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اجتماع عظیم منتظران ظهور ساعت 9 صبح 
فردا به  مناسبت والدت حضرت مهدی)عج( 
به طور همزمان در مشهد و ۳۰۰ شهر کشور 
برگزار می شود. مسئول ستاد مردمی اجتماع 
منتظــران ظهور گفت: ایــن اجتماع عظیم 
ساعت 9 صبح با تالوت قرآن در میدان شهدا 

مشهد آغاز و تا حرم ...

درست چند ماه پیش بود که قیمت گوشت 
با سرعتی زیاد در حال افزایش بود به گونه ای 
که درمدتی اندک ازکانال ۱۰۰هزارتومان هم 
عبور کرد. اما امروز قیمت این کاالی اساسی 
با کاهش قابل توجهی روبه رو شــده و دوباره 
وارد کانال ۸۰ هزار تومان شده است. خاطرم 

هست که چند ماه قبل ...
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از بد عهدی بیمه ها تا بی رغبتی کشاورزان 
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نیروهایمسلح
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قدس دالیل بیمه نبودن 70 درصد محصوالت کشاورزی خراسان رضوی را واکاوی کرد
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مدیرمطالعاتپایهآبشرکت
آبمنطقهایخراسانرضوی:

بارشها
تاپایانبهار
ادامهدارد

تســنیم: مدیر مطالعــات پایه آب شــرکت آب 
منطقه ای خراســان رضوی گفت: خراسان رضوی 
حدود ۱۸ سال است که درگیر خشکسالی است.  
احمد قندهاری اظهار داشت: براساس بررسی های 
علمی وضعیت ترسالی با بارش های بسیار هر چند 
سال یک بار تکرار می شــود.  وی دوره منتهی به 
بازگشت ترســالی را در ایران حدود ۵۰ سال ذکر 
و بیان کرد: هرچه دوره بازگشت ترسالی طوالنی تر 
شــود، پس از بازگشت آن بارش های سنگین تری 
رخ خواهــد داد.  وی افزود: پیش از این خراســان 
رضوی به مدت ۱۸ سال درگیر پدیده خشکسالی 
بــود و بدترین نــوع آن را تجربه کرد به طوری که 
این شرایط در پنج دهه گذشته بی سابقه بود. وی 
یادآور شــد: در پی بارش های اخیر تاکنون حدود 

22۰ میلیمتر باران در...

صفحه 1 خراسان   1398/1/31

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت یگانه شهد بلورین شرق )سهامی خاص(
بشماره ثبت 632 و شناسه ملی 10380591559

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 
1398/2/15 رأس ساعت 9/30 صبح به نشانی: مشهد- شهرک صنعتی توس- فاز یک ساختمان کورش- واحد 

12 دارای کدپستی 9185175804 مراجعه فرمایند.
دس��تور جلس��ه:1- مروری بر عملکرد و حساب سود و زیان و دارایی ها و دیون شرکت در سالهای مالی گذشته 

با توجه به استماع گزارش بازرس اصلی شرکت )اعمال ماده 232 در ادوار مختلف زمانی
2- تفویض برخی از اختیارات مجمع به هیئت مدیره   3- ارائه و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1397

4- انتخاب بازرسین قانونی شرکت برای سال مالی 1398   5- انتخاب روزنامه
با احترام- حبیب اله فامیلی نیا / مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی مصرف در حال تصفیه 

احترام��ا از کلی��ه س��هامداران ش��رکت تعاونی 
مصرف ارشاد اسالمی مشهد دعوت می شود در 
ساعت 17 روز چهارش��نبه 98/2/11 که در محل 
نمازخان��ه اداره کل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
برگ��زار می ش��ود حض��ور به��م رس��انند.هیات 

تصفیه شرکت تعاونی مصرف 
دستور جلسه :

1-گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 
2-بررسی مشکالت و معضالت تعاونی مصرف 

3-طرح استعفای هیئت مدیره 
4-انتخاب اعضاء جدید 

هیئت تصفیه شرکت تعاونی مصرف
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت یگانه شهد بلورین شرق )سهامی 
خاص( بشماره ثبت 632 و شناسه ملی 

10380591559
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت فوق 
دعوت میش��ود جهت ش��رکت در مجم��ع عمومی 
فوق العاده در تاریخ 1398/2/15 رأس ساعت 9 
صبح به نش��انی: مشهد- شهرک صنعتی توس- 
ف��از ی��ک س��اختمان ک��ورش- واح��د 12 دارای 

کدپستی 9185175804 مراجعه فرمایند.
دستورجلسه:

و  منق��ول  ام��وال  ف��روش  اختی��ار  تفوی��ض 
غیرمنقول شرکت

با احترام- حبیب اله فامیلی نیا
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مصرف کارگران داروخانه ها و مؤسسات داروئی و مؤسسات داروئی 
مش��هد رأس س��اعت 17/30 چهار ش��نبه 98/2/11 در محل نبش عبادی 80 مرکز آموزش کارگران برگزار می شود، از 
کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور بهم رسانند.   
اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی ب��ه فرد دیگری واگذار نمایند در اینص��ورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر فرد غیرعضو 

تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 تا 11 روزهای  یکش��نبه و دوشنبه وسه شنبه  8 
و 9 و 98/2/10 به محل فروش��گاه واقع در بلوار ش��هید مفتح- مفتح 3 مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور 
توس��ط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.    دس��تور جلس��ه:1- اصالح ماده 6 اساس��نامه 

)تغییر مکان شرکت(  2- تصویب اساسنامه جدید تعاونیهای مصرف )با آخرین اصالحات قانون بخش تعاون(
هیئت مدیره
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تجدید  آگهی مزایده 
شهرداری گناباد )نوبت دوم(

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد به   اس��تناد  
م��اده 13 آیین نامه مالی ش��هرداریها  امالک و 
مستغالت استیجاری خود اعم از )مغازه  تجاری 
، س��وله    س��اختمان دفتری ، کیوسک ، محوطه 
انباری و....( را حداکثر     به یک یا    دو شخص 
حقیقی  یا حقوقی   واجد شرایط   بصورت یک جا 
و کلی برابرز ش��رایط مندرج در اسناد  مزایده 
واگذار   نماید ./لذا متقاضیان  واجد   ش��رایط   
دعوت می شود  جهت اخذ  اسناد به امور مالی  
ش��هرداری مراجهخ   و یا جهت کس��ب  اطالعات 
بیشتر  با شماره  تلفن 57222276-051 تماس 

حاصل فرمایند  
حسین زاده شهردار گناباد 
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تجدید آگهی مزایده 
شهرداری گناباد )نوبت دوم(

 شهرداری گناباد در نظر دارد به  استناد  ماده 
5 آیی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداریها و در رعایت 
بن��د  5 مصوب��ه مورخ��ه 97/9/18  ش��ورای 
اسالمی محترم شهر گناباد عملیات  جمع آوری 
پس��ماندهای خش��ک  بر اس��اس  طرح  تفکیک   
در مب��دا  )س��طح ش��هر( را به مدت یک س��ال  
ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید . لذا 
متقاضی��ان م��ی توانند ظرف م��دت  ده روز از 
تاری��خ  درج آگه��ی  نوب��ت دوم  جهت دریافت 
اسناد مزایده  و ارایه  پیشنهاد قیمت به امور 
مالی مراجعه ویا با شماره تلفن 051-7222276 

تماس  حاصل فرمایند
 حسین زاده شهردار گناباد 
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تجدید آگهی مزایده
 شهرداری گناباد )نوبت دوم(

 شهرداری گناباد در نظر دارد به   استناد  ماده 
5 آیین نامه مالی ش��هرداریها و در رعایت بند 
5 مصوبه مورخه 97/9/18  ش��ورای اس��المی 
شهر گناباد نسبت به اجرای عملیات  ساماندهی 
خاک  و نخاله  ساختمانی سطح شهر به شرکتهای  
خدماتی اق��دام نماید .  ل��ذا متقاضیان  واجد 
ش��رایط  م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت اوراق 
مزای��ده از تاریخ درج آگه��ی نوبت دوم بمدت 
10روز   ب��ه ام��ور مالی ش��هرداری مراجعه  و یا 
جهت کس��ب  اطالعات بیش��تر  با شماره  تلفن                       

57222276-051 تماس حاصل فرمایند.
 حسین زاده شهردار گناباد 
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آگهی مناقصه کتبی 
شهرداری گناباد )نوبت دوم(

ش��هرداری گناباد در نظر دارد با اس��تناد ماده 4 
آیین نام��ه مالی ش��هرداریها از مح��ل اعتبارات 
عمران��ی بودجه س��ال 98  احداث  واج��رای پارک 
دانش  شامل :محوطه س��ازی ،کف سازی، احداث 
مخزن 50متر مکعبی ،حوضچه های تاسیساتی   با 
مساحت تقریبی 3300 متر مربع ، احداث آبنماها  
و باغچه های فضای سبز و....را بر اساس فهرست 
بهائ رشته ابنیه سال 1398 به پیمان کار واگذار 
نماید .لذا از پیمانکاران واجد ش��رایط  دعوت می 
ش��ود  جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه و یا کس��ب 
اطالعات بیشتر به امور مالی مراجعه  ویا با شماره 

تلفن 57222276-051 تماس   حاصل فرمایند 
حسین زاده شهردار گناباد 

یادداشت
بهروزفرهمند

آیتاهللعلمالهدیدربازدیدازمناطقسیلزدهشهرستانکالتتأکیدکرد

بسیجهمهمسئوالنبرایکاهشآالمحادثهدیدگان
.......صفحه 4



همزمان با روز ارتش انجام شد

نمایش صالبت  نیروهای مسلح
خبر

قدس  همزمان بــا روز ارتش، یگان های 
نمونه نیرو های نظامی و انتظامی، در رژه ای 

باشکوه، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.
نیروهای مسلح اســتان در رژه روز ارتش، 
توانمندی های خود را به نمایش گذاشــتند 
و بر ایســتادگی و انسجام در برابر دشمنان 

تأکید کردند.
استاندار خراســان رضوی در مراسم رژه روز 
ارتش در مشــهد که جمعــی از فرماندهان 
نظامی و انتظامی نیز در آن حضور داشــتند، 
ضمن بیــان اینکه نظام جمهوری اســامی 
ایران به تقویت نظام اقتصادی نیاز دارد، گفت: 
الگوی اقتصاد مقاومتی که در استان در حال 
اجرا شدن است در سایه امنیت به جلو می رود. 
علیرضــا رزم حســینی ادامــه داد: الگوی 
اقتصاد مقاومتی که امروز در استان خراسان 
رضوی شروع شده و در قالب آن معین های 
اقتصادی شــغل ایجاد کرده و کار فرهنگی 
می کنند در سایه امنیت اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه امروز ارتش جمهوری 
اسامی دارای ســه خصلت متمایز نسبت 
به ارتش های دیگر اســت، گفت: یکی از آن 
ویژگی ها داشــتن یک فرماندهی است که 
عــاوه بر فرمانده بودن یــک فقیه ممتاز و 
عالی مقام هم به شمار می رود. یعنی فرمان 
او نه تنها نظامی بلکه یک تکلیف شــرعی 
است. بر همین اساس بود که در دوران دفاع 
مقدس تمام رزمندگانی که اســیر، جانباز و 
شهید شــدند فقط به فرمان ولی فقیه خود 

عازم جبهه ها شده بودند.
وی خاطرنشــان کرد: کدام ارتش را در دنیا 
سراغ دارید که برای خدا و به فرمان ولی فقیه 

به جبهه رفته و شهید شده 
باشند و اعام کند که من 
برای خدا شهید شدم. این 
یکی از خصوصیت های بارز 
و  اسامی  جمهوری  ارتش 

نیروهای مسلح ماست.

  ارتش مکتبی
رضوی  خراسان  اســتاندار 
در ادامه دومین خصوصیت 
ارتــش را مکتبی بودن آن 
عنوان کــرد و توضیح داد: 
ارتش ما برای مکتب اسام 
دفاع کــرد چنین مدلی را 
جز در صدر اسام نداشتیم 

برای همین اســت که هــم اکنون محتوای 
نیروهای مسلح و ارتش ما محتوای مکتبی 

و اسامی است.
رزم حسینی مردمی بودن ارتش جمهوری 
اسامی ایران را سومین ویژگی آن برشمرد 
و ابراز کرد: نیروهای مســلح ما با پشــتوانه 
مردمی حرکت می کنند. همه مردم ارتش را 
دوســت دارند. امروز سربازان وطن همه جا 

الگوی جوانان ما هستند.
وی در همیــن رابطه گفــت: مردمی بودن 
این اســت که در روزگاری که کشور با سیل 
دســت و پنجه نرم می کند ارتش و نیروهای 
مردمی پای کار می آیند. آن هم حضوری که 
داوطلبانه اســت این در حالی اتفاق افتاد که 
در همه جای دنیا نیروهای مســلح برای سه 
روز در حوادث غیرمترقبه کمک می کنند اما 
ارتش ما و نیروهای مســلح و دولت بیش از 

مشغول  که  اســت  20روز 
خدمت رسانی هستند.

رزم حســینی ادامــه داد: 
امــروز در اســتان نــدای 
همدلی به گوش می رســد 
و همه برای تعالی استان با 
هم هستیم امروز اگر امنیت 
نیروهای  فداکاری  با  داریم 
مسلح اســت بنابراین باید 
به  امنیت  زیــر ســایه  در 
آبادانی و سازندگی و ایجاد 
تعالی  و  پایــدار  اشــتغال 
بنابراین  بپردازیم  فرهنگی 
تکلیــف شــرعی و قانونی 
همه مســئوالن است که با 

همدلی تاش و کار کنند.

 ارتش در بخش های مختلف 
به خودکفایی رسیده است

فرمانده ارشــد قرارگاه شمال شــرق ارتش 
جمهوری اســامی ایران هــم گفت: ارتش 
جمهــوری اســامی ایــران در بخش های 
مختلف به خودکفایی رســیده و روی پای 

خود ایستاده است.
امیــر رضا آذریــان اظهار کــرد: روزی که 
دشــمن پس از پیروزی انقــاب به دنبال 
انحال ارتش بود امام خمینی)ره( دســتور 
دادند ارتش باید بماند و در شهرهای بزرگ 
بــه رژه پرداخته و پشــتیبانی خــود را از 

جمهوری اسامی ایران اعام کند.
وی افــزود: ارتش بــا این پیــام دوباره در 
نظام جمهوری اســامی ایران متولد شد و 

این تولد را در این روز همه ســاله جشــن 
می گیریم و امروز باید بدانیم تثبیت امنیت 
کشــور در روزهای نخســت انقاب توسط 

ارتش انجام شد.
فرمانده ارشــد قرارگاه شمال شــرق ارتش 
ایــران تصریــح کرد:  اســامی  جمهوری 
ارتشیان در دوران دفاع مقدس نیز در کنار 
دیگر رزمندگان ایســتادند و از ارزش های 
انقاب اســامی دفاع کردنــد و پس از آن 
تاش شــد با تأســیس جهــاد خودکفایی 
بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و ادوات 

مورد نیاز را در داخل تولید کنیم.
آذریان بیان کرد: ارتــش امروز در خدمت 
مردم اســت و در حوادث سیل اخیر پیش 
از دستور دادن به ارتش این نیرو به صورت 

خودجوش به کمک مردم شتافت.
فرمانده ارشــد قرارگاه شمال شــرق ارتش 
جمهوری اســامی ایــران تأکید کرد: همه 
ترفندهــای دشــمن در عرصه های مختلف 
رصد شــده و برنامه ریزی الزم برای خنثی 

کردن این توطئه ها به انجام می رسد.

  عطرافشانی گلزار شهدا 
خبــر دیگری حاکی اســت، همزمان با 2۹ 
فروردین، روز ارتــش جمعی از فرماندهان 
قرارگاه شــمال شــرق ارتش با حضور در 
آرامســتان بهشــت رضا با شــهدای دفاع 

مقدس تجدید پیمان کردند.
در ایــن مراســم فرماندهــان ارتــش بــا 
عطرافشــانی گاب و گذاشــتن گل با مقام 
شامخ شهدای دفاع مقدس و همرزمان خود 

تجدید بیعت کردند.

در حوالی امروز2

حجت االسالم والمسلمین رفیعی عنوان کرد 
  رشد درون گرایی در جوانان

قدس: همزمان با اعیاد شعبانیه مکان موقوفه خیمه االنتظار 
مشهد به صورت رسمی افتتاح شد.

حجت االسام والمسلمین ناصر رفیعی در این مراسم تصریح 
کــرد: تربیت بچه ها آنچه که ما دلمان می خواهد نمی شــود 
بلکه آنچه که هســتیم، می شوند. وی گفت: متأسفانه آماری 
که روانشناسان می دهند نشان از رشد درون گرایی در جوانان 
است که یک مشکل جدی است و در آینده پس از ازدواجشان 
به مشکل برمی خورند. این استاد حوزه و دانشگاه انفاق، صدقه، 
مشــارکت در کارهای عام المنفعه، صله رحم، ماقات بیمار 

و... را از عوامل رشد اجتماعی جوانان و کودکان مطرح کرد.
حجت االسام والمسلمین رفیعی گفت: تربیت علمی از اصولی 
است که باید رعایت شود و در علم نیز اولویت سنجی باید کرد. 

علمی که به درد زندگی جوان بخورد. 
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی تربیت سیاســی جوان 
را عامل تربیت دانســت و افزود: نظام والیت فقیه یک نظام 
سیاسی نیست بلکه یک نظام دینی است و امام خمینی)ره( 
آمد و یک حکومت دینی را تشکیل داد و جوانان باید به این 
موضوع آگاه باشند. وی گفت: دینداری از سیاست جدا نیست 
چرا که تمامی امامان و معصومان ما به دلیل سیاسی بودنشان 

به شهادت رسیدند.

  نخستین سالگرد ارتحال 
»آیت اهلل مهمان نواز« برگزار شد

بجنورد- خبرنگار قدس: نخستین سالگرد ارتحال »آیت اهلل 
حبیــب اهلل مهمان نواز« امام جمعه ســابق بجنورد و نماینده 
بجنورد در مجلس خبرگان رهبری در امامزاده ســیدعباس 
ابن موســی بن جعفر)ع( با حضور مردم و مسئوالن استانی 

برگزار شد. 
حجت االسام قدیر محمدیان، امام جمعه شهرستان اسفراین 
در این مراســم گفت: آیت اهلل مهمان نــواز عالم اهل عمل و 

مجاهدی نستوه و از اولیای الهی بود. 
وی از آیت اهلل مهمان نواز به عنوان پدر معنوی استان خراسان 
شــمالی یاد کرد و افزود: ایشان انسانی شایسته و مجاهدی 

نستوه بود. 
امام جمعه اسفراین گفت: سختی هایی که این عالم ربانی پیش 
و پس از انقاب برای ترویج دین اسام متحمل شدند، همه به 

خاطر ایمان راسخ ایشان بود.

  یک کارتونیست
 هنرمند انقالبی خراسان شمالی شد

فارس: آیین گرامیداشت هفته هنر انقاب اسامی با حضور 
مدیران مختلف استانی در محل سالن گلشن بجنورد برگزار 
شد که در این آیین از هنرمندان انقابی سال خراسان شمالی 

قدردانی شد.
نمازی، رئیس حوزه هنری خراسان شمالی همچنین در این 
مراسم به ماک های تعیین هنرمندان انقابی در استان اشاره 
کرد و افزود: دریافت عناوین برتر کشــوری و بین المللی، آثار 
فاخر هنری در رشته هنری و محتوای انقابی در آثار هنری 
با توجه به مناسبت های گوناگون و ایجاد جریان سازی هنری 
در جامعه از جمله ماک های تعیین و ارزشــیابی هنرمندان 

انقابی استان بوده است.
استاندار خراسان شمالی که از اواسط برنامه به جمع حاضران 
در آیین گرامیداشــت هفته هنر انقاب اسامی در بجنورد 

اضافه  شده بود، سخنران بعدی این مراسم بود.
محمدعلی شــجاعی در این مراسم با اشــاره به اهمیت کار 
هنرمنــدان در تثبیت ارزش های انقــاب گفت: هنرمندان 
توانســتند ارزش های انقاب و رشادت های هشت سال دفاع 
مقدس را در قالب شــعر، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی و 

موسیقی به نمایش بگذارند.
وی در بخش پایانی ســخنان خود از هنرمندان اســتان در 
بخش های مختلف درخواســت کرد تا بــه زندگی و خانواده 
جانبازان ســرافراز انقاب اســامی وارد شوند و به خلق آثار 
هنری در حوزه های گوناگون از این شــخصیت های بزرگ و 

نمونه انقاب بپردازند.
بخش قدردانی از هنرمندان انقاب اسامی استان بخش پایانی 
این مراســم بود که از ۹ هنرمند استانی در بخش های گوناگون 
قدردانی شــد که از جمله این افراد می توان به امید شکری در 
بخش عکاسی، مهرداد صدقی در داستان، سیدمصطفی مرتضوی 
در مستند، مهدی الهی فرد و عاطفه طالب پور در ادبیات انقاب، 
حسین ولی نژاد در موسیقی، حامد عالمی پور در نمایش، سیدتقی 
رضایی در بخش هنرهای تجســمی و عباس ناصری در بخش 

کارتون به عنوان هنرمندان انقابی استان نام برد. 
در پایان نیز عباس ناصری به عنــوان هنرمند ممتاز انقاب 

اسامی استان معرفی شد.

توسط گروه جهادی »صراط الحمید« 
صورت گرفت

  ۴۰۰۰ ویزیت رایگان مردم سیل زده 

تسنیم: گروه جهادی »صراط الحمید« از مشهد در قالب 
اردویی پنج روزه، تیمی درمانی شــامل پزشک، پرستار و 

ماما به مناطق سیل زده استان خوزستان اعزام کرد.
مهدی محمدی، مســئول این تیم درمانی اظهار داشــت: 
وقتی قرارگاه جهادی شــهید قنادپور نســبت به حضور 
نیروهای درمانی در مناطق سیل زده خوزستان اعام نیاز 
کرد، با توجه به هماهنگی کانون جهادی »صراط الحمید« 
بســیج علوم پزشــکی مشــهد، با این قرارگاه و تیم های 
ارزیاب، با جمعی از دانشــجویان و دانش آموختگان عازم 

منطقه شدیم.
وی افزود: ما عاوه بر پزشک، پرستار و ماما، مقداری دارو 
به ارزش تقریبی 6 میلیون تومان همراه خود داشتیم. در 
منطقه، به تیم های سیار تقسیم شدیم و خدمت رسانی به 

مردم سیل زده را شروع کردیم.
مســئول تیم درمانی »صراط الحمید«  مشــهد بیان کرد: 
محدوده این خدمت رســانی از دهاویه و تپه های اهلل اکبر 
گرفته تا بســتان، حمیدیه و روستاهای اطرافشان، امتداد 
داشت. شهرهایی مثل حمیدیه و اهواز در اثر سیل آسیب 
جدی ندیده اند ولی در روستاها خسارت فراوانی وارد شده 

است.
محمدی عنوان کرد: در بعضی جاها آب تا دو متر باال آمده 
و خانه ها از بین رفته، مردم این مناطق را تخلیه کرده و در 
چادرهایــی در بیابان زندگی می کنند. با توجه به آلودگی 
آب ها و اینکه آب آشــامیدنی گاهی اوقات دیر به دســت 
مردم می رســد، بیماری های گوارشــی در منطقه شیوع 
دارد. در مــدت پنج روزه حضور گــروه جهادی اعزامی از 
کانون جهادی »صراط الحمید« ، نسبت به درمان بیماران 
و مراقبت های ویژه جهــت بانوان باردار، چیزی در حدود 

4000 ویزیت، اقدام کردیم.

  برگزاری جشنواره بین المللي ریاضي 
کانگورو در نیشابور 

بین المللي  یازدهمین جشنواره  نیشابور- خبرنگارقدس: 
ریاضي کانگورو با اهتمام خانه ریاضیات نیشــابور و با حضور 
دانش آموزان مقاطــع ابتدایي، متوســطه اول و دوم در این 

شهرستان برگزار شد.
مســئول برگزاري یازدهمین جشــنواره بین المللي ریاضي 
کانگورو در نیشــابور اظهار کرد: برگــزاري یازدهمین دوره 
جشنواره بین المللي ریاضیات که یکي از بزرگ ترین برنامه هاي 
بین المللي دانش آموزي است با هدف ترویج و عاقه مند کردن 
دانش آموزان به ریاضیات و توجه به رشــد خاقیت و ارتقاي 
آموزش ریاضي با رویکرد حل مسئله به خانه ریاضیات نیشابور 

واگذار شده است.
محمد طایي خاطرنشــان کرد: روز ریاضیــات کانگورو، در 
حقیقت روز جشــن گرفتن براي ریاضیات است و ریاضیات 
کانگــورو یکي از بزرگ ترین برنامه هــاي ترویج ریاضیات در 
دنیاست که با هدف ارتقاي درک ریاضي دانش آموزان و رشد 
توانمندي آنان براي لذت بردن از فعالیت هاي هوشــمندانه 

ریاضي در بیش از 80 کشور جهان برگزار مي  شود.
وي عنوان کرد: جشنواره بین المللي ریاضي کانگورو با ایجاد 
فضایي شاد با هدف عاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات، 
ارتقاي درک ریاضــي دانش آموزان و رشــد توانمندي آنان 
براي لذت بردن از فعالیت هاي هوشمندانه ریاضي، همگاني 
کــردن فعالیت هایي که به ترویج ریاضیات بین دانش آموزان 
و معلمان کمک مي کند، تقویت اعتماد به  نفس دانش آموزان 
در یادگیري ریاضیات و افزایش مهارت حل مســئله و کمک 

به درک کاربرد ریاضیات در زندگي روزمره برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این جشــنواره با حضور بیش از 700نفر از 
دانش آموزان مقاطع ابتدایي، متوسطه اول و دوم در14 مرکز 

شهرستان نیشابور برگزار شد.

  جشنواره ملی مجسمه های نمکی 
در نهبندان 

ایرنا: دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی 
نمکزار در نهبندان آغاز شد.

معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی خراسان جنوبی در حاشــیه برگزاری این جشنواره 
گفت: هنرمندان از 11 استان کشور در قالب 25 گروه از بخش 
رقابتی، 16 گروه از هنرمندان بومی منطقه تاالب و 10 گروه 
از هنرمندان انجمن مجسمه سازان برای ساخت مجسمه های 

نمکی با هم رقابت می کنند.
ســیدعلی زمزم افزود: در این دوره از جشــنواره استان های 
خراســان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، همدان، لرستان، 
البرز، یزد، آذربایجان شرقی، کرمان و تهران با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی خراســان جنوبی بیان کرد: استاد عرب نرمی، شیخ 
الحکمایی و قره باغی سه تن از مجسمه سازان برجسته کشور 

کار داوری آثار را انجام می دهند.
تــاالب کجی نمکــزار نهبندان با چشــم انداز زیبا در 75 
کیلومتــری نهبندان و حاشــیه محور این شهرســتان به 

بیرجند قرار گرفته است.

اخبار
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یادداشت

بهروز فرهمند  یکم. »وفا تیموری« را می شناســید؟... 
بانوی آموزگار که به دانش آموزانش در مدرســه »امید«- 
ناحیه 6 مشهد- درس »علوم اجتماعی« می آموزد.... »وفا«، 
»امید«، »اجتماع«، »دانش آمــوز« و »آموزگار«! چه ترکیِب 

واژگانِی پُرمعنایی که یک جا جمع شده اند. 
دوم. خانــم تیمــوری، بانوی آموزگاِر پیشکســوت را من 
نیز- ماننِد شــما- تا دیروز نمی شناختم. اکنون اما خوب 

می شناسمش. زیرا به گمانم کاری کرده، کارستان! 
ســوم. کمی دندان به جگر بگیرید تا عرض کنم چرا بانو 
وفا تیموری، بهانه یادداشت امروز ما شده.... او - در همین 
چنــد روِز اخیر- به ســِر کاِس درِس »علــوم اجتماعی« 
رفته تا برای دانش آموزاِن خــودش در پایه پنجم، درباره 
فداکاری و نوعدوســتی و نقِش آدم های جامعه در کاهِش 
رنج و آالم شــهروندان، سخن بگوید، کاری که بسیاری از 
معلمان در جامعه ما کرده اند؛ خاصه در روزگاری که باِی 
ســیل فرود آمده و بســیاری از هموطناِن ما را گرفتار و 

دردمند کرده است. 
چهارم. خانم تیموری نیز درست همین کار را کرده تا وظیفه 
»آموزگار«ی اش را بجا آورده باشد. این اما همه ماجرای ما درباره 

وی نیست!... معلِم پیشکسوِت ناحیه 6 مشهد، در همان کاِس 
درس و پیِش چشِم دانش آموزانش ناگهان النگوی خودش را 
از دســت بیرون می آورد و آن را به هموطنان سیل زده هدیه 
می کند. النگــوی طا که گفته می شــود، 5 میلیون تومان 
می ارزد. )یک قیاس سرانگشتی کنید، میانگیِن دستمزِد ماهانه 

معلمی را با قیمِت النگوی طا(. 
پنجــم. بانــو وفا تیمــوری، با ایــن کار، چه درســی به 
دانش آموزانش می دهد؟... فداکاری؟ آموزش غیرمستقیم؟ 

دعوت بــه کار خوب؟ آمــوزش »مســئولیت اجتماعی« 
به نیکوترین شــکل ممکن؟... شــما نام ایــن کار را چه 

می گذارید؟ 
ششــم. »دعوت کنید مردم را به غیــر زبانتان )با کردار و 
رفتاِر خود(«. این را امام صادق-علیه الســام- می فرماید. 
همچنین »اول همسایه، سپس خانه« از آموزه های دین ما 

در حوزه مسئولیت اجتماعی است. 
هفتم. »مســئولیت اجتماعی« را چه گونــه جا بیندازیم؟ 
دکتر سیدحسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاری 
اجتماعی- در جایی و در پاســخ به این پرسش می گوید: 
بخشــی از آن، الگــوی عملــی اســت. در جامعه ای که 
مســئولیت اجتماعی- چه فردی و چــه گروهی- تقویت 
شــود، جامعه ما »جامعه هوشمند« می شــود. در جامعه 
هوشــمند می توانیم با اطمینان خاطــر گام برداریم. زیرا 
مســئولیت اجتماعــی می تواند برای ما تکیه گاه باشــد. 
)ایرنــا(. پس برای اینکه مســئولیت اجتماعِی خودمان را 

انجام بدهیم، چشم به راِه قانون و بخشنامه نمانیم. 
هشتم. راستی، تا یادم نرفته... دست مریزاد »خانم معلم«! 

رزق و روزِی حالتان، فزون باد! 

وفا، امید، جامعه... و فردای ما 
»سپاس نوشته« ای برای آموزگاری که النگوی خودش را به سیل زده ها تقدیم کرد
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قدس  اجتماع عظیم منتظران ظهور ساعت ۹ صبح فردا 
به  مناسبت والدت حضرت مهدی)عج( به طور همزمان در 

مشهد و ۳00 شهر کشور برگزار می شود.
مسئول ســتاد مردمی اجتماع منتظران ظهور گفت: این 
اجتماع عظیم ســاعت ۹ صبح با تاوت قــرآن در میدان 
شــهدا مشــهد آغاز و تا حــرم مطهر رضــوی ادامه پیدا 
می کند. غامحســین صفایی افزود: زیارت خاصه حضرت 
 امــام رضــا)ع(، زیارت آل یاســین، مداحی و ســخنرانی 
آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی، 
از دیگر برنامه هایی اســت که در این روز انجام خواهد شد. 
همچنیــن در این روز 150 اتوبــوس از مناطق مختلف و 

همچنین مترو به صورت رایگان در این روز فعال خواهند بود.

  ۳۰ نقطه مشهد نورافشانی می شود 
همچنیــن رئیــس ســازمان فرهنگــی و تفریحــی 
شــهرداری مشــهد گفت: ۳0 نقطه مشهدمقدس در 
شب نیمه شــعبان نورافشــانی می شــود.  مدیرعامل 
 ســازمان اتوبوسرانی مشهد هم گفت: جهت تسریع در 
عبــور و مــرور، جابه جایــی شــهروندان و زائران در 
نیمه شعبان برابر با یکم اردیبهشت ماه از ساعت 6:00 
تا ســاعت 21:۳0 خطوط 1 و ۳ بی آر تی- 50 -12-
82 -86 -62 و 210 رایگان سرویس دهی می نمایند.

نورافشانی ۳۰ نقطه مشهدالرضا 

فردا اجتماع بزرگ »منتظران ظهور« برگزار می شود

ارتش امروز در 
خدمت مردم است 
و در حوادث سیل 
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آنیی اهی خراسان

خبر

خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت  وگو باقدس:

  تحقق ارتقای سالمت با همکاری
 بسیاری از ادارات

پروین محمدی: هفته سالمت در ایران همه ساله در هفته 
اول اردیبهشت برگزار می شود.

دکتر دارابی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گو 
با خبرنگار ما به مناســبت »هفته ســالمت« اظهار داشت: 
شعار سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی بهداشت باعنوان »پوشش 
همگانی بهداشت« اعالم شده تا تمام افراد جامعه در صورت 
نیاز به خدمات بهداشــتی، باکیفیت، بدون بارمالی و در هر 

زمان و مکان دسترسی کامل داشته باشند.
وی تصریح کرد: پوشــش همگانی بهداشــت شامل طیف 
وسیعی از خدمات مورد نیاز در سراسر عمر از ترویج و ارتقای 
سالمت تا پیشگیری و درمان، بازتوانی و مراقبت های بهداشتی 
اولیه است و این مهم حاصل تالش ها و همکاری بسیاری از 
دستگاه ها و ادارات است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تأکید کرد: هفته ســالمت فرصت مغتنمی است تا با بیان 
اهمیت جایگاه بسیار مهم و سهم آن در تحقق توسعه پایدار، 
بر مشارکت مردم و همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و 
اجرای شعار سازمان جهانی بهداشت، گام های مؤثری برداشته 
شود.وی نقش معاونت بهداشــتی و پرسنل این حوزه را در 
پیشبرد اهداف متعالی ترسیم شده برای نظام سالمت بسیار با 
اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد: حوزه بهداشت با ایجاد 
همدلی و همکاری و تالش مضاعف همچون همه عرصه های 
سالمت بویژه پس از طرح تحول سالمت گام های مؤثری در 
زمینه پوشش همگانی بهداشت برای عموم افراد برداشته و به 

پوشش همگانی بهداشت و ارتقای سالمت دست یابد.
دکتر دارابی با اشــاره بــه عناوین روزهای هفته ســالمت 
اولویت های بهداشتی را برشمرد و خاطرنشان کرد: نخستین 
روز هفته ســالمت »دسترسی عادالنه به خدمات سالمت«، 
دومین روز »آموزش رکن ســالمت«، ســوم اردیبهشــت 
»مشارکت اجتماعی و سالمت«، چهارمین روز »مراقبت های 
اولیه بهداشــتی و سالمت روان«، پنجمین روز »سالمت در 
حوادث و بحران ها«، ششــمین روز »سبک زندگی سالمت 
محور« و آخرین روز هفته »سالمت، جمعیت و خانواده« نام 
گرفته و برنامه های خاصی با مشــارکت سازمان ها، نهادها و 
ارگان های ذی ربط در هفته ســالمت و در طول سال برگزار 
خواهد شــد.وی نقش رســانه ها را در ارتقــای آگاهی های 
بهداشتی و افزایش دانش سالمت جامعه بااهمیت دانست و 
گفت: آموزش و اطالع رســانی به موقــع و بازتاب طرح ها و 
برنامه های بهداشتی از ســوی رسانه ها و مشارکت مردم در 
عرصه بهداشــت می تواند ارتقای سالمت جامعه را به دنبال 

داشته باشد و سالمت اجتماعی را ممکن سازد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:
  اداره امور با سرپرست موجب ایجاد 
روزمرگی در خراسان رضوی شده است

طلبی:  رضا   - آنالین  قدس 
نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای اسالمی گفت: اداره امور 
با سرپرستی موجب یک بحران 
شدید برنامه ای و مدیریتی در 
استان خراسان رضوی خواهد 

شد. 
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر در گفت و گو با قدس آنالین 
اظهار داشت: در انتخاب مدیران و مسئوالن پست های حساس 
استان خراسان رضوی اتالف وقت زیادی صورت گرفته است 
و این بالتکلیفی و اداره آن ها با سرپرست خسارت های جبران 

 ناپذیری را به استان وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سرپرستان در هر سازمان و مجموعه ای در 
حقیقت امور روزمره را انجام می دهند و از آنان توقع برنامه ریزی 
بلندمدت و استراتژیک نمی باشــد، تصریح کرد: این استان 
وسیع و پرجمعیت، همواره زمینه  ساز فرصت ها و تهدیدهایی 
بوده است که ضرورت تصمیم  گیری ها و مدیریت های صحیح 
را دو چندان می کند و اداره امور با سرپرســتی موجب یک 
بحران شــدید برنامه ای و مدیریتی در استان خواهد شد که 
طبیعتاً تبعات فراوانی را در آینده به دنبال خواهد داشــت.
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی افزود: اداره 
کارها از معاونت استاندار تا بخشدار با سرپرست سبب می شود 
که در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها در ســطوح مختلف 
تأخیرهایی صورت بگیرد که بدون تردید بیشــترین ضرر و 

هزینه در این باره متوجه مردم خواهد شد.
حجت االسالم پژمانفر با اشــاره به اینکه بالتکلیفی در اداره 
مشاغل کلیدی موجب ایجاد روزمرگی در استان شده است، 
بیان داشت: از یک سرپرست نباید انتظار برنامه ریزی کالن 
داشت و طبیعتاً وی به دنبال اجرای امور جاری و روزانه است.
وی اظهار داشــت: از طرفی این موضوع سبب شده است که 
بســیاری از مسائل استان در حال حاضر که قابلیت برطرف 

شدن دارند؛ همچنان استمرار داشته باشند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: انتظار ما و مردم از مســئوالن اجرایی این است که این 
موضوع هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود و مدیران اصلی و 

تصمیم گیر انتخاب و اداره امور را بر عهده بگیرند.

  نگاهی به »آیین چراغ برات«
 در خراسان رضوی 

ابوالحسن صاحبی: ایرانیان از دیرباز برای اموات خود احترام 
و قداست خاصی قائل بوده و هستند و سعی کرده اند که به 
نوعی روح آنان را از خود شاد و راضی و یاد آنان را گرامی نگه 
دارند و به همین ســبب هویت و زندگی هر ایرانی از هر قوم 
و قبیله ای که باشد به صورت کامالً در هم تنیده با گذشته و 
میراث گذشتگانش گره خورده و برهمین اساس مردم خطه 
خورشــید هم مراســم خاص خود را دارند که یکی از آنان 

»مراسم چراغ برات« است.
بــه گفته معاون فرهنگی حوزه علمیه حضرت ولیعصر)عج( 
صالح آباد زیارت اهل قبور در اسالم تأکید فراوان شده و در این 
باره روایتی هم وجود دارد و به همگان توصیه می کند که برای 
مردگان خود صدقه جاریه باشیم و در هر دو حالت شادی و 
غم که جزو فراز و نشیب زندگی انسان هاست، شایسته است 
در قبرستان حاضر شوند تا »واقعیت مرگ« و ناپایداری دنیا 

را درک کنند و به یاد قیامت بیفتند و از گناه دوری کنند.
حجت االســالم محمد صاحبی در تشریح معنی رسم چراغ 
بــرات می افزاید: در اینجا »چراغ« به معنی »روشــنایی« و 
»نشان دادن راه« است که انسان به چاله های دنیا که همان 
گناهان اســت سقوط نکند و برات هم یعنی مجوز رهایی و 
آزادی اموات و درگذشتگان از دوزخ و جهنم است که مردم 
برای خالصی مردگان از بار گناهان، صدقه و خیرات داده و از 

خداوند طلب آمرزش می کنند. 
وی تأکید می کند: گرچه این آیین و سنت نیک و پسندیده 
اســت، اما در بعضی از موارد افــرادی به علت ناآگاهی، این 
کار خیر و سنت حسنه را تبدیل به آسیب می کنند چراکه 
قبرستان جای تفکر و اندیشیدن به عاقبت زندگی دنیایی و در 
نهایت به قیامت و طلب آمرزش برای اموات است که مؤمنان 
باید هوشیار باشند و این آیین ها و سنت های پسندیده را با 
کارهای ناشایست خود از جمله بی حجابی و بدحجابی دچار 
آســیب نکنند و به گونه ای عمل کنند که با تعالیم اسالمی 

همخوانی داشته باشد.
وی در خصــوص تاریخچه این آیین خاطرنشــان می کند: 
مراسم شبهای برات یا همان »چراغ برات« سابقه ای دیرینه و 
ریشه دار دارد بدان دلیل که مراسم چراغ برات در سه روز۱۲ 
تا ۱4 ماه شعبان برگزار می شود، در نگاه نخست همگان آن 
را آیینی عربی، اسالمی تلقی می کنند، اما با توجه به اینکه 
نه در گذشته هزار و چند ساله ظهور اسالم در ایران و نه در 
حال حاضر این سنت به صورت کامل از سوی هیچ کدام از 
پیشــوایان دینی مورد تأیید قرار نگرفته است که به همین 

دلیل در اسالمی بودن آن جای شک و تردید است.
وی اضافه می کند: از سویی دیگر با توجه به اینکه این رسم 
برخالف سایر رسوم ملی ایران همچون نوروز، یلدا، چهارشنبه 
سوری و... مورد توجه حکومت های ایران و نهادهای رسمی 
کشور چون روزنامه ها، رادیو و تلویزیون نبوده و نیست و در 
ایرانی بودن کامل این آیین هم محل شک و تردید است که 

باید قدری تأمل کرد.

  بارش های خراسان رضوی
 تا پایان بهار ادامه دارد

تسنیم: مدیر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی گفت: خراسان رضوی حدود ۱۸ سال است که درگیر 

خشکسالی است.
 احمد قندهاری اظهار داشــت: براساس بررسی های علمی 
وضعیت ترسالی با بارش های بســیار هر چند سال یک بار 

تکرار می شود. 
وی دوره منتهی به بازگشــت ترسالی را در ایران حدود ۵۰ 
سال ذکر و بیان کرد: هرچه دوره بازگشت ترسالی طوالنی تر 
شود، پس از بازگشت آن بارش های سنگین تری رخ خواهد 

داد. 
وی افزود: پیش از این خراسان رضوی به مدت ۱۸ سال درگیر 
پدیده خشکسالی بود و بدترین نوع آن را تجربه کرد به طوری 

که این شرایط در پنج دهه گذشته بی سابقه بود. 
وی یادآور شــد: در پی بارش های اخیر تاکنون حدود ۲۲۰ 
میلیمتر باران در خراسان رضوی باریده و طبق پیش بینی، 
بارش های باران تا پایان فصل بهار در این استان ادامه خواهد 
داشــت. قندهاری ادامه داد: بارش هــای متوالی و رطوبت 
زمین رواناب های خوبی را در خراســان رضوی ایجاد کرد و 
رودخانه های استان بویژه در نواحی غربی و جنوبی آن دبی 

بی سابقه ای را طی این مدت به دست آوردند. 

زاویه تصویر

یاری مرزبانان  به مرزنشینان 
گرفتار در سیل خراسان رضوی

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

نمک بر زخم مردم نپاشید
دولت هر چی کمبود دارد از جیب ما مردم فقیر می گیرد واقعاً تأسفباره که هیچ کس به فکر 
مردم نیست. همه چیز چند برابر شده حاال نوبت بنزین و کرایه اتوبوس شد؟ به جای اینکه تو 

این اوضاع اقتصادی بد به فکر ما باشند مسئوالن برعکس نمک بر زخم ما مردم می پاشند؟
۹۳5...۱2۹5

درخواست از اتوبوسرانی
با توجه به مشــکالت رفت و آمد و هزینه در ۱۰۰ متری که از میدان فهمیده تا میدان امام 
حســن)ع( خط واحدی ندارد از شرکت اتوبوســرانی تقاضا داریم از مصلی به نمایشگاه خط 

مستقیم بگذارد.
۹۱5...6۰52

برخی طالفروشان  اجحاف می کنند
متأسفانه در حوزه خرید و فروش طال با توجه به عدم اطالع مردم از نحوه محاسبه خرید و 
فروش طال بعضی از طالفروشی ها بخصوص زمانی که عروس و دامادها برای خرید می آیند 

و با هم رودربایستی دارند سوءاستفاده کرده و کاله مشتریان را برمی دارند.
 اخیراً با همین شرایط بنده برای خرید عروس اقدام نمودم که فقط مقایسه با مشابه طالیی 
که خریدیم احســاس کردم دو میلیون تومان در خرید یــک حلقه ۸ گرمی اضافه از من 
دریافت شده که با مراجعه به اتحادیه طالفروشان موفق شدم مبلغ اجحاف شده را دریافت 
کنم، اما آیا فروشنده متخلف به غیر از برگشت وجه اضافه اقدام دیگری هم نسبت به او شد.

۹۱5...6۸57
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محبوبه علی پور   در سال های اخیر به دلیل 
اثرگذاری تغییــرات اقلیمی و بالیای طبیعی 
بر روند تولید محصوالت کشــاورزی و تأمین 
نیازهای غذایی؛ این مقوله از سوی صاحبنظران 
و مؤسســات بین المللی بیش از گذشته مورد 

توجه قرار گرفته است. 
چنانکه سال گذشته سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحده در گزارشی مبسوط اعالم کرد که 
طی یک دهه )از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵( بالیای 
طبیعی ۹6 میلیارد دالر به بخش کشــاورزی 
کشورهای در حال توسعه خسارت وارد کرده 
که کشاورزان آسیایی متحمل 4۸ میلیارد دالر 

یا نیمی از این آسیب ها شده اند. 
به هر روی از آنجا که کشــور ما نیز بی نصیب 
از این حوادث و بالیای طبیعی نیست یکی از 
ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی 
بهره مندی از خدمات »بیمه کشاورزی« است. 
در حالی که این قضیه چنــدان در جامعه ما 
جدی گرفته نمی شــود به طوری که به گفته 
کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه کشاورزی 
امروزه حدود 7۰ درصد محصوالت کشاورزی 

خراسان رضوی تحت پوشش بیمه نیستند. 

 رشد ظرفیت های بیمه کشاورزی
بی شک تقویت نظام بیمه کشاورزی از مهم ترین 
پیش شرط های توسعه کشــاورزی در کشور 

محسوب می شود.
محمودرضا فرزانه، مدیر صندوق بیمه کشاورزی 
خراســان رضوی بــا تأکید بــر همین مقوله 
درخصوص وضعیت بیمه کشــاورزی در این 
استان به گزارشگر ما می گوید: در حال حاضر 
حــدود 3۰ درصد محصوالت کشــاورزی در 
استان خراسان رضوی بیمه شده اند. البته بیمه 
محصوالت کشــاورزی اغلب متأثر از وضعیت 
ریســک محصول و درگیری شهرســتان ها با 
مخاطرات است. چنانکه میزان رغبت کشاورزان 
به بیمه کــردن گندم دیمی بیــش از گندم 
آبی اســت. از این رو درحال حاضر شهرستان 
سرخس بیشترین میزان بیمه گندم آبی را به 
خود اختصاص داده اســت. همچنین از سال 
گذشته تعیین تعرفه ها به صورت شهرستانی 
طراحی شــده و تعرفه هر شهرستان متناسب 
با وضعیت آن ها تعریف می شود. به این ترتیب 
حق بیمه ای که کشاورز سرخسی می پردازد با 

کشاورز دیگری در شیروان متفاوت است. 
وی در ادامــه اظهــار می کند: بنابر شــواهد 
تغییرات اقلیمی بر روند تولیدات کشــاورزی 
سایه سنگینی انداخته، چنانکه پیوسته شاهد 
حوادث غیرمنتظره طبیعی هستیم. بنابراین 
باید مکانیزمی باشد که تولیدکننده محصوالت 
کشــاورزی در مدار تولید بماند. به این ترتیب 
از اقدام های قانونی که از ســوی دولت در این 
زمینه پیش بینی شده می توان به اجرای بیمه 
محصوالت کشاورزی اشــاره کرد که در قالب 
پدیده چارچوب مشاوره - تعاون همه گروه ها 
همیــاری می کنند. به طوری که بخشــی را 
کشاورز و دو برابر آن را دولت می پردازد و این 
منابع به صندوق بیمه کشاورزی واریز می شود. 
بــه هرحال اگر ما از هــر اهرمی برای افزایش 
رغبت به این قضیه و گســترش چترحمایتی 

بیمه اســتفاده کنیم؛ موجب می شود با بروز 
حوادث غیرمنتظره تولیدکننده روستایی را بهتر 

حمایت کرد.
فرزانه در ادامه خاطرنشان می کند: در سال های 
اخیر ســه طــرح مدیریت منابــع و مصارف، 
بازاریاب مــروج و بیمه گــذاران ویژه با هدف 
گســترش چتر بیمه ای در اســتان خراسان 
رضوی به اجرا درآمده اســت. چنانکه در پایان 
6 ماهه اول سال زراعی ۹۸-۹7 یعنی در پایان 
اســفند ماه گذشته؛ نسبت به مدت مشابه آن 
در سال پیشین خروجی طرح یاد شده، موجب 
رشــد ۱۵۰ درصدی منابع و به همین اندازه 
نیز افزایش بیمه گذار را در پی داشــت. چراکه 
به دلیــل مزایایی که برای افراد مزبور در قالب 
این طرح ها قایل شدیم، سبب استقبال آن ها 

شده است.
 همچنین به دنبال این هستیم که در سال های 
آینده نیز همیــن افزایش منابع و بیمه گذار را 
داشته باشیم. چراکه از وظایف ذاتی ما گسترش 
چترهای حمایت از عرصه کشــاورزی و تولید 
است. نکته دیگر اینکه با اجرای طرح مدیریت 
منابع و مصارف رقم پرداخت غرامت ها به روز 
شــده، به طوری که ۹۰ درصــد غرامت های 

مربوط به ســال۹6 در دی ماه ســال گذشته 
پرداخت شــد. همچنین براساس طرح مزبور 
منابع جمع آوری در اســتان در همین منطقه 

هزینه شود. 

 ضعف های ساختاری و اجرایی
بنابر شواهد و قرائن از دالیل عمده عدم توسعه 
بیمه کشاورزی نبود رابطه منصفانه و منطقی 

میان عوامل اثرگذار است.
علی اکبری، نماینده مجلس شــورای اسالمی 
نیز در این باره اظهار می کند: مردم نیاز به این 
قضیه را درک کرده اند، اما اجرا و گسترش این 
امر منوط به اعتمادســازی طرفین، بیمه گذار 
و شرکت بیمه اســت. این درحالیست که در 
سال های اخیر به دلیل محدودیت های منابع 
شرکت های بیمه گذار نتوانسته اند به درستی به 
تعهدات خود عمل کنند. از این رو مردم با وجود 
آگاهــی از ثمرات بیمه محصوالت خود رغبت 
کمتری نشان می دهند. بنابراین در اجرای مؤثر 
این مقوله باید به چرخه فعالیت عوامل توجه 
داشــت و این روند را برای تمام عناصر اعم از 
کشاورز، دولت و شرکت های بیمه گذار تسهیل 
کرد. وی اضافه می کند: به دلیل اهمیت بیمه 

کشــاورزی در حمایت از تولید در بودجه سال 
۹۸، گرچه ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این امر 
پیش بینی شــده بود در کمیسیون کشاورزی 
مجلس این میزان را به ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
افزایش دادیم که بــا تصویب در صحن خانه 
ملت از سوی شــورای نگهبان نیز تأیید شد. 

 بیمه جامعیت ندارد
محمد امیرخانی، مسئول شورای اسالمی فرخد 
نیز می گوید: بیمه کشــاورزی، مقوله ای بسیار 
حائز اهمیت و ضروری است و کشاورزان به این 
مسئله بخوبی واقف هستند، اما امروزه در عمل 
از جامعیت کافی برخوردار نیست. چنانکه تنها 
محصولی که در حال حاضر در منطقه فرخد 
شرایط بیمه شدن را دارد، انگور است. درحالی 
که این ناحیه به عنوان قمصر استان خراسان 
رضوی شناخته شده و از مراکز عمده تولید گل 
محمدی در کشور می باشد. از همین رو بارها 
به نهادها و دستگاه های متولی پیشنهاد شده 
مــزارع گل فرخد را که حدود۲۰۰ هزار هکتار 
است و حتی گل های تزئینی این منطقه بیمه 
شوند که هنوز به نتیجه نرسیدیم. درحالی که 
از محل دریافت حق بیمه محصوالت کشاورزی 
می توان کارگاه ها و کارخانه هایی برای تبدیل 
و فراوری ایجــاد کرد و از محــل درآمدهای 
همیــن مراکز ضمن تقویت منابع بیمه ای، در 
فروش و بازاریابی محصوالت کشاورزی اثرگذار 
باشند. در واقع تولیدکنندگان روستایی از بیمه 
خرید بهره مند شــوند. چراکه از دغدغه های 
اصلی کشاورزان فروش تولیدات خود است به 
طوری که کشاورزان منطقه هنوز نتوانسته اند 
پول فروش گل های محمدی ســال گذشته را 
از کارخانه ها دریافت کنند. همچنین می توان 
در پی استقبال روستاییان از چنین طرح هایی 
آن هــا را به عنوان ســهامدار در چرخه تولید 
سهیم ساخت. نکته بعدی اینکه اغلب غرامت ها 
با تأخیر پرداخت می شود. البته در سال گذشته 
طرح تهاتری اجرا شد که براساس آن از محل 
مطالبات پیشین کشاورزان، هزینه بیمه سال 
آینده پرداخته شد که بسیار در روند بیمه یاد 
شده قابل توجه بود. نکته دیگر اینکه غرامت های 
تعریف شده نیز جوابگوی هزینه های تحمیل 

حوادث و مخاطرات نیست. 
سید محمد حسینی، سخنگوی شورای شهر 
خرو نیز می گوید: باتوجه به اینکه نســبت به 
چگونگی تحت پوشــش قرار گرفتن کشاورز 
درخصوص دام و محصوالت روشــنگری قابل 
توجهی انجام نشــده، اســتقبال چشمگیری 
نداشــته اســت. درخصوص عدم استقبال از 
ایــن گونه بیمه ها را عدم اطمینــان و یا عدم 
پاســخگویی صحیح و به موقع از طرف بیمه 
می دانند. چرا که اگر محصوالت کشاورزی مورد 
بیمه و حمایت جدی قرار بگیرد و کشــاورز بر 
واقعیت مزایای بیمه توجیه شود و نسبت به هر 
تعهد بیمه یقین پیدا کند، می تواند تأثیر بسزایی 
داشته باشد و این عمل هنر صداقت پیشگی و 
عمل به تعهد بیمه را می طلبد، در این صورت 
است که کشاورز می تواند در کشاورزی خود با 
رونق، جنبش و دلگرمی بیشتری در کنار حامی 

خود یعنی بیمه به فعالیت بپردازد.

قدس دالیل بیمه نبودن 7۰ درصد محصوالت کشاورزی خراسان رضوی را واکاوی کرد

از بد عهدی بیمه ها تا بی رغبتی کشاورزان 

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com
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بهره گیری از روش های مدرن بیمه ای
دکتر سیدعلی حسینی یکانی، صاحبنظر در اقتصاد کشاورزی نیز تأکید می  کند: 
گرچه در کشورهای پیشرفته برای حمایت از تولید دیگر بیمه کشاورزی برنامه قابل 
توجهی محسوب نمی شود و از راهکارها و شیوه های پیشرفته برای تحقق این قضیه 
استفاده می شود، اما در کشور ما همچنان اجرای بیمه یاد شده از سیاست های قابل 
اعتنا در راســتای حمایت از تولید و تولیدکننده به شمار می رود. این درحالیست 
که این مقوله با ضعف ها و کاســتی هایی در اجرا مواجه است از این موارد می توان 
به نبود تنوع در کیفیت خدمات اشــاره کرد. همچنین از آنجا که درآمدها نقش 
اثرگذاری در این قضیه دارند باید به ســوی »بیمه های درآمدی« برویم تا موجب 
ایجاد رغبت افزون تر در کشــاورزان برای بهره گیری از بیمه شود. نکته دیگر حق 
بیمه ها باید منصفانه باشــد که بنابر مطالعات چنین نیست. همچنین هزینه  های 
هنگفت شــرکت های بیمه برای مدیریت و به کارگیری نیروی انسانی سبب شده 
این عرصه قابلیت چندانی برای فعالیت نداشته باشد. بنابراین باید بیمه ها به سمت 
فعالیتی بروند که ریسک قیمت ها را پوشش دهند. همچنین یکی از انواع بیمه های 
مدرن کشاورزی در حال حاضر »بیمه شاخص های آب و هوایی« است که براساس 
پارامترهــای آب و هوایی منطقه مانند میزان بارندگی و دما طراحی می شــود و 

مشکالت بیمه سنتی را نیز ندارد. 



روی خط حادهث نماینده ولی فقیه درخراسان رضوی در بازدید از مناطق سیل زده کالت تأکید کرد

بسیج همه مسئوالن برای کاهش آالم حادثه دیدگان

قدس: آیت اهلل علم الهدی پنجشنبه گذشته با 
حضور در شهرستان کالت، از مناطق سیل  زده 

این شهرستان بازدید کرد.
ســفر نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
به شهرســتان کالت با حضور در »مســجد 
جامع کالت« آغاز شــد و پس  از آن با مردم 

آسیب دیده گفت وگو کرد.
آیت اهلل علم الهدی سپس در مسجد حضرت 
اباالفضل)ع( در میان مردم کالت حاضر شده 
و ســخنانی در مــورد مشــاهدات از مناطق 
ســیل زده و همچنین نکات مطرح  شــده با 
مسئوالن برای بهبود هرچه سریع تر وضعیت 

مردم آسیب دیده، بیان کرد.

  سیل ویرانگرتر از زلزله
نماینــده ولی فقیه در اســتان در حاشــیه 
بازدید از مناطق ســیل  زده این شهرستان، با 
بیان اینکه خصوصیــت همدردی و دلجویی 
مقام معظــم رهبری اقتضا کرد به نمایندگی 
رهبر عظیم الشــأن انقالب، امروز مزاحم شما 
برادران و خواهران بشوم و درصدد حل و عالج 
بر بیایم، اظهار کرد: برای من ناگوار است که 
ســفر به کالت در مقام بررسی یک حادثه و 

پیشامد دلخراش به وجود آمد.
وی بــا بیان اینکه در واقع همه مردم شــهر 
در این حادثه آســیب  دیده اند، ادامه داد: در 
ظاهر 70 خانواده آســیب  دیده است، ولی در 
واقع تمام مردم این شهر آسیب دیدند، چون 
پــدر و مادری که در خانه خودشــان زندگی 
می کنند، نمی توانند بی خانمانی خانواده پسر 
یا دخترشان را ببینند، برادری که در کنار زن 
و فرزندش در خانه امن به ســر می برد، برای 

خانواده خواهر یا برادر خود دردمند است.
آیت اهلل علم الهدی خاطرنشــان کرد: مسئله 
ســیل با حادثه زلزله فرق می کند، جایی که 
زلزله می آید خانه خراب می شود، اما زندگی 
تا اندازه ای قابل پیگیری است اما سیل ویرانگر 
است، در یک خانه منهدم شده و خانواده آواره 
شده، تنها خودشان هستند و لباس تنشان و 

بقیه لوازم زندگی را از دست می دهند.
وی اضافه کرد: از عنایات خاصه وجود اقدس 
امام زمان)عج( در این شــهر والیی و شــهر 
دلداده حضرت بقیه اهلل این بود که این حادثه 

نداشــت  جانی  آفت  دلخراش، 
و خداونــد داغ عزیزی را بر دل 

عزیزانش نگذاشت.
وی با تقدیر از اقــدام به  موقع 
مسئوالن شهرستان و بسیجیان، 
تصریــح کــرد: بر ایــن نعمت 
شکرگزار باشید که عزیزان شما 
در کنارتان هستند ولی در سیل 
خوزستان، یکی نقل می کرد از 
خانــواده من تنها خــودم باقی 

ماندم؛ ابتدا تشــکر می کنم از مسئوالن این 
شــهر که در لحظه اول به داد مردم رسیدند، 
عزیزان غیور، دالور و بسیجی ما از روز اول تا 
اآلن همــدرد با مردم طوری عملیات را انجام 
می دهند کــه انگار خانه خودشــان را تمیز 
می کنند، به نزدیکان خود می رســند و روز و 
شب از فعالیت جهادی دست برنداشتند، این 

وظیفه دینی، شرعی و انقالبی همه ماست.

 تقدیر نماینده ولی  فقیه
 از آستان قدس رضوی

نماینده ولی  فقیه در استان با تقدیر از آستان 
قدس رضوی که تأمین غذای سیل زدگان را بر 
عهده داشــت، اظهار کرد: این خدمت توسط 
برادران ســپاه ادامه پیــدا می کند؛ تا عزیزان 
سیل زده به خانه و زندگی و جای امن برسند، 
تغذیه شــان باید کاماًل برقرار باشد و مشکلی 

بخصوص برای کودکان به وجود نیاید.

  حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران 
شهرستان کالت

آیت اهلل علم الهدی همچنین با حضور در جلسه 
ستاد مدیریت بحران شهرستان کالت ضمن 
قدردانی از مســئوالنی کــه از دقایق ابتدایی 
وقوع سیل در مناطق سیل زده حضور داشتند، 
اظهار کرد: بخشی از جبران خسارت در بودجه 
بحران اســتان دیده شده که با تخصیص این 

بودجه، قسمتی از مسائل قابل  حل است.
وی ادامه داد: خوشبختانه استاندار عمل گرایی 
داریم که فردی کم نظیر است، وی طرحی در 
راســتای اجرای اقتصاد مقاومتی دارد که هر 
شرکت اقتصادی، معین یک شهرستان باشد 
به عنوان معین اقتصادی، امروز تولید و اشتغال 

سامان  را  شهرستان  آن 
ببخشد .

ولــــی فقیه  نماینــده 
رضــوی  خراســان  در 
خاطرنشــان کرد: کالت 
منطقــه ای بــا ظرفیت 
روی  در مشهد  باالست، 
دو مســئله کالت بحث 
اســت، یکی مسئله آب 
کالت که بتــوان حقابه 
ترکمنســتان از ذخیره مشترک آبی را خرید 
تا مردم کالت با این مشــکل مواجه نباشند و 

دیگری مسئله اقتصادی این شهر است.
وی اضافه کرد: اگر شــرکت معین اقتصادی 
کالت، اقــدام مؤثری انجام دهد، آینده کالت 
بسیار متفاوت خواهد بود که بخش مهمی از 
مسئله حاشیه نشــینی در مشهد که مردم از 

کالت به آنجا آمدند نیز حل خواهد شد.
آیت اهلل علم الهدی با اشــاره بــه تجربه وقوع 
ســیالب هایی در سال های گذشــته، یادآور 
شد: شــما تجربه کردید که ارتفاعات کالت 
منبع ایجاد سیل است، با ایجاد کانال و مسیر 
در دامنه کوه ها برای مهــار کردن آبریز، این 
مشــکل قابل حل است، این کار هرچه زودتر 

انجام بشود، به نفع شهر خواهد بود.

  توجه به وضعیت زندگی عشایر
وی به مشکل عشــایر کالت نیز اشاره کرد و 
افزود: عشایر بخصوص کوچ نشینان در فصل 
تابستان اگر توانستند کاسبی کنند، در همین 
فصل است اما اگر این امکان را نداشته باشند، 
وضعیت زندگی شــان در طول سال با مشکل 
مواجه می شود؛ پیش بینی کنید مسئله راه ها 
ولو به طور موقت در کوچ عشــایر حل بشود، 
شــدیداً در مضیقه هستند و باید این مشکل 
را حل کرد؛ بزرگان و نخبگان عشــایر، نظام 
عشیره ای و عشــایری پیدا کنند تا به عنوان 

عشایر شناخته بشوند.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با بیان 
اینکه رســیدگی به بحران سیل زدگان بسیار 
مهم است، گفت: بحث اآلن ما در مسئله فعلی 
بحران سیل زدگان، راه اندازی مرکز زندگی شان 
اســت؛ وضع فعلی مردم باید جمع شود، قرار 

بود دو دستگاه کارواش بیاید برای تمیز کردن 
منازل مردم و مسجد، شست وشوی فرش های 

مردم نیز با این دستگاه ها حل می شود.

  تأمین جهیزیه و لوازم منازل از بین رفته
وی ادامه داد: در مورد خانه هایی که لوازمشان 
آســیب دیده یا از بین رفته، آن هایی که قابل  
استفاده اســت، تمیز و راه اندازی شود، برای 
خانه هایــی که لوازم منزل آن ها از بین رفته، 
60 بســته لوازم خانگی از سوی ستاد اجرایی 
فرمان امام تأمین خواهد شــد همچنین در 
میان آســیب دیدگان، جهیزیه دو عروس از 
بین رفته اســت، کمیته امداد جهیزیه آنان را 

همان طور که بود، تأمین کند.
آیت اهلل علم الهدی به تخریب خانه های ساخته 
 شده در بستر رودخانه اشاره و خاطرنشان کرد: 
در مورد خانه هایی که در بســتر رودخانه قرار 
دارند، این خانه ها باید تخریب شــود؛ به اندازه 
100 منزل، زمین در اختیار قرار داده می شود 
و مصالح نیز در اختیار قرار می گیرد، تسهیالتی 
نیز تخصیص داده می شود تا صاحبان منازل 

بتوانند زمین را دریافت کرده و بسازند.
در ادامه این جلسه، بررسی های تخصصی در 
مورد میزان خســارات و نحوه تقسیم جبران 
خســارات بین نهادهای مختلف استان انجام 
گرفت که در نهایت مقرر شــد از سوی ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( 1000 تخته پتو، 100 
تخته چادر، 5000 عدد کنسرو، 6000 بطری 
آب معدنی و 500 قوطی شــیر خشک تأمین 
شــود.همچنین متناسب با خانه های تخریب 
 شده که 21 واحد مســکونی شهری و 112 
واحد مسکونی روستایی است، بازسازی منازل 
و تأمین لوازم زندگی تحت پوشــش کمیته 
امداد به عهده این نهاد باشــد و رســیدگی 
به ســایر منــازل در اختیار بنیاد مســکن؛ 
امدادرسانی به سیل زدگان تا بازسازی منازل 
و بازگشت زندگی به حالت عادی نیز به عهده 

سپاه و هالل احمر قرار گرفت.
مسائل مربوط به مسجد تاریخی کالت نادری 
نیز از ســوی نهادهای مرتبــط و ذی صالح 

پیگیری خواهد شد.

آب و هوا
  پیش بینی هفته ای بارانی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با بررسی نقشه ها 
و مدل های هواشناســی تا اواخر هفته آینده در غالب مناطق 
استان به طور متناوب ناپایداری های جوی به صورت افزایش 
ســرعت وزش باد، افزایش ابرناکی در بعضی ساعات همراه با 
بارش، پاره ای نقاط رگبار و رعد وبرق و نواحی مســتعد بارش 
تگرگ همراه بــا کاهش دما و در برخــی نواحی )بخصوص 
شهرســتان های درگز، کالت نادر، قوچان، سرخس، جغتای، 
چناران، نیشــابور، سبزوار، بردسکن، کوهسرخ، فریمان، شهر 
مشــهد مقدس و توابع آن ها( آبگرفتگی معابر و جاری شدن 
رواناب پیش بینی می شــود. کاهش دما در روزهای یکشنبه 
و چهارشــنبه با توجه به تقویت جریانات خنک شمالی قابل 

مالحظه خواهد بود.

خبر
 رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی خبر داد
  حمایت مجلس از مثلث توسعه 

اقتصادی خراسان رضوی 

قدس: رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی 
که می تواند سرآغاز تحوالت خوب اقتصادی باشد، در جلسه 

فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.
محمد رضا پورابراهیمی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی 
و رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با اســتاندار خراســان رضوی که در هتل رفاه مشهد برگزار 
شد، اظهار کرد: مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی که در 
خراسان رضوی اجرایی شده است، می تواند سرآغاز تحوالت 
خوب اقتصادی باشــد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی هم در حد اختیارات حمایت خواهد کرد. 
وی راه اندازی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی 
را اقدامی قابل تقدیر برشــمرد و افزود: تعریف یک ســاختار 
اقتصادی مبتنی بر ظرفیت های مردمی و با سیاســت گذاری 
دســتگاه های اجرایی در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی 

فرهنگی اتفاقات مثبتی را رقم خواهد زد. 
وی ادامه داد: این هفته دستورکار جلسه فوق العاده کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی به بررسی مدل مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی اختصاص می یابد 
و تصمیمات الزم برای رفع مشــکالت پیش روی دستگاه ها 
اتخاذ خواهد شد. پور ابراهیمی رویکرد توسعه گرا و اقتصادی 
علیرضا رزم حســینی را قابل تقدیر برشمرد و گفت: این کار 
شــما می تواند اتفاقات مثبتی را برای دیگر استان ها هم رقم 
بزند و امیدواریم تجربه موفق آن در سراسر کشور اجرایی شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: کمیسیون برنامه و بودجه از اجرای مدل مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی حمایت می کند.غالمرضا 
تاجگردون افزود: خراســان رضوی استان بسیار مهمی است 
به همین دلیل کار کردن در آن هم ســخت و هم شــیرین 
اســت. وی ادامه داد: هر تالشــی که از دست ما برآید، قطعاً 
برای اجرای موفق مدل مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی در 
خراسان رضوی کمک خواهیم کرد تا به الگویی برای تمامی 
استان ها تبدیل شود. نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی هم در ادامه گفت: یکی از 
دالیلی که مشــتاق بودیم آقای رزم حسینی خدمتگزاری در 
کنار مضجع شریف امام رضا)ع( را برعهده بگیرند، همین نگاه 
اقتصادی ایشان بود. حجت االسالم بحرینی با بیان اینکه نگاه 
اقتصادی آقای رزم حســینی وی را از دیگر مسئوالن متمایز 
کرده اســت، افزود: باید اذعان کنیم که تفاوت چندانی میان 
عملکرد مدیران وجود ندارد و آن چیزی که می تواند مدیران را 

از یکدیگر متمایز کند، نوع نگاه آن هاست.
 استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: نهاد مردمی 
اقتصاد مقاومتی استان امروز افتتاح و فعالیت خود را با مشارکت 
شــرکت های توسعه گرا و همه ارکان حاکمیت آغاز می کند.

علیرضا رزم حســینی اظهار کرد: با آغاز اجرای مدل مثلث 
توسعه اقتصادی، همه ارکان حاکمیت بویژه دستگاه قضایی 
برای تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی در استان بسیج 
شــده اند. وی گفت: از ابتدای آغاز اجرای مدل مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی تا به امروز با 53 شرکت 
توسعه گرا تفاهمنامه معین اقتصاد مقاومتی به امضا رسیده 
است و این هفته هم یک تفاهمنامه دیگر منعقد خواهد شد. 

  سد زاوین کالت سر ریز شد

قدس: فرماندار کالت گفت: در پی بارش های اخیر سد زاوین 
این شهرســتان با 2.7 میلیون متر مکعب گنجایش سر ریز 
شــد.مهدی ناصری افزود: در حال حاضر حدود 85 درصد از 
19 میلیون مترمکعب گنجایش دریاچه سد قره تیکان و 80 
درصد از 21 میلیون متر مکعب گنجایش دریاچه سد چهچهه 
در این شهرستان آبگیری شده است.وی اظهار داشت: هر سه 
سد شهرستان کالت در بخش زاوین این شهرستان قرار دارد.

براســاس اعالم مدیر بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دو سد یام و کمایستان 
در سبزوار، سد سده در خواف و سد دولت آباد در چناران پیش 
از این سر ریز شده بود.همچنین سدهای استای در تایباد، بند 
تغذیه گلستان و سد خاکی چشمه سبز گلمکان در شهرستان 

چناران نیز طی روزهای گذشته سر ریز شده اند.

  مرگ 2 کودک درفرونشست 
مخزن فاضالب مدرسه

ایرنا: ســقوط دو کودک داخل سپتیک )مخزن سرپوشیده( 
فاضالب مدرســه روستای سنجدک بخش کوهسرخ کاشمر 
منجر به مرگ آنان شد.بخشــدار کوهسرخ در این باره گفت: 
دو پســر چهار و پنج ساله اهل روستای سنجدک پنجشنبه 
شب در محل سپتیک و مخزن سرپوشیده جمع آوری فاضالب 
سرویس های بهداشتی مدرسه در حال بازی بودند که به علت 
ریزش سقف داخل آن سقوط کردند.مجید کاریزنویی افزود: 
با اطالع والدین که پس از چند ســاعت جســت وجو متوجه 
سقوط کودکان در این محل شدند، نیروهای اورژانس 115، 
نیروی انتظامی، هالل احمر و آتش نشانی  کاشمر و نیروهای 
آتش نشــانی ایور در نزدیک این منطقه به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشــت: اجســاد این دو کودک توســط نیروهای 
اعزامی از داخل فاضالب بیرون آورده شد و توسط دو دستگاه 
 آمبوالنس به شهر ریوش مرکز بخش کوهسرخ انتقال یافتند.

  یک کارگر حادثه  دیده درچناران
 همچنان در کماست

قدس: رئیس اداره صنعت، معــدن و تجارت چناران گفت: 
چهارشــنبه گذشــته چند نفر از کارگران یکی از واحدهای 
صنعتی این شهرستان دچار حادثه شدند که هنوز یک نفر از 
آن ها در کماست. بخشعلی بیاتی عنوان کرد: صبح پنجشنبه 
گذشته به همراه دادستان از محل حادثه بازدید به عمل آمد 
و در همین رابطه دســتورات الزم از سوی وی صادر شد؛ این 
حادثه در کارخانه ذوب چناران رخ داد که براثر آن هفت نفر 
از کارگران دچار سانحه سوختگی شدند. بیاتی افزود: تاکنون 
یک نفر از حادثه دیدگان ترخیص شده، یک نفر دیگر چون 
مادر وی پزشــک بوده به بیمارستان دیگری منتقل شده و 
چهار نفر دیگر هم در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد در حال درمان و یک نفر نیز تا این لحظه در کما بوده و 
به هوش نیامده است.وی گفت: مواد مذاب بر روی هیچ کدام 
از کارگران نریخته اما به دلیل حرارت حدود 1700 درجه ای 

دچار سوختگی شده اند.

  سقوط جرثقیل در جاده سیمان

قدس: معاون عملیات ســازمان آتش  نشــانی مشهد گفت: 
یک دستگاه جرثقیل در جاده سیمان، بلوار رسالت به دلیل 
نامعلومی سقوط کرد.آتشپاد دوم مهدی رضایی افزود: زمانی 
که مأموران آتش نشانی در محل حادثه حاضر شدند، اپراتور 

داخل اتاقک تاورکرین محبوس شده بود.
وی خاطر نشان کرد: تیم امداد و نجات عملیات رهاسازی وی 
را آغاز کردند و بعد از دقایقی تالش توانستند فرد حادثه دیده 

را از اتاقک خارج و تحویل تکنسین های اورژانس دهند.

  سرعت باال جان 2 موتورسوار را گرفت
ایسنا: مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 115 تایباد 
گفت: دو دستگاه موتورسیکلت در محور تایباد -خواف با سرعت 
باال به یکدیگر برخورد کردنــد که این حادثه منجر به فوت 
راکبان آن شد.عبداهلل خیابانی اظهار کرد: پنجشنبه گذشته 
در پی تماس تلفنی با 115 و اعالم یک فقره تصادف در حوالی 
روستای دربند، نیروهای امدادی اورژانس تایباد بالفاصله به 
محل اعزام شــدند.وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه دو 
راکب موتور ســیکلت ها به دلیل شدت جراحات در دم جان 
باختند و سه مصدوم دیگر این تصادف با دو دستگاه آمبوالنس 
به بیمارســتان خاتم االنبیاء)ص( شهر تایباد منتقل شدند.
خیابانی با اشــاره به وضعیت وخیم دو نفر دیگر از مصدومان 
این حادثه بیان کرد: یک نفر به صورت ســرپایی مداوا شد و 
دو مصدوم دیگر به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان 
تربت جام و بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند.وی گفت: 
کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی تایباد علت وقوع این 
حادثه را ســرعت زیاد و نداشــتن کاله ایمنی اعالم کردند.

  رانش زمین محور 2 روستا را مسدود کرد
قدس: رانش زمین محور ارتباطی روســتای اســطرخی به 
اسفراین را مســدود کرد.فرماندار اسفراین در این باره گفت: 
جاده منطقه میالنلو، حد فاصل روستای اردغان تا سرچشمه به 
دلیل رانش زمین مسدود شده است.طاهر رستمی اظهار کرد: 
تا اطالع ثانوی تردد در مسیر ارتباطی روستاهای سرچشمه، 
درپرچین، سرخ قلعه، کریم آباد علیا و سفلی انجام نمی  شود.

  نجات 4 سرنشین خودرو گرفتار
 در آبگرفتگی 

ایرنا: مســئول روابط عمومی مرکز حــوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار گفت: یک دستگاه 
خودرو   ام.وی.ام در سیالب جاده سبزوار به روستای حارث آباد 
این شهرستان واژگون شــد که چهار سرنشین آن با تالش 
مأموران آتش نشــانی و اورژانس نجات یافتند.مسلم فائق نیا 
افزود: این حادثه به ســبب بارش شدید باران و تراکم آب در 
10 کیلومتری جاده سبزوار رخ داد که مأموران آتش نشانی و 
اورژانس به محل حادثه اعزام شــدند.وی اظهار داشت: چهار 
سرنشــین مصدوم این خودرو با دو دســتگاه آمبوالنس به 

بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند.
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مسئوالن در گفت وگو با قدس وعده دادند

ارزانی گوشت طی روزهای آینده در مشهد

گزارش

قدس آنالین - وحید اکرمی: درست چند 
ماه پیش بود که قیمت گوشت با سرعتی زیاد 
در حــال افزایش بود به گونه ای که درمدتی 
اندک ازکانال 100هزارتومان هم عبور کرد. 
اما امروز قیمت این کاالی اساسی با کاهش 
قابل توجهی روبه رو شده و دوباره وارد کانال 

80 هزار تومان شده است.
خاطرم هست که چند ماه قبل از مسئوالن 
می پرسیدم که چرا قیمت گوشت از 80 هزار 
تومان بیشــتر شد و اکنون که قیمت دوباره 
به 80 هزار تومان رسیده شهروندان خرسند 
هســتند. چرا یــک روز بایــد از این قیمت 
نگران شویم و روز دیگر همین قیمت را هم 
غنیمت بشماریم؟ آیا مسئوالن نمی توانستند 
اقداماتی انجام دهند تا قیمت گوشت سر به 
فلک نکشد؟ آیا بازهم شاهد کاهش قیمت 
گوشت خواهیم بود؟ برای رسیدن به پاسخ 
این پرسش ها ســراغ تنی چند از مسئوالن 
مربوطه رفتیم و نظرات آن ها را جویا شدیم. 

  شیوه نامناسب توزیع گوشت دولتی 
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان 
رضوی در این بــاره می گوید: یکی از دالیل 
کاهش قیمت گوشــت در بازار تخصیص ارز 

نیمایی برای واردات گوشت گرم است. 
امیــن هراتــی ادامه می دهــد: هرچند این 
موضوع هنوز در حد طرح است اما تخصیص 
ارز نیمایی جــو روانی مناســبی را در بازار 
گوشــت ایجاد کرده و موجب شــده تا حد 

مناسبی قیمت گوشت کاهش پیدا کند.
وی اظهار می کند: متأسفانه مشکلی که وجود 
دارد نحوه توزیع گوشت دولتی است. مشخص 

نیست این گوشت ها دقیقاً کجا توزیع می شود 
و به دست چه افرادی می رسد. شیوه توزیع 
گوشــت دولتی نامناسب است و باید اصالح 
شــود.وی عنوان می کند: مسئوالن اعتراف 
کرده اند که 88 درصد مردم از دســتیابی به 
گوشــت های یارانه ای محروم بوده اند. یعنی 
این حجم واردات گوشــت در بهترین حالت 
تنها به دســت 12 درصد از مردم رسیده که 
این آمار بسیار پایین است و باید شیوه توزیع 
بهبود پیدا کند.وی تصریح می کند: یکی از 
عمده مشکالت امروز صنعت دامپروری توزیع 
نهاده هاســت. میزان توزیع ذرت خوب است 
اما سویا و جو تقریباً نداریم. نبود نهاده ها به 
میزان کافی مشکل ساز است و موجب نوسان 

قیمت گوشت خواهد شد. 

  با ارز نیمایی هیچ محدودیتی وجود 
ندارد 

در همین رابطه معاون اداره نظارت و بازرسی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی به قدس آنالیــن می گوید: با وجود 
کاهــش قیمت ها اما هنوز قیمت گوشــت 
باالســت. ما به تالش هایمــان برای کاهش 
بیشــتر قیمت ایــن کاالی اساســی ادامه 
می دهیم تا به محدوده ای برســد که عموم 
مردم توانایی خرید آن را داشــته باشند.علی 
باخرد می افزاید: قیمت امروز الشه گوسفند 
در استان 78 هزار تومان است. این قیمت از 
میانگین کشوری بسیار کمتر است به طوری 
که در تهران الشــه گوسفند در حدود 100 
هزار تومان به فروش می رسد. وی مهم ترین 
عامل کاهش قیمت در بازار را عرضه گوشت 

تنظیم بــازاری می داند و ادامــه می دهد: از 
زمانی که واردات گوشت بیشتر شد قیمت ها 
کاهش پیدا کرد. اکنون گوشت گرم در حجم 
زیادتری وارد کشــور می شــود. وی تصریح 
می کند: هر محموله گوشتی که به دست ما 
می رسد، شبکه توزیع آن در ستاد تنظیم بازار 
مشخص می شود. با وجود افزایش واردات، اما 
این مقدار هنوز بسیار کم است و نمی توانیم 
توزیع عمده گوشــت یارانه ای را در ســطح 
جامعه داشــته باشــیم. معاون اداره نظارت 
و بازرسی ســازمان صمت یاد آور می شود: 
اکنون تنها در شرکت های تعاونی کارگری و 
کارمندی و کمیته امداد و بهزیســتی توزیع 
گوشــت یارانه ای وجود دارد. این موضوع در 
جلسه تنظیم بازار استان تأکید شد که فعاًل 
توزیع گوشت دولتی در همین مراکز باشد و 

خارج از آن توزیع دیگری نداشته باشیم. 

 توزیع گوشت با کارت ملی
وی خاطر نشان می کند: برای توزیع عادالنه 

در همین مراکز هم مصوب شــده است که 
توزیــع تنها با ارائه کد ملی صورت گیرد. هر 
چنــد این روش هم ایراداتی دارد اما بهترین 
و عادالنه ترین راه توزیع گوشــت است. البته 
گزینه توزیع با کد ملی سرپرست خانوار نیز 
مطرح شد اما به دلیل محدودیتی که داریم 
نمی توانیم به مشــخصات سرپرســت های 
خانوار دسترسی پیدا کنیم و فعالً با کد ملی 

گوشت های یارانه ای توزیع می شود.
باخرد اعالم می کند: اخیراً طرحی توســط 
دولت ابالغ شــده شرکت های خصوصی که 
توانایی واردات گوشــت را دارند می توانند به 
صورت نامحدود با ارز نیمایی گوشــت وارد 
کنند. این اتفاق موجب خواهد شد که بازهم 
قیمت گوشت کاهش پیدا کند. این شرکت ها 
می توانند اعالم آمادگی کرده و ثبت سفارش 
کنند و ارز نیمایی را به میزان کافی دریافت 
کنند. با توجه به قیمت گوشــت در خارج از 
مرزها، ســود مناسبی نیز عاید واردکنندگان 

بخش خصوصی خواهد شد.

بخشی از جبران خسارت 
در بودجه بحران استان 

دیده شده که با تخصیص 
این بودجه، قسمتی از 

مسائل قابل  حل است

بــرش
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