
 موضوع تذکر اعضای شورا 
چه بود؟

پرداخت سپرده های تا سقف یک میلیارد تومان 
مؤسسه بدرتوس

گزارشی از پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر مشهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد 

شهردار مشهد روز گذشته در جلسه شورای 
شهر از دو عضو شورا چهار تذکر دریافت کرد. 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد دیروز در 
پنجاه و هفتمین جلســه علنی شورا در این 
خصوص گفت: تذکر اعضای شورای شهر به 
شهردار باید در نخستین جلسه علنی پس از 

اعالم تذکر قرائت شود...

طلبکاران یک مؤسســه مالی به اســتانداری 
خراســان رضوی مراجعه کردنــد. گروهی از 
طلبکاران مؤسســه مالی منحلــه بدرتوس 
که پیش از این در قالب مؤسســه کاســپین 
ساماندهی شده روز گذشــته برای پیگیری 
مطالبات خود به اســتانداری خراسان رضوی 

در مشهد مراجعه کردند...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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مصرف آب شرب یک سال گلبهار در ساخت و سازهای مشهد
تعلل یکساله در انتصاب 

فرمانداران خراسان رضوی
 جای خالی 9 فرماندار 

و زیانی که مردم می بینند

.......صفحه 2

مسئوالنجدینمیگیرند

.......صفحه 4

درمان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: 
رتینوپاتی، احتمال کورشدن نوزاد را افزایش می دهد

بجنورد- خبرنگارقدس: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: رتینوپاتی 
)مشکالت شبکیه( در نوزادان نارس، احتمال کوری را افزایش می دهد و تست بررسی این مشکل 

اکنون در بیمارستان بنت الهدی بجنورد ارائه می شود.
دکتر علی نظری در خصوص این بیماری توضیح داد: رتینوپاتی، بیماری عروق شبکیه در نوزادان 
نارس اســت و می تواند منجر به اختالالت بینایی از جمله نقایص جزئی قابل اصالح تا جدا شدن 

شبکیه و کوری شود.
وی ادامه داد: آســیب شــبکیه در نوزادان نارس، یکی از اختالالت مربوط به چشم است که بر اثر 
عدم تکامل طبیعی عروق خونی شبکیه و در شرایطی که اکسیژن کافی به شبکیه نمی رسد، اتفاق 

می افتد. 
وی با بیان اینکه این بیماری در گذشــته ناشی از استفاده از مقادیر زیاد اکسیژن در دستگاه هایی 
بود که نوزادان نارس در آن ها نگهداری می شدند، خاطرنشان کرد: امروزه با پیشرفت در روش های 

نگهداری از نوزادان نارس، بروز این بیماری کمتر شده است. 
معــاون درمان دانشــگاه گفت: عواملی که نــوزاد را در معرض خطر بیشــتری برای ابتال به 
رتینوپاتی قرار می  دهــد، کم بودن وزن هنگام تولد )کمتر از 1.5 کیلوگرم( و زایمان زودرس 

)هفته 26 تا 28( است.
وی با بیان اینکه تا پیش از این نوزادان جهت انجام آزمایش به شهرهای بزرگ تر اعزام می شدند، 
تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته از سوی دانشگاه و معاونت درمان، اینک امکان این معاینه 

و تست در بیمارستان بنت الهدی بجنورد فراهم شده است.

سالمت

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد
واگذاری بیمه پایه ۱۶ هزار مددجوی شهری به بیمه سالمت 

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به برنامه جدید این نهاد 
در خصوص یکپارچه شدن بیمه درمان تمامی مددجویان تحت حمایت این نهاد گفت: بیمه پایه 

16 هزار مددجوی شهری تحت حمایت این نهاد به بیمه سالمت واگذار شد. 
مجید الهی راد با بیان اینکه هم  اکنون 45 هزار و 2۰6 خانوار مددجو تحت حمایت این نهاد قرار 

دارند، افزود: از این تعداد 1۷ هزار و 5۰۰ خانوار شهری و مابقی روستایی هستند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با سازمان بیمه سالمت خاطرنشان کرد: طبق این تفاهمنامه بیمه 
پایه مددجویان شهری زیرپوشش سازمان بیمه سالمت قرار گرفت.مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شــمالی با بیان اینکه این اقدام با هدف ایجاد یکپارچگی در نظام بیمــه ای، درمان مددجویان و 
همچنین جلوگیری از همپوشانی بیمه ای آنان انجام  شده است، خاطرنشان کرد: مددجویان روستاها 
و شهرهای زیر 2۰ هزار نفر نیز در سال های گذشته از بیمه سالمت خدمات دریافت می کردند که 
هم  اکنون چهار شهرستان بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه با جمعیت باالی 2۰ هزار نفر مشمول 
این طرح شدند.الهی راد با تأکید بر اینکه انتقال بیمه هیچ هزینه ای را برای مددجویان ندارد، افزود: 
دفترچه بیمه ســالمت برای مددجویان به  صورت رایگان صدور می  شود و تا زمان صدور دفترچه 
تمامــی خدمات بیمه ای و درمان با دفترچه امداد انجام می  شــود.وی همچنین با تأکید بر اینکه 
خدمات بیماران صعب  العالج نیز به  صورت کامالً رایگان انجام می  شود، ادامه داد: از این  پس با تمرکز 

کمیته امداد روی بیمه تکمیلی، خدمات بیمه مکمل مددجویان ارتقا خواهد یافت.
وی درباره کارکنان شاغل در حوزه بیمه پایه مددجویان نیز گفت: در صورت نیاز این کارکنان به 

سازمان بیمه سالمت منتقل و یا در سایر بخش های کمیته امداد مشغول به کار می شوند.

 تعلل در انتصاب فرمانداران در خراســان رضوی یکســاله شد و 
همچنان فرمانداری مشهد و هشت شهرستان دیگر استان، توسط 
سرپرست اداره می شود. شهرستان های » مشهد، صالح آباد، فیروزه، 
ســرخس، داورزن، چناران، جغتای و بردســکن« هشت شهری 
هســتند که پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 

فرمانداری آن ها با سرپرست...

تکرار گرانی ارزاق عمومی در ماه رمضان؛ 
مسئوالن پای کار باشند

هرچند افزایش قیمت کاالهای اساسی، به قصه تکراری هر ساله در 
ابتدای ماه مبارک رمضان تبدیل شده است، اما هیچ کار اساسی از 
سوی مسئوالن دستگاه های مربوط برای آن انجام نمی شود و در 
این بین تنها مردمی که ناچار به تهیه مایحتاج خود هستند، متضرر 
می شوند.امسال هم همچون سال های گذشته، با نزدیک شدن به 
ماه مبارک رمضان، گرانی ارزاق عمومی و افزایش قیمت کاالهای 
پرمصرف مانند گوشت قرمز و مرغ، برنج، خرما، پنیر، حبوبات، قند 

و شکر در این ماه، به یکی از ...
.......صفحه 2
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قــدس: 2۰۰۰ واحــد مســکونی ارزان 
قیمت برای اقشــار کم درآمد روز گذشته 
در شهرک رسالت مشــهد به بهره برداری 

رسید.
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت 
امام)ره( در این مراســم گفت: این ســتاد 
بیش از 45 هزار طرح در سراســر کشــور 
با سرمایه گذاری 42۰ هزار میلیارد ریال و 
اشتغال زایی 4۰۰۰ نفر در دست اجرا دارد.

محمد مخبر افزود: این طرح ها با همکاری 
مردم اجرا شده که سبب اشتغال و توسعه 
بویــژه در مناطــق کمتــر توســعه یافته 

می شود.
سعید جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت نیز 
با اشــاره به ســاخت 2۰۰۰ مسکن ارزان 
قیمت برای اقشــار کم درآمد در مشــهد 
گفت: 4۰۰۰ واحد ارزان قیمت برای اقشار 
کم درآمد در کشور در حال ساخت است.

رزم حسینی استاندار خراسان رضوی هم از 
توافق استانداری، شهرداری مشهد و ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( برای کلنگ زنی یک 
پروژه 2۰۰۰ واحدی مســکن در حاشــیه 

شهر مشهد خبر داد.
گفتنی است عالوه بر افتتاح پروژه 2۰۰۰ 
واحــدی مســکن ارزان قیمــت شــهرک 
رســالت مشــهد، 29 طرح عمرانی برکت 
آبرسانی  فرهنگی،  آموزشی،  در حوزه های 
و امدادی در استان خراسان رضوی افتتاح 

شد.

 تذکر کتبی نماینده مردم مشهد و کالت 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت

قدس: نماینده مردم مشــهد و کالت به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تذکر کتبی داد.در تذکر کتبی حجت االســالم والمسلمین پژمانفرکه 
روز گذشته در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی قرائت شد آمده 
اســت: »با وجود، تولیدکننده های معتبر در زمینه تولید جعبه فرمان 
و پمــپ فرمان پراید و تیبا در ایران بویژه در خراســان رضوی و اخذ 
دســتور وزیر در خصوص اقدام این موضوع، هنوز واردات این کاالها از 
کشور چین انجام می شود!در ادامه این تذکر آمده است: این در حالی 
اســت که قیمت خرید این اقالم از طریق واردات بسیار باالتر از قیمت 
تولیدکننده های داخلی می باشد و این امر لطمه های بسیار سنگینی 
را به صنعت قطعه ســازی کشور و بخصوص صنایع موجود در مشهد 
و خراســان رضوی در پی دارد.در شــرح ایــن تذکر نیز که به هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده، تأکید شده است موضوع 
افزایش تعرفه گمرکی جعبه فرمان هیدرولیک پراید و تیبا که به صورت 
مونتاژ شــده کامل و با کد تعرفه 8۷۰89411 وارد می گردد و این در 
حالی اســت که چندین تولید کننده داخلی در حال حاضر تولید این 
محصول را در داخل کشور انجام می دهند و توان تأمین 1۰۰ درصد نیاز 
خودروساز را دارند؛بنابراین دستورات الزم جهت افزایش تعرفه گمرکی 
فعلــی از 26 درصد به 6۰ درصد و یا اقدامی دیگر جهت احیای قطعه 

سازان داخلی را مبذول فرمایید.

زمان اعالم نتایج نقل و انتقاالت فرهنگیان 
مشخص شد 

قدس آنالین - رضاطلبی: مدیرکل اداره آموزش و پرورش اســتان 
خراسان رضوی گفت: حدود ۷۰۰۰ نفر از فرهنگیان خراسان رضوی در 
سامانه نقل و انتقاالت ثبت نام کرده اند. قاسم علی خدابنده در گفت و گو 
با قدس آنالین اظهار داشــت: حدود ۷۰۰۰ نفر از فرهنگیان اســتان 
خراســان رضوی که متقاضی نقل و انتقال بوده اند، از تاریخ یازدهم تا 
بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته با مراجعه به سامانه اعالم شده، 
درخواســت خود را برای نقل و انتقاالت استانی و خارج استانی ثبت 
کرده اند.وی بیان داشــت: افراد بعد از ثبت نام باید مدارک مربوطه را 
برای تأیید امتیاز به کارشناســی امور اداری ادارات آموزش و پرورش 
مناطق و شهرســتان ها تحویل می داده اند و عدم مراجعه برای تحویل 
مدارک به معنی انصراف از درخواست انتقال تلقی شده است.خدابنده 
با بیان اینکه در جریان این نقل و انتقاالت ســعی می کنیم قوانین و 
مقررات را رعایت کنیم و سهم سفارش ها و برخی جریان های رابطه ای 
را به حداقل برســانیم، تصریح کرد: در این نقل و انتقاالت نیاز مبدأ و 
مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین امتیاز و سابقه آن ها نیز 
تأثیر گذار می باشد و قطعاً افرادی که در نقل و انتقاالت ثبت نام کرده اند 
و در گروه و مقطع خودشان از امتیاز باالیی برخوردار باشند در اولویت 
قرار خواهند گرفت.مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 
افزود: بر اســاس دستورعمل وزارتی ششم اردیبهشت ماه نتایج درون 
استانی و در پایان اردیبهشت ماه نتایج خارج استانی را اعالم می کنیم.

۱30 واحد صنعتی آالینده تحت پیگرد قرار گرفتند
قدس: مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی گفت: سال 
گذشته بیش از 12۰۰ مورد بازدید و کنترل پسماندهای عادی، صنعتی 
و ویژه دراستان از سوی کارشناسان نظارت و پایش این اداره کل صورت 
گرفته و قریب 13۰ واحد آالینده و متخلف شناسایی و تحت پیگیری های 
قانونــی قرار گرفته اند.تورج همتی همچنین به نظارت بیش از 3۰۰۰ 
واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی سطح استان اشاره کرد 
و افزود:حسب آمار، مقدارپسماند صنعتی عادی مدیریت شده درسال 
گذشته نسبت به سنوات پیشین، افزایش حدود 5.8 برابری داشته است.

امام جمعه بجنورد: 
 مرزبانان دیده بانان 

نظام هستند
قــدس: نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعه 
شهرســتان بجنورد در جمع مرزبانان خراسان 
رضوی گفت: مرزبانان دیده بانان نظام جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
افزود:  »یعقوبی«  المســلمین  و  حجت االسالم 
شــما در مرزها صادقانه خدمت می کنید تا این 
میهن اســالمی در امن و امان باشــد و وجود 
انسان هایی همانند شــما موجب شده است تا 

این نظام روی پای خودش بایستد.
وی تصریح کرد: دنیــا در زمان ظهور حضرت 
مهدی)عــج( دنیایی پر از صداقــت، عدالت و 
انسانیت اســت و دولت این امام بزرگوار دولت 
کریمه اســت به این معنا که در نظام مهدوی 

کرامت انسانی در اوج خود خواهد بود.
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق )ع( گفت: 
هرکــه می خواهد از یاران مهــدی موعود)عج( 
باشــد باید سه نکته  منتظر حقیقی بودن، پاک 
بودن و خوش اخالقی را ســرلوحه زندگی خود 

قرار دهد.
گفتنی است در پایان این جلسه به قید قرعه از 
تنی چند از حافظان جزء اول قرآن مجید تقدیر 

به عمل آمد و جوایزی اهدا شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در بازدید از 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی عنوان کرد
بودجه 3۱00 میلیاردتومانی برای 

طرح های بازآفرینی 3 شهر 
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای  قدس: 
اسالمی گفت: برای نخســتین بار بودجه قابل 
توجــه 31۰۰ میلیاردتومانی بــرای طرح های 
بازآفرینی در شــهرهای زیارتی مصوب شــده 

است. 
دکتر امیر حسین قاضی زاده در بازدید از بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی اظهار داشــت: پس 
از ارائــه الیحه تخصیص بودجــه به طرح های 
بازآفرینی شــهری در شــهرهای زیارتی کشور 
مانند قم،شــیراز و همچنین طرح نوســازی و 
بهســازی بافت پیرامون حــرم مطهر رضوی، 
برای نخســتین بار بودجه قابــل توجه 31۰۰ 
میلیاردتومانی از طریق انتشار اوراق مشارکت با 
سهم 5۰ درصدی دولت و 5۰ درصد شهرداری 

در نظر گرفته شد.
وی افــزود: این اقدام تأثیر بســزایی در کاهش 
هزینه های اجرای طرح برای شــهر و همچنین 
افزایش ســرعت اجرای آن خواهد داشــت که 
امیدواریم بــا ادامه دار بــودن همراهی دولت 
در زمینه انتشــار و واگذاری این اوراق بزودی 
شــاهد اتفاقات خوب و تسریع در اجرا و اتمام 
فضاهای عمومــی طرح و بهره منــدی زائران 
 و مجــاوران بارگاه منور رضــوی از مزایای آن 

باشیم.

فرماندار بیرجند در نشست هم اندیشی با جوانان:

دچارفستفودخوریفکریشدهایم
تسنیم:فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه باید مدیریت هیئت های 
ورزشی و نحوه واگذاری اماکن ورزشی به هیئت ها بازنگری شود، گفت: 

تغییر مدام مدیریت ها حوزه ورزش و جوانان را به حاشیه برده است. 
علی ناصری در نشســت هم اندیشی با جوانان منتخب بیرجند اظهار 
داشــت: سال گذشــته برخی از پروژه های نیمه تمام ورزشی به اتمام 
رســید و در ســفر وزیر ورزش به خراســان جنوبی و افتتاح ورزشگاه 
غدیر سه ساعت با وزیر نشسته بودیم، اما حتی یک درخواست از سوی 

مدیرکل وقت استان مطرح نشد.
وی با بیان اینکه باید مشکالت ورزش جوانان، پهلوانی و ورزش قهرمانی 
مورد بررســی قرار گیرد، افزود: تأثیرپذیری بچه ها در مدارس بیشتر از 
فضای خانواده هاست؛ بنابراین می طلبد آموزش ها متناسب با فرهنگ 

جامعه وارد مدارس و دانشگاه ها شود.

فرماندار بیرجند گفت: دچار فست فود خوری فکری شده ایم و بسیاری 
از چیزهــا را قبول نمی کنیم و یا به غلط آموزش می دهیم متأســفانه 
بسیاری از جلسه ها در سیستم اداری با این هدف برگزار می شود که تنها 
جلســه ای گرفته شود.ناصری با بیان اینکه خوشبختانه امروزه در بدنه 
بسیاری از ادارات از مشاوران جوان استفاده می شود، افزود: تغییر مدام 

مدیریت ها، حوزه ورزش و جوانان را به حاشیه برده است.
وی بیان کرد: جهانی شدن رشته حوله بافی خراشاد در معرفی روستا و 
اشتغال روستاییان تأثیر بسزایی داشت که در سال گذشته رقم خورد 
همچنین سال گذشته در راستای طرح اشتغال روستایی و عشایر 41 
میلیارد تومان انعقاد قرارداد داشــتیم که تاکنــون 36 میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
فرماندار بیرجند گفت: یکی از مشکالت اولیه جوانان این بود که ادارات 

صحبت جوانان را نمی شنیدند و ساختار ورزش استان و شهرستان در 
سه سال گذشته ساختار مخدوشی بود که به دنبال آن ورزشکاران ضربه 

زیادی متحمل شدند.

تسنیم: فرماندار اسفراین گفت: باتوجه به پیگیری های استاندار 
خراسان شمالی و نمایندگان استان، بازهم شاهد خرید لوله بدون 

درز چینی از خارج کشور هستیم. 
طاهر رستمی اظهار داشت: تاکنون پیگیری ها و مکاتبات فراوانی 
از ســوی استاندار و نماینده شهرستان اسفراین با وزارت نفت در 
خصوص خریــد لوله های بدون درز مورد نیــاز این وزارتخانه از 
کارخانه لوله گستر اسفراین انجام گرفته است، اما همچنان شاهد 

خرید آن از خارج کشور هستیم.

وی در خصوص پاسخ وزارت نفت به مطالبات استاندار و نماینده 
اســفراین افزود: آقای زنگنه وزیر نفت در چند روز اخیر دستور 
ویژه ای برای خرید این لوله ها از کارخانه لوله گستر اسفراین دادند 

که امیدواریم عملی شود.
رستمی با تأکید بر اینکه قرارداد منعقد شده با شرکت های چینی 
فاینانس می باشد تصریح کرد: به موجب این قرارداد شرکت های 
چینــی این ادعا را دارند که باید تجهیزات از خارج کشــور تهیه 
شــود و این بزرگ ترین مشکل بر ســر راه خرید لوله ها از داخل 

کشور می باشد.
فرماندار اســفراین در ادامه تأکید کرد: بازاریابی ها نیز باید 
از طرف کارخانجات و شــرکت های اســتان با قوت هر چه 
بیشــتر و دقیق تر پیگیری شود تا شــاهد ورود خریدار به 

استان باشیم.
وی در پایــان افــزود: در چند روز اخیر نیز مجــدد مطالبات و 
مکاتباتی از سوی اســتاندار با وزیر نفت صورت گرفته است که 

امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در آینده باشیم.

فرماندار اسفراین انتقاد کرد
پیگیریهایاستاندارهممانعازخریدلولههایبدوندرز»چینی«نشد

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم

2000 واحد مسکونی ارزان قیمت در مشهد افتتاح شد

مسکنیبرای
اقشارکمدرآمد



تعلل یکساله در انتصاب فرمانداران خراسان رضوی

جایخالی9فرمانداروزیانیکهمردممیبینند
فارس  تعلــل در انتصــاب فرمانداران در 
خراســان رضوی یکســاله شــد و همچنان 
فرمانداری مشــهد و هشــت شهرستان دیگر 

استان، توسط سرپرست اداره می شود. 
شهرســتان های » مشــهد، صالح آبــاد، فیروزه، 
ســرخس، داورزن، چناران، جغتای و بردسکن« 
هشت شهری هستند که پس از تصویب قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان، فرمانداری آن ها 
با سرپرســت اداره می شــود و به این جمع باید 
شهرستان »خواف« را هم که فرماندار آن به دلیل 
تخلفات مالی دستگیر شده است، اضافه کنیم که 

این 9 شهر با سرپرست مدیریت می شوند.
این 9 شهر به  تنهایی در استان با سرپرست اداره 
نمی شوند؛ بلکه معاونت هایی همچون هماهنگی 
امور عمرانی، سیاسی و امنیتی و هماهنگی امور 
زائران استانداری نیز بدون متولی اصلی و تنها با 
سرپرســت اداره می شوند. مدت زیادی است که 
مســئولیت باالترین مقام اجرایی شهرستان ها 
با سرپرســت اداره می شود که این موضوع جای 
ســؤال دارد، چرا در زمان هایی که کشور نیاز به 
مدیران جوان و کارآمد دارد، مدیران بازنشسته یا 
سال های آخر مدیریتی به صندلی های مدیریتی 

شهرستان های خراسان رضوی رسیده بودند.
یکــی از وعده هایی که علیرضا رزم حســینی 
استاندار جدید خراسان رضوی داد، تعیین تکلیف 
سریع و به موقع شهرستان های خراسان رضوی و 
معاونت های استانداری بود، موضوعی که نزدیک 
به چهار ماه از آن می گذرد و حتی هنوز تکلیف 
فرماندارهای شهرهای مهمی مثل مشهد مشخص 
نشده و روزها در حال گذر است و هنوز حکمی 
برای این مسئولیت ها ابالغ نمی شود. فرمانداران 
به عنوان باالترین مقام اجرایی شهرستان ها وظیفه 
اجرای برنامه های بلندمــدت، مدیریت بحران، 
اجرای برنامه های توسعه  اقتصادی که از مهم ترین 
اهداف اســتاندار جدید و اجرای انتخابات را در 
شهرســتان ها دارند که با تأخیر در روند انتخاب 
فرمانداران در ســال انتخابات مجلس، تمام این 
بحث ها با عالمت ســؤال بزرگ در برابر استاندار 

خراسان رضوی روبه رو شده است.

تثبیتمدیریتهایسیاسی،
تضمینکنندهسالمتانتخابات

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی خراسان رضوی در 
این باره گفت: تثبیت مدیریت های سیاسی در 
شهرستان های اســتان از نکات ضروری است 

که هر چه زودتر باید به آن رسیدگی شود.
حمیدرضا ترقی با اشاره به سال انتخابات و اینکه 
تاکنون 9 شهر استان با سرپرست اداره می شوند، 
افزود: مدیریت سیاسی استان در سطح کالن و 

در شهرستان ها تضمین کننده سالمت انتخابات 
در دوره ها و سال های مختلف 
بوده اند. این کارشناس سیاسی، 
ضمن اشاره به معضالت اداره 
یک شهرســتان با سرپرست 
اظهار کرد: شرایط سیاسی و 
نیازمند  و چالش ها  اقتصادی 
اختیارات و قــوت مدیران در 
شهرها است که این موضوع ها 
با حضور سرپرست نمی تواند 

بخوبی اداره شود.
امیدوارم  کــرد:  عنوان  وی 
استاندار خراسان رضوی در 

انتصاب افــراد کارآمد در فرمانداری های فاقد 
فرمانــدار، زودتر اقدام کند تا مشــکلی برای 

شهرهای استان پیش نیاید .

لطمهبهمشارکتواعتمادعمومی
حسین امینی کارشناس سیاسی اصالح طلب 
نیز اظهار داشــت: مدیران سیاســی استان با 
توجه به جایگاهی که در نظام  دارند، به عنوان 
عالی تریــن نماینده دولت در شهرســتان ها 
نقش بسزایی در امور شهرستان و رفع مسائل 
شهرســتان ها دارند. وی ضمن اشاره به لزوم 
وجود ثبات سیاســی در شــرایط اســتان 
خاطرنشــان کرد: کســی که با سرپرستی 
مســئولیتی را اداره می کنــد، نمی توانــد 
کارایی الزم را داشــته باشد، چراکه خودش 

از وضعیت مسئولیتی خود با خبر نیست .
ایرانیان  امید  بنیاد  مســئول 
ضمــن  رضــوی  خراســان 
امیدواری نسبت به ساماندهی 
توسط  استان  فرمانداری های 
استاندار خراسان رضوی اظهار 
کرد: متأسفانه وزارت کشور در 
ارتباط با بررسی عملکرد افراد 
پیشنهادی موضوع را طوالنی 
می کند، بــرای مثال انتصاب 
یکی از معاونان اســتاندار که 
بتازگی حکم خود را دریافت 
کرده است دو ماه طول کشیده 
و این موضــوع نیز در حال حاضــر برای دیگر 

معاونت های استانداری نیز صدق می کند.

تعللدرانتصابمدیرانبهصالحنیست
این کارشناس مســائل سیاسی به لزوم تسریع 
در انتصاب مدیران فرمانداری شهرســتان های 
خراسان رضوی در سال انتخابات مجلس اشاره 
و اظهار کرد: فرمانداران باید زودتر انتخاب شوند 
تا بتوانند به جایگاه خود بیشــتر توجه داشــته 
باشــند و بتوانند هماهنگی های الزم را با افراد 
مربوط شهرســتان داشته باشند. وی ادامه داد: 
دولت و وزارت کشور استانداری را برای خراسان 
رضوی انتخاب کرده که وظیفه این استاندار نیز 
معرفی افرادی برای فرمانداری های استان است، 
اینکه وزارت کشور در انتصاب مدیران سیاسی 

شهرســتان های اســتان تعلل می کند اصاًل به 
مصلحت کشور و خراسان رضوی نیست . امینی 
با ابراز تأسف نســبت به اینکه وزارت کشور در 
این دوره به جای اینکه به فکر مصالح اســتان و 
شهرستان ها باشــد نگاه به نظرات نمایندگان 
دارد، تصریح کرد: نمایندگان امســال بیشــتر 
بــه دنبال افرادی در فرمانداری ها هســتند که 
پشتیبان نماینده باشد، در صورتی که فرماندار 
در راستای سیاست های دولت باید فعالیت کند 
و زمینه را برای انتخابات باشــکوه آماده کنند و 
طرفداری از نماینده را نداشــته باشد اما وجود 
این رویه نمی تواند به صالح مناطق استان باشد.

تأخیــر در انتخــاب فرمانــداران می توانــد 
شــائبه های محلــی را در خصوص ســالمت 

انتخابات بیشتر کند.
بر اســاس سخنان کارشناسان سیاسی و فعاالن 
احزاب استان امسال سال حساسی برای خراسان 
رضوی اســت و دلیل این موضوع آن اســت که 
انتخابات مجلس در انتهای سال 98 قرار دارد به 
همین دلیل تأخیر در انتخاب فرمانداران استان 
می تواند شائبه های محلی را در خصوص سالمت 

انتخابات خراسان رضوی بیشتر کند.
خراســان رضوی به دلیل هم مــرز بودن با 
کشورهای همسایه و وجود چند شهر مرزی 
می تواند بــه قطب اصلی صادرات کشــور 
تبدیل شود و یا اینکه با انتصاب فرمانداران 
می توانند در جذب سرمایه گذاران به تولید 

سرمایه در شهرها کمک کنند .

در حوالی امروز2

آیت اهلل علم الهدی:
  باورمندی بصیرتمندانه نسبت به 

امام زمان f مبانی فکری را شکل می دهد

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: باورمندی 
بصیرتمندانه به امام زمان)عج( تمام مبانی فکری را نســبت به 
زندگی سیاسی اجتماعی ما شــکل می دهد و بر همین اساس 
حرکت می کنیم. آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در شب آخر از 
سلسله جشن های نیمه شــعبان در کانون خیمة االنتظار اظهار 
کرد: نســل تحصیلکرده ما جدایی اجتماع از سیاســت را دور 
از فرض می داند؛ در حالی که در قدیم تنها کســانی نســبت به 
مسائل سیاسی و اجتماعی آگاه بودند که از این طریق معیشت را 
می گذراندند. این موضوع موجب بی بصیرتی مردم می شد و یک 
دکتر، تاجر و... نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی ناآگاه بود و 
دغدغه ای نســبت به آن نداشت. امام جمعه مشهد مقدس، این 
بصیرت مردم را مدیون امام خمینی)ره( دانست و گفت: ایشان 
این بصیرت و فرهنگ که مردم دغدغه مند نســبت به اجتماع و 

سرنوشت خود باشند را با انقالب به مردم داد.
وی ادامه داد: اگر در جایی از کشور خلل ایجاد شود، مردم چه زن 
و مرد دغدغه مندانه آن را پیگیری می کنند که این دغدغه مندی 
خواســته پیامبر)ص( است که فرمودند کسی که صبح از خواب 
برخیزد و نســبت به دغدغه مردم اهتمامی نداشته باشد، اصاًل 
مسلمان نیست. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: 
جامعه امروز در دنیا با شدت ارتباطاتی که هست به صورت دهکده 
درآمده است و دولت ها و ملت ها نیز در این چارچوب قرار گرفتند 
و در چنگ اســتکبار گرفتارند. وی گفت: به خاطر پول، قدرت، 
تکنولوژی و وسایل ارتباطی هر دولت و ملتی کوچک ترین حرکتی 

کند، باید در چارچوب استکبار باشد و در آن گرفتار است.
آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: اما با همه این شرایط یک قدرت 
غیبــی وجود دارد که همه معادالت را بر هم می زند و ما خود به 

وسیله همین قدرت غیبی 40 سال از انقالب را سپری کردیم.
وی پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه را از نمادهای این 
قدرت غیبی دانست و گفت: اگر خواسته ای قلبی در اکثریت مردم 
شکل گیرد و به باورمندی بصیرتمندانه نسبت به امام زمان)عج( 
برســند، همه کارها قابل انجام است. حتی اگر استکبار جهانی 
درصدد نفی آن باشــد. آیت اهلل علم الهدی اذعان کرد: باورمندی 
تمام مبانی فکری ما را نسبت به زندگی سیاسی و اجتماعی شکل 
می دهد و مبنای حرکت می شود. وی فراگیر شدن این باورمندی 
را مقدمه ظهور صاحب االمر دانســت و گفت: معنای انتظار فرج 

حرکت به سمت این باورمندی سیاسی و اجتماعی است.

  تغییر تاریخ برگزاری امتحانات 
دانشگاه فردوسی مشهد

قدس: معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در اطالعیه ای 
اعالم کرد: تاریخ برگزاری امتحانات دانشگاه فردوسی مشهد تغییر 
خواهد کرد. در این اطالعیه ضمن ابراز تأسف و اعالم همدردی 
با دانشجویان و هموطنان عزیزی که در اثر جاری شدن سیالب 
اخیر در برخی از شــهرهای کشور دچار آســیب شده اند، آمده 
اســت: با توجه به تغییر تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
ســال 1398 از روزهای 5 و 6 اردیبهشت ماه سال 1398 به 23 
و 24 خردادماه، به اطالع دانشــجویان دانشگاه فردوسی مشهد 
می رساند:امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98 
از تاریخ 20 خردادماه 1398 شروع و تا پایان روز 5 تیرماه 1398 
ادامه خواهد داشــت و به منظور مساعدت با دانشجویانی که در 
آزمون کارشناسی ارشد شرکت نموده اند در روزهای 22، 23، 24 

و 25 خردادماه امتحانات برگزار نخواهد شد.

  اهدای 500 نسخه کتاب به 
کتابخانه عمومی وکیلی نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس:  مسئول کتابخانه عمومی وکیلی 
نیشابور از اهدای 500 نسخه کتاب به این کتابخانه خبرداد.

ایرج اکبرآبادی اظهارکرد:با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بیش از 500 نسخه کتاب در موضوعات 
مختلف به کتابخانه عمومی وکیلی نیشابور اهدا شد. وی گفت: با 
هدف بهبود منابع کتابخانه ای و باهماهنگی های صورت گرفته با 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، بیش از 500 نسخه کتاب در 
زمینه های ادبیات، فلسفه و روان شناسی، ادیان، علوم اجتماعی و... 
به مجموعه منابع کتابخانه عمومی وکیلی اضافه شــده است و 
این کتاب های ارزشمند هم اکنون در دسترس اعضای کتابخانه 
است. وی افزود: فرهنگ سازی برای اهدای کتاب، یکی از بهترین 
روش ها برای ارتقای ســطح مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
است و باید زمینه ای ایجاد شود که عموم شهروندان در گسترش 
منابع کتابخانه ای سهیم باشند. وی تصریح کرد: با اهدای کتاب 
به کتابخانه ها، امکان استفاده تمامی اقشار از جمله دانش آموزان، 
کودکان و نوجوانان و اقشار ضعیف جامعه از کتاب فراهم می شود 
و هر یک از ما می تواند با مشــارکت ارزنده خود در طرح اهدای 

کتاب گامی ارزنده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بردارد.

  تکرار گرانی ارزاق عمومی در ماه 
رمضان؛ مسئوالن پای کار باشند

هرچند افزایش قیمت کاالهای اساســی، به قصه تکراری هر 
ساله در ابتدای ماه مبارک رمضان تبدیل شده است، اما هیچ 
کار اساسی از ســوی مسئوالن دستگاه های مربوط برای آن 
انجام نمی شــود و در این بین تنها مردمی که ناچار به تهیه 

مایحتاج خود هستند، متضرر می شوند.
 امســال هم همچون سال های گذشــته، با نزدیک شدن به 
مــاه مبارک رمضان، گرانــی ارزاق عمومی و افزایش قیمت 
کاالهای پرمصرف مانند گوشــت قرمــز و مرغ، برنج، خرما، 
پنیر، حبوبات، قند و شکر در این ماه، به یکی از دغدغه های 

اصلی خانواده ها تبدیل شده است. 
تردیدی نیســت که این روزها با توجه به شرایط بد اقتصادی و 
ضعف توان مالی مردم، برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باید 

بیش از سال های گذشته »کنترل بازار« مورد توجه قرار گیرد.
چراکه برخی از تالطم ها و التهابات بازار با ماه رمضان امسال 
همراه شــده و به همین ســبب خیلی از کاالهای اساسی، 
قیمت بسیار باالتری نســبت به گذشته پیدا کرده و قیمت 
برخــی از اقالم خوراکــی و مورد نیاز مردم نیز به شــکلی 

غیرمعقول افزایش یافته است.
در ســال های گذشته مسئوالن گرانی کاالها و ارزاق عمومی 
در آستانه ماه مبارک رمضان را ناشی از افزایش تقاضا عنوان 
کــرده و مردم را بــه مدیریت خرید مایحتــاج خود دعوت 
می کردند؛ گمان می رود این رویه امســال هم تکرار شــود. 
چنانکــه در ســخنان چندروز پیش رئیس ســازمان صمت 
خراســان رضوی، نشــانه هایی از آن را شــاهد بودیم؛ خانم 
علیرضایی اما در ادامه همین ســخنان به اقداماتی اشــاره 
کــرد که هرچند از قاطعیت در برخــورد با متخلفان در آن 
اثری دیده نمی شود، ولی بیانگر تالش فراوانی است که برای 
مدیریت عرضه گوشــت و سایر اقالم غذایی در استان انجام 

شده و یا درحال انجام است.
البتــه اقدامات مورد اشــاره رئیس ســازمان صمت، اقدامات 
خــاص ماه مبارک رمضان نبوده و از ســوی دیگر می توان به 
جرئت گفت که حتی در همان ایام اوج برخوردهای قانونی و 
قضایی، یعنی ماه های آخر ســال گذشته نیز این اقدامات، به 
دالیل مختلف، مانع بزرگی بر سر راه افزایش قیمت ها نبود و 
نتوانســت حتی بازار ارزاق عمومی را کنترل کند؛ چراکه در 
همین ایام شاهد افزایش شدید قیمت گوشت و مرغ، تخم مرغ، 
پیاز و ســیب زمینی و... بوده ایم. ضمن آنکه به نظر می رســد 
فتیله همین اقدامات نه چندان قاطع و مردم محورنیز پایین 
کشیده شــده و به جز موارد معدودی برخورد با محتکران و 
گران فروشــان – که درپی شکایات و پیگیری مردمی صورت 

می گیرد- تالش مؤثری در این زمینه شاهد نیستیم.
این در حالی اســت که تمام این اقدامات به فرض استمرار 
و تــداوم آن، فقــط کنترل کننــده بخش عرضه اســت و 
دســتگاه های متولی در بخش کنترل و جلوگیری از افزایش 
غیرمنطقی قیمت ها و برخورد با گران فروشان، عملکرد قابل 
قبولی نداشــته اند. تا جایی که این ضعــف عملکرد موجب 
تاخت و تاز ســودجویان و هرج و مرج در بازار شده و به نظر 
می رسد هرکسی اجناس و کاالهای خود را به هر قیمتی که 
دلــش می خواهد، به فروش می رســاند و هیچ مرجعی برای 

تعیین قیمت واقعی کاالها وجود ندارد.
حــال با توجه بــه اینکه در ماه مبارک رمضــان به ناچار 
تقاضای خرید بســیاری از اقالم خوراکی افزایش می یابد 
و این موضوع بســتر مناسبی را برای جوالن سودجویان و 
گران فروشــان فراهم می سازد، ضروری است دستگاه های 
متولی کنترل بازار با استفاده از تمام توان وارد میدان شده 
و با اتخاذ برنامه های کارآمد در تأمین مایحتاج عمومی با 
قیمت مناســب اقدام کنند و صد البته جای دستگاه های 
نظارتی و برخورد با متخلفان و گران فروشان در این عرصه 

نباید خالی بماند.
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قدس   اســتاندار خراسان رضوی گفت: برای ایجاد تحول اقتصادی در استان اراده آهنین 
داریم و تمام تالش خود را در راستای تحقق سیاست های تعریف شده مطابق طرح مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی به کار خواهیم گرفت. علیرضا رزم حسینی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اســتان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: برای تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری آمادگی دارد که مشکالت معین های توسعه ای را پیگیری و برطرف کند. وی افزود: 
انتقال تجارب میان معین های توسعه اقتصادی فرهنگی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است 
که مســئولیت این کار برعهده دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خواهد بود و در قالب 
برگزاری جلسات مشترک دنبال خواهد شد. استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طرح مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی با همکاری شرکت های توسعه گرا و کامالً داوطلبانه اجرایی می شود، 
اظهار کرد: مشارکت رؤســای دادگستری های شهرستان ها در اجرای این طرح نشان دهنده 

اهتمام دستگاه قضایی برای تکریم سرمایه گذاران و تضمین امنیت سرمایه گذاری است. 
وی بــر ضرورت ایجاد هماهنگی میــان معین های اقتصادی مقاومتــی تأکید کرد و گفت: 
دستگاه های اجرایی پشتیبان معین های اقتصادی خواهند بود، اما تأکید داریم که برنامه های 
تعریف شده در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی باید طبق برنامه زمان بندی مشخص 
پیش برود. امام جمعه اهل سنت تربت جام نیز در این نشست گفت: در شهرستان تربت جام 
ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین انتظار می رود معین های 

اقتصاد مقاومتی هرچه سریع تر برای استفاده از این ظرفیت مشغول فعالیت شوند. 
مولوی شــرف الدین جامی االحمدی افزود: مردم اهل سنت و شیعه برای مشارکت و تحقق 
سیاست های طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی آمادگی کامل دارند، اما مشارکت آن ها در 

گرو کار و تالش شبانه روزی معین های اقتصاد مقاومتی است. 
رئیس دادگســتری تربت جام هم در این جلســه گفت: مطابق سیاست های دادگستری کل 
خراســان رضوی، حامی طرح مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی بوده و در جهاد اقتصادی با 
دستگاه های اجرایی همکاری خواهیم کرد. عارفی نیا افزود: از سرمایه گذاران درخواست داریم که 
در فعالیت های اقتصادی خود از نظر مشاور حقوقی استفاده کنند و در تنظیم قراردادها الزامات 
حقوقی را مدنظر قرار دهند تا از تشــکیل پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی جلوگیری 
شــود. وی با اشاره به لزوم ارزیابی سطح توانمندی ســرمایه گذاران برای اجرای طرح مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با واگذاری مسئولیت تحقق سیاست های 

اقتصاد مقاومتی به سرمایه گذاران توانمند و دارای پشتوانه مالی، اعتماد عمومی بیش از پیش 
جلب شود. علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم گفت: 
معین های اقتصاد مقاومتی مورد تأیید دستگاه های نظارتی هستند و سرمایه گذارانی هم که در 

چارچوب قوانین فعالیت اقتصادی انجام دهند، مورد حمایت دستگاه های اجرایی خواهند بود.

امضای2تفاهمنامهمعینهایاقتصادمقاومتی
در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، 
دوتفاهمنامه معین های اقتصاد مقاومتی شهرستان تربت جام به صورت چند جانبه میان ارکان 
مثلث توسعه اقتصادی استاندار، نماینده مجلس، امام جمعه، رئیس دادگستری و سرمایه گذار 
به امضا رسید. بر اساس تفاهمنامه های منعقد شده، مؤسسه خیریه آرمان دستان سبز به عنوان 
معین اقتصاد مقاومتی بخش نصرآباد تربت جام و شرکت زراعی نیل شهر هم به عنوان معین 

اقتصاد مقاومتی بخش مرکزی این شهرستان انتخاب شدند. 
طبق مدل مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی که در ماه های اخیر در خراسان رضوی اجرایی 
شده است، معین های اقتصاد مقاومتی وظیفه توانمندســازی مردم، شناسایی ظرفیت های 

سرمایه گذاری و تقویت جوامع محلی را برعهده دارند.

استاندار در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

برای ایجاد تحول اقتصادی در خراسان رضوی اراده آهنین داریم

اینکهوزارتکشور
درانتصابمدیران

سیاسیشهرستانهای
استانتعللمیکند

اصاًلبهمصلحتکشورو
خراسانرضوینیست

بــرش

 مراســم سی و هفتمین جشنواره  حسین پورحسین  
فرهنگی هنری دانش آموزان استان خراسان رضوی با قدردانی 
از برگزیدگان در تاالر اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری امام 

رضا)ع( مشهد برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در حاشیه این 
مراسم به خبرنگار قدس گفت: براساس سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ســاحت های اخالقــی، عقیدتی، عبادی، 
تربیتی و هنری در حوزه پرورشــی قابل اجراســت و در این 
رابطه جشــنواره های قرآن، عترت و نماز در حوزه معرفتی و 
دینی، جابربن حیان و جشنواره های جوان و نوجوان خوارزمی 
در حوزه علمی و پژوهشی و مسابقات ورزشی و تربیت بدنی 
در حوزه سالمت و جســمانی و همچنین المپیادها و دیگر 
مســابقات فرهنگی و هنری به اجرا درمی آید و در این راستا 
مدیــران و مربیان و خانــواده دانش آموزان مشــارکت قابل 
تقدیری دارند. قاســمعلی خدابنده با اعــالم اینکه در حوزه 
فرهنگی و هنری یک میلیون دانش آموز شــرکت کننده در 
رشته های مختلف در سراسر کشور مشارکت داشته اند، افزود: 

از این تعداد 300 هزار نفر در آموزشــگاه ها پذیرفته شده اند 
که از این تعداد 13 هزار اثر به دبیرخانه جشــنواره ارسال و 
داوری شده اســت که حاصل تالش حوزه پرورشی آموزش 
و پرورش خراسان رضوی اســت. وی با قدردانی از همیاری 
و همکاری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
افزود: هدف از برگزاری جشــنواره های علمی و پژوهشــی، 
دینی و اعتقادی، عبادی تربیتی و فرهنگی هنری و مسابقات 
ورزشی در حوزه های مختلف پرورشی، عبادی و تربیت بدنی 
و المپیادها ایجاد روحیه روحی روانی، پرورش جسمی، نشاط 
و سرزندگی در میان دانش آموزان است و خانواده ها در ایجاد 
فضایی توأم با آرامش و شــادابی همراهی مطلوبی با آموزش 
و پرورش دارنــد. خدابنده با بیان اینکه برگزاری المپیادها و 
مسابقات و جشنواره های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، 
هنری و ورزشی موجب تحرک و پویایی در بین دانش آموزان 
را رقم می زند، افزود: کاروان 300 نفری دانش آموزان مسابقات 
فرهنگی و هنری برای شــرکت در مسابقات کشوری اعزام 
خواهند شــد تا افتخاری دیگر را برای حوزه تعلیم و تربیت 

به ثبت رســانند. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: برای رسیدن به ساحت های تربیتی و فرهنگی و هنری 
و دیگر مسابقات مربیان استعدادیابی کرده و در حوزه فرهنگی 
و هنری با این مسابقات در رشته های مختلف از جمله سرود، 
تئاتر و دیگر هنرها استعدادها شکوفا می شوند که در زندگی 

اثرگذار خواهند شد.

قدردانی از برگزیدگان جشنواره فرهنگی، هنری دانش آموزی استان

خبر

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم

  پروانه فعالیت مجموعه داری 
قالیچه های دستباف استان صادر شد

قدس: پروانه فعالیت مجموعه داری قالیچه های دستباف 
خراسان رضوی به مالکیت محمد کریم کاظمی قرایی، از 
ســوی اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور، 

صادر شد.
رئیس گــروه موزه ها و اموال منقول این اداره کل با اعالم 
این خبر گفت: »با تکمیل پرونده و مستندات و کارشناسی 
انجام شده این مجموعه بافته ارزشمند فرهنگی متعلق به 
محمــد کریم کاظمی قرایی، مجــوز و پروانه فعالیت این 
مجموعه اخذ شد و این مجموعه به صورت رسمی فعالیت 

خود را آغاز می کند.«
محمدرضا پهلوان افزود: »براســاس مصوبه هیئت وزیران در 
ســال 1384 تحت عنوان آیین مدیریت ساماندهی و نظارت 
و حمایــت از مالکان و دارندگان اموال منقول فرهنگی، تمام 
مجموعه داران با ارائه مستندات قادر هستند، به صورت رسمی 

پروانه فعالیت یکساله و قابل تمدید، دریافت کنند.
وی ادامه داد: در خراسان رضوی هم اکنون 6 مجموعه دار به 
صورت رسمی از این اداره کل، پروانه فعالیت دریافت کرده اند 

و سه پروانه هم در حال مراحل صدور مجوز است.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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چشم سوم

خبر

خبر
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسان رضوی خبر داد 
  پرداخت سپرده های تا سقف 

یک میلیارد تومان مؤسسه بدرتوس

قدس: طلبکاران یک مؤسسه مالی به استانداری خراسان رضوی 
مراجعه کردند. گروهی از طلبکاران مؤسسه مالی منحله بدرتوس 
که پیش از این در قالب مؤسســه کاسپین ساماندهی شده روز 
گذشته برای پیگیری مطالبات خود به استانداری خراسان رضوی 

در مشهد مراجعه کردند.
یکی از این افــراد به ایرنا گفت: حدود 700 میلیارد تومان پنج 
سال پیش توسط افراد جمع حاضر در مؤسسه بدر توس سرمایه 
گذاری شد، اما تاکنون هیچ یک از ما موفق به پس گرفتن سرمایه 
اصلی و یا ســود آن نشده ایم. وی که نخواست نامش ذکر شود، 
افزود: به دنبال درخواست های طلبکاران کارت ویژه بانکی برای 
بازپرداخت طلب ها صادر شده، اما تاکنون هیچ یک از این کارت ها 
نیز شــارژ نشده است. بر اســاس ادعای سپرده گذاران مؤسسه 
منحله بدر توس از چهار ســال پیش که اســترداد سپرده های 
مردم در این مؤسسه با مشکل مواجه شده بود فقط سپرده های 
کمتر از یک میلیارد ریال سپرده گذاران پرداخت شده و پرداخت 
مابقی مطالبات نامشــخص مانده است. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی در خصوص تجمع روز 
گذشته سپرده گذاران بدرتوس مقابل استانداری، گفت: با پیگیری 
اســتاندار از نمایندگان سران سه قوه در خصوص مؤسسه مالی 
اعتباری بدرتوس، قرار بر این شد که بدرتوس نیز تعیین تکلیف 
شــده و ســپرده های تا یک میلیارد تومان پرداخت شود. علی 
رسولیان در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مطالبه ما نیز هســت و در این 
خصوص مکاتبات متعددی انجام دادیم. انتظار از بانک مرکزی 
اســت که به مصوبه ستاد نمایندگان سران ســه قوه در حوزه 
مؤسسات مالی و اعتباری عمل کرده و پرداخت بدرتوس انجام 
شــود. وی افزود: ما اعتقاد داریم، همان طور که سایر مؤسسات 
زیرمجموعه کاسپین و سایر مؤسســات مالی اعتباری مشکل 
داشتند و برطرف شده، باید مشکالت بدرتوس نیز برطرف شود. 
به تخلفات متولیان این مؤسسه و مقصران به طور قطع رسیدگی 

خواهد شد و دستگاه قضایی پای کار خواهد آمد. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان در گفت و گو با قدس:
  پارسال۶۰ درصد اعتبارات 

خراسان رضوی در حوزه راه پرداخت نشد

 رضا طلبی: مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
گفت: امسال ۲۶0 میلیارد تومان اعتبار برای استان در 
نظر گرفته شده است.  محمدرضا اخوان عبداللهیان در گفت و گو 
با قدس آنالین اظهار داشت: در سال جاری ۱۱0 کیلومتر راه بین 
شهری در قالب راه اصلی و بزرگراه و حدود ۸0 کیلومتر نیز راه 

روستایی در خراسان رضوی ساخته می شود.
وی تصریح کرد: در حوزه شهرسازی نیز امسال مهم ترین اقدامی 
که انجام خواهیم داد، این اســت که کمیســیون ماده ۵، طرح 
تفصیلی مشــهد را تصویب کند، در این راستا شهرداری اعالم 
کرده است که طرح را تا پایان شهریور ماه برای بررسی و تصویب 
در کمیسیون ماده ۵ ارائه خواهد کرد. وی افزود: از طرفی برای 
رونق تولید و همچنین طرح مثلث اقتصادی فرهنگی که استاندار 
خراسان رضوی دنبال می کند، در بررسی و تصویب طرح هایی 
کــه در کارگروه حوزه امور زیربنایــی و همچنین در چارچوب 

کمیسیون ماده ۵، ارائه شوند، تسریع صورت خواهد گرفت.
اخوان عبداللهیان ادامه داد: تخصیص اعتبارات راه و شهرسازی 
خراسان رضوی در سال ۹7، بسیار پایین بود و در سطح ملی و 
استانی اعتبارات به طور میانگین ۳۵ تا ۴0 درصد تخصیص پیدا 
کرد. اگرچه این اداره کل با اســتفاده از ابزار مشارکت، توانست 
اجرای پروژه ها را پوشــش دهد تا تمــام کارگاه های اولویت دار 
تعطیل نشوند. وی افزود: در شرایط فعلی با توجه به اینکه بیشتر 
اعتبارات از محل اوراق خزانه است، پیمانکارانی که توان و بنیه 
مالی پایینی دارند، در مناقصات عمومی حضور کمرنگ تری پیدا 
می کنند. از این رو ســعی ما بر این است که از توان پیمانکارانی 
که توان اقتصادی باالتری دارند استفاده کنیم و حتی در مواردی 
بنای ما بر این است، در صورتی که از مناقصه عمومی به نتیجه 

نرسیم از ابزاری نظیر ترک تشریفات استفاده کنیم.
اخوان عبداللهیان با اشاره به اینکه اعتبارات امسال راه و شهرسازی 
خراسان رضوی از حیث استانی و ملی ۲۶0 میلیارد تومان است، 
بیان داشــت: مهم تر از اعتبار در نظر گرفته شــده، تخصیص و 
پرداخت آن است و انتظار ما نیز این است که تخصیص و پرداخت 
این اعتبارات به گونه ای باشد که پروژه های در نظر گرفته شده در 

حوزه راه و شهرسازی به طور مطلوب اجرا شوند.

  ارتفاعات شخصی!

ایسنا: گسترش شــهر، ساخت و ساز، جاده کشی ها و خیابان 
کشی ها ارتفاعات جنوبی مشهد را به ورطه نابودی کشانده است.

نابودی این ارتفاعات، موجــب از بین رفتن حیوانات و گیاهان 
این منطقه، فرســایش خاک و در نهایــت نابودی این بخش از 
محیط زیست می شود. اخذ مجوز در سال ها و دوره های گذشته 
برای برج ســازی بر روی ارتفاعات جنوبی عامل اصلی تخریب 
این زیســت بوم بوده است. شهرســازی در تمام نقاط مستلزم 
زیرساخت های خاص خود مانند، برق، فاضالب، خیابان کشی و... 

می باشد که در این نقطه بر تخریب ها می افزاید.
کوه  های جنوبی مشهد زیستگاه انوع جانوران و گیاهان است که 
به دلیل ساخت و سازهای بی رویه برروی این ارتفاعات، زیستگاه 
گیاهی مانند »درمنه« و جانورانی مانند »مار کبری )کفچه مار(«، 

»گربه پاالس« و »سار گپه« در خطر جدی قرار گرفته است.
زمین های مناطق لویزان، شهرک آزادگان، نیاوران، هاشمیه، آب 
و برق و... تا دل کوه و در بعضی نقاط تا پشت کوه در حال ساخت 
و ساز است. این نوع ساخت و ساز با سبک هایی اکثراً بی هویت 
و غیر ایرانی جز زشــتی و دوری از اصالت این شــهر نتیجه ای 
در پی ندارد. هرچند ما انســان ها و عوامل فیزیکی خارجی مان 
)ساختمان، خودرو، خیابان و...( بخشی از محیط زیست هستیم، 
ولی نباید بــا آن طوری رفتار کنیم که تغییر در چرخه عناصر 

طبیعت، موجب نابودی انسان ها شود.

زاویه تصویر

آبگرفتگی پل های قطار شهری 
گلبهار- مشهد ناشی از سیالب

رخ رد رخ
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  در دست بررسی است!
حدود هشــت ماه اســت بلوار کامیاب حد فاصل چهارراه راه آهن و چهارراه مطهری روکش 
آسفالت شده بعد از یک ماه خط کشی کردن، ولی از خط عابر پیاده در این بلوار خبری نیست 
تا به حال چندین مصدوم داشــتیم؛ فقط بنده ۱0 مرتبه با ۱۳7 تماس گرفتم می گویند در 

دست بررسی هست!
۹۱5...۹۰۸۳

  تشکر از کارگران فضای سبز
آفرین  بر کارشناســان  و کارگران  فضای  سبز شهرداری  مشهد که  در بهار امسال  سنگ  تمام 
 گذاشــتند و با گلکاری  خیابان ها با زیباترین  طراحی، شادی  و نشاط  را برای  مردم  و زائران به 

 ارمغان  آوردند.
۹۱5...2۹۸۶

  آب های سرریز را هدایت کنید
چرا این همه آب که از بند گلستان سرریز 
می شــود و می رود ســمت ترکمنستان را 
جمع آوری نمی کنند بعد در فکر هستند که 
میلیاردها تومان از جیب بیت المال هزینه 

کنند و از دریای عمان آب بیاورند.
۹۰۱...۹5۰7

  لزوم ایجاد پل در میدان شهدا
میدان شهدا به وسعت زمین فوتبال همچنان فاقد پل عابر پیاده است هرازچندگاه حادثه آفرین 

است، خطوط عابر پیاده مصونیت ایجاد نمی کند.
۹۳5...5۳۸۹
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قدس شــهردار مشــهد روز گذشته در 
جلسه شورای شــهر از دو عضو شورا چهار 
تذکر دریافت کرد. رئیس شــورای اسالمی 
شــهر مشــهد دیروز در پنجاه و هفتمین 
جلسه علنی شــورا در این خصوص گفت: 
تذکر اعضای شورای شــهر به شهردار باید 
در نخستین جلسه علنی پس از اعالم تذکر 
قرائت شود و با توجه به اصرار تذکردهندگان 
به قرائت تذکر، این موارد قرائت می شــود. 
محمدرضا حیدری افزود: شهناز رمارم، عضو 
هیئت رئیسه شــورای اسالمی شهر مشهد 
دو تذکــر بــه محمدرضا کالیی، شــهردار 
مشــهد داد که یکی از آن هــا در رابطه با 
عدم مطابقــت احکام صــادره مدیران کل 
حوزه های حمل و نقــل و عمرانی با چارت 
سازمانی شــهرداری مصوب سال ۹7 است. 
وی ادامه داد: مشــکالت و خسارات بسته 
شــدن خیابان حر و درخواســت بازگشایی 
هر چه سریع تر آن مضمون تذکر دیگر این 

عضو شورا به شهردار مشهد است.
وی گفت: مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک شــورای شهر مشهد 
نیز در خصوص عدم تعیین تکلیف مدیریت 
نمایشگاه بین المللی مشهد و همچنین عدم 
ادامه اجرای خط سوم اتوبوس های تندرو یا 
همان بی. آر.تی به شــهردار این شهر تذکر 

داده است.
حیدری افزود: این تذکرات به شهردار مشهد 

اعالم و در صحن علنی نیز قرائت شد.

 میراث 1000 ساله اطراف 
حرم امام رضا)ع( را از دست داده ایم

رئیس شورای اسالمی شــهر مشهد در ادامه 
با اشاره به سوم اردیبهشــت، روز بزرگداشت 
شــیخ بهایی و روز معمار، با بیان اینکه میراث 
۱000 ساله اطراف حرم امام رضا)ع( را از دست 
داده ایم، گفت: در زمینه معماری و حفظ هویت 
شهری، به بافت فرســوده اطراف حرم مطهر 
امام رضا)ع( خسارت بزرگی وارد شده است به 
طوری که در عمل میراث و هویت ۱000 ساله 

خود را در این محدوده از دست داده ایم.
محمدرضــا حیدری افزود: بدتر از آن اینکه 
در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی 
نمادهایی شکل گرفته که هیچ هماهنگی با 

الگوی زیارت ندارد.
وی اضافــه کرد: حال پس از ۲0 ســال از 
شروع طرح نوســازی این بافت، قرار است 
اصالحاتی انجام شــود که سخت و پرهزینه 
اســت، ولی تالش می کنیم بــا حرکت به 
سمت و ســوی معماری هویت ساز، نقایص 

را برطرف کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد ادامه داد: 
ســازه  هایی که معماران طراحی می کنند 
نظیر بناهای طراحی شــده توســط شیخ 
بهایی، می تواند به بخشــی از هویت شهر و 

حتی یک ملت تبدیل شود.
حیدری افزود: این در حالی است که ایجاد 

تعادل بیــن مدرنیته و ســنت می تواند به 
هویت شــهر کمک و هویــت و فرهنگ آن 

را حفظ کند.
   پاسداشت هفته شوراها در مشهد 

رئیس شــورای اســالمی شــهر مشهد در 
ادامه با اشــاره به آغاز هفته شوراها از سوم 
اردیبهشــت، گفــت: در دولــت اصالحات 
انتخابات شــوراها به عنــوان یکی از اصول 
مغفول مانده قانون اساسی برگزار شد و نهم 
اردیبهشت ماه هم در تقویم ملی کشور »روز 

شوراها« نام گرفت.
حیدری با بیان اینکه شــوراهای اســالمی 
شهر و روستا از مردمی ترین نهادهای کشور 
است، افزود: برنامه های متنوعی برای هفته 

شوراها در مشهد پیش بینی شده است.

  تسریع در ابالغ ضوابط بلندمرتبه سازی 
رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این جلسه 
بر تســریع در ابالغ ضوابط بلندمرتبه سازی 

در این کالنشــهر تأکید کرد. محمد هادی 
مهدی  نیا در نطق پیش از دســتور جلسه 
علنی شــورای اسالمی شهر مشــهد افزود: 
این ســند پس از سال ها سردرگمی در سال 
رونق تولید باید به تمامی حوزه های معماری 
و شهرســازی و بخش تولید ساختمان ابالغ 
شــود. وی ادامه داد: این ضوابط برای دست 
یافتن به یک کالنشــهر قرن بیست و یکمی 
تولید معماری در  نیازمندی های  براســاس 
قالب سندی جامع، مدون و مشخص بر پایه 
وحدت رویه ای شفاف و با عملکردی کارآمد 
و پویا تدوین شده است. مهدی نیا گفت: به 
عنوان یکی از نمایندگان شــورای اســالمی 
شهر مشهد بر تعیین تکلیف قطعی و نهایی 
طرح تفصیلی مشــهد نیز با ارائه اســنادی 

روشن و ضوابطی شفاف تأکید می کنم.

  بدنه پهن شهرداری 
رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شورای اســالمی شهر مشــهد گفت: برای 
تحقق رونق تولید در صنعت ساختمان باید 
بدنــه و گردش کار پهن و کند شــهرداری 
مشهد به سوی چاالکی رفتاری و ابزارهای 

هوشمند مجهز شود.
مهدی نیا تأکید کرد: معماری ایرانی میراث 
بزرگانی نظیر شــیخ بهایی اســت و برای 
حرکت در مسیر واقعی باید گردش کار در 

حوزه معماری و شهرسازی تسهیل شود.
وی افــزود: برای تحقق این مهم، تســهیل 
فرایندها در ســایه قانــون و ایجاد وحدت 
رویه در صدور مجوزهای تولید ســاختمان 
و پرهیز از تصمیمات و رفتارهای جزیره ای 
و کدر کــه امروز با مالک عمل قرار گرفتن 
بیش از ۳0 نســخه طــرح تفصیلی صورت 

می پذیرد، ضروری است.
رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شورای اســالمی شهر مشهد گفت: خسارت 
دیدن هر روزه از ســیما و منظری آشفته و 
به دور از بن  مایه های هویت ایرانی-اسالمی 
شایسته زائران و مجاوران مشهدالرضا نیست، 
بنابرایــن تعیین تکلیف در ایــن امر و یاری 
گرفتن از جامعه متخصصان و دانشــگاهیان 

حوزه معماری و شهرسازی ضروری است.
مهدی نیــا افــزود: در ایــن راســتا بایــد 
معماری  گفتمــان  »خانه  ســریع تر  هرچه 
و شهرســازی« بــا هدف ارتقــای فرهنگ 
گفت وگــو و تبادل نظر بــه همت مدیریت 

شهری برپا شود.
در جلسه روز گذشته شورای اسالمی شهر 
مشــهد از تعدادی از پیشکســوتان حوزه 

معماری این شهر قدردانی شد.

گزارشی از پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر مشهد

موضوع تذکر اعضای شورا چه بود؟

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

روز بازار مشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

11800

88000

75000

89000

7200

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

مصوبات جلسه 
در نخســتین دستور کار جلسه روز گذشته شورای شهر مشهد، قرارداد ساخت، تجهیز، 
راه اندازی و بهره برداری از پارک ۸۸ هکتاری طرق بررســی و مورد اصالح قرار گرفت. بر 
این اساس، تمامی هزینه های اجرایی و نگهداری پارک برعهده شرکت سرمایه گذار بوده و 
شهرداری هیچ هزینه ای نمی پردازد و شهرداری در این قرارداد دارای سهم ۱0 درصدی و 

سرمایه گذار دارای سهم ۹0 درصدی از درآمدهای ناخالص است.
به گزارش فارس در صورت افزایش نرخ بهای بلیت سهم شهرداری به ۳0 درصد افزایش و 
سهم سرمایه گذار به 70 درصد کاهش پیدا می کند، این طرح با رأی مثبت اعضای شورای 
شــهر به  تصویب رسید. در دستور کار دوم، نحوه دریافت سهم سرانه خدماتی از اراضی 
هاشمیه ۶۲ بررسی شد، براساس رأی اعضای شورای شهر، به  شهرداری اجازه داده شد 
نسبت به  دریافت ثمن ناشی از فروش سهم ناخالص خود به  صورت بلوک یا قطعه مفروض 
۶ دانگ بیش از ۲0 هکتار از اراضی قولنامه ای پالک ثبتی ۱۱ فرعی از ۱۸۶ اصلی بخش 
۱0 مشهد و ۴۴ فرعی از باقیمانده ۱۸۶ اصلی بخش ۱0 مشهد بر مبنای رأی دادگستری 
اقدام کند. تحصیل حریم بزرگراه آزادی )محور خاتم( نیز در صحن علنی در دستورکار 
قرار گرفت، براســاس مصوبه شورای شهر به شــهرداری مشهد اجازه داده شد به منظور 
تسریع در فرایند تحصیل حریم بزرگراه آزادی و تشویق و ترغیب مالکان به  مدت ۱۲ ماه 
از تاریخ ابالغ قانونی این مصوبه، به  مصالحه حقوق خود با شهرداری اقدام کنند. طبق این 
مصوبه، سهم سرانه مزایای ورود به محدوده شهری این امالک حداکثر بر مبنای ۳۵ درصد 
محاسبه و دریافت می شود، این مصوبه مشمول اراضی و امالک با مساحت عرصه بیش 
از ۶000 مترمربع است. در ادامه، آیین نامه نحوه شناسایی و جمع آوری متکدیان توسط 
شهرداری مشهد تعیین تکلیف شد و براساس بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری به منظور 
شناســایی و جمع آوری متکدیان و بی خانمان ها با همکاری نیروی انتظامی در مشهد و 
حریم آن و تحویل آنان به مرکز نگهداری موقت با نظارت و مدیریت فرمانداری مشهد، 
آیین نامه با رعایت چند تبصره تصویب شد. بر این اساس، »مرکز سرای زندگی« متعلق 
به شهرداری به عنوان مجتمع اردوگاهی به  استقرار موقت افراد جمع آوری شده اختصاص 
یافت که مسئولیت نگهداری ۳0 روزه برای شناسایی وضعیت، گروه بندی و تعیین تکلیف 
این افراد را برعهده دارد. در دستورکار پایانی جلسه علنی دیروز شورای شهر مشهد نیز 

نام گذاری ۲۸ بوستان و یک خیابان در چند منطقه شهر مشهد تصویب شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
  قوه قضائیه مبارزه با مفاسد را 

از درون خود آغاز کرده است

قدس: رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی با اشاره به لزوم 
مقابله همه جانبه با مفاســد گفت: در سال های اخیر گام های 
مؤثری توســط دستگاه قضایی در جهت مقابله با مفاسد و دانه 
درشت ها برداشته و مجموعه قضایی خراسان رضوی نیز در این 

مسیر جزو مجموعه های پیشگام است. 
حجت االسالم والمسلمین مظفری خاطرنشان کرد: به عنوان 
یک مسلمان و خدمتگزار مردم باید در مقابل هرگونه ظلمی 
بایســتیم و از یک منظر، ظلم یعنی انحراف از قانون و ضایع 
کردن بیت المال و انحراف از مسیر حق؛ بر این اساس تمامی 
مدیران باید به این مســائل توجه ویژه داشــته و به عدالت 

گستری متخلق باشند.
وی که در جمع مسئوالن دادگستری استان در مجتمع قضایی 
والیت مشهد سخن می گفت با اشاره به لزوم مقابله همه جانبه 
با فســاد افزود: قوه قضائیه در مســیر مبارزه با مفاسد بویژه در 
سال های اخیر پیشگام بوده و برخوردها با عوامل فساد را از درون 

قوه شروع کرده است.
حجت االســالم والمسلمین مظفری گفت: نظارت بر عملکردها 
یکی از راهبردهای اصولی قوه قضائیه است که در مجموعه قضایی 
اســتان بشدت مورد توجه قرار گرفته و جا دارد که از واحدهای 

نظارتی درون سازمانی تقدیر شود.
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری»مــد ظله العالی« گفت: رهبری همــواره تأکید 
داشته اند که برخورد با مفاسد باید از اولویت های کاری دستگاه 
قضایی باشد و برهمین اســاس تالش زیادی در این جهت در 

حال انجام است. 
وی یکی دیگر از سیاست های مجموعه قضایی که بشدت مورد 
توجه قرار گرفته است را نظارت بر ُحسن اجرای قانون دانست و 

افزود: در این مسیر هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت. 
وی خطاب به مدیران و مسئوالن استانی دستگاه قضایی گفت: 
ســرعت، دقت و صحــت در کارها در کنــار کاهش موجودی، 
مدیریت و کنترل ورودی پرونده ها بایستی مدنظر قضات محترم 

استان قرار گیرد. 
حجت االســالم والمســلمین مظفری همچنیــن در جمع 
مســئوالن اعضای شــورای حل اختالف با اشــاره به نقش 
برجسته شــوراهای حل اختالف در رسیدگی به پرونده ها، 
گفت: شــوراهای حل اختالف یک مجموعه پویا و پرتالش 
است و بخش قابل توجهی از موفقیت های مجموعه قضایی 

به شوراهای حل اختالف باز می گردد. 
وی با اشاره به اقدام های شوراهای حل اختالف خراسان رضوی 
گفــت: در دوره جدید مدیریت ایــن مجموعه و با حمایت های 
صورت گرفته از آن، شــاهد تحوالت خوبی بودیم و پشتیبانی 
مناسبی نیز از شوراها صورت گرفت که مجموع این فرایند موجب 

ارتقای رضایتمندی مراجعان شده است.

رئیس اتحادیه این صنف:
  قیمت گوشت در ماه رمضان افزایش 

نخواهد داشت
قدس: رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد گفت: در 
ماه مبارک رمضان قیمت گوشــت افزایش نداشته و مشکلی در 
این ماه نخواهیم داشت. احمد احدی افزود: قیمت ها تا اندازه ای 
به دلیل عرضه فراوان تر کاهش یافته و هیچ مشــکلی در جهت 
تأمین نیازهای مردم نداریم. وی اظهار داشــت: قیمت گوشــت 
کاهش پیدا کرده و یک علت آن عرضه دام بوده و علت دیگر نیز 
رکود اقتصادی در واردات گوشت است. وی خاطرنشان کرد: بعد 
از نوروز گوشت و دام فراوان و ارزان شده که موجب ارزان تر شدن 
قیمت گوشت شده است. وی با بیان اینکه در فصل بهار قرار داریم 
و روز به روز وضعیت بهتر خواهد شد، افزود: تا اواسط اردیبهشت و 

خرداد ماه گوشت فراوان تر می شود و قیمت ها می شکند.



روی خط حادهث مسئوالنجدینمیگیرند

مصرف آب شرب یک سال گلبهار در ساخت و سازهای مشهد
هاشم رسائی فر: طبق نظر و اعالم کارشناسان 
ســال آبی پیش رو یکی از بهترین سال ها در 
مدت 51 ســال اخیر بــوده و میزان بارش ها 
رشد قابل توجهی در کل کشور داشته است. 
شــاید جمع زیادی بر این عقیده باشند که با 
این شرایط دیگر مشکل بی آبی و کم آبی کشور 
حل شده و می توان به هر میزان از آب هایی که 

در دسترس داریم استفاده نماییم.
اگر هر کدام از ما بر این باور باشیم باید گفت 
تفکر درستی در این زمینه نداریم.چرا که همان 
کارشناســانی که خبر از بهتر بودن سال آبی 
پیش رو نسبت به سال های نیم قرن گذشته 
داده اند هشدارهایشــان همچنان در خصوص 

بحران آب باقی است.
کارشناســان غالباً این بارش ها را مســکنی 
می دانند بر درد بی آبی و کم آبی هایی که ناشی 
از استفاده بی رویه و نادرست از منابع آبی که 

در اختیار داشته و داریم.
 آن ها دوره طوالنی مدت چندین ســاله برای 
بهبود شرایط فعلی منابع آبی را مد نظر دارند تا 
با بارش هایی به مانند بارندگی های امسال بتوان 
شرایط آبی فعلی را ارتقا بخشید. با این تفاسیر 
گرچه بارش های فعلی به منزله بهبود وضعیت 
خشکسالی های سال های اخیر به شمار می رود 
اما دلیلی نمی شود برای ختم بحران کم آبی. 
همچنان برای مقابله بــا این بحران ناگزیر به 
رعایت الگوهای مصرف و بهینه مصرف کردن 

هستیم.

  مصرف یک میلیون و 300 هزار 
متر مکعب آب در ساخت و سازها

یکــی از مــواردی که در طول ســال میزان 
قابل توجهی از آب شــرب شــهر مشــهد 
صرف آن می شــود حوزه ســاخت و ساز یا 
همان ساختمان ســازی است که بنا بر اعالم 
کارشناسان شرکت آب و فاضالب شهر مشهد 
میزان مصرف آب شرب در ساخت و سازهای 
سال 97 در این شهر یک میلیون و300 هزار 

متر مکعب بوده است. 
یعنی چیزی حدود یک درصد از آب تصفیه 
شــده و قابل شرب شهر مشــهد در جریان 
ســاخت و سازهایی هدر می رود که هم بابت 
آن یارانــه 2000 تومانــی در هر متر مکعب 
پرداخت می شود و هم اینکه برای در دسترس 
قرار گرفتن آن وقت و نیروی قابل مالحظه ای 

از بین می رود.
همیــن یک درصد از مصــرف آب در بخش 
ساخت و ساز شهر مشهد با مصرف آب یک 
شــهر 37 هزار نفری در طول ســال کفایت 
می کند! گلبهار از همین دســت شهرهاست 
که چســبیده به شهر مشهد است و این آب 

می تواند نیاز آبی یک سال این شهر را تأمین 
کند. از قبیل گلبهار شــاید چندین شــهر و 
آبادی باشــد که بشود آب مصرفی ساخت و 

سازهای مشــهد را صرف یک 
ســال آب شــرب مردم آن ها 
کرد. بماند که آمار 30 درصدی 
هدر رفــت آب بــه دلیل زیر 
ساخت ها و تأسیسات فرسوده و 
از رده خــارج را هم در آمارهای 
هدر رفت آب شهر مشهد داشته 

و همچنان داریم.

  هزینه میلیاردی برای آب 
مصرفی ساختمان سازی 

برگردیم به همان جریان مصرف 
آب شــرب شــهری در حوزه 

ساخت وساز شهر مشهد. 
طبق اعالم مســئوالن آب و فاضالب شهری 
برای آماده ســازی، تصفیــه و در اختیار قرار 
دادن آب شرب در شهر مشهد برای هر کدام 
از مشترکین هزینه 2000 تومان در هر متر 
مکعب پرداخت می شود )این قیمت تمام شده 
نیم سال اول سال 97 است( که با یک حساب 
سر انگشتی میزان هزینه کرد یک میلیون و 
300 هزار متر مکعب آبی که در حوزه ساخت 
و ســاز مصرف می شــود 3 میلیارد و 250 
میلیون تومان اســت! با این تفاسیر مدیریت 
آب به جای اینکه از این بخش درآمدی داشته 
باشد در واقع هزینه ای میلیاردی هم متحمل 

می شود!

  راه هایی برای مقابله با هدر رفت آب
به اعتقاد یکی از شهروندان برای اینکه از هدر 
رفت آب در بخش ســاخت و ساز جلوگیری 
شود و بتوان این جریان 
را مدیریــت کــرد بهتر 
اســت فعــاالن حــوزه 
راه های  ســاز  و  ساخت 
آب  تأمین  برای  دیگری 
در این بخش را در پیش 
بگیرند یکی از این راه ها 
اســتفاده تانکری از آب، 
آن هم آبی که در تصفیه 
خانه هــای فعال شــهر 
قابلیت استفاده مجدد را 
پیدا کرده اند.یکی دیگر از 
شهروندان نظری متفاوت 
برای  می گویــد:  او  دارد. 
اینکه هدر رفت آب در بخش ســاخت و ســاز 
مدیریت شود تا بعد از صدور پروانه پایان کار به 
ساختمان های در حال ساخت انشعاب آب تعلق 
نگیرد تا آن هایی که می خواهند ساخت و ساز 
کنند مجبور باشند از آب غیرشرب برای مصارف 

ساختمانی استفاده کنند.

  به روز شدن ساخت وسازها
مهندس احســان قاســمیان، از فعاالن حوزه 
معماری و ســاختمان ســازی و عضو سازمان 
نظام مهندسی استان خراســان در خصوص 
آمار مصرف آب شــرب در ساخت و سازهای 
شهر مشهد می گوید: آنچه که مسلم است در 

این بــاره مدیران فعال در حوزه آب و فاضالب 
شهر فعال هستند و آمار را در اختیار دارند اما 
با این وجود هم آمارها دقیق نیست و آنچه در 
خصوص مصرف آب شرب در ساخت و سازها 
ارائه می شــود به نظر می رسد بیشتر از چیزی 

باشد که وجود دارد.
وی در ادامه در پاســخ به این پرسش که چه 
باید کرد تا مصرف آب شرب در حوزه ساخت و 
ساز را مدیریت کرد، اظهار می دارد: استفاده از 
تجارب کشورهایی که پیشرو در امر ساخت و 
ساز هستند به جای رویه ای که در حال حاضر 
از 50 سال قبل وجود داشته و رفتن به سمت 
و ســوی استفاده از سیستم های پیش ساخته 
می تواند در این مبحث کمک بزرگی باشد برای 
مدیریت آب. چه خوب است مدیران شهری که 
هر سال به بهانه برگزاری نمایشگاه های مختلف 
به کشورهای دیگر ســفر می کنند در جریان 
برگزاری این نمایشگاه ها فقط بیننده نباشند 
و بعد از بازگشــت از سفر به فکر به روزرسانی 
مدیریت ساخت وساز شهری باشند که اگر به 
این سمت حرکت کنیم قطعاً میزان مصرف آب 
در بخش ســاختمان و ساخت و سازها خیلی 

کمتر خواهد شد.

آب و هوا
 بارش باران و برف خراسان رضوی

 را فرا می گیرد
قدس: رئیس مرکز پیش بینی هواشناســی خراسان رضوی 
گفــت: بارش باران و برف به طور متنــاوب تا روزهای پایانی 

هفته کنونی در استان ادامه دارد.
قاینی پورافزود: بارش های پراکنده باران که طی روزهای اخیر 

در خراسان رضوی آغاز شده است از امروز شدت می گیرد.
وی با بیان اینکه بیشــترین بارش ها طی امــروز و فردا رخ 
می دهد، یاد آور شــد: بارش ها در نوار شمالی و شرقی استان 
بیشتر به صورت رگباری و در مناطق سردسیر و کوهستانی 

خراسان رضوی به صورت برف و باران پیش بینی شده است.
وی تأکید کرد: دمای هوای خراسان رضوی طی امروز و فردا 
چهارشنبه کاهش و میانگین دمای هوا در نیمه شمالی استان 
طی این مدت حدود پنج درجه و در نیمه جنوبی خراســان 

رضوی بین هشت تا 10 درجه کاسته می شود.
به گفته وی کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر و کوهستانی 
استان خراسان رضوی نیز طی این مدت به صفر و تا سه درجه 

سلسیوس کاهش خواهد یافت.

خبر
 سرپرستجهادکشاورزی:

  ملخ های جنوب کشور به خراسان 
رضوی نمی  رسند

ایسنا: سرپرست جهاد کشــاورزی خراسان رضوی گفت: با 
ملخ های جنوب کشور در همان منطقه مبارزه شده و به استان 
ما نخواهند رســید. نجف  قلی صالحی افزود: ملخ هایی که در 
اســتان وجود دارد، بومی استان هستند و ما آمادگی الزم را 

داریم تا در صورت هجوم ملخ ها، با آن ها مبارزه کنیم. 
وی یادآور شــد: همکاران ما در رابطه با ملخ ها در حال پایش 
و رصد هستند، پیگیری می کنند و در شهرستان ها نیز پایش 
خود را انجام می  دهند، چنانچه نیاز به مبارزه با ملخ ها باشد، 

حتماً مبارزه خواهیم کرد.

  جاده بردسکن- طبس بازگشایی شد

بردسکن -خبرنگارقدس: جاده بردسکن- عشق آباد - طبس 
که 26 فروردین ماه بر اثر آسیب ناشی از سیالب مسدود شده 
بود، بازگشــایی شــد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی با اعالم این مطلب گفت: راه های روســتایی 
سنگرد-حســین آباد در شهرستان سبزوار، زیبد و زیرجان در 
شهرســتان گناباد که در اثر سیالب و ریزش کوه مسدود شده 
بودند نیز باز شد.ابراهیم نصری افزود: راه روستایی کورشک - تکه 
میدان در شهرستان گناباد، راه روستای پس کمر در شهرستان 
سرخس و راه های روستاهای تکمار و جعفرآباد و مسیر نقاب-

حسین آباد در شهرســتان کاشمر که از سیالب هفته گذشته 
آسیب دیده بودند به دلیل عدم ایمنی کافی همچنان بسته است.

معاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکینیشابور:
  فشارخون یکی از مهم ترین عوامل 

بیماری های قلبی و عروقی است
نیشــابور- خبرنگارقدس: معاون بهداشت دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور گفت: فشارخون یکی از مهم ترین عوامل خطر 
بیماری های قلبی و عروقی است.دکتر معصومه تقی آبادی افزود: 
تاکنون 7/6 درصد افراد باالی 30 ســال در جمعیت شهری و 
8/16 درصد افراد باالی 30 سال در جمعیت روستایی شناسایی 
شده اند و انتظار می رود در اجرای پویش بسیج همگانی مقابله 
با پر فشــاری خون 40 هــزار نفر از افراد باالی 30 ســال در 
شهرستان های نیشابور و فیروزه که تاکنون به ارزیابی فشار خون 
خود اقدام نکرده اند با مراجعه به پایگاه های سالمت سّیار، ثابت و 
مراکز خدمات جامع سالمت از فشار خون خود آگاه شوند.رئیس 
دانشکده علوم پزشکی نیشــابور نیزعنوان کرد: دانشکده علوم 
پزشکی نیشــابور برای نخستین بار در کشور پیشرو در اجرای 
بسیج همگانی مقابله با پر فشاری خون با هدف حساس سازی، 
آگاهی بخشی و ترغیب افراد به ارزیابی فشار خون شده است.

دکتر محسن عظیمی نژاد با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه 
که مقدم بر درمان در حوزه سالمت است،افزود: با توجه به اینکه 
فشار خون در بروز بیماری های قلبی، عروقی، مغزی و کلیوی 
نقش مؤثری دارد، با اجرای بســیج همگانی مقابله با پرفشاری 
خون افراد مبتال به پرفشاری خون شناسایی و تحت درمان قرار 
می گیرند و از این طریق می توان به صیانت از نیروی انســانی 
به عنوان مهم ترین سرمایه دست یافت.وی تصریح کرد: انتظار 
می رود با اجرای این پویش 10 هزار نفر بیمار مبتال به فشــار 
خون شناسایی شوند و امید داریم با اجرای بسیج همگانی مقابله 
با پر فشاری خون بتوانیم سالمت را به خود و جامعه هدیه دهیم.

  سرقت خانوادگی با کودک یکساله

قدس: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری زن جوانی خبر 
داد که با همراهی نوزاد یکســاله اش ادعا می کرد با شوهرش 

مرتکب سرقت شده است.
اکبر آقابیگی گفت: در پی گزارش سرقت وسایل و شیرآالت 
از منزلی مســکونی در خیابان حر مشهد، تیم دایره تجسس 
کالنتری شهید هاشمی  نژاد بالفاصله برای پیگیری موضوع 
وارد عمل شد. مأموران انتظامی با حضور در محل، زن جوانی 
را دســتگیر کردند که نوزاد یکســاله داخل کالسکه را نیز با 

وسایل سرقتی حمل می  کرد و درحال فرار بود.
وی افزود: این زن جوان که راهی جز بیان حقیقت نداشــت 
اعتــراف کرد که از یک ماه پیش با همدســتی همســرش 
و همچنیــن با حضور فرزند یکساله شــان مرتکب ســرقت 
می  شده اند. از این زن جوان به میزان 2 میلیون تومان وسایل 
سرقتی کشف شد.آقابیگی با اشاره به اعترافات زن جوان ادامه 
داد: چندی قبل هم این زن با همسرش از پارکی در کوی امیر 
دو عدد قیچی باغبانی سرقت کرده اند. این زن به موادمخدر 
اعتیــاد دارد و در هنگام دزدی، نوزاد را همراه خود می  برده تا 
کســی به آن ها شک نکند. همچنین متهم اعتراف کرده که 
شــوهرش معتاد بوده و فرزند یکساله شــان را نیز به شیره و 

تریاک معتاد کرده است.

  سقوط تکنسین تأسیسات
 از طبقه دوم ساختمان

قدس: تکنســین تأسیســات هنگام بازدیــد از یک پروژه 
ساختمانی در حال ساخت در خیابان شهید نواب صفوی به 
دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی از طبقه دوم به داخل سقف 
کاذب طبقه اول سقوط کرد.امیررضا منصوری، فرمانده نجات 
ایستگاه دوم آتش نشانی مشــهد در تشریح این خبر گفت: 
تکنسین جوان در شرایطی که از ناحیه پا مصدوم شده بود، 
توســط تیم امداد و نجات آتش نشانی به محل امن انتقال و 

تحویل امدادگران اورژانس شد.

  43 هزار نخ سیگار قاچاق
 در مرزهای خراسان رضوی کشف شد

قدس: فرمانده مرزباني خراســان رضوي از کشف 43 هزار 
و780 نخ ســیگار قاچاق توسط مرزبانان این استان خبر داد.

سردار ماشا اهلل جان  نثار در تشریح این خبر گفت: اکیپ گشت 
هنگ مرزی درگز در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو 
سواری مشکوک شدند که در بازرسی از خودرو مورد نظر 43 
هزار نخ سیگار قاچاق کشــف کردند.وی افزود: فرد دستگیر 
شده جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. 
ضمن اینکه کارشناســان ارزش تقریبی این محموله سیگار 

قاچاق را 215 میلیون ریال برآورد کرده اند.
عالی ترین مقام مرزبانی اســتان خاطرنشان کرد: همچنین 
مرزبانان حوزه استحفاظی هنگ مرزی سرخس نیز 780 نخ 
سیگار قاچاق به ارزش 2 میلیون و 850 هزار ریال از یک فرد 

قاچاقچی کشف کردند.

  کشف 40 کیلوگرم تریاک 
در مانه و سملقان

بجنورد- خبرنــگار قدس:فرمانده انتظامی شهرســتان 
مانه و سملقان، از کشف 40 کیلوگرم تریاک خبر داد. 

سرهنگ علی حسین رختیانی در تشریح این خبر گفت: در پي 
دریافت گزارش هایی مبني بر اینکه فردي به هویت معلوم در 
امر خرید و فروش موادمخدر فعالیت می کند، بالفاصله موضوع 
در دســتورکار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان 
قرار گرفت.وي افزود: در این راستا مأموران با همکاری پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان گلستان و پلیس موادمخدر مرکز 
استان موفق به شناســایی یک دستگاه خودرو شدند که در 
بازرسی از آن 40 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و در 

این رابطه یک نفر متهم دستگیر شد.

  قاچاقچیان 180 کیلو تریاک و حشیش
 به دام افتادند

قدس-تسنیم: فرمانده انتظامی خراسان  رضوی از کشف و 
ضبط یک محموله موادمخدر در محور بردســکن به سبزوار 
خبر داد.سرتیپ دوم محمد کاظم تقوی گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بر قصــد انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر 
توســط قاچاقچیان از طریق محورهای مواصالتی شهرستان 
بردســکن، پیگیری موضــوع به صورت ویژه در دســتورکار 

مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
بردسکن با پشــتیبانی اطالعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر 
اســتان در یک عملیات ضربتی و پس از ردزنی های گسترده 
به یک دستگاه ســواری سمند در محور بردسکن به سبزوار 
مشکوک شده و دستور توقف و بازرسی خودرو را صادر کردند.
تقوی گفت: راننده خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس 
قصد فرار داشت که مأموران با استفاده از قانون به کارگیری 
سالح، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن 101 کیلو و 900 
گــرم تریاک و 77 کیلو و 700 گرم حشــیش که به صورت 
ماهرانه در این خودرو جاسازی شده بود را کشف و دو متهم 

نیز در این زمینه دستگیر شدند.
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نقش مهم مردم درمدیریت بحران
ذره بین

وحیــد اکرمی: یک ماه از ســال 
1398 گذشــت. در ایــن ماه وقوع 
بارش های سیل آسا، بروز سیالب های عظیم 
و ایجاد خســارت جانــی و مالی به برخی از 
هموطنانمــان، مهم ترین خبــری بود که از 
بیشتر مناطق کشــور مخابره می شد. روی 
دیگر بارش ها که البته کمتر مورد توجه قرار 
گرفت، فرار ایران عزیز از چنگال خشــن و 
سخت خشکسالی حداقل برای یک سال بود. 
بسیاری از سدهای کشور سر ریز و بنا به آمار 
و اطالعــات موجود نیاز شــرب شــهرها و 
مردمانشــان در ســال پیش رو تأمین شده 
است. اما آیا ســال 98 با بهار پربارانش نکو 

خواهد بود؟ 
در شرایطی خســارت های زیادی به شهرها 
و روســتاها وارد شد که با کنترل و مدیریت 
این بارش ها، می شد خسارت نزوالت پرحجم 
بهاری را به حداقل رســاند و نعمت و برکت 
آن را افزون کرد. باید این گاو وحشــی را رام 
کرد تا بتوان از منافعش بهره جست. در این 
بخش است که نمره مدیریت کشور بر بحران 
سیل مشخص می شود. هر چند نباید از این 
موضوع غفلت کرد که ســیل های مدل 98 
ایران و همچنین خراسان رضوی کم سابقه 

یا بی سابقه بوده و پیش بینی آن از گذشته و 
ایجاد ساختارهایی برای مدیریت بهینه، کار 

ساده ای نبود.
پرســش اساســی ومهــم این اســت که 
آیــا فقط و فقــط مدیریت و رســیدگی به 
بحران های طبیعی بــه وجود آمده به عهده 
مدیران و مسئوالن دولتی است یا آحاد جامعه 
در مدیریت بحران سهیم هستند؟ بی تردید 
مدیریت هــای صرفــاً دولتــی در این گونه 
بحران ها موفق نخواهند بود و مشارکت های 
مردمی به مثابه ســیمان های نگــه دارنده 
بلوکه های دیواری است که دولتیان درمقابل 
بحران به پا می کنند. مگر دیوار پر بلوکه بدون 
ســیمان چقدر اســتحکام و پایداری دارد؟ 
مطابــق اطالعــات موجــود، برنامه ریزی و 
ســازماندهی مدیریت بحران به سه قسمت 
تقسیم می شود. پیش از بحران، حین بحران 
و پس از بحران. مســئوالن دولتی بر حسب 
وظیفه ای که دارند باید در هر ســه مرحله 
حضور داشــته باشند. مشارکت های مردم با 
مســئوالن دولتی در مدیریت بحران به نوبه 
خود بســیار مبارک و پرثمر اســت اما این 
مشــارکت ها در بهترین حالت خود فقط در 
مرحله سوم و شاید کمی در قسمت دوم به 

صورت چشــمگیراتفاق می افتد. اما چرا این 
مشارکت ها در مرحله اول یعنی پیش از وقوع 

بحران جامه عمل نمی پوشد.
به نظر می رسد که مسئوالن مربوط در شرایط 
آرام و با ثبات، عامل مشارکت های مردمی را 
مهــم نمی انگارند و یا چندان عالقه و اعتماد 
به حضور مردم در عرصــه مدیریتی ندارند. 
شــاید هم توان ایجاد بستری مناسب برای 
مشــارکت های مردمی را در خود مشــاهده 
نمی کنند. علت هر چه که باشــد نشــان از 

ضعف در مدیریت بحران کشور دارد. مدیریتی 
که نمی تواند از توان خیل عظیمی از مردم که 
عالقه و تعصب به آب و خاک میهن خود دارند 
بهره ببرد. مسئوالن محترم، این مردمی که 
پس از بحران، عاشقانه از خواب و خوراک خود 
می زنند و با دست های گرمشان دست های کم 
توان شما را در مقابل بحران هایی مانند سیل 
و زلزله به گرمی می فشــارند، پیش از وقوع 
بحران غریبه نیستند. این مردم ذخایر کشور 
هستند. بیش از پیش به آن ها اعتماد کنید.

ایسنا: رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی گفت: مجموع خســارت های وارد شده 
به بخش کشــاورزی در اثر سیل اخیر در استان خراسان 
رضوی 648 میلیارد و 912 میلیــون و 600 هزار تومان 
بوده که در این بین شهرستان گناباد بیشترین و شهرستان 

رشتخوار کمترین خسارت را دیده است. 
حسین خاکی اظهار داشت: شهرستان گناباد مجموعاً 154 
میلیارد و 512 میلیون و 500 هزار تومان و شهرســتان 
رشــتخوار 327 میلیون و 700 هزار تومان خسارت دیده 
و شهرســتان مشــهد در رتبه 25 از نظر میزان آسیب از 
سیل قرار گرفته و مجموع خسارت های وارد آمده به این 
شهرستان یک میلیارد و 686 میلیون و 500 هزار تومان 
بوده است.وی ادامه داد: خسارتی که سیل به بخش زراعت 
در خراســان رضوی از ابتدای امسال تا 28 فروردین وارد 

کــرده مجموعاً در 36 هــزار و 318 هکتار تولید بوده که 
مجموع خســارت 85 میلیارد و 560 میلیون و 600 هزار 
تومان بوده است. وی بیان کرد: همچنین در بخش باغبانی 
نیز مســاحت 17 هزار و 142 هکتار مورد خســارت قرار 
گرفته و 11 هزار و 303 تن محصول از بین رفته و مجموع 

خســارت 481 میلیارد و 308 میلیون و 600 هزار تومان 
بوده است.

رئیس اداره مدیریت بحران ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی ادامه داد: در اثر سیل 355 هزار و 200 
قطعه آبزی از بین رفته که خسارت آن 3 میلیارد و 875 
میلیون و 500 هزار تومان ارزیابی شده و همچنین 1440 
عدد انواع طیور از بین رفته که خسارت آن 122 میلیون 
و 500 هزار تومان بوده و 2104 رأس دام نیز تلف شده اند 
که خســارت آن ها 4 میلیارد و 786 میلیون و 400 هزار 
تومان بوده اســت.خاکی افزود: سیل در بخش تأسیسات 
و ساختمان های کشاورزی هم به میزان 25 میلیارد و 93 
میلیون و 600 هزار تومان خسارت وارد کرده و منابع آبی 
نیز 45 میلیارد و 283 میلیون و 800 هزار تومان از سیل 

اخیر خسارت دیده اند.

مدیریتبحرانسازمانجهادکشاورزیاستاناعالمکرد

خسارت۶۵۰میلیاردتومانیسیلدرخراسانرضوی

یک درصد از آب قابل 
شرب مشهد در ساخت و 

سازهایی هدر می رود 
که بابت آن یارانه 2000 
تومانی در هر متر مکعب 

پرداخت و هم برای در 
دسترس قرار گرفتن آن 
وقت  قابل مالحظه ای از 

بین می رود

بــرش

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
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ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.
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