
سیالب خراسان رضوی به مرز رسید روایت »ارزانی« از گرانی خرما

فعالیت سامانه بارشی پرباران طی هفته جاری 
تاکنــون در نقاط مختلف خراســان رضوی 
پیامدهایی از جمله ســیالب، انســداد جاده، 
آبگرفتگی خانه های روســتایی و تخلیه چند 
روســتا را در پی داشت که به خاطر تمهیدات 
از پیش اندیشیده شــده و فعالیت چشمگیر 

مسئوالن تلفات جانی نداشت...

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار خراســان 
رضوی با اشاره به افزایش بسیار زیاد قیمت 
خرما در بازار عمده فروشــی و خرده فروشی 
در آستانه شــب های چراغ برات و همچنین 
نزدیک شــدن به ماه مبارک رمضان گفت: 
انتظار می رود دولت و وزارت جهاد کشاورزی 

با توجه به در اختیار...

.......صفحه 4  .......صفحه 3 

نمرهمردودیبهادارهایکهنامجوانانرایدکمیکشد
آیت اهلل علم الهدی در همایش 

»جوان، جهاد و گام دوم«:
 بیانیه »گام دوم« 

 زمینه سازی 
برای ظهور است

.......صفحه 2

قدس به بهانه روز جوان بررسی کرد

.......صفحه 2 
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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بیانیه گام دوم انقالب، 
یک مانیفست حکیمانه در راستای زمینه سازی برای ظهور است.

آیت اهلل علم الهدی که دیروز در همایش »جوان، جهاد و گام دوم« 
در سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی مشهد سخن می گفت، 

بیانیه گام دوم را »دستور حکیمانه« ...

در خبرهای روز گذشــته داشتیم که فرماندار کاشمر گفته 
بود اجرای پروژه های آبخیزداری ســبب شــده تا خسارات 
سیل در این شهرســتان به حداقل برسد. به استناد همین 
گفته فرماندار کاشــمر و بر اســاس قواعد فنی بر این نکته 
می توان تأکید داشت که اگر در سال های گذشته به موضوع 
آبخیــزداری در کشــور و بخصوص خراســان رضوی توجه 

جدی تری می شد بی شک ...
.......صفحه 4
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چهار شنبه 28 فروردین 1398
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سال سی و دوم  
 شماره 8943  
ویژه نامه 3327 

.......صفحه 4

با هدف کمک به سیل زدگان 
صورت گرفت

راه اندازی 
اردوی جهادی 
تولید پوشاک 
توسط بانوان 

مشهدی
 بــه همــت گروهــی از خانواده های مشــهدی 
اردوی جهــادی تولید پوشــاک بــرای کمک به 
سیل زدگان راه اندازی شد.در این حرکت جهادی 
و هماهنگ، گروهی از بانوان مشهدی برای کمک 
به سیل زدگان اقدام به تولید 1000 دست لباس 
می کنند.مدیر این طرح در گفت و گو با خبرنگارما 
گفت: این حرکت خودجوش و مردمی با مشارکت 
حداقل ۵0 خانواده مشهدی صورت می گیرد و در 

این طرح هر خانواده ...

سوژه از شما / پیگیری از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
لطفًاابتدايپیامکلمه»سوژه«راقیدنمایید.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شمارهپیامک:300072305

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با جمعی از فرماندهان و معاونان ارتش:

نام گذاری روز ارتش، توان دفاعی کشور را تضمین کرد
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضــوی در دیدار بــا جمعی از 
فرماندهان و معاونان ارتش در منطقه شمال شــرق، با بیان اینکه 
شــما عزیزان در زمره سپاهیان امام زمان )عج( ثبت نام شده اید، 
گفت: آنچه ما از تحلیل های عقالنی نســبت به روایات و احادیث 
اســتفاده می کنیم، ســپاه امام زمان )عج( پیش از ظهور حضرت 
تشــکیل می شــود و شــما بزرگواران و عزیزان فداکار در زمره 

سپاهیان امام زمان )عج( ثبت نام شده اید.
آیــت اهلل علم الهدی بابیان اینکه نام گــذاری روز ارتش، جریان و 
اندیشه ای ارزشی برای این نهاد است که از مبدأ والیت سرچشمه 
گرفته، ادامه داد: برای بسیاری از شما که روزهای انقالب را درک 
نکرده اید، تنها به عنوان یک واقعه تاریخی قابل فهم است، اما برای 

ما که درک کردیم، بین آنچه امروز بیان می شــود تا آنچه آن روز 
رخ داده ، تفاوت وجود دارد.

حرکتارتش،جرقهنهاییپیروزیانقالببود
امام جمعه مشــهد مقدس به بیان نقش ارتش در پیروزی انقالب 
پرداخت و افــزود: جرقه آخری که انقالب اســالمی را به پیروزی 

رساند، حرکت ارتش بود؛ مردم مقابله و مبارزه کردند، اما درهرحال، 
آن جرقــه نهایی برای پیروزی انقالب را ارتش زد و آن حرکتی که 
نیروهای انقالبی ارزشی آن روز انجام دادند، منشأ اختالف در ارتش 

شاهنشاهی شد و نتیجه آن پیروزی انقالب بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به ایستادگی امام راحل در برابر 
توطئه انحالل ارتش اشاره کرد و گفت: آنان می خواستند این بساط 

را جمع کنند، اما کســی جز حضرت امــام)ره( جرئت نکرد بگوید 
»انحالل ارتش توطئه خارجی و آمریکایی اســت«، امام با بصیرت 
ایستاد و گفت ارتش باید بماند، 2۹ فروردین را روز ارتش اعالم کرد 

و این توطئه نقش بر آب شد.
وی اضافه کرد: در حقیقت با این کار، قدرت نظامی و دفاعی انقالب 
را تضمین کردیم و آن قدرت به ارتش و سپاه قدرتمند امروز تبدیل 

شد که این دو نهاد در کنار هم دشمن را مستأصل کرده اند.

سیلاخیر،مانورتواناییوفرماندهیارتشبود
آیت اهلل علم الهدی به رشــادت های ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در جریان ســیل اخیر کشور اشــاره و خاطرنشان کرد: سیل اتفاق 
خانمان براندازی بود، اما در حاشیه این سیل، نعمت های عظیمی از 
طرف خدا داشتیم، مانور قدرت ارتش و فرماندهی ارتش بود، شاهد 
بودیم فرماندهی ارتش منطقه با تمام قوا و با سرعت وارد عمل شدند 
و از امکانات منطقه بخوبی استفاده کردند، این کنار مانور خدماتی 
ارتش و سپاه نســبت به حوادثی که پیش می آید، مانور فرماندهی 

قوی نیز شکل گرفت.
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) آگهی  مناقصه (نوبت اول
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اس��امی نس��بت به 
واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات و اخذ بهاء خدمات تیر پارک ش��هرداری 
واق��ع در گمرک دو غارون با قیمت پایه ماهیان��ه مبلغ 370/000/000 ریال از 
طری��ق برگ��زاری مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه ش��رکت ها و افراد 
واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطاعات الزم و ارائه پیشنهادات خود 
حداکثر تا س��اعت 14 مورخ 98/02/14 با ش��هرداری تایباد واحد اماک تماس 
حاصل نمایند پیش��نهادات واصله در تاریخ 98/02/15 در محل دفتر شهردار 
وبا حضور اعضاء کمیس��یون بازگش��ایی و رس��یدگی خواهد ش��د و متقاضیان 
محترم می بایس��ت 222/000/000 ریال بابت س��پرده شرکت در مناقصه را به 
حساب اعامی به نام شهرداری تایباد واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم 
پیشنهاد قیمت خود نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات 
مختار اس��ت ، محل تحویل پیش��نهادات دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باشد  

تلفن تماس : 54536525 -051 
 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
بتن رادیه مشهد)سهامی خاص( به 

شماره ثبت27993 )نوبت دوم(
با توجه به آگهی انحال ش��رکت بتن رادیه 
مشهد)س��هامی خاص( منتشره در روزنامه 
ب��ه  مورخ��ه1392/10/11  کش��ور  رس��می 
ش��ماره روزنام��ه20049 در صفحه 78 درج 
گردیده است.بدینوس��یله طب��ق ماده225 
قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی 
شرکت دعوت می شود ظرف مدت شش ماه 
از تاری��خ چاپ اولین روزنامه با در دس��ت 
داش��تن اس��ناد و مدارک مثبت��ه به مدیر 
تصفیه ش��رکت آقای جمال حس��ین پور به 
نشانی مش��هد:کیلومتر7جاده کات- جاده 
کاکوب-جن��ب بت��ن سقف-ش��رکت بت��ن 

رادیه مشهد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/01/28

مدیر تصفیه شرکت بتن رادیه مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سپید صنعت فوالد شرق                      
)سهامی خاص(شماره ثبت 33123 و شناسه ملی 10380504546

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت س��پید صنعت فوالد شرق )سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 33123 
دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت که در س��اعت 12 ظهر مورخ 1398/02/07 در 
محل قانونی شرکت به نشانی: مشهد – بلوار معلم – نبش معلم 16 برج آلبان طبقه 8 واحد 2 تشکیل می شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :1- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29

2- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت سال 1398     3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت سال 
1398      4- تغییر نشانی محل شرکت     5- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

6- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی است.
هیئت مدیره شرکت سپید صنعت فوالد شرق
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آگهی دعوت مجمع عمومی             
فوق العاده صاحبان سهام

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی 
همیاران فهیم توس شماره ثبت 

3426 و شناسه ملی 10380604333
 سام علیکم

احترامًا، بدین وس��یله از س��هامداران 
محترم موسس��ه دعوت می گردد تا در 
جلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده که 
راس س��اعت 10:00 صبح روز دوش��نبه 
در تاری��خ 1398/02/09  در محل دفتر 
موسسه تش��کیل خواهد گردید حضور 

بهم رسانید . 
دستور جلسه:

پیشنهاد انحال موسسه به مرکز انتظام ناجا
باتشکر

هیئت مدیره موسسه خدمات حفاظتی و 
مراقبتی  همیاران فهیم توس
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آیت اهلل علم الهدی در همایش »جوان، جهاد و گام دوم«:

بیانیه »گام دوم« زمینه سازی برای ظهور است
آسمانی اه

بهروز فرهمند  نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی گفــت: بیانیــه گام دوم انقــاب، یک 
مانیفست حکیمانه در راستای زمینه سازی برای 

ظهور است.
آیت اهلل علم الهدی که دیروز در همایش »جوان، 
جهاد و گام دوم« در ســازمان تبلیغات اسامی 
خراسان رضوی مشهد سخن می گفت، بیانیه گام 
دوم را »دستور حکیمانه« رهبر انقاب نامید و با 
اشاره به اینکه »ظهور در سایه فراگیرشدن انقاب 
اسامی رخ می دهد«، افزود: فراگیرشدن انقاب 
نیز وقتی تحقق می یابد که بر اصول و ارزش های 

آن، مقاومت و پایمردی شود. 
امام جمعه مشهد مقدس سپس به تبیین »ماهیت 
جهادی« بیانیه گام دوم پرداخت و گفت: ویژگی 
جهادی به معنای این است که مجموعه رویکردها 

و کنش ها به دور از امیال نفسانی باشد.
وی ســپس ادامه داد: ماهیت جهادی، از منظر 
دیگر، یعنی حرکت و پیشروی را به هیچ شرطی، 
متوقف نکنیم کــه این ویژگی، قدرت و ابتکار را 

می طلبد که این دو از خصلت های جوانی است.
آیت اهلل علم الهدی از دو نقطه تمایز میاِن جوانی و 
پیری نام برد و گفت: نشاط و ابتکار، دو سرمایه ای 
اســت که جوان از آن ها بهره مند است و اکنون 
درمی یابیم که مقام معظم رهبری در گام دوم، 
چرا جوان گرایی را با رویکرد جهادی، ممزوج کرده 

و آمیخته اند.
وی افــزود: وقتی دشــمن از براندازی ســخن 
می گوید، منظــورش براندازی نظام اســت و از 
براندازی انقاب نمی گوید، زیرا اندیشه و نرم افزاِر 

انقاب اسامی فراگیر شده است. 
نماینده ولی فقیه در استان همچنین از مجموعه 
برنامه های فرهنگی در حاشــیه شهر مشهد با 
محوریت و میدان دارِی سازمان تبلیغات اسامی 

استان، قدردانی کرد. 

  »عمق استراتژیک« را از هر دو سو دریابیم
در همایش »جوان، جهاد و گام دوم« که با آیین 
تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید سازمان 
تبلیغات اسامی اســتان نیز همراه بود، رئیس 
ســازمان تبلیغات کشور گفت: پیش از هر چیز، 
شاید درست تر باشد درباره این پرسش بیندیشیم 
که »ضرورت بیانیه گام دوم چیست و چه نیازی 
سبب شد تا رهبر انقاب این بیانیه را بنویسند و 

منتشر کنند؟« 
حجت االسام والمســلمین قمی با بیان اینکه 
»جای خودآگاهی خالی اســت«، گفت: همه ما 

باید نسبت به موقعیت امروز انقاب اسامی، 
آگاه باشیم و »عمق اســتراتژیک« را هم در 
جبهه دشمن و هم در جبهه خودمان رصد 
کنیم و از هر دو ســو، ارزیابــی واقع بینانه 
داشــته باشــیم. قمی افزود: به لحظه های 
حســاس نبرد پیچیده تمدنی رسیده ایم و 
اراده ایســتادگی ما در ایــن رویارویی باید 

مستحکم تر از پیش باشد. 
وی بــا یادآوری اینکه در گام دوم، چه بســا 
تفاوت ها و ســختی ها بیشتر نیز باشد، گفت: 
سازمان تبلیغات اسامی در دوره جدید باید 

همگراتر و هم افزاتر باشد. 

  حاشیه شهر مشهد؛ راهبرِد ویژه 
رئیس ســازمان تبلیغات کشــور با بیان اینکه 
»20سال است که با مناطق حاشیه شهر مشهد 
آشــنایی دارد«، خواســتار ادامــه نقش آفرینی 
فرهنگِی سازمان متبوع اش در کاهش مشکات 
و چالش های پیش روی مردم حاشیه نشین شد. 

  برندسازی از سازمان؛ هرگز! 
وی با اشاره به حضور نیروهای سازمان تبلیغات 
در کمک رســانی به هموطنان در ســیل اخیر، 
گفــت: یکی از برادران همکار، جلیقه کاور با آرم 
سازمان بر تن داشت و در منطقه سیل زده، کمک 

می کرد که از او خواستم، از آن تن پوش با نشانه 
و آرم سازمان استفاده نکند، زیرا ما نمی خواهیم از 
رخداد سیل، بهره ببریم و سازمان را»برند« کنیم. 

  سبک تبلیغ خراسان
همچنین حجت االســام والمسلمین لطفیان، 
مدیرکل پیشین تبلیغات استان در سخنانی، از 
دو »کارویژه« در دوره مدیریتی اش نام برد و گفت: 
مسائل حاشیه شهر مشهد و نیز مسئله دهه آخر 
صفر را که دغدغه بچه حزب اللهی های شهر شده 

بود- بیش از پیش- جدی گرفتیم. 
وی با اشــاره به اینکه به دنبال احیا و گسترِش 
»سبک تبلیغ خراسان« بودیم، خواستار ادامه این 
رویکرد در دوره جدید شد. وی افزود: بنده هیچ 
اندیشه و انگیزه ای به جز تقویت جبهه فرهنگی 

انقاب اسامی نداشته و ندارم.

  فراخوان جانباز صفایی
ســردار جانباز صفایی نیز با حضور در مراســم، 
به ویژگی هــای برنامه »اجتماع عظیم منتظران 
 ظهور« در صبح نیمه شعبان اشاره کرد و خواستاِر 
هم اندیشی و همکارِی روحانیان، طاب وعالمان 

دین برای برگزاری این آیین ویژه شد.

در حوالی امروز2

  زندگی امامان را سرلوحه امور خود 
قرار دهیم

 نام شهید: 
وحید حسین زاده

 محل تولد: 
شهرستان قوچان

تاریخ والدت: 
1366/04/01
تاریخ شهادت: 
1397/01/28

شهادت:  نحوه  و  محل 
سیستان و بلوچستان – هنگ مرزی میرجاوه – درگیری با اشرار

شــهید حســین زاده در خانواده ای مؤمن و دیندار چشــم به 
جهان گشــود. دوران کودکــی ونوجوانــی را در دامان پرمهر 
خانواده ســپری کرد و از فضائل اخاقی آنان بهره مند شد. این 
مجاهد فی ســبیل ا... همزمان با تحصیل شروع به کار نمود تا 
به تأمین معاش خانواده کمک کند. بعد از رســیدن به ســن 
قانونی بــرای ادای دین لباس مقدس ســربازی برتن نمود. با 
اتمام دوره ســربازی از آنجا که قلب و جانش همواره به عشق 
وطن می تپید به اســتخدام ناجا درآمد و بــه عنوان مرزداری 
 غیور به دفــاع از مرزهای کشــورش پرداخت. ســرانجام در 
بیست و هشتمین روز از فروردین سال 97 در درگیری با اشرار 
مسلح که قصد سلب امنیت و آسایش از مردم این سرزمین را 

داشتند به فیض عظیم شهادت نائل شد.

  توصیه شهید: 
همرزمــان عزیــزم؛ بدانیــد ما مســلمانان هرچــه داریم از 
ائمه معصومین)ع( ودعای پدر و مادر اســت پــس همواره در 
مجالس اهل بیت )ع( حضور فعال داشته باشیم وبه والدین خود 
احترام بگذاریم.زندگی امامان راسرلوحه امور خود قرار دهیم،یاد 
آن هــا را در دل های خود زنده نگــه داریم که یاد آن ها موجب 

می شود شیطان در قلب های ما نفوذ نکند.

  استقبال از نفر اول رشته حفظ کل 
مسابقات بین المللی طالب 

قدس: جمعی از مدیران اوقاف خراسان رضوی از محمد خاکپور، 
نفر اول رشته حفظ کل سومین دوره مسابقات طاب جهان اسام 

در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد استقبال کردند.
حجت االســام جمال ایزدی، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه خراسان رضوی و سیدمحمد فتحی، مدیر کل اوقاف 
خراســان رضوی با حضور در فرودگاه مشهد از محمد خاکپور، 
حافظ برتر خراسانی استقبال کردند. این حافظ برتر خراسانی در 
سومین دوره مسابقات بین المللی طاب جهان اسام، در رشته 

حفظ کل، مقام اول را کسب کرد.

  احیای 6 رشته صنایع دستی 
در حال منسوخ در تربت حیدریه 

قدس: رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
تربت حیدریه از احیای 6 رشته صنایع دستی درحال منسوخ با 

حمایت معاونت صنایع دستی خراسان رضوی خبر داد.
علــی محمدی افــزود: باتوجه بــه اهمیت صنایع دســتی در 
اشتغال زایی و درآمدزایی جوانان و با پیگیری های صورت گرفته در 
سطح شهرستان رشته هایی که در حال فراموشی و منسوخ شدن 
بود احصا و با حمایت های صورت گرفته این رشته ها مجدد احیا 
و در حال فعالیت می باشــند و خوشبختانه با برگزاری دوره های 
آموزشی با حمایت معاونت صنایع دستی استان در حال گسترش 
می باشد. وی خاطرنشان کرد: این رشته ها شامل خراطی چوب، 
قفل سازی ســنتی، رنگرزی سنتی، سراجی سنتی، نمدمالی و 
ساخت تارهای سنتی می باشد. وی همچنین از آموزش رشته های 
جدید از جمله ابریشم بافی و زری بافی در شهر بایگ و روستای 

ملی بسک خبرداد که با استقبال زیاد بانوان همراه شده است.

  اجرای طرح ملی حامی 
)خواهر خواندگی( در مدارس نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: طرح ملی حامی )خواهر خواندگی( 
مدارس در شهرستان نیشابور با امضا پیمان نامه بین مدارس این 
شهرستان با حضور، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از 
مدیران مدارس و فرهنگیان، شهردار، به صورت نمادین در محل  
سالن اجتماعات آموزشگاه خیام آغاز شد. مدیر آموزش و پرورش 
نیشــابور اظهار کرد: مدارس فضایی مناسب با شرایط ویژه برای 
نهادینه کردن ارزش ها، عدالت جویی، حفظ آداب و رسوم و توجه 
به فعالیت های چند بعدی است. وی افزود: امید بخشی، تقویت 
خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان مهم و اساسی است 
و افزایش ارتباطات و تعامات فرهنگی دوسویه بین دانش آموزان 
یک تمرین و ایفای نقش برای آینده ای روشــن ومفید می باشد. 
مهرآبادی یادآور شد: اجرای طرح حامی )خواهر خواندگی( بین 
مدارس طرحی مهم به منظور افزایش مشارکت ها، نوع دوستی، 
ارتباط، همدلی و توجه نیازهای دانش آموزان است و در این طرح 
که با همکاری حوزه امور بانوان آموزش و پرورش اجرا می شود، هر 
دو مدرسه با امضای پیمان نامه به همکاری در زمینه های مختلف 
همچون آموزشی، کیفیت بخشی پرورشی و تربیتی، حمایت های 
مالی، تعاون و مشــارکت پذیری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
علمی و... می پردازند. وی تصریح کرد: در مجموع 24 مدرسه در 
شهرستان نیشابور به عنوان مدارس مبدأ و مقصد تحت پوشش 

طرح ملی حامی قرار گرفته است.
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هاشم رسائی فر   هشتم دیماه سال 89 بود که پس از کش و قوس زیادی که بین مجلسی ها 
و دولت وجود داشت ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تصویب 
و وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت تا عالی ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و 

جوانان در ایران عماً کار خود را آغاز نماید.
با شکل گیری وزارت ورزش و جوانان آنچه که انتظار می رفت از تشکیل این وزارتخانه این بود 
که هر دو موضوع ورزش و جوانان در کنار همدیگر اموراتشان دنبال شود. گرچه ورزش میدان 
بروز توانمندی های جسمانی جوانان از گذشته تاکنون بوده و بی ارتباط به جوانان نیست، اما عمًا 
آنچه که از بخش دوم این وزارتخانه انتظار می رفت که همان حوزه جوانان باشد، چندان اقدامی 
در این عرصه نه از سوی وزارتخانه مربوطه شده نه در ادارات کل استان ها بهایی به این امر داده 
شده است. به طوری که چند بار زمزمه جدا شدن معاونت جوانان از بدنه وزارت ورزش و جوانان 
به گوش می رســید و حتی همین چند روز اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس رأی به جدایی 
معاونت »جوانان« از وزارت ورزش داد تا در صورت نهایی شدن در صحن علنی مجلس بعد از 

9 سال جوانان از ورزش جدا شود!
سؤال مهم این است که چرا باید ادغامی که با کلی سر و صدا اتفاق افتاد هنوز به یک دهه نرسید 
به جدایی بینجامد؟ به بهانه امروزکه روز جوان نام گذاری شــده و هنوز فعالیت های مرتبط با 
جوانان زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می شود گریزی زدیم به فعالیت حوزه جوانان در اداره 

کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تا بلکه پاسخ این سؤال را همینجا و در مشهد پیدا کنیم.

  مردودی جوانان در اداره کلی که برای ورزش و جوانان است
با تبدیل اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی به اداره کل ورزش و جوانان در همان سال 89، 
سازمان ملی جوانان استان به معاونت جوانان اداره کل تبدیل شد و سید هادی طالبیان که آن 
زمان رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی بود عهده دار این معاونت در اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی شد. با اینکه طالبیان نیروی تقریباً کاربلدی در حوزه جوانان بود، اما به جز 
ابتدای شروع به کارش که بیشتر او و حوزه تحت مدیریتش به چشم می آمدند، اما هر چه که از 
ادغام با ورزشی ها می گذشت معاونت جوانان اداره کل ورزش وجوانان کم فروغ تر می شد تا جایی 
که طالبیان خیلی زودتر از آنچه که انتظار می رفت از بدنه اداره کل ورزش و جوانان جدا شد!

پس از رفتن طالبیان و در ســال های بعد از آن تمام انتصاب هایی که در معاونت جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان انجام شــد از بین ورزشی ها انتخاب شدند که کارنامه قابل قبولی در این 

حوزه نداشتند!
شاید اصلی ترین دلیل برای عقب ماندن حوزه جوانان از ورزشی ها را در همین مقوله باید جست. 
افرادی که عمرشان با ورزشی ها سر و کله زده اند باید طبق آنچه که برای حوزه جوانان مدون 

شده این حوزه را مدیریت می کردند.  
تاش برای بهره مندی از توانمندی های جوانان درخصوص طرح های ملی و اســتانی، 
تقویت باورهای دینی و اجتماعی جوانان با تبیین اهداف مورد نظر در سطح شهرستان 
به منظور جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی، شناســایی، نظارت، حمایت و تقویت 
تشکل های غیردولتی جوانان در سطح شهرستان،ساماندهی فعالیت های فراغتی نسل 
جوان متناســب با مقتضیات دوره جوانی به منظور سازندگی کشور و رفع محرومیت 
فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شــهری و روستایی، ارائه شیوه های مناسب و 
به روز برای اســتفاده بهینه از اســتعداد و توانایی های جوانان و بهره گیری بیشتر از 
امکانات و منابع دســتگاه های اجرایی مربوط در کنار نظــارت بر فعالیت های قرآنی 
جوانان از جمله سر فصل های است که اداره کل ورزش و جوانان برای حوزه جوانان در 
اولویت قرار داده است. با این تفاسیر قطعاً کارنامه معاونتی که مدیرش ورزشی صرف 
اســت،نمی تواند کارنامه درخشانی باشد که اگر این گونه بود درصد رضایتمندی ها از 

حوزه جوانان به مراتب بهتر از آنی بود که اکنون هست!
سؤال این است که معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان تا چه اندازه توانسته به این موارد 
ورود پیدا کند و دستاوردی دندان گیر نصیبش شده باشد. صرف برگزاری جلسات با برخی از 
سمن ها و تشکات که خیلی از آن ها ناراضی از عملکرد حوزه جوانان هستند که نمی شود نامش 

را گذاشت اداره امورجوانان!

قدس به بهانه روز جوان بررسی کرد

نمرهمردودیبهادارهایکهفقطنامجوانانرایدکمیکشد

فارس  مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراســان رضوی از ارســال محموله کمک به 
سیل زدگان استان گلستان خبر داد و گفت: در این محموله عاوه بر لوازم بهداشتی و موادغذایی، 
اســباب بازی برای کودکان این مناطق وجود دارد. حجت االسام علی اکبر سبزیان در حاشیه 
اعزام دو دســتگاه کتابخانه ســیار به همراه اقام فرهنگی و مواد غذایی به استان گلستان، با 
تأکید بر اینکه امروز نخســتین کاروان کمک نهاد کتابخانه های عمومی استان به سیل زدگان 
گلستان ارسال می شود، اظهار کرد: این محموله شامل مجموعه کمک های همکاران اداره کل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و همکاران ستادی در ادارات شهرستان ها است که شامل 

9283 قلم کاالی فرهنگی، لوازم بهداشتی و موادغذایی است.
 مدیــرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراســان رضوی ابراز کــرد: همچنین دو کتابدار 
همراه با کتابخانه سیار برای برگزاری برنامه های متنوع ویژه کودکان در مناطق سیل زده 
استان گلستان اعزام می شوند. وی با تأکید بر اینکه این کاروان با شعار»نمی گذاریم سیل 
کودکی بچه هایمان را ببرد« به گلستان اعزام، بیان کرد: امیدوارم این کمک ها بتواند در 
تســکین آالم کودکان و افزایش روحیه آن ها مؤثر باشد، چراکه بزرگ ترها با شیوه های 
دیگــری که اتخاذ می کنند از آالمی که به آن ها واردشــده خود را دورنگه می دارند، اما 
کودکان نیاز به توجه و بذل محبت بیشــتری دارند و قطعاً با این توجه ها بخش بسیاری 

از آالم و ناراحتی های آن ها کاهش پیدا می کند.

بچههایمشهدیبرایکودکانسیلزدهاسباببازیارسالمیکنند

هنر خراسان

خبر

پشتوانه علمی و پژوهشی
حجت االســام صاحبقرانی، مدیر کل جدید تبلیغات 
اســامی خراســان رضوی هم در این مراسم  از یک 
یک مدیران پیشــین سازمان قدردانی کرد. وی سپس 
ســرفصل های برنامه کاری اش را برشمرد و یادآور شد: 
از ایــن پس، هیچ برنامه و فعالیتی در ســازمان انجام 
نمی شــود، مگر اینکه از پشــتوانه علمی و پژوهشــی 

حوزوی و دانشگاهی برخوردار باشد. 

  شاعران نیشابوری برتر جشنواره هنری 
و ادبی چله نور شدند

نیشابور- خبرنگارقدس: شاعران نیشابوری خدابخش صفادل، 
افسانه سادات حسینی، بهاره بیگی و نگار انتظاری در جشنواره 
هنری و ادبی چله نور که در تاالر شهر مشهد مقدس برگزار شد 

مقام های برتر را ازآن خود کردند.
مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نیشابور اظهار 
کرد: از مجموع 180 اثر ارسال شده به دبیرخانه در دو رشته سرود 
و شعر و در دو بخش آزاد و دانش آموزی 109 اثر در رشته شعر و 
۵6 اثر در رشته سرود به بخش داوری راه یافتند. رمضانعلی بیات 
افزود: این جشنواره استانی در دو قالب شعر و سرود با موضوع های 
ایثار و شهادت، ایثار و بصیرت، ایثارگران و انقاب اسامی، ایثار 
و سبک زندگی ایرانی و اسامی، ایثار و اقتصاد مقاومتی، شهدای 
مدافع حرم، زنان ایثارگر، بیداری اسامی و مقابله با اسام هراسی، 
ایثارگران و جنگ نرم و ایثارگران و تمدن نوین اسامی برگزار شد. 
وی خاطرنشان کرد: در گروه شعر بخش آزاد خدابخش صفادل با 
شعر »دفاع از حرم آینه ها« افسانه سادات حسینی با شعر »سفر« و 
در بخش دانش آموزی نگار انتظاری با شعر»دریاچه« و بهاره بیگی 
با شعر »خورشید تابان« حائز رتبه های برتر جشنواره هنری و ادبی 

چله نور شدند.

  مشارکت 5۰۰ میلیون تومانی مردم 
نیشابور به سیل زدگان

نیشابور- خبرنگارقدس:  رئیس جمعیت هال احمر نیشابور 
از ارسال پنجمین محموله کمک های مردم نوع دوست نیشابور 

به هموطنان عزیز سیل زده خبر داد.
اسماعیل شاه بیگی اظهار کرد: محموله کمک های جمع آوری 
شــده توسط گروه خیرین مهرورز دیار عطار که شامل چهار 
کامیون وســایل و اقام مورد نیاز سیل زدگان به ارزش یک 
میلیارد ریال بود، از مقابل هال احمر نیشــابور راهی مناطق 
سیل زده استان لرستان و شهرهای پل دختر و معموالن شد.

وی گفت: از این میزان ۵0 میلیون تومان مشــارکت نقدی 
اعضای گروه بوده که صرف تهیه مایحتاج ســیل زدگان شده 
و ۵0 میلیون تومان نیز مجموع کمک های نقدی و غیرنقدی 
جمع آوری از چادرهای برپاشده توسط این گروه در محل هتل 

امیران، چهار راه دارایی و شهرک صنعتی خیام بوده است.
وی خاطرنشــان کرد:همراه با این محموله چهار کامیون 
دیگر نیز بــه عنوان پنجمین محمولــه کمک های مردم 
نیشــابور به ارزش یک میلیارد ریال، توســط هال احمر 

برای سیل زدگان استان گلستان ارسال شد.

 مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره 
به کمک های مردمی عنوان کرد

  خرید ۴ میلیارد تومان اثاثیه منزل 
برای مددجویان خسارت دیده از سیل

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شــمالی از اختصاص 4 میلیارد تومــان اعتبار برای تهیه 
اثاثیه منازل آســیب دیده مددجویان در سیل و بارندگی 

اخیر از محل کمک های مردمی خبر داد. 
مجیــد الهی راد با بیــان اینکه این اعتبــار هم اکنون به 
مددجویان اســتان خراسان شمالی اختصاص یافته و تمام 
آن برای خرید اثاثیه منازل مددجویان آسیب دیده هزینه 
شده اســت، تأکید کرد: توزیع کاالهای خریداری شده از 

ابتدای هفته آینده آغاز می شود.
وی اضافه کــرد: 6۵0 اجاق گاز،800 مــورد آبگرمکن،4۵0 
دستگاه یخچال،800 مورد بخاری،400 مورد پنکه،800 سری 
سرویس تفلون، 1200 تخته فرش و 1000 پتو ازجمله اثاثیه 

خریداری شده برای مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی تأکید کرد: این 
وسایل صرفاً بین افراد آســیب دیده از باران و سیل اخیر 

توزیع می شود.
الهی راد بــا بیان اینکه این اعتبــارات از محل کمک های 
مردمی تأمین  شــده است، خاطرنشان کرد: تاکنون مردم 
نیکوکار خراسان شمالی یک میلیارد و 330 میلیون تومان 

برای سیل زدگان به کمیته امداد کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی همچنین از کمک 
61 میلیارد و 437 میلیون تومانی نیکوکاران این اســتان به 

محرومان کمیته امداد در سال 97 خبر داد. 
الهی راد خاطرنشــان کرد: کمک های جمع آوری شده سال 
97 در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته آن 14 درصد 

افزایش داشته است.

ی 
اله

بد
ی ع

 عل
س :

عک
ده 

رزا
صف

ضا 
یر

 عل
س :

عک



3
چهار شنبه 28 فروردين 1398

 11 شعبان 1440 17 آوريل 2019  
سال سى و دوم  
شماره 8943  ويژه نامه 3327 

در شهـر k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط سروش: 09038343801

@quds۹۵ :كانال سروش

��ر

��ر
  بارندگى «بزنگان» را از مرگ نجات داد

ايرنا: معاون محيط طبيعى اداره كل حفاظت محيط زيست 
خراسان رضوى گفت: بارندگى هاى اخير موجب جان بخشى 
دوباره به «درياچه بزنگان» تنها اثر ملى طبيعى در اين استان 

و افزايش سطح آب آن شده است.
جــواد دامن پاك افزود: وضعيت درياچــه بزنگان تا پيش از 
بارش هاى بهارى امسال بسيار نگران كننده و همراه با دغدغه 

فراوان بود.
وى ادامه داد: بارندگى روزهاى اخير به قدرى موجب بهبود 
وضعيت درياچه بزنگان شــده كه ســطح آن 35 سانتيمتر 

نسبت به گذشته افزايش يافته است.
معاون اداره كل حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى به 
نبــود امكان اندازه گيرى ميزان افزايــش دبى آب ورودى به 
درياچه بزنگان اشــاره و بيان كرد: باال آمدن سطح آب و نيز 
افزايش پوشــش گياهى حومه درياچه اتفاقات خوشايند و 
دلگرم كننده اى است كه براى اين اثر طبيعى قابل مشاهده 

است.
وى گفت: بر اين اســاس امســال بزنگان از وضعيت باثباتى 
برخوردار خواهد بود و به معنــاى واقعى مى توان گفت اين 

درياچه با بارش هاى اخير جان گرفته است.
پاك دامن به تأثير بارندگى هاى اخير بر ديگر مناطق محيط 
زيست خراســان رضوى هم اشاره و بيان كرد: بارندگى هاى 
خوب اخير ميزان تهديد كانون هاى گرد و غبار را كاهش داده 
زيرا افزايش پوشــش گياهى امكان برپايى گرد و غبار را كم 
مى كند. بهبود پوشــش گياهى و آب فراوان موجب افزايش 

جمعيت گونه هاى مختلف نيز خواهد شد.

  افزايش 30 درصدى بهاى خدمات 
كفن و دفن در مشهد

قدس: مديرعامل ســازمان فردوس هاى شهردارى مشهد از 
افزايش 30 درصدى قيمت بهاى خدمات تغســيل و تدفين 

خبر داد.
وى در نشست خبرى در اين باره توضيح داد: به  دليل شرايط 
اقتصــادى، ناچار به  اعمال قيمت هاى جديد هســتيم، زيرا 
وســايل مصرفى از قبيل آجر، سيمان، پارچه و كاور افزايش 
يافته و نرخ برخى اقالم 10 برابر شــده، همچنين دستمزد 
كارگران نيز محاســبه مى شود، به  همين علت امكان تغيير 
نكردن قيمت ها وجود ندارد، بنابراين با تأييد شــوراى شهر 
نرخ ها نســبت به  سال گذشته تغيير يافته كه بيشتر شامل 
خدمات اختصاصى بوده و افزايش قيمت در خدمات عمومى 

كمتر اتفاق افتاده است.
وى با بيان اينكه قيمت قبر به دو نحو محاسبه مى شود، يادآور 
شد: يك شيوه اين است كه فردى قبر را براى آينده ذخيره 
مى كند كه اصطالحاً بايد آن را خريدارى كند و هزينه آن را 
بپردازد، اما در نحوه ديگر، اگر كسى از قبل جاى قبرى نداشته 
باشد در هنگام تكفين و تدفين فقط خدمات تجهيز گرفته 
مى شود. حجت االسالم حسين مهدوى دامغانى تأكيد كرد: 
در شــرايط عادى براى قبر هزينه اى دريافت نمى شود، بلكه 
هزينه هاى شست وشو و وسايل مورد استفاده براى ميت مانند 
پارچه، كاور و كافور كه اكنون بشدت افزايش قيمت داشته، 

دريافت مى شود.
وى با اشاره به اينكه نسبت به  سال گذشته، خدمات عمومى 
30 درصد افزايش نرخ داشته ، بيان كرد: هزينه ها بسته به  نوع 
خدمات مورد تقاضا متفاوت است كه حداقل مبلغ آن حدود 

يك ميليون تومان تا يك ميليون و 500  هزار تومان است.
وى در ادامه با اشــاره به در پيش  بودن ايام زيارت اهل قبور 
در ماه شعبان، (چراغ برات) گفت: با توجه به استقبال مردمى 
تمهيدات و تداركاتى براى تســهيل زيارت اهل قبور توسط 

مردم انديشيده شده است.

 6 بند خاكى در روستاهاى مشهد 
تخريب شد

ايرنا: سرپرست فرماندارى مشهد گفت: 6 بند خاكى كه بدون 
مجوز در روستاهاى مشهد ساخته شده بود براى تأمين ايمنى 
ساكنان منطقه تخريب شد. حيدر خوش نيت افزود: از آنجايى 
كه اين بندها مشرف به مناطق مسكونى و به شكل غيراصولى 
ساخته شــده و در صورت افزايش بارش ها امكان شكستن 
آن ها بسيار زياد بود با هدف جلوگيرى از وارد آمدن خسارت 

به ساكنان روستاهاى اطراف تخريب شدند.
وى ادامــه داد: آب ذخيره شــده در پشــت اين آب بندها با 

تمهيدات انديشيده شده به تدريج رها شد.

  روايت «ارزانى» از گرانى خرما

 مهــدى توحيدى: رئيــس اتحاديــه آجيل و 
خشكبار خراسان رضوى با اشاره به افزايش بسيار 
زياد قيمت خرما در بازار عمده فروشى و خرده فروشى در 
آســتانه شب هاى چراغ برات و همچنين نزديك شدن به 
ماه مبارك رمضان گفت: انتظــار مى رود دولت و وزارت 
جهاد كشــاورزى با توجه به در اختيــار گرفتن وظايف 
بازرگانى بخش كشاورزى جلوى سودجويان بازار خرما را 

بگيرند.
ارزانــى ممقانــى در گفت وگو با قدس آنالين با اشــاره 
بــه اينكه در بازار كمبودى براى خرمــا نداريم، افزود: با 
افزايش نرخ ارز صادرات اين محصول استراتژيك توجيه 
پذير شــده و افزايش نرخ به وجود آمده است كه اگر اين 
موضوع ادامه داشته باشــد مطمئناً افزايش نرخ ادامه دار 

خواهد بود.
وى افزود: درحال حاضر قيمت ها براساس عرضه و تقاضا 
مشخص مى شود و با توجه به افزايش تقاضا قيمت ها هم 
هر روز در حال افزايش اســت. ارزانى با اشاره به احتكار 
و انبار كردن خرما از ســوى برخى از افراد كه در ماه هاى 
پيش خريدارى كــرده و در انبار خود نگهدارى كرده اند، 
افزود:در حال حاضر مســائل به گونه اى پيش مى رود كه 
فقط مصرف كننده متضرر مى شود. وى افزود: دولت بايد 
برنامه ريزى كند و خريــد تضمينى انجام دهد. از طرفى 
براى مــاه رمضان كــه اوج مصرف اين محصول اســت 
برنامه ريزى مناسبى براى توزيع خرما داشته باشد. رئيس 
اتحاديه آجيل و خشــكبار خراسان رضوى با بيان اينكه 
دولــت بايد با كارهاى نظارتى به بــازار خرما ورود كرده 
و جلــوى احتكار و دالل بازى ها را بگيرد، اظهار داشــت: 
با وجود افزايش تقاضا دالالن اين بازار هم دســت به كار 
شده و هر روز قيمت ها را به نرخ دلخواه افزايش مى دهند.
ارزانى ادامه داد:اگر دولت نتواند جلوى اين دالل بازى ها 
و توزيع نامناسب را بگيرد ماه رمضان قيمت خرما افزايش 

بسيار شديدترى نسبت به اين روزها خواهد داشت.
وى با اشــاره به اينكــه در حال حاضــر قيمت ها رو به 
افزايش اســت و نظارت ما نظارت قيمتى نمى تواند باشد، 
ادامه داد: ســازمان تعزيرات و تنظيم بازار متولى نظارت 
قيمتى هستند كه بايد به اين موضوع ورود كنند. رئيس 
اتحاديه خشــكبار خراســان رضوى با تأكيد براينكه در 
شــرايط كنونى، اصولى در قيمت گذارى محصول وجود 
ندارد از اين رو واســطه ها اقدام به گران فروشى محصول 
مى  نماينــد، افزود: با توجه به آنكــه تمامى امكانات بازار 
در اختيار دالالن اســت براى كسب سود بيشتر به دنبال 
افزايش كاذب قيمت هســتند؛ بنابراين با كمبود تصنعى 

خرما در بازار بر اين نوسان قيمت دامن مى زنند.

معاون سياسى استاندارتأكيد كرد
  تأمين امنيت غذايى و آب شرب سالم 

اولويت خراسان شمالى در سال 98 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
استاندار خراسان شــمالى گفت: تأمين امنيت غذايى و آب 
شــرب بهداشتى سالم در شهرها و روســتاها از اولويت هاى 
استان در سال 98 است. ولى اهللا حياتى در نخستين نشست 
كارگروه ســالمت و امنيت غذايى اســتان در سال جارى با 
تشريح سياست كارى استان در حوزه بهداشت و درمان اظهار 
داشت: شــركت هاى آب و منطقه اى، آب و فاضالب شهرى 
و روستايى و دانشگاه علوم پزشكى استان به عنوان متوليان 
تأمين آب شرب بهداشتى و سالم بايد هر چه سريع تر ايرادات 
شبكه توزيع آب را شناسايى و برطرف كنند. وى ادامه داد: در 
بحث تأمين امنيت غذايى مردم بايد حوزه بهداشت و درمان 
استان ورود جدى و بدون اغماض داشته باشد و متخلفان اين 
حوزه را براى برخورد قانونى به دســتگاه هاى قضايى معرفى 
كند.وى تأكيد كرد: تمامى دستگاه هاى اجرايى براى برگزارى 
جشــنواره هاى غذايى و برنامه هاى مشــابه در بحث پخت و 
توزيع غذا موضوع اخذ مجوزهاى بهداشــتى را در دستوركار 
داشته باشــند. وى افزود: دانشگاه علوم پزشكى نمى تواند به 
تنهايى تمامى مأموريت هاى حوزه سالمت و بهداشت را انجام 
دهد و دليل اصلى قانون گذار براى تشكيل كارگروه سالمت و 
امنيت غذايى ورود تمامى دستگاه هاى اجرايى جهت ارتقاى 
سالمت جامعه اســت. حياتى با اشاره به ايام هفته سالمت، 
خاطرنشان كرد: تمامى برنامه هاى گراميداشت هفته سالمت 
و همه خدمات ارائه اى دانشگاه علوم پزشكى در اين هفته بايد 
به دورترين نقاط روستايى استان برده شود و سفيران سالمت 
پيام سالمت را به مردم اين مناطق برسانند و براى تحقق اين 
هدف بايد بخشداران و دهياران همكارى الزم را داشته باشند.
وى مطرح كرد: بروشورها و توصيه هاى بهداشتى بويژه براى 
زنان روستايى در هفته سالمت متناسب با جامعه هاى هدف 
مختلف تهيه شود. حياتى در ادامه صحبت هاى خود با اشاره 
به ســيل اخير استان، اظهار داشــت: در اين سيل بخشى از 
خانه هاى بهداشت و سيستم هاى سالمت استان در بخش هاى 
نرم افزار و سخت افزار آسيب ديدند كه دانشگاه علوم پزشكى 
بــراى دريافت اعتبارات ملى جهت جبران اين خســارت ها 

مكاتبات الزم را با وزارتخانه متبوع داشته باشد.
وى تأكيــد كرد: اعتبارات مصوب شــده ملــى براى جبران 
خســارت هاى سيل اســتان در بخش مســكن، راه و ابنيه 
روستايى هزينه مى شود و براى جبران خسارات ساير بخش ها 
بايد دســتگاه هاى اجرايى با هــدف دريافت اعتبارات ملى با 

وزارتخانه هاى خود مكاتبه داشته باشند.

زاويه تصوير

خواب و رؤيا 
زير پوست شهر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 پيشنهاد به اتوبوسرانى
لطفاً به مسئوالن اتوبوسرانى پيشنهاد دهيد 
حداقل كرايه خط50 را با توجه به مسافت 
كم و استفاده زائران به قيمت قبل محاسبه 

كنند.
915...4390

   شايد منافع شخصى در ميان است
واقعاً خيلى از افراد با وجدان صاحبنظر در محيط زيســت با اشتباه در ساخت كمربند جنوبى 
موافقند. شهردارى براى خودش هر طور مى خواهد كار مى كند و شايد منافع شخصى خيلى افراد 

در شهردارى در طرح و اجراى ساخت اين كمربند دخيل مى باشد.
915...8933

 محيط زيست مهم تر است
به نظر من جناب معاون شهردار بسيار درست 
گفتند كه ســاخت كمربند جنوبى اشتباه 
است، البته توسعه شــهرى و ايجاد بزرگراه 
چيز بدى نيســت، اما قطعاً راه حل ترافيك 
هم نيست، محيط زيست خيلى مهم تر است.
915...7152

 دادستان هم پيگيرى كند
اين موضوع (اشتباه در ساخت كمربند جنوبى) بيانگر اين است كه اگر دستگاه قضايى در دفاع از 
حقوق مردم و مبارزه با فساد، با قاطعيت وارد شود، قطعاً با پشتيبانى مردم، موفقيت حاصل مى شود. 
از دادســتان تقاضا داريم اين موضوع را تا تبديل شدن كمربند جنوبى به فضاى سبز كه خواست 

مردم است دنبال نمايند.
9154...5123

لطفاً به مسئوالن اتوبوسرانى پيشنهاد دهيد 
 را با توجه به مسافت 
كم و استفاده زائران به قيمت قبل محاسبه 

به نظر من جناب معاون شهردار بسيار درست 
گفتند كه ســاخت كمربند جنوبى اشتباه 
است، البته توسعه شــهرى و ايجاد بزرگراه 
چيز بدى نيســت، اما قطعاً راه حل ترافيك 
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محبوبــه على پــور   اين روزهــا نقل 
همه محافل ســيالب هاى اخيــر، تهديدها 
و تخريب هــاى آن اســت. گرچه اين حادثه 
خاطرات هولناكى را بــراى همه ما رقم زد، 
امــا تلنگرى بود به همه ما تا با حساســيت 
بيشترى به زمين اين خانه امن  توجه كنيم. 
اصًال گويا ايــن حادثه؛ رنج مويه هاى مادرى 
خسته اســت كه از بى مهرى فرزندانش به 
فغان آمده است. به هر روى اگر مى خواهيم 
رسم مهربانى با اين مادرهميشه سخاوتمند 
را ياد بگيريم؛ شايد يكى از اين راه ها بازديد 
از «پارك موزه علوم زمين» درمشــهد باشد. 
پاركى كه اواخر سال گذشته در بلوار فكورى 

مشهد افتتاح شد.

  ظرفيت نوين گردشگرى
معــاون اجرايــى و مديــر مالــى اداره كل 
زمين شناسى و اكتشافات معدنى منطقه شمال 
شــرق درباره ويژگى هاى اين پــارك – موزه 
تخصصى مى گويد: تاكنون فضايى با اين وسعت 
و تنوع به عنوان پارك مــوزه درعرصه دانش 
زمين شناســى در كشور و حتى منطقه وجود 
نداشته است. جعفر ركنى مى افزايد: بنابراين با 
توجه به نياز روز افزون به يك ساز وكار مناسب 
و متولــى متمركز براى نمايــش زيبايى ها و 
چشم اندازهاى اين عرصه همچنين نگهدارى و 
شناسنامه دار كردن مستندات علوم زمين طرح 
اوليه ايجاد پارك موزه علوم زمين وارد مرحله 

اجرايى شد. 
وى در ادامه اظهار مى كند: اين مجموعه علمى 
و فرهنگى در زمينى به مساحت حدود 10 هزار 
مترمربع و با زير بناى حدود2500 مترمربع در 
مدت 10 سال تكميل شده است و در فضاهاى 
مختلــف آن بيــش از 2500 نمونه كه برخى 
موارد در كشور نادر هستند به نمايش گذاشته 

شده است. 
به گفته وى پارك موزه علوم زمين مشــهد 
شامل سه پارك تخصصى است و واحدهاى 
مختلف زمين شناســى، تحقيقات زيســت 
محيطى، اكتشــاف و معدن، بررســى هاى 
مربوط بــه زمين لــرزه، واحدهاى نمايش 
ســنگ، كانى و فســيل، موزه گوهر سنگ 
و چشــم اندازهاى ژئوتوريســم مى باشــد. 
همچنين يك تونل آموزشــى به طول 130 
متر بخش هاى مختلف معــدن كارى را به 
نمايش گذاشــته است با اين وصف مى توان 
گفت پارك موزه علوم زمين مشهد عالوه بر 
ظرفيت سازى نگهدارى نمونه هاى مختلف و 
حفظ مستندات علوم زمين كشور مى تواند 
ظرفيتــى جهت پــر كردن اوقــات فراغت 
جوانان و ســاير اقشار در يك محيط علمى 
باشــد و هم بــه دليل جمعيت چشــمگير 
زائران درمشــهد به عنــوان ظرفيتى جهت 

رونق گردشگرى محسوب شود.

   ما زمين را 
دوست نداريم 

كاوه،  شــجاعى  نســترن 
و  مــوزه  اداره  رئيــس 
مســتندات علوم زمين نيز 
ايجاد  به ضرورت  پاسخ  در 
چنيــن مراكــزى تأكيــد 
مى كند: گرچه هر از گاهى 
و  فرهيختگان  از  گروهــى 
اجتماعــى  دغدغه منــدان 
پويش هايى را براى صيانت 
از زمين برپــا مى كنند اما 
آثار ايــن گونه تالش ها در 
جامعــه ملمــوس نبوده و 
از  مردم  اغلب  شواهد  بنابر 
زمينى كه روى آن زندگى 
مى كنند آگاهى ندارند زيرا 
مقوله  ايــن  در  آموزشــى 

بى اطالعى  عواقــب  نــدارد. چنانكه  وجود 
و غفلــت در اين مقولــه مى تواند منجر به 
خسارت به زمين گردد كه مى توان به وقوع 

سيالب هاى اخيراشاره كرد. 
وى در ادامــه مى افزايــد: از چندين ســال 
گذشــته كه موزه علوم زمين در ساختمان 
ادارى اداره كل زمين شناســى و اكتشافات 
معدنى منطقه شــمال شــرق ايجاد شد، از 
برنامه هاى جدى موزه اوليه، آموزش مباحث 
اين حــوزه در مقوله هاى امكانات، مخاطرات 
و تهديدهــاى مربوط به زمين بوده اســت. 
چنانكــه طى برنامه هاى آموزشــى بويژه در 
مــورد مصــرف بهينه آب تصفيه شــده در 
مدارس شهر جلســاتى را برگزار مى كرديم. 
همين فعاليت ها سبب شد تا در سال 97 از 
سوى دفتر شوراى بين المللى موزه ها (ايكوم) 

درايران، به عنوان موزه برتر شناخته شويم.
اين  كارشناس ارشــد حوزه زمين شناسى 
همچنين مى گويــد: در بازديدهــاى انجام 
شــده از سوى دانش آموزان ســعى داريم با 

جوان تر  نســل  به  آموزش 
به آن ها ياد بدهيم كه تمام 
زمين  به  وابسته  ما  زندگى 
اســت و ما بايد قــدر اين 
درحالى  بدانيــم.  را  نعمت 
مردمان  اغلــب  امروزه  كه 
تيشــه به دست گرفته اند و 
به نابودى اين مادر كم توقع 
كمر بســته اند. به هر روى 
اگر بــه واقع در پى نهادينه 
ســازى حفاظت از زمين و 
منافع بى شمار آن هستيم، 
بايد آمــوزش را از كودكى 
آغــاز كنيــم و در اين راه 
خانواده ها، مراكز آموزشى و 
بايد جدى تر عمل  رسانه ها 

كنند.

  موزه اى با تأييد سه رئيس جمهور
شــجاعى كاوه، فعاليت هــاى موزه ها را مقوله 
فرهنگى دانســته و اظهار مى كنــد: برخى از 
موزه ها طيف خاص و مخاطبان وِيژه اى دارند 
اما درپارك موزه علوم زمين تمام آحاد جامعه 
مخاطب ما به شمار مى آيند چرا كه زمين از آن 
همه ماست. ازهمين رو به دنبال ايجاد چنين 
موزه اى با بهره گيــرى از دانش و فناورى نوين 
بوديــم. البته از بدو امر بــا نامهربانى هايى نيز 
مواجه شديم. چنانكه پس از تالش هاى مستمر 
و پس از 10 ســال موفق بــه تكميل فضاى 
مختلف اين موزه و راه اندازى پارك موزه علوم 
زمين شديم. چرا كه كلنگ اوليه اين مجموعه 
درسال 87 زده شده است. در واقع براى ايجاد 
اين موزه از دولت هاى متعددى مصوبه گرفتيم 
و هر بار كه مراجعه كرديم مسئوالن تحسين 
و تأييد كردنــد اما همه اين حمايت ها با عدم 
تخصيص مالى نتايج مؤثرى نداشت. چنانكه در 
ابتدا قرار بود همين پروژه با وســعت بيشتر و 
مجهزتر با 2 ميليارد تومان در زمان اندكى به 

اتمام برسد ليكن با گذشت اين سال ها به دليل 
مشــكالت، تنگناهاى اعتبارى و با محدوديت 
بيشــتر براى اين مجموعه تا امروز بيش از 7 
ميليارد تومان هزينه شــده است. از همين رو 
ما نتوانستيم نمونه هاى خارجى مورد نظر را نيز 

خريدارى كنيم.
وى تأكيد مى كند: عالوه بر عملكرد آموزشى و 
پژوهشى كه براى اين موزه در نظر گرفته شده، 
از كاركردهاى ديگر تربيت نيروى متخصص و 
ايجاد فضاى اشــتغال بوده است. از همين رو 
در مراســم افتتاح رســمى اين پارك موزه در 
اسفند سال گذشته با برگذارى يك جشن ملى 
و سازمانى و آيين قدردانى از پيشكسوتان اين 
حوزه، توانستيم روند تعامل با جامعه علمى و 
تخصصى كشــور را نيز تقويت كنيم. چنانكه 
يكى ازاســتادان به نام در حوزه زمين شناسى 
وقتــى نمونه اهدايى خود را به نام خود در اين 
موزه ديد؛ درادامه همكارى با ما 15 نمونه خاص 

ديگر را از تهران به اين موزه هديه داد.

  ضرورت تعامل بين نهادهاى آموزشى 
و تخصصى

اسدپور، معاون پرورشى يكى از مدارس نيز كه 
به همراه جمعــى از دانش آموزان براى بازديد 
آمده؛ تأكيد مى كند: بنابر اعتقاد متخصصان علم 
و تربيت، زمانى آموخته ها در دانش آموزان پايدار 
و اثرگذار خواهد بود كه با ساير قواى ديدارى و 
شنيدارى نيز همراه باشد كه اين امكان در موزه 
علوم زمين فراهم شده است. البته از مشكالت 
فعاليت چنين مراكز تخصصى نبود اطالع رسانى 
كافى از نحوه ارائه خدمات و امكانات مى باشد 
به طورى كه در فهرست اردوگاهى كه آموزش 
و پرورش به مراكز آموزشى معرفى كرده نامى 
از ايــن پارك وجود ندارد و ما با راهنمايى هاى 
يكــى از والدين كــه از قبل ديــدارى از اين 
مجموعه داشته از عملكرد و فعاليت هاى اين 
مركز علمى آگاه شــديم.  وى مى افزايد: روند 
آموزش در مدرســه ما پژوهش محور است و 
چنين برنامه هايى به عنوان فعاليت تحقيقى و 
پژوهشى دانش آموز محسوب مى شود. بنابراين 
دانش آموزان براى تدوين اين بررسى ها نيازمند 

تمركز و دقت نظر هستند. 
وى يادآور شد: درصورتى كه چنين مراكزى با 
آموزش و پرورش تعامل داشته باشند، مى توان 
تخفيف هايى براى دانش آموزان درنظر گرفت و 
حتى از طريق مدارس طى معرفى نامه اى امكان 
بازديدهــاى خانوادگى را بــراى دانش آموزان 

فراهم كرد.

قدس از نخستين پارك موزه علوم زمين در كشور گزارش مى دهد

مرور چند ورق از شناسنامه زمين

پارك موزه علوم 
زمين مشهد شامل سه 
پارك تخصصى است 
و واحدهاى مختلف 

زمين شناسى، تحقيقات 
زيست محيطى، 

اكتشاف و معدن، 
بررسى هاى مربوط به 
زمين لرزه، واحدهاى 

نمايش سنگ، كانى 
و فسيل، موزه گوهر 

سنگ و چشم اندازهاى 
ژئوتوريسم مى باشد

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار ��ھد
واحدنوع كاال

متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

7450

43000

8200

8000

3400

900 گرمى

حلب 5 كيلويى

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

روغن مايع آفتابگردان

روغن نباتى جامد الدن
برنج پاكستانى باسماتى

برنج هندى1121

شكر
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قدسگزارشمیدهد

سیالب خراسان رضوی به مرز رسید
قدس  فعالیت سامانه بارشــی پرباران طی 
هفته جاری تاکنون در نقاط مختلف خراســان 
رضوی پیامدهایی از جمله سیالب، انسداد جاده، 
آبگرفتگی خانه های روستایی و تخلیه چند روستا 
را در پی داشت که به خاطر تمهیدات از پیش 
اندیشیده شــده و فعالیت چشمگیر مسئوالن 

تلفات جانی نداشت.
بارندگی شــدید در این مدت موجب جریان 
سیل در شهرستان های کالت، درگز و سرخس 
واقع در شمال، بجستان در جنوب و خلیل آباد و 
بردسکن در جنوب غرب خراسان رضوی باعث 

خساراتی در این مناطق شده است.
در این میان شهرستان سرخس به خاطر شدت 
بارندگی که در مقطعی به 38 میلیمتر به عنوان 
بیشترین حجم بارش در میان شهرستان های 
اســتان رسید دومین نقطه در این استان پس 
از کالت بود که جریان ســیالب در روستاهای 
کالتــه حاجی مدد، صمدآبــاد و چاله زرد آن 

خسارت هایی بر جای گذاشت.

 تخریب 120 واحد مسکونی در روستای 
صمدآباد 

دهیار روستای صمدآباد سرخس روز گذشته 
در این باره گفت: این روستا از نخستین ساعات 
بامــداد یکشــنبه 25 فروردیــن در محاصره 
ســیل قرار گرفت. شب پیش از شروع سیالب 
مأموران انتظامی و نیروهای بسیج با حضور در 
صمدآباد در کنار مردم بودند و از صبح روز 25 
فروردین نیز نیروهای جمعیت هالل احمر کار 

امدادرسانی را در این روستا آغاز کردند.
روســتای صمدآباد با جمعیت 200 خانوار در 
مسیر تجن - سرخس و فاصله 30 کیلومتری 
از مرکز شهرستان ســرخس و بخش مرکزی 
این شهرســتان قرار دارد.ناصر کوهکن افزود: 
40 خانوار از ســاکنان روستا در سالن ورزشی 
روستای ســنگر در پنج کیلومتری صمدآباد 
اســکان داده شــدند اما حدود 100 خانواده 
ســیل زده با برپایی 40 تخته چادر امدادی و 
اقامت موقت در منازل همسایگان و اقوام خود 

در روستا باقی ماندند.
وی ادامــه داد: در اثر بارش های شــدید اخیر 
حــدود 120 واحد مســکونی در روســتای 
صمدآباد دچار آســیب شــده و حدود 150 
رأس دام نیز تلف شد.دهیار روستای صمدآباد 
شهرستان سرخس گفت: همچنین تأسیسات 
مختلف خدماتی در این روستا از جمله مخازن 

سوخت و تاسیسات آبرسانی آسیب دیده اند.

   تلف شدن 100 رأس دام در روستای 
چاله زرد

دهیار روستای چاله زرد شهرستان سرخس هم 
گفت: 80 خانه در این روستا به دلیل سیالب 
کاماًل آســیب دیده و 40 واحد مســکونی نیز 

دچار آبگرفتگی و آسیب جزئی شده است.
روســتای 340 خانواری چاله زرد در دهستان 
خانگیران بخش مرکزی شهرســتان سرخس 

قرار دارد.سمیه نصیری افزود: جریان سیالب 
اخیر همچنیــن عالوه بر تلف کــردن حدود 
100 رأس دام و تخریب تأسیســات دامداری 
و کشاورزی مردم دو دستگاه خودرو شامل یک 

پراید سواری و یک وانت پیکان را با خود برد.
فرماندار سرخس نیز گفت: بر اساس اعالم بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی 68 واحد مسکونی در 
روســتای چاله زرد و 15 واحد نیز در روستای 
کالته حاجی مدد آســیب دیده اند که برخی 
نیازمند تعمیر هستند و برخی دیگر باید تخریب 
شوند.حسین قریب افزود: 150 واحد مسکونی 
در روســتای صمدآباد دچار سیل زدگی شد. 

 پرداخت تسهیالت 50 میلیون تومانی به   
خسارت  دیدگان سیل

مدیرکل بحران اســتانداری خراســان رضوی 
هم گفت: خســارت  دیدگان ســیل در استان 

50 میلیون تومان تسهیالت دریافت می  کنند.
حجت شــایانفر با بیان اینکه روستاهای زیادی 
براثر ســیالب دچار خســارت شــدند، افزود: 
روستاهای سیف آباد و محمدآباد در بردسکن به 
 صورت کامل تخلیه شد، و روستاهای صمدآباد 
و کالته حاج مدد در منطقه سرخس نیز دچار 

خسارت شــدند.وی بیان کرد: این امکان وجود 
دارد که هر مکان مســکونی تخریب  شده و یا 
نیازمند تعمیر شود 50 میلیون تومان وام شهری 
دریافت کند، در پرداخت این وام سختی زیادی 
وجود ندارد بلکه مشــکل در پرداخت بالعوض 
است که 10 و 12 میلیون تومان تعلق می  گیرد.

 اسکان اضطراری 11۴۷ سیل  زده 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان 
رضوی همچنین با اشاره به اینکه سیل در استان 
هیچ گونه تلفات جانی نداشــت و فقط یک نفر 
در ســرخس مصدوم شده است، اظهار کرد: در 

مجموع طی دو روز اخیر 1147 نفر در ســطح 
اســتان اسکان اضطراری پیدا کردند که بیشتر 
این افراد مربوط به شهرســتان های سرخس و 

بردسکن بوده اند.

   رانش زمین در کالت
فرماندار شهرســتان کالت نیــز درباره آخرین 
وضعیت کالت پس از بارندگی، اظهار کرد: عمده 
بارشی که شهرســتان کالت را بیشتر از همه 
تحت الشعاع قرار داد بعدازظهر روز شنبه اتفاق 
افتاد که به دلیل رگباری بودن بارش و شیب تند 

کالت موجب خســارات مادی برای شهروندان 
شد.مهدی ناصری بیان کرد: به دلیل اینکه میزان 
بارش قابل  توجه بــود و منطقه دارای وضعیت 
خاصی اســت، با رانش زمین در برخی از نقاط 
 بویژه در مسیر جاده مواجه هستیم و در بازدید 
روز گذشــته از محور کالت به درگز، در مسیر 
تقاطع جاده قره  سو شاهد رانش در قسمتی از 
جــاده بودیم که پل ارتباطی فروکش کرده بود 
و به  احتمال  زیاد برای مدت موقت نســبت به 
انســداد محور کالت به درگز اقدام شود و برای 
رفع مخاطرات از جاده جایگزین استفاده شود.

 بازگشایی16 راه بسته شده
 در خراسان رضوی

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
خراســان رضوی هم گفت: ازصبح روز دوشنبه 
26 فروردین ماه تاکنون 14 راه روســتایی و دو 
جاده فرعی که بر اثر سیالب های اخیر بسته شده 

بود با تالش راهداران بازگشایی شد.
نصری افزود: راه های فرعی بردسکن - شهر آباد 
در حوزه شهرســتان بردسکن و جاده نیشابور- 
کاشمر که در هر دو شهرستان نیشابور و کاشمر 
بسته شده بود هم اکنون بازگشایی شده است.

وی ادامه داد: راه 14 روســتا در شهرستان های 
کالت، بجستان، گناباد، تربت جام و فریمان نیز 
بازگشایی شــد.وی گفت: در حال حاضر36 راه 
روستایی استان بر اثر سیل و رواناب بسته است 
که از این بین شهرستان های کالت با 9 و فریمان 
با چهار راه روســتایی مسدود بیشترین سهم را 
دارا هستند.نصری افزود: دیگر راه های روستایی 
نیز در شهرســتان های درگز، سبزوار، فریمان، 
سرخس، تایباد، گناباد، کاشمر، جوین و بردسکن 

بسته است.
وی ادامه داد: راه های فرعی بردســکن - درونه 
در شهرستان بردســکن، رباط سنگ - کدکن 
در تربت حیدریــه و کالت - درگز در محدوده 
شهرستان کالت هم دچار سیالب و آبگرفتگی 

شده و بسته است.

آب و هوا
  پیش بینی ادامه بارش های رگباری

 در خراسان رضوی طی 48 ساعت آینده
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق نقشه های 
هواشناسی طی امروز و فردا بویژه در ساعات بعدازظهر گاهی 
افزایش ســرعت باد، افزایش ابر و در نواحی مرتفع اســتان 
بارش های رگباری پراکنده دور از انتظار نیست. از روز پنجشنبه 
با نفوذ سامانه ناپایدار به استان بتدریج افزایش سرعت وزش 
باد )گاهی وزش باد شــدید توأم با گرد و خاک( و نیز افزایش 
ابر و از ســاعات بعدازظهر رگبار باران و رعد و برق )در نواحی 
مستعد بارش تگرگ( در ســطح استان پیش بینی می شود.

چشم سوم

  پلمب نانوایی آزادپز غیر بهداشتی
 در مشهد 

ایرنا: رئیس شعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
گفت: یک واحد نانوایی آزادپز به دلیل مشــکالت بهداشتی 
مهر و موم شــد.امید جلیلی افزود: با اعالم گزارش مردمی به 
سامانه 135، مبنی بر وجود مشکالت بهداشتی در این نانوایی 
موضوع در دســتورکار قرار گرفت.وی اظهار داشت: این واحد 
واقع در بلوار ســید رضی، دیروز با حضور بازرسان بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بازرسان اتاق اصناف این شهر 
و پلیس 110 مورد بازرسی قرار گرفت.وی گفت: مسئول این 
نانوایی مدعی بود از آب قنات برای پخت نان استفاده می کند 
که پس از آزمایش آب توســط بازرسان بهداشتی مشخص 
شــد این آب آلودگی میکروبی دارد.جلیلی افزود: این واحد 
همچنین خود اقدام به آرد کردن گندم می کرد که این مورد 

نیز تخلف بهداشتی است.
وی اظهار داشت: نانوایی یاد شده مهر و موم و پرونده تخلف 

برای آن تشکیل شد.

  کشف 4 تن کله پاچه و آالیش فاسد دام
قدس: مدیر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه 
دامپزشکی مشهد از کشف 4400 کیلو گرم کله پاچه و آالیش 

دامی غیرقابل مصرف در این شهر خبر داد.
دکتر شهرام کرباســی گفت: 1400 کیلو گرم از این میزان، 
کله پاچه های تاریخ مصرف گذشته بوده است.وی افزود: این 
کله پاچه ها در 90 کارتن از یک ســردخانه فروشگاه عرضه 
فراورده های خام دامی در بلوار استقالل مشهد کشف شد.وی 
اظهار داشــت: در پی بازدیدهای انجام شــده 3 تن آالیش 
دامی شامل قلم گاوی تاریخ مصرف گذشته نیز از یک واحد 
بسته بندی فراورده های خام دامی در مشهد کشف و ضبط شد.

  موادمخدر پلمب شده در بسته های 
شکالت لو رفت

قدس: فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف موادمخدر و 
سوخت قاچاق توسط مرزبانان این استان خبر داد.

سردار ماشا اهلل جان نثار گفت: در راستای برخورد با قاچاقچیان 
مواد مخدر مرزبانان این اســتان مســتقر در پست کنترل و 
مراقبت مرزی در حین کنترل مســافرینی که قصد ورود به 
کشور داشتند موفق شدند یک قاچاقچی موادمخدر را دستگیر 
کنند.وی افزود: مرزبانان این فرماندهی مســتقر در ایست و 
بازرسی دوغارون هنگ تایباد از این قاچاقچی موفق به کشف 
یک کیلو و 623 گرم موادمخدر از نوع شیشه و هروئین پودری 

شدند.
وی در ادامــه افزود: این مواد افیونی که به طرز ماهرانه ای در 
بســته های پلمب شده شکالت جاسازی شده بود با درایت و 
دقت مرزبانان خراســان رضوی کشف و فرد قاچاقچی جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
ســردار جان نثار در ادامه از کشــف بیــش از 13 هزار لیتر 
ســوخت قاچاق طی 72 ساعت گذشــته خبر داد و عنوان 
داشــت: مرزبانان این فرماندهی در این مدت با کنترل دقیق 
خودروهای عبوری موفق شدند بیش از 13 هزار لیتر سوخت 
قاچاق به ارزش 637 میلیون و 700 هزار ریال را کشــف و از 

خروج این سرمایه ملی جلوگیری کنند.

  سوختن ۷ کارگر در کارخانه ذوب چناران
قدس: نقــص فنی در کارخانه ذوب رهــام چناران منجر به 

مصدومیت و سوختگی هفت نفر از کارگران کارخانه شد.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان چناران گفت:ساعت 11:40 
روز گذشــته طی تماس با اورژانس 115 شهرســتان مبنی 
برمصدومیت و ســوختگی تعدادی از کارگران کارخانه ذوب 
رهام واقع در شهرک صنعتی چناران، سه دستگاه آمبوالنس 
به محل اعزام و هفت نفر از کارگران را که دچار سوختگی در 
مناطق مختلف بدن شــده بودند را به بیمارستان ثامن االئمه 

چناران منتقل کردند.
رجب  پورادامه داد:اقدامات اولیه و ضروری توسط کادر درمانی 
متخصص و اورژانس بیمارســتان انجام و با توجه به درجه و 
وســعت ســوختگی و وضعیت مصدومان با دستور پزشک 
معالج دســتور اعزام صادر شد. مصدومان توسط یک اتوبوس 
آمبوالنس و یک آمبوالنس از بیمارستان ثامن االئمه، به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( اعزام شدند.

قدسبررسیکرد
  آبخیزداری

       اولویت کم  اعتبار خراسان رضوی

علی محمدزاده: در خبرهای روز گذشته داشتیم که فرماندار 
کاشــمر گفته بود اجرای پروژه های آبخیزداری سبب شده تا 

خسارات سیل در این شهرستان به حداقل برسد.
به اســتناد همین گفته فرماندار کاشمر و بر اساس قواعد فنی 
بر این نکته می توان تأکید داشــت که اگر در سال های گذشته 
به موضوع آبخیزداری در کشــور و بخصوص خراسان رضوی 
توجه جدی تری می شد بی شک شــاهد بخشی از خرابی های 
اخیر در ســیل سال جاری نبودیم.با بررســی اخبار یک دهه 
اخیر بخوبی مشخص می شــود که از اواخر دهه 80 به یکباره 
ســهم اعتبارات بخش آبخیزداری کشور و استان کاهش یافت 
و همین امر موجب توقف اجرای پروژه ها در این حوزه شد اگر 
جست وجویی در میان آرشیو اخبار داشته باشید خواهید دید 
مدیران آبخیزداری همواره از کمبود اعتبارات گالیه داشتند.به 
طور مثال سال 88 حسن تقوایي، مدیرکل وقت منابع طبیعی 
خراســان رضوی گفت: اعتبارات طرح هاي آبخیزداري استان 
خراسان رضوي از 12 میلیارد تومان در سال گذشته به حدود 
7 میلیارد تومان در ســال جاري کاهش یافته است. وي افزود: 
با روند کنوني تخصیص اعتبار مدت زمــان اجراي پروژه هاي 

آبخیزداري در سطح استان 138 سال به طول خواهد انجامید.
اما در ســال 90 اندکی میزان اعتبــارات افزایش می یابد ولی در 
همان زمان معاون آبخیزداري اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري 
خراسان رضوي اظهار داشت: اگر 150 میلیارد تومان اعتبار به حوزه 
آبخیزداري اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان تخصیص 
پیدا کند ظرف یک بازه زماني 10 ساله 700 هزار هکتار باقیمانده 
از پروژه هاي آبخیزداري را که کار مطالعات آن ها انجام شده است، 
مي توانیم اجرا کنیم.با این وصف اگر مالک را همان ارقام اعالمی 
در سال 90 بدانیم با بررسی اعتبارات تخصیص یافته در سال های 
اخیر بخوبی معلوم می شود دچار نوعی عقب ماندگی در این بخش 
هستیم و هر چند سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی 26 میلیــارد تومان به بخش آبخیزداری خراســان رضوی 
اختصــاص یافت با این حال هنوز هم مدیــران این حوزه اعتبار 
مورد نیاز برای انجام تمام طرح ها را بیش از 350 میلیارد  تومان 
می دانند.بنابراین با مقایسه دو رقم اعتبار مورد نیاز در سال های 90 
و 98 به این نتیجه می رســیم که اگر با تدبیری درست در هفت 
سال گذشته 150 میلیارد تومان یا نهایتاً 200 میلیارد تومان در 
بخش آبخیزداری هزینه می شــد نه تنها از حجم خسارات سیل 
کاسته می شد که امروز مجبور به هزینه چند برابری برای انجام 
نیمی از همان پروژه ها نبودیم و در بیت المال هم صرفه جویی شده 
بود. این در حالی است که با اجرای این پروژه ها ذخیره سازی آب 
قابل توجهی در سفره های زیرزمینی صورت می گرفت که اثرات 
بعدی آن بسیار ارزشمندتر هستند چراکه در بسیاری از مناطق 
به دلیل نبود آب برای فعالیت های کشاورزی روستاییان مجبور به 
مهاجرت شده اند و اگر بتوانیم آب مورد نیاز را به هر شکل تأمین 
نماییم بی شک شاهد ماندگاری یا مهاجرت معکوس روستاییان 
خواهیم بود و در نتیجه با رونق گرفتن کشــاورزی و باغداری و 
دامداری است که بحث خودکفایی در بخش های مورد نظر مطرح 
می شود و اگر این بخش ها کارایی نداشته باشند کمترین نتیجه 
آن خرید صیفی جات با قیمت های سرسام آور در قطب تولید این 
محصوالت است به بیان ســاده اینکه هزینه ده ها میلیاردی در 
بخش آبخیزداری می تواند ثمرات صدها میلیاردی داشته باشد.

با این وصف به نظر می رسد ســیل اخیر موجب شد تا ضرورت 
آبخیزداری برای بســیاری از ما و البته تصمیم گیران دوباره تذکر 
داده شود و امیدواریم عالوه بر دولت، مردم و بطور خاص خیران 
هم در این بخش بیش از پیش وارد میدان شــوند همچنان که 
در سال های اخیر مشــارکت قابلی از آن ها را شاهد بوده ایم ولی 
بایــد برنامه ها به نحوی پیش برود که نه در چند ســال بلکه در 
کمترین زمان ممکن پروژه های آبخیزداری به اتمام برسد تا اگر 
دوباره سیلی جاری شد خشنودیمان بیشتر از نگرانی هایمان باشد.
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با هدف کمک به سیل زدگان صورت گرفت

راه اندازی اردوی جهادی تولید پوشاک توسط بانوان مشهدی

گزارش

ســرور هادیان: بــه همــت گروهی از 
خانواده های مشــهدی اردوی جهادی تولید 
پوشاک برای کمک به سیل زدگان راه اندازی 
شــد.در این حرکت جهــادی و هماهنگ، 
گروهــی از بانوان مشــهدی برای کمک به 
ســیل زدگان اقدام به تولید 1000 دســت 
لباس می کنند.مدیر این طرح در گفت و گو 
با خبرنگارما گفــت: این حرکت خودجوش 
و مردمی با مشــارکت حداقل 50 خانواده 
مشهدی صورت می گیرد و در این طرح هر 
خانواده براساس توان خود مشارکت خواهد 
داشــت. مریم درانی افزود: ایــن در حالی 
اســت که در این طرح برخی از خانواده ها، 
پارچه های بال استفاده و مناسب دوخت خود 
را هدیــه داده  و برخی با خرید طاقه پارچه 
از بازار و اهدای آن در این طرح مشــارکت 
کردند. عضو خواهران مؤسسه کتاب پردازان 
خاطرنشان ساخت: عده ای نیز چرخ خیاطی 
خود را به محل طرح فرســتاده و تعدادی با 
حضور در محل اجرای طرح اقدام به خیاطی 
می کننــد. وی افزود: اعتماد مــردم به این 
مؤسســه موجب شده تا خوشــبختانه این 
طرح با حمایت خوبی همراه شود.وی یادآور 
شــد: از هفته گذشته ، پس از برنامه ریزی و 

بررسی های طرح های مختلف، به طرح تولید 
لباس رسیدیم.درانی همچنین تصریح کرد: با 
بررسی و مطالعات در منطقه سیل زده شمال 
و جنوب بود که دریافتیم گروه های مردمی 
که به کار تولید مشغولند و در واقع سرمایه 
را به محصول تبدیل می کنند، موفق ترند زیرا 
در تولید، محصول چند برابر می شــود و در 
واقع می توان در این خصوص با تولید بیشتر 

کمک بیشتری به زلزله زدگان بپردازیم .

  اردوی جهادی 
مدیر این طرح تولیدی اعالم کرد: این طرح 
به صورت نمادین از روز گذشــته با حضور 
و بازدید تنی چند از مدیران ســتاد بحران 
اســتان و هــالل احمر در محــل مجتمع 
فرهنگی کتاب پردازان آغاز شد.وی همچنین 
توضیح داد: با آغاز خسارت های سیل در کشور 
برای کمک به مردم عزیز هموطن کمک های 
عمدتاً نقدی را از طریق مراجع ذی صالح ارسال 
کردیم چون معتقدیم با حضور گروه های مختلف 
جهادی در استان های سیل زده، نیازهای فوری 
آن ها درحال پیگیری است؛ بنابراین تمام توانمان 
را برای تأمین نیازهای بعدی آن ها براساس توان 

خود قراردادیم .

   دوخت لباس برای گروه سنی نوزاد 
تا 15 ساله 

درانی اظهار داشــت : می دانیــم ابعاد این 
حادثه خیلی وسیع است و لباس و پوشاک 
هم جزو نیازهای ســیل زدگان است اما به 
دلیل هزینه های باالی تهیه لباس، تصمیم 
گرفتیم بحث تولید لباس را برای گروه سنی 
نوزاد تا 15 ســاله دختر و پسر و همچنین 

لباس زیر را برعهده بگیریم.

   حضورایثارگرانه بانوان در طرح
وی اعالم کرد: از طرفی چون اکثراً با خیاطی 
آشــنایی داریم، برای تولید و دوخت لباس 
اقدام کردیم؛ بنابراین فراخوان داخلی زدیم 
و از میان خانواده هــای مرتبط با مجموعه 
افراد دیگری نیز آشنا شدیم که از این طریق 
مشارکت ها آغازشد و معتقدیم این طرح از 
برکت جمع و هم افزایی و هماهنگی بیشتری 
برخوردار باشــد.از این رو 27 فروردین را به 
عنوان نخســتین اردوی جهــادی تولیدی 
بانــوان قراردادیم که این اردو در مشــهد 
ازســاعت 8 صبــح تا 19 عصــر در محل 

مؤسسه فرهنگی کتاب پردازان برگزارشد.

   توزیع و تحویل توسط هالل احمر
وی تأکید کــرد: دراین حرکت خودجوش 
جهــادی حداقــل 1000 دســت لبــاس 
تولیــد و برای توزیع، تحویــل هالل احمر 
اســتان خواهد شــد تا به دست هموطنان 

عزیزسیل زده برسد.

  از طاقه پارچه های کارخانه تا پارچه 
نوعروسان 

وی نکات بارز این طرح را مشــارکت وصف 
نشدنی دوستان و خانواده های مختلف اعالم 
کرد و افزود: خوشــبختانه دراین طرح یکی 
از کارخانه هــای نســاجی 42 طاقه پارچه 
را بــه ما اهــدا کرد و برخی از نوعروســان 
نیز پارچه های دوخته نشــده خود را برای 
ما فرســتادند و هرکس به اندازه توان خود 
درحال کمک است. عضو شورای خواهران 
مؤسسه فرهنگی کتاب پردازان همچنین با 
بیان این نکته که در حال حاضر گروه های 
خانوادگی در منــازل برای دوخت لباس ها 
مشــغول به کار شــده اند، توضیح داد: در 
صورت ضرورت اردو تمدید خواهد شــد و 
در هفته آینده پوشاک دوخته شده تحویل 

هموطنان سیل زده خواهد شد.

رئیسدانشکدهمنابعطبیعی
ومحیطزیستدانشگاهفردوسیمشهد:

  ترمیم منابع طبیعی و آبخیزداری مانع 
سیالب است

ایرنا: رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 
فردوسی مشهد گفت: علت اصلی بروز سیل اخیر و خسارت های 
ناشــی از آن در کشــور به طور قطع کمبود سد و سیل بند 
نیســت.دکتر محمد تقی دســتورانی در همایش تخصصی 
بررسی علل بروز سیالب های اخیر از دیدگاه منابع طبیعی در 
دانشــگاه فردوسی مشهد افزود: حتی تخریب و مسدودسازی 
رودخانه و رعایت نکــردن حریم راه آب ها نیز از عوامل فرعی 
و تشــدید کننده خسارات سیالب ارزیابی می شوند. وی ادامه 
داد: بر این اســاس علت اصلی جریان ســیل این است که در 
باالدست رودخانه ها و در حوزه آبریز در طول چند دهه گذشته 
با تخریب جنگل ها و مراتع آســیب های فراوانی وارد کرده ایم 
که قدرت جذب ریزش های جــوی را در خاک کاهش داده و 
قطرات باران به جای جذب شدن در زمین به سرعت تبدیل به 
سیالب شده و همراه با تخریب خاک به مناطق پایین دست 
سرازیر می شوند. این متخصص آبخیزداری گفت: جنگل ها و 
مراتع مانند »اسفنج« آب ناشــی از باران را جذب و به زمین 
نفوذ می دهند. این در حالی است که در طول دهه های گذشته 
ســطح جنگل ها چند برابر کاهش یافته و مراتع نیز به نوعی 
تخریب گردیده اند. وی افزود: هم اکنون در اکثر مراتع کشــور 
دام ها بیش از 13 برابر ظرفیت ســاالنه مرتع در حال چرا در 
آن هستند. دام ها نیز با کوبش سم های خود خاک این مناطق 
را سفت و غیرقابل نفوذ کرده و در شدت جریان سیالب نقش 
اساسی ایفا می کنند. دکتر دستورانی ادامه داد: بر این اساس راه 
عالج و چاره پیشگیری از بروز سیالب های مخرب، سدسازی 
نیست. اگر به ترمیم منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزه های 
باالدست رودها توجه نشود چند برابر شدن سدهای کشور نیز 
نمی تواند از بروز فاجعه پیشگیری کند و در سال های آینده نیز 

بروز بالیایی مهیب تر از سیالب اخیر بسیار محتمل است. 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
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