ا ز میان خبر ها
گوناگون

سرپرستدانشکدهتربتجام:

وبا در تربت جام مشاهده نشده
است
حقدادی /سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت
جام گفــت :هم اکنــون مــوردی از بیمــاری وبا در
شهرســتان های تربت جام و صالح آباد شناســایی
نشده است.
به گزارش خراسان رضوی ،دکتر محمد محمدی
با اشــاره بــه مهــم ترین عالیــم و نشــانه هــای این
بیماری افــزود :بیماری وبــا از راه تماس یا مصرف
آب و خــوراک آلوده شــیوع پیــدا می کند کــه باید
مردم موارد بهداشت فردی و اجتماعی را بیشتر از
گذشته رعایت کنند  ،استفراغ بدون حالت تهوع ،
اسهال آبکی شدید  ،احساس پری و غرغر شکم ،کم
آبی شدید بدن و ...از جمله مهم ترین عالیم و نشانه
های بیماری وباست.
وی با اشــاره به راه های انتقال بیماری ادامه داد:
مصرف آب آلوده ،مصــرف میوه و ســبزیجات خام
آلوده ،اســتفاده از غذاهای پخته و نیم پخته آلوده
از جمله راه های انتقال بیماری است .مردم توجه
داشــته باشــند در صــورت داشــتن عالیــم باید به
نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند
و برای جلوگیری از کم آبی بدن مصرف مایعات را
افزایش دهنــد  ،همه مراکز بهداشــتی درمانی در
منطقــه غربالگری را انجام می دهنــد و در صورت
مشــاهده مورد مشــکوک بالفاصله نمونــه گیری
آزمایشگاهی انجام و درمان آغاز می شود.
دکتر محمدی با اشــاره بــه راه های پیشــگیری از
بیماری وبا گفت :استفاده از آب آشامیدنی سالم ،
استفاده از آب سالم برای شست وشو ،ضدعفونی
کردن میوه و سبزی در منزل ،جوشاندن آب برای
تهیــه شیرخشــک اطفــال و جوشــاندن شــیر غیر
پاســتوریزه (محلی)  ،دفع بهداشتی فاضالب ها و
زباله های خانگی ،گرم کردن و پختن غذا به میزان
کافی ،رعایت بهداشت فردی و شست وشوی دست
ها با آب و صابون و ...ازجمله راه های پیشگیری از
بیماری وباست.
وی تاکیــد کــرد :شــهروندان از بهداشــتی بــودن
آب مصرفــی مطمئــن شــوند ،محلــول مخصوص
شست وشوی سبزیجات را از داروخانه تهیه کنند و
میوه و سبزیجات را با آن محلول شست وشو دهند و
به شستن صحیح دست ها توجه کنند.

نخستیننمایشگاهصنایعدستی
و جشنواره غذا در فریمان
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی فریمان گفت« :نخستین نمایشگاه صنایع
دســتی و جشــنواره غذا» در این شهرستان برگزار
میشود.به گزارش روابط عمومی ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خراســان
رضوی ،محمد جواد بلبلی افزود« :این نمایشــگاه
از فردا تا  17تیرماه امســال در محل ســالن شهید
موسوی جنب باغ ملی برگزار خواهد شد».
وی ادامــه داد« :این نمایشــگاه صنایعدســتی در
رشــتههای مختلــف و متنــوع برگزار خواهد شــد
و تمهیداتــی برای تســهیل حضــور هنرمنــدان از
اســتانهای خراســان رضوی ،خراســان شمالی،
خراسان جنوبی و لرستان اندیشیده شده است».
بلبلــی اظهــار کــرد« :برگــزاری بازیهــای بومی
محلی از دیگر برنامههای جانبی این نمایشــگاه و
جشنواره است».

دستگیری 3حفارغیرمجاز
درقوچان
فرمانده یــگان حفاظت میراثفرهنگی خراســان
رضــوی از دســتگیری ســه حفــار غیرمجــاز در
شهرستان قوچان خبر داد.
ث فرهنگی،
به گزارش روابطعمومی ادارهکل میرا 
گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضــوی،
ســرهنگ محمدعلی مدیر با اعالم این خبر افزود:
«در پی کسب خبر رسیده از انجمن میراثفرهنگی
روســتای «آبجهان» مبنــی بر فعالیــت یک گروه
حفار در ارتفاعــات «آله» این روســتا ،با هماهنگی
پاسگاه انتظامی امام قلی ،نیروهای یگان حفاظت
به محل اعــزام و تعداد ســه حفار در حیــن حفاری
غیرمجاز دستگیر شدند».
مدیر ادامه داد« :از این افراد آالت و ادوات حفاری
کشــف و ضبــط شــد و متهمــان بــه همــراه پرونده
تشــکیل شــده به مراجع قضایــی معرفی شــدند و
موضوع در حال پیگیری است».
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وزیر ارشاد در مراسم سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور:

پیگیرثبتروزملی ورودامامرضا بهنیشابور
درتقویمملیهستیم
(ع)

شجاعی مهر /وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در مراســم بزرگداشت دهم تیر ،ســالروز ورود
امام رضا (ع) به نیشابور گفت :پیگیر ثبت روز
ملیورودامامرضا(ع)بهنیشابوردرتقویمملی
هستیم.
به گزارش خراســان رضوی ،همزمــان با دهم
تیرمــاه ســالروز ورود تاریخی امام رضــا(ع) به
نیشابوروایرادحدیثارزشمندسلسلةالذهب،
آیینبزرگداشتیباحضوروزیرارشاد،برخیاز
نمایندگانمجلس،استاندارخراسانرضویو
سایرمسئوالناستانیوشهرستانیدرنیشابور
برگزارشد.
محمد مهدی اسماعیلی در این مراسم اظهار
کرد :روزی که خالفت عباسی به زعم خودش
برای این که درخشــش نور امامت را در مدینه
بگیرد ،امام رئــوف را وادار به هجرت کرد هیچ
گاه به ذهن عمال خالفــت خطور نمیکرد که
اینهجرت تاریخساز که پس از هجرت پیامبر
ازمکهبهمدینهدومینهجرتتاریخسازجهان
اسال ماستمنشأحرکاتبزرگوشکلگیری
تمدنرضویشود.
اســماعیلی گفت :آن چــه که در قرون ســوم تا
پنجم به نام درخشش تمدن اسالمی شناخته
میشود نقطه عطف آن ،این هجرت تاریخساز
است و مسیر حرکت طوری در نظر گرفته شده
بود که به گمان خودشان محبان اهل بیت (ع)
کمتر موفق به زیــارت امام رئوف شــوند اما در
ن خطه علمپرور نیشابور که یادگاری از دوره
ای 
شکوه خراسان بزرگ است در ازدحام کاتبان
و دانشــمندان و نویســندگان ،امام رضا (ع)به
ن حدیثی از ائمه اطهار و اجدادش به
اصرار آنا 
نقل از خداوند متعال نقل مــی کند و توحید را

•پیامرئیسمجلسبهمناسبتسالروزورود
امامرضا(ع)بهنیشابور

با امامت پیوند میزند و سپس شرط توحید را
امامت قرار می دهــد و امام رئوف کلیدیترین
جملــه تاریخی را در مســیر هجرتــش از مدینه
به مرو بیان میکنــد که تا امروز بــر تارک علم و
فقاهت و امامت میدرخشــد و مردم نیشــابور
ن مقطع تاریخی به واســطه حضور علما و
در ای 
مشاهیروکتابحدیثاینافتخارراداشتندکه
میزبانبیانونگارشاینحدیثالهیباشند.
وی خاطرنشــان کــرد :نیشــابور در همه طول
تاریــخ بــا علمــای بزرگــش و کتابخانههــای
تاریخیاشبهعنوانشهرعلمشناختهمیشود
و با همه مفاخر و مشاهیر آن با خیام و عطارش
گواه از وجود یک سرزمین متعالی در مهد علم
ودانشدرایرانزمیناست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی تصریح کرد:
افتخــار نیشــابور اســت کــه کتابــت حدیث
گهربار «سلســلة الذهب» در این شهر انجام

رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون فوتبال در مشهد:

اجازه زدوبنددرفوتبال را نمیدهیم
رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون فوتبال
گفــت :عــدهای میخواهند نفــوذ و فرزند و
نزدیــکان خــود را وارد فوتبال کننــد ،اما تا
روزی کــه در فدراســیون فوتبــال هســتیم،
اجــازه نخواهیم داد کســی ســوء اســتفاده
کنــد .غالمرضــا جبــاری در کارگاه بــزرگ
فوتبال پایه که در مشهد برگزار شد ،افزود:
امیدوارم فدراســیون فوتبال به ثبات برسد
و نقشــه راه مــدارس و فوتبــال پایــه توســط
فدراســیون اجرا شــود تــا چهار ســال دیگر
فوتبال ایــران به جایی برســد که هیــچ زد و
بندی در آن وجود نداشــته باشــد .کســانی
کــه از بیراهه بــه دنبال پیشــرفت هســتند،
روزی بــه دره خواهنــد افتــاد .متاســفانه

عدهای از مســئوالن نیــز به دلیــل نبود یک
نقشــه مــدون متوجــه ایــن قضیه نیســتند.
وی با اشــاره به این که به دنبــال جایگزینی
تعادل به جای تالطم در فدراسیون هستیم،
خاطر نشان کرد :فدراسیون فوتبال اگر این
نقشــه راه را اجرایی کند در واقــع راه نجات
را در پیش گرفته اســت .جبــاری ادامه داد:
هیئت فوتبال خراســان رضوی متوجه شــد
که در جشنواره ها و مسابقات فوتبال پایه و
ساختار درســتی وجود ندارد و این قضیه را
به طور جدی پیگیری کرد .یک ایراد کوچک
میتوانــد یک ســاختار بــزرگ را با اشــکال
مواجه کند .تدوین این نقشه راه در خراسان
رضوی را یک اتفاق خوب میدانم.

ناصریباپیکانتمدیدکرد
دروازه بــان مشــهدی برای حضــور در لیگ
برتر امســال قرارداد خــود را با تیــم فوتبال
پیکان تمدید کرد .محمد ناصری درواز ه بان
 29ســاله که در لیگ بیســت و یکم پیراهن
پیــکان را برتــن کرده بــود ،بــرای یک فصل
دیگر در جمع شــاگردان مجتبی حســینی
مانــدگار شــد .ایــن دروازهبــان باتجربه که
ســابقه بازی در تیمهای سپاهان ،گسترش

فوالد ،استقالل ،شهرخودرو ،سیاهجامگان
و آلومینیوم اراک را هم در کارنامه دارد ،بعد
از توافق با امیر عطابخش مدیر عامل باشگاه
پیکان قراردادش را به مدت یک ســال دیگر
تمدید کرد .ناصری در تمرینات پیش فصل
پیکان نیز حضور یافته اســت و خودش را در
کنار دیگر بازیکنان برای لیگ برتر بیست و
دوم آماده خواهد کرد.

مداری
بازگشتاشتادسازهبهعرصهتی 
مدیــر عامــل باشــگاه اشــتاد ســازه مشــهد
از بازگشــت بــه عرصه تیــمداری بــا تکیه بر
بازیکنــان بومی خبر داد .ســعید حســامی
درخصوص بازگشــت باشــگاه اشــتاد سازه
بــه عرصــه تیــم داری گفــت :بــا قــدرت بــه
عرصــه تیــم داری بازمیگردم  ،امــا با توجه
به شــرایط و تصمیمات هیئت رئیسه تمرکز
ما بر ورزش بومی اســتان برای اســتفاده از
ظرفیت آن است چرا که چندین سال است
تیــم هندبــال آقایان اســتان مغفــول مانده
اســت .نبایــد فراموش کنیــم که خراســان
رضوی مهد هندبال کشور است و جای کار
بســیاری دارد .وی درخصوص ارتباط خود
با فدراسیون پس از بازگشتش افزود :برخی
گالیهها از ســمت مــن و فدراســیون وجود
داشــت امــا خوشــبختانه رفع شــد و اکنون

ارتباط خوبی با فدراســیون هندبال داریم.
عالوه بر هندبــال آقایان ،در تمــام ردههای
ســنی احتماال در عرصه والیبال هم شــروع
به کار خواهیــم کرد.حســامی در خصوص
عملکرد باشگاه اشتاد ســازه و حمایتها از
این باشگاه تصریح کرد :در گذشته تمرکز ما
روی قهرمانی بود ،اما اکنون به دنبال تقویت
پایهها هســتیم و یکیاز برنامههای باشگاه
برای آینده تشــکیل پنج تیم هندبال در پنج
رده سنی است .وی ادامه داد :قبال آنطور
که بایــد و شــاید حمایتی وجود نداشــت که
بخواهیــم برنامههای زیــادی را وارد ورزش
کنیــم  ،اما االن بــرای تقویت پایههــا در رده
نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن
بــرای راهانــدازی یــک ســاختار حرفــهای
سرمایهگذاری میکنیم.

شده اســت و نیشــابور از این جهت مایه فخر
تمام خراسان و ایران زمین است؛ امیدوارم
با استفاده از این ظرفیت و پیگیری مناسب،
روز ملــی ورود امام رضــا (ع) به نیشــابور در
تقویم ملی ثبت شود.
اســماعیلی افــزود :بزرگداشــت ایــن اتفــاق
تاریخی متأسفانه آن طور که باید ،انجام نشده
است و امیدواریم بتوانیم با پتانسیل و ظرفیت
شهرســتان نیشــابور بــا برنامهریزی مناســب
حدیث«سلسلةالذهب»امامرضا(ع)رابهتمام
مردمجهانمعرفیوتبیینکنیم.
وی اظهار کرد :اهتمام مــا در وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمیآناستتارویدادبزرگمذهبی
و جریانساز حدیث سلسلة الذهب نیشابور با
محوریت شهر نیشــابور را که همیشه مهد علم
و دانش ایران و جهان بوده اســت هر چه بهتر و
باشکوهتربرگزارکنیم.

در ادامــه ایــن مراســم ،هاجــر چنارانــی،
نماینده مــردم نیشــابور ،فیــروزه و زبرخان
پیام رئیس مجلس شــورای اســامی به این
مراســم را قرائت کرد کــه در بخشــی از این
پیام آمده بــود «:ورود حضــرت ثامنالحجج
به خاک ایران اگر چه به اجبار خلیفه غاصب
و براســاس سیاســت ریاکارانه او برای مهار
امام صورت گرفت اما بــا تدبیر امام رضا(ع)
و سیاســت حکیمانــه ایشــان منشــأ برکــت
برای ایران و به قــدرت دین و تشــیع تبدیل
شــد .رفتار و گفتار ایشــان در مســیر به ویژه
ماجرای ورود ایشــان به نیشــابور کــه در آن
روزگار مهد علــم بود یکــی از جلوههای این
سیاســتورزی حکیمانه اســت و در حدیث
قدسی جاودانه سلسلةالذهب تکیه انسان
و جامعه دینمدار به قــدرت الهی و اعتقاد و
التزام به والیت اســت که میتوانــد تضمین
کننده سعادت ما باشد.
آیینبزرگداشتاینحرکتونقطهاوجآنتوقف
در نیشــابور و آن ماجــرای پرشــور یک فرصت
برای رفع غفلت اســت تا به مبانی خود رجوع و
مســیرمان را تصحیح کنیم چیزی که همیشه
ن نیازمندیم و در مواقع حساس و تاریخساز
به آ 
مانندامروزنیازمندترازهمیشه».
همچنین یعقوبعلی نظری ،استاندار خراسان
رضوی در این مراسم گفت :ورود امام رضا(ع)
به نیشــابور همان گونه که برای مردم نیشابور
منشأخیروبرکتدرطولتاریخبودهوهمچنان
هست ،برای مردم اســتان و سراسر کشور نیز
خیروبرکتداشتهاست.

مدیر عامل جدید منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون معرفی شد
کلثومیــان /ســید جــال هاشــمی بــه عنــوان
مدیرعامل و نایب رئیس جدید هیئت مدیره منطقه
ویژه اقتصادی دوغارون منصوب شد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل منطقه
ویژه اقتصادی دوغــارون با تصویــب هیئت مدیره
منطقه ویــژه اقتصــادی دوغارون ،مهندس ســید
جالل هاشمی به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس
جدید هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
منصوب شد.
همچنین در این جلســه ،محمد وجدانی به عنوان
رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
انتخاب شــد .هیئت مدیره منطقــه ویژه اقتصادی
دوغــارون از زحمــات محمــد رســتمی مدیرعامل
قبلی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز قدردانی
کرد.

آغازبرداشتکاملینا از 24هکتار
ازاراضیکشاورزیجوین
شمس آبادی /مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان
جوین از آغاز برداشت دانه روغنی کاملینا از سطح
 24هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر
داد .به گزارش خراسان رضوی ،علی اکبر قارزی
افزود :ترویج کشت دانه های روغنی الزمه تامین
امنیت غذایی در کشور است.
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هکتار و امسال برای دومین سال در شهرستان
 24هکتــار از اراضــی کشــاورزی به کشــت این
دانه روغنی اختصاص یافته اســت .وی افزود:
ایــن گیــاه کمآ بطلــب بــوده ،در برابر ســرما و
خشــکی مقــاوم و بــه طــور کلــی بــا آب و هوای
منطقه سازگار اســت ،همچنین این گیاه هزینه
تولید پایینــی دارد و بــه همین دلیل کشــت آن
برای کشاورزان مقرون به صرفه است.
قارزی ادامه داد :کشت گیاه کاملینا در جوین در
ماه های مهر و آبان انجام شــد که میــزان مصرف
بذر  ۶تا  ۷کیلوگرم در هکتار بــود و این دانههای
روغنــی در بهــار برداشــت مــی شــود .متوســط
عملکــرد این گیاه نیــز  ۲تن در هکتــار پیشبینی
شده است.
شــایان ذکر اســت کلزا و کنجد از دیگر دانههای
روغنــی هســتند کــه در شهرســتان جوین کشــت
میشوند.

