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ماه رمضان ،ماه نزول قرآن و شب های قدر ،ماه
عبادت ،اطاعت و خودسازی است .در واقع ماه
شب زنده داری ،تقویت اراده ها ،انس با قرآن و
مــاه معرفــت خدایــی اســت .مــاه حمایــت از
صفحه 8
محرومــان و ایتــام ،مــاه...

عکس :میزان

یادداشت

حجت االسالم خادمیان
کارشناس مذهبی

اخبار

اخبار

شهرستان ها

مدیرعاملفوالدخراسانخبرداد:

افزایش 18درصدی تولید
آهن اسفنجی در سال
گذشته

مدیرعامــل فــوالد خراســان از افزایــش 18
درصدی تولید آهن اسفنجی در سال گذشته
خبر داد و افــزود:در تولید میلگــرد نیز کاهش
نسبتا کمی در تولید داشته ایم و علت آن تولید
محصول با توجــه به درخواســت بــازار بوده و
همچنین در فروش محصوالت 27درصد رشد
داشــته کــه  639هزارتن محصول بــه فروش
رســیده اســت و در مقابل  530هزارتن تولید
داشته ایم و در فروش شمش  197درصد رشد
حاصل شده اســت .به گزارش روابط عمومی
فــوالد خراســان مدیرعامــل فوالد خراســان
تصریح کرد :در سالی که گذشت در مجموعه
فوالد خراسان  1200میلیارد تومان سرمایه
گذاری به ثمر رســید که شــامل فوالدســازی
شماره 2با سرمایه گذاری 700میلیارد تومان
و کارخانه گندله سازی با سرمایه گذاری 500
میلیارد تومان که تست سرد آن در سال گذشته
انجام شــد و در اردیبهشــت امســال با حضور
ریاســت محترم جمهور افتتاح شــد کــه با این
افتتاح ،زنجیره تولید در فوالد خراسان تکمیل
و باعث ایجاد توازن و رسیدن صرفه در مقایسه
اقتصــادی و تکمیل زنجیره تولیــد از کارخانه
نورد تا گندله سازی شد.

اخبار

فرهنگی

فرهنگی

بانصبسومینکاشیماندگاراستانبرسردرمنزلدکتریعقوبدانشدوستصورتگرفت

تجلیل از معما ِر «دانش دوست»

روز گذشــته و همزمان با برگزاری آیین نکوداشــت دکتر
«یعقوب دانش دوست» ،سومین کاشی ماندگار استان بر
سر در منزل این استاد برجسته معماری نصب شد .پس از
نصب کاشی ماندگار به نام استاد عثمان محمدپرست در
مشهد و خواف و همچنین نصب این کاشی بر سر در منزل
دکتر یاحقی ،ســومین کاشــی ماندگار خراســان رضوی
بر ســر در منــزل این اســتاد برجســته نصب شــد .یعقوب
دانش دوســت اســتاد برجســته معماری و مرمت بناهای
تاریخی ،محقق و مؤلف ،در ســال  1317خورشیدی در
دیار شهریار ،تبریز چشــم به جهان گشود .پدرش کارمند
دارایی بود که به اقتضای کارش زمانی که وی ســه ســال
بیشــتر نداشــت به مشــهد مهاجرت می کند .اوکه دانش
آموختــه معمــاری در مقطع فوق لیســانس و شهرســازی
در مقطــع دکتــرا از دانشــگاه تهران اســت ،جــزو  15نفر
برگزیده ای بود که در سال  1344به استخدام وزارتخانه
فرهنگ و هنر درآمد .حضور اســتادان ماهر و خبره نظیر
استاد «پیرنیا» در شـــناخت ویژگی های معماری ایرانی،
مهم ترین عامل شــناخت او از هویت بناهای تاریخی بوده
اســت .اولیــن تجربه اســتاد در زمینــه مرمت و بازســازی
اماکن تاریخی ،مجموعه «گنجعلی خان کرمان» و میدان
بزرگ آن بود و پس از آن بناهای متعددی را مرمت کرد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان،
یعقــوب دانش دوســت با اعالم بــه وجود آمــدن ضایعه در
گنبد طالیی حــرم مطهر حضرت رضا(ع) به مشــهد آمد و

با دقت و بینش علمی ،این گنبد را برجای خود مســتحکم
کرد .وی سپس با تأسیس ســازمان حفاظت آثار باستانی
ایران ،رئیس دفتر فنی خراســان شــد .طبع پژوهشــگر و
محقق دکتـــر دانش دوست مهم ترین دلیل استعفای وی
از ریاست دفتر فنی بود که او را به سوی کشفیات معماری
سوق داد .رهایی از قید و بندهای مســئولیت ،فرصتی را
فراهم آورد تا وی فعالیت هــای خود در حوزه تالیف کتاب
را ادامه دهد .وی در ســال  1392لوح و تندیس تقدیر را
از ریاست جمهوری وقت دریافت کرد و در سال 1394به
دلیل مســاعی فرهنگی ،لوح و نشــان فردوســی را از وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد .دکتر دانش دوسـت
صاحب مقاالت متـــعددی است که در نشــریات داخلی و
خارجی به چاپ رسیده است .اما دو اِلمان یادبود همواره
برای ایشــان جایگاهی خــاص در زندگی داشــته و دارد.
طراحی اِلمان فلکه پارک ملت در سال 1346ش .به وی
واگذار شد که این اثر « به سوی نور » نام گرفت و روز افتتاح
آن ،بهترین خاطره اســتاد از دوران زندگانی بوده اســت.
«همیشــه به ســوی او » نام اِلمان دیگر دکتر دانش دوست
است که آن را برای میدان راه آهن مشـــهد طراحی و اجرا
کرده اســـت .هــم اکنون دکتــر دانش دوســت ناظر عالی
بناها و آثار تاریخی خراسـان و عضـو شـورای فنی اداره کل
میـراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است .شایان
ذکر است مراسم نکو داشت این اســتاد نیز عصر دیروز در
موزه خراسان بزرگ برگزار شد.

معاون جهادکشاورزیاستان:

شکاف قیمت داخلی و
صادراتی زعفران مشکل
آفرین شده است
مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی
خراســان رضوی گفت :شــکاف موجــود بین
قیمــت زعفــران در داخل کشــور با نــرخ های
صادراتــی موجــب ســوء اســتفاده تجــار از
تولیدکنندگان شده اســت .رامین اسمی ،در
گفت و گو با ایرنا اظهار کــرد :این روند به گونه
ای است که زعفران کاران عمدتا از سود اصلی
تولیدات خود محروم هســتند .وی بیان کرد:
نبود یک مرجع قیمتی برای محصول زعفران
در دنیا موجب شــده قیمت زعفــران نه تنها در
ایران بلکــه در بازارهــای خارجی نیــز چندان
شفاف نباشــد و همین امر شکاف قیمتی قابل
توجهی را بین بازار داخل و بازارهای صادراتی
ایجاد کرده است .مسئول امور زعفران سازمان
جهاد کشاورزی خراســان رضوی اظهار کرد:
این نبــود شــفافیت در بــازار زعفــران موجب
شده است با توجه به رقابت شــدید بین تجار و
صادرکنندگان ،تعیین قیمت ها کار دشواری
باشــد .وی بیان کرد :زعفــران ایــران در بازار
داخل و جهــان با نرخ هــای مختلفی به فروش
می رســد و می توان گفــت قیمــت واقعی این
محصول مشخص نیست.
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«ضیافت الهی» در 90بقعه متبرکه استان
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان از اجـرای طـرح
ضیافـت الهـی در  90بقعـه متبرکـه شـاخص اسـتان خبـر
داد .بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور
خیریـه اسـتان ،حجـت االسلام «محمـد احمـدزاده» در
نشسـت خبـری اجـرای ایـن طـرح کـه روز گذشـته برگـزار
شـد ،طـرح ضیافـت الهـی را برگرفتـه از خطبـه شـعبانیه
پیامبـر (ص) دانسـت و گفت :این طـرح از  27اردیبهشـت
آغـاز و تـا  26خـرداد اجـرا مـی شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :اقامـه نمـاز جماعـت ،برپایـی خیمه
های معرفت ،ایجاد  18غرفه کـودک و نوجوان 27 ،غرفه
مشـاوره دینـی ،وقـف و خانـواده و چهـار غرفـه چندرسـانه
ای ،برپایـی نمایشـگاه عرضـه محصـوالت فرهنگـی در 9
بقعـه متبرکـه ،برگـزاری 70محفـل انـس بـا قـرآن کریـم با

برگزاریشبشعربزرگداشتفردوسیدرتربتجام
حقـدادی /همزمـان بـا روز پاسداشـت زبـان فارسـی و
بزرگداشـت معماربـزرگ فرهنـگ وادب حکیـم ابوالقاسـم
فردوسـی سـومین فصل آزاد شـعر تربت جام به همت اداره
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،آمـوزش و پـرورش و همـکاری
انجمن شـعر با حضور مدیران اجرایی ،شـاعران شهرستان
های تربت جـام ،تایبـاد و باخرز وبا شـرکت عالقـه مندان به
شـعرو شـاعری در سـالن فرهنگی هنری والیت شهرسـتان
بـا شـکوه خاصـی برگزار شـد.
درایـن محفل ادبـی رئیـس فرهنگ و ارشـاد اسلامی تربت
جـام گفـت  :شـب شـعربه مناسـبت بزرگداشـت حکیـم
ابوالقاسم فردوسـی و پاسداشت زبان فارسـی برگزار شدو
شـاعران شهرسـتان فعالیـت هـای بسـیار خوبـی دارندکـه
قابـل قبـول در اسـتان خراسـان اسـت.
نعمـت ا ...فیـاض افزود:شـاعران شهرسـتان با هـم تعامل ،
مراوده وارتباط بسـیار صمیمانه دارند و حضـور چهره های
جوان بـه اصحاب فرهنـگ  ،انجمن شـعرتربت جـام موجب
شـده روز بـه روز بـال و پـر بیشـتری بگیـرد .وی تصریـح
کرد:بـه همـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی انجمـن
های ادبی در سـطح کشـور در حـال سـامان دهی اسـت و تا
االن پنـج انجمن ادبـی فعال شهرسـتان بـه ثبت رسـیده که

مدیرفضایسبزشهریشهرداریمشهد:

مدیرکل بهزیستی استان:

 ۱۰درصدمددجویاناستانتحت
پوششمراکزغیردولتیهستند

ثبت دومین وقف جدید علم
و فناوری در سبزوار

مدیر فضای سبز شهری شــهرداری مشهد گفت :برای
فصل تابستان و همچنین زیباسازی شهر در  845نقطه
از شــهر ،پنج میلیون گل فصلی با تنوع گونهای کاشته
خواهد شــد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،مهدی یعقوبی اظهار کرد :در اردیبهشت امسال
در کلیه ســطوح گلکاری ،کاشــت گل ها در قالب طرح
مشخص و با تفکیک رنگ انجام شد.
وی با بیان این که کاشت گل ها آغاز شده است و تا پایان
خرداد به اتمام خواهد رسید ،افزود :به منظور افزایش
تنوع گل ها ســی و شــش نوع گل در نقاط مختلف شهر
کاشته خواهد شد .مدیر فضای سبز شهری شهرداری
مشهد تصریح کرد :برای زیباسازی بهتر سطوح فضای
سبز ،همزمان لکهگیری و نشاءکاری چمن نیز در حال
انجام است تا بتوانیم زیبایی بصری بیشتری را در شهر
ایجاد کنیم.

مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی گفت :هم اکنون
تنهــا  ۱۰درصــد مددجویــان بهزیســتی زیــر پوشــش
مســتقیم مؤسســات و مراکــز غیردولتــی هســتند.
حمیدرضــا پوریوســف در گفتوگــو بــا تســنیم اظهــار
کرد :برخی مؤسسات که از بهزیســتی مجوز گرفتهاند
بــه افــراد و نهادهایــی کــه تحــت پوشــش بهزیســتی
نیســتند کمــک میکنند یا خدمــات میدهنــد که این
کار شــرعی و قانونی اشــکال دارد زیرا مجوز بهزیستی
بــرای حمایــت از مددجویان خــود این ســازمان صادر
میشود و فعالیتهای مؤسسه نیز باید در جهت منافع
مددجویان بهزیســتی باشــد .وی از مدیران مؤسسات
خیریــه و مراکــز تحــت پوشــش بهزیســتی خواســت به
هزاران مددجویی که باید از بهزیســتی خدمت بگیرند
اما در بهزیستی پرونده ندارند کمک کنند و به آن ها نیز
توجه داشته باشند.

کالته /رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه ســبزوار از
ثبت دومین وقف علــم و فناوری در این شهرســتان
خبر داد .حجت االســام حسین نیســاری در گفت
وگو با خراسان رضوی اظهارکرد :یک واحد تجاری
به ارزش سه میلیارد ریال ،توســط بهجت اسراری،
بانوینیکوکارسبزواریبانیتتوسعهعلموفناوری
های نوین و ایجاد اشتغال در این شهرستان به ثبت
رســید .وی با اشاره به پیشــتاز بودن بانوان در حوزه
موقوفاتعلمی،افزود:درسالگذشتهنیزنخستین
موقوفهعلموفناوریتوسطعزتکوثری،بانوینیک
اندیش به ثبت رسیده بود .رئیس اداره اوقاف و امور
خیریه سبزوار بیان کرد :از ابتدای سال 97تاکنون
پنجموقوفهدرسامانهجامعموقوفاتشهرستانهای
سبزواروخوشاببهثبترسیدهاست.

 5میلیون گل تابستانه در845
نقطه از شهر کاشته می شود

حضور قاریـان بیـن المللی ،ملـی ،اسـتانی و شهرسـتانی،
از جملـه برنامـه هـای طـرح ضیافـت الهی اسـت.
حجـت االسلام احمـدزاده با اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظم
رهبـری بـه افطـاری سـاده و بـا بیـان ایـن کـه  58بقعـه
متبرکـه سـفره افطـاری بـر پـا خواهـد شـد اظهـار کـرد :بـا
کمـک خیـران سـفره هـای افطـاری سـاده در  58بقعـه
متبرکـه خراسـان رضـوی گسـترده خواهـد شـد.
برگـزاری مراسـم میلاد امـام حسـن مجتبـی (ع) در 62
بقعـه ،احیـای شـب هـای قـدر در  73بقعـه ،ترتیـل خوانی
قـران کریـم در  66بقعـه ،جلسـات تفسـیر قـرآن در 44
بقعـه ،اقامـه نمـاز عیـد سـعید فطـر در  44بقعـه و مسـابقه
پیامکـی قـرآن کریـم از دیگـر برنامه هـای ایـن اداره کل در
مـاه مبـارک رمضـان اسـت.

آماربسـیار باالیـی در بیـن شهرسـتان های خراسـان اسـت.
رئیس آمـوزش و پـرورش تربت جام بـا گرامی داشـت حکیم
ابوالقاسـم فردوسـی وبـا اسـتفاده از آیـات الهـی گفـت :
عقل،تدبیروادب زیـر مجموعه هاو ابزار خرد هسـتند وعقل
و خـرد نجـات دهنـده زندگی اسـت .
غالمرضـا بهرامپـور افزود:متاسـفانه دربرخـی مسـائل
مذهبـی ،سیاسـی ،حزبـی و ....به جـای گفتمان متاسـفانه
مشـتمان مـی آیـد کـه دلیـل آن خالـی بـودن افـراد از خـرد
اسـت .وی تصریـح کرد:فردوسـی بـه مـا پنـد مـی دهـد
مواظـب و مراقـب و پاسداشـت چشـم ،گـوش و عقـل خـود
باشـیم کـه چـراغ هدایـت ماهسـتند .وی خاطرنشـان
کرد:مباحـث فردوسـی کاربـردی و دوای بیمـاری هـای
جسـمی وروحـی اسـت .
بهرامپور با اشـاره به سـروده های  20نفر از شـاعران شـیعه
و اهل سـنت بیان کـرد :معلمان آمـوزگار خردهسـتندو این
نشسـت هاودورهمی هابرای شـنیدن آیات الهی و سـخنان
بـزرگان اسـت که بـه انسـان هـا آرامـش مـی دهـد .در ادامه
این محفل ادبی۲۰ ،نفر از شـاعران شـیعه و اهل سنت تازه
ترین آثارو سـروده هایشـان را با موضوع آزاد قرائت کردند و
مورد تشـویق شـرکت کنندگان قـرار گرفتند.

خطر
بیکاری
500
کارگر

صفحه3

اخبار
جامعه

معاون بهزیستی خراسان رضوی
اعالم کرد

وقوع  16هزار و  600فقره
طالق در استان طی 2سال

معــاون امــور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی
خراســان رضوی گفت 16 :هــزار و  600فقره
طالق در اســتان طی دو سال گذشــته به وقوع
پیوستهاستکهالبتهمشاورههایپیشازطالق
توسطکارشناسانبهزیستیدراینمدتباعث
ســازش چهار هزار زوج متقاضی طالق شد .به
گزارش ایرنا ،غالمحسین حقدادی در نشست
«چالش های دعاوی زوجین» در دانشــگاه امام
رضا(ع)مشهداظهارکرد:ازدوسالقبلمشاوره
قبل از طالق از ســوی دادگستری به بهزیستی
واگذار شــد تا متقاضیــان طالق ابتدا مشــاوره
هایکارشناسانبهزیستیرادریافتکنند.وی
افزود 170:مرکزمشاورهو 40مرکزمددکاری
زیر پوشش بهزیستی خراسان رضوی است که
 30مرکــز از این تعداد به مشــاوره قبل از طالق
اختصاص دارد .وی گفت :طی دو سال گذشته
 200هــزار خدمت مشــاوره بــه 36هــزار زوج
ارائه شده که منبع اطالعاتی مهمی برای انجام
فعالیت های کارشناســانه و تحقیقاتی اســت.
حقدادی یادآور شــد :آمــار طالق در خراســان
رضویطیسالگذشتهروبهکاهشبودهکهاین
مهمدرنتیجهمشاورههایقبلازطالقاست.

روزگذشتهوباشاخصکیفی39

هوای مشهد برای دومین
روز پیاپی پاک شد

طبق گزارش مرکز پایش آالیندههای زیســت
محیطی شــهرداری ،کیفیت هوای مشهد روز
گذشته با شــاخص  39برای دومین روز پیاپی
پاک بود.

