرده آماده و ضایعات گوشــت مرغ کشف شد
و بررسی های بیشتر کارشناسی درباره این
گوشت ها نیز ادامه دارد.

محمد بهبودی نیا

با رصد شــش روزه اطالعاتی نیروهای ســپاه
امــام رضــا (ع) و در قالــب گشــت مشــترک
تعزیرات حکومتی استان و کارشناسان شبکه
دام پزشــکی ،یــک واحــد زیرزمینــی تولید و
عرضهگوشتچرخکردهفاسدوغیربهداشتی
شناسایی و عملیات برخورد ضربتی با عامالن
راه اندازی ایــن واحد انجام شــد .حمیدرضا
کریم مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان در
گفت و گو با «خراســان رضوی» بــا اعالم این
خبر ،افزود :با توجه به گزارش سپاه امام رضا
(ع) و رصد های چند روزه اطالعاتی ،با واحد
مســکونی کارگاهــی در منطقــه محمدآبــاد
مشــهد که اقدام به تهیه و بسته بندی گوشت
چرخ کرده فاسد و استفاده از مرغ های تاریخ
مصرف گذشــته با آالیشــات دامی و رنگ غیر
مجاز می کرد ،طبق هماهنگی با مقام قضایی
و همــکاری دام پزشــکی برخــورد شــد که در
ایــن گشــت ضربتی مشــترک حــدود 200
کیلو گوشت فاسد و تاریخ مصرف گذشته نیز
جمع آوری و ضبط شــد .وی مــی افزاید :این
عملیات از ساعت  20تا  23به طول انجامید

•گوشت های چرخ کرده  20تا 40هزار تومانی

و با توجه بــه متواری شــدن متهــم  ،اقدامات
برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد که
پرونده این متهم برای صــدور حکم قانونی به
شعبه ویژه ارسال شده است .همچنین مکان
های توزیع این گوشت ها نیز شناسایی شده و
اقدامات الزم در حال انجام است.
•برخورد با واحد متخلف در  2مرحله

جوادی نژاد رئیس شبکه دام پزشکی مشهد
نیز درباره گوشــت های فاســد کشف شده از
ایــن واحــد زیرزمینی بــه «خراســان رضوی»
می گوید :ظهر روز ســه شــنبه و پــس از رصد

اطالعاتــی نیروهای ســپاه امام رضــا (ع) در
مرتبــه اول بازرســی از ایــن واحــد  11کیلــو
گوشــت در محل کشــف و در مراجعه دوم که
شــب هنگام همان روز انجام شــد نیز تمامی
محمولــه در محل توقیف شــد .وی یادآور می
شود :متاســفانه این فرد گوشــت چرخ کرده
آماده شده به میزان زیاد را در محل نگهداری
میکردوحتیبرچسبهاییرویاینگوشت
های چرخ کــرده آمــاده وجود داشــت ،ما نیز
به موضــوع از جنبــه بهداشــتی ورود کردیم و
پرونده به مراجع رسیدگی کننده در دادسرا
ارسال شد.وی افزود :در این محل سنگدان،

رئیس شبکه دام پزشکی مشــهد می گوید :با
گران شدن قیمت گوشت چرخ کرده متاسفانه
برخی از افراد سودجو اقدام به تخلفاتی از این
دســت می کنند و ســامت جامعــه را به خطر
مــی اندازند در صورتــی که بارها اعالم شــده
گوشت باید در حضور مشتری چرخ شود یا در
واحدهای مجــاز که دارای پرونده بهداشــتی
مجاز هســتند ،تهیه و بســته بندی شــود .وی
می افزایــد :یک معضل جدید که در بازرســی
ها با آن مواجه می شویم و به شدت با آن تنش
داریم ،این اســت که برخی افراد گوشت های
چرخ کرده را به صورت انبــوه تهیه و در بعضی
از موارد افزودنی هــای غیر مجازی به این نوع
گوشت اضافه می کنند و تقلب هایی را انجام
می دهند ودر نهایت با قیمتی حدود 20تا40
هزار تومان در شــهر توزیع می کنند که تقریبا
 30درصــد پرونده هــای ما مربــوط به همین
گوشت های چرخ کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

اثبات نشدن «سوت زنی» موجب برخورد با گزارشگر نمی شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
مشــهد درباره مصوبه اخیر شــورای شهر در
خصوص حمایت از گزارشگران فساد اداری
در شهرداری مشهد و در پاسخ به این پرسش
که در صورتی که گزارشگر نتوانست ادعای
خود را اثبات کند چه خواهد شد ،گفت :این
آییننامــه بحث حمایــت را مطــرح میکند،
بنابراین برخوردی با این فرد نمیشود و نگاه
ایــن آییننامه برخوردی نیســت .به گزارش
فــارس ،بتــول گندمی افــزود :پیشــگیری و
مبارزه بــا فســاد و افزایش ســامت اداری،
ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی
و معنوی برای گزارشــگران فســاد ،افزایش
مشارکت شــهروندان و ســازمانهای مردم
نهــاد و مؤسســات عمومــی و خصوصــی در

فرایند تصمیمگیریهای اداری ،همافزایی
درون و بــرون ســازمانی بــرای پیگیــری و
مقابله با فساد ،ارتقای سالمت نظام اداری،
افزایــش رضایــت شــهروندان و شناســایی
فرایندهای مســتعد فســاد در نظام اداری و
اصالح آن از مهــم ترین اهداف مــد نظر این
آییننامه اســت .عضو شــورای شــهر مشهد
شــش برابر «معامالت جزء» را سقف پاداش
برای گزارشــگران فســاد اعالم کرد وگفت:
این رقــم در ســال  200 ،98میلیون تومان
اســت ،با توجه به ایــن که معامــات جزء هر
سال تغییر میکند ،بنابراین رقم اعالم شده
هر ســال بــه روز رســانی میشــود و افزایش
مییابــد .گندمــی یــادآور شــد :بخشــی از
فســادها مربوط به امالک شــهرداری است

و آییننامــه حقالکشــف را در اولین جلســه
علنی که حدود دو هفته آینده است ،تصویب
میکنیم کــه در این صــورت ارقــام متفاوت
می شــود ،بنابراین بخشــی از این فسادها و
رشوهها مربوط به امالک است و در این حوزه
بحث زیاد داریم.
•پس از تایید فرمانداری ،آییننامه برای
اجرا به شهرداری ابالغ میشود

عضو شورای شــهر مشــهد در خصوص زمان
اجرایــی شــدن آییننامــه نیز گفــت :مصوبه
شــورا بر اســاس قانون باید بــه هیئت تطبیق
فرمانداری ارجاع داده شــود و بعد از دو هفته
چنانچهمشکلینداشت،مصوبهقطعیتلقی
و بعــد از ابالغ به شــهرداری ،اجرا میشــود.

همچنین سیدمحسن حســینی پویا ،رئیس
کمیســیون حقوقــی شــورای شــهر مشــهد
نیز در ایــن زمینــه به تســنیم گفــت :اهداف
سوتزنی و منظور از فساد اداری نیز مشخص
اســت و ما صرفا فســاد اداری را کــه مرتبط با
کار حرفهای شــهرداری اســت در نظر داریم
و وارد حریــم خصوصــی هیــچ شــخصی نیز
نخواهیم شد.در شــهرداری از قبل ،بازرسی
و حراست وجود داشته و تنها اتفاق جدید این
است که از کسانی که فساد را اعالم میکنند
حمایت معنــوی و مادی می شــود .وی تاکید
کرد :سامانه «سوتزنی» نمونه داخلی ندارد
البته طرحی به مجلــس رفته و هنوز تبدیل به
قانون نشده اســت؛ مصوبه ســوتزنی اما در
شهرداری مشهد تبدیل به قانون شده است.

دبیر بخش آذین بندی سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد خبر داد:

مدرسه پاییزه دینپژوهی در مشهد آغاز به کار کرد

دبیر بخش آذین بندی سومین جشنواره هنر های شهری مشهد از توجه به جنبه
های آیینی و ریشــه های فرهنگی در تزیینات موقت شــهری خبــر داد .به گزارش
دبیرخانه سومین جشنواره هنر های شهری مشهد ،مهدی اشراقی گفت :رویکرد
بخش آذین بندی ،فراهم کــردن زمینه های علمی و عملی بــرای تحقیق و تجربه
های جدید مبتنی بر فرهنگ و ســنت های ایرانی -اسالمی در آذین بندی شهر و
بررسی و تحقیق درباره آداب و رسوم کشورهای همسایه است که در آن ها مراسم
نوروز برگزار می شود.

مدرسه پاییزه دینپژوهی با رهیافت چندرشته ای به دین و با استفاده از نظرات استادان داخلی و
خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد .مسئول هماهنگ کننده این برنامه در گفت و
گو با ایرنا در خصوص این مدرسه گفت :این برنامه به صورت یک بسته آموزشی در نظرگرفته شده و
با برگزاری کنفرانس و همایش بسیار متفاوت است .رسول اکبری افزود :این دوره همانند برگزاری
کالس دو طرفه است و استادان مدعو به سواالت دانشجویان پاسخ خواهند داد .وی افزود :در این
مدرسه پاییزه که در طول سه روز برگزار می شود ،استادان داخلی و خارجی از رشته های مختلف
علوم انسانی با تمرکز بر نمونه های پژوهشی ،مباحث خود را مطرح می کنند.

حفظ آیین و فرهنگ در تزیینات موقت شهری
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نمایشــگاه فرهنگــی و هنری بــا موضــوع اربعین و
دهه آخر صفر در دانشــکده داروســازی مشهد برپا
و در حاشــیه آن نیــز مراســم ســوگواری دهــه آخر
صفر برگزار شــد .به گزارش خراســان رضوی ،روز
گذشته نمایشــگاهی به همت اســتادان دانشکده
داروسازی مشــهد در محل این دانشــکده برپا شد
که شامل نمایشــگاه عکس از آثار اســتادان از سفر
اربعین و زیارت عتبات عالیات ،نمایش و فروشگاه
عرضه محصوالت فرهنگــی و مذهبی ،کتاب های
مذهبی و اعتقادی و همچنین غرفه معرفی برنامه
های کاربردی تلفن همراه در حــوزه های مذهبی
و غرفه پاســخ گویــی به شــبهات دینــی و اعتقادی
بــود که همگــی ایــن مــوارد توســط اســتادان این
دانشکده خریداری شده اســت و با تخفیف بیش از
 70درصد در اختیار دانشجویان قرار گرفت .پایان
بخش این نمایشــگاه فرهنگی مذهبــی نیز اجرای
مراســم مذهبی عزاداری و سخنرانی مسئول نهاد
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فردوسی بود.

پلمب  5موسسه زیبایی غیرمجاز
در مشهد
قاضی گشت سیار تعزیرات حکومتی استان گفت:
پنج موسسه زیبایی متخلف و بدون مجوز در مشهد
پلمب شــد .به گزارش «خراســان رضــوی» ،امید
جلیلی اظهار کرد :در راستای بررسی و نظارت بر
کلینیک های زیبایی شهر که بدون هیچ مجوزی
به صورت زیــر زمینی در حــال فعالیت هســتند،
صبح روز گذشته در گشت مشترک دانشگاه علوم
پزشکی و گشت سیار اداره کل تعزیرات حکومتی
اســتان ،پنج موسســه زیبایی غیر مجاز شناسایی
و پس از انجام بررســی هــای اولیه و محرز شــدن
تخلفات ،با دستور قاضی دشتی فدکی جانشین
معــاون دادســتان ،این واحــد ها پلمب شــد .وی
درباره نوع تخلفات این موسســات زیبایی گفت:
تخلــف اصلــی ایــن موسســات ،دخالــت در امور
پزشــکی از قبیل لیزر درمانی ،بوتاکس و فعالیت
های مربوط به الغــری بدون هیــچ گونه مجوزی
بوده است که پرونده این موسسات برای رسیدگی
به مراجع رسیدگی کننده ارجاع شد.

مدیرکلدامپزشکیاستاناعالمکرد:

نظارت بر فراورده های خام دامی
مورداستفادهدرهیئتهایمذهبی

مدیــر کل دام پزشــکی اســتان گفت :همزمــان با
اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دام پزشکی
در دهه آخر مــاه صفر و ورود هیئــت های مذهبی و
عزاداری به مشــهد الرضــا (ع) گروه هــای نظارتی
برای تشــدید نظــارت بر فــراورده های خــام دامی
مورد اســتفاده در هیئت های مذهبی ،در آمادگی
کامل هســتند .به گزارش روابط عمومی اداره کل
دام پزشکی استان ،دکتر شریعتی اظهار کرد79 :
گروه دام پزشکی در قالب گروه های ثابت و سیار در
مشهد و دیگر شهرستان های استان در ایام تعطیل
درحالت آماده باش هستند.

