
 تجارت زیرزمینی 
خرید و فروش حیوانات وحشی در قالب خانگی

 دانشگاه فردوسی 
در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم سوم شد

 مار آبی بی خطر بدون دندان و نیش، هم 
گیاه خوار هم گوشت خوار، 90سانت هست 
تا خرچنگ آب  با سالم سه  درحال رشد... 

شیرین، فکر می کنم یکی نره دو تا ماده
نره کوچیک تره و ماده ها اندازه کف دست....

 ایگوانا رو مدت یک سالی دارم. خیلی دستی 
هست. تربیت شده...

 رئیس دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: این دانشگاه رتبه سوم در نظام رتبه  بندی 
ملی پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم را به 
دســت آورد. دکتر عادل ســپهر افــزود: این 
دانشــگاه رشد شــتابنده ای در حوزه آموزش 
داشته و از این نظر یکی از دانشگاه های موفق 

.......صفحه 4 کشور بوده است.... .......صفحه 2

معاون برنامه  ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری مشهد در پاسخ به قدس:

برخی تخلف ها جزو الزامات 
ساخت وساز شده است

 در مراسمی با حضور رئیس
 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

۴۴۹ طرح اشتغال  زایی 
 برکت در خراسان رضوی 

به بهره برداری رسید

.......صفحه 3

.......صفحه 2 .......صفحه 4

سوژه از شما / پیگیری از ما

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.
شماره پيامک:   300072305

نماینده مشهد و کالت در گفت و گو با قدس:

تزلزل در مديريت جهاد 
وضعيت كشاورزی استان 

را متزلزل كرده است

معاون برنامه  ریزی و توســعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد 
گفت: برخی تخلفات ساختمانی از الزامات ساخت وساز است 
و نمی توان آن ها را حذف کرد.شــهریار آل شــیخ در پاسخ به 
خبرنگار ما در خصوص وعده های انتخاباتی اعضای شــورای 
پنجم در مقابله با تخلف فروشــی وعملکــرد مدیران جدید 

شهرداری در این باره اظهار داشت ...

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
جهاد کشاورزی از سازمان های بسیار مهم است و به طور قطع 
تزلزل در مدیریت این ســازمان سبب متزلزل شدن وضعیت 
بخش کشاورزی استان خواهد شد.حجت االسالم والمسلمین 

محمدحسین حسین زاده بحرینی ...
.......صفحه 4

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398

  18شعبان 1440
 24 آوریل 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 8948  
ویژه نامه 3332 

واکنش یک مسئول به ادعای تعطیلِی واحدهای تولیدی در استان

مدیرکل: آمارهای ما »رکود تولید« را تأیید نمی کنند

جانشین قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا:

خانواده شهدا و ایثارگران الگوی شکیبایی و والیتمداری هستند

بهروز فرهمند: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراســان رضوی گفت: دســت کم 100 برنامه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی به مناســبت هفته بزرگداشت کار و 

کارگر در این استان برگزار می شود.
محمد ســنجری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: دیدار 9 
نفر از کارگران نمونه خراسان رضوی با رهبر معظم انقالب 
از جمله برنامه هایی اســت که در هفته کار و کارگر انجام 

می شود.
وی اظهار داشــت: برگزاری جشنواره امتنان و قدردانی 
از کارگران و واحدهای نمونه کار و برگزاری گفت و گوی 
اجتماعــی در خصــوص مطالبات و مشــکالت جامعه 
کارگــری بویژه دغدغه های کارگــران در زمینه امنیت 
شــغلی و معیشــت آنان با محوریت کانون شــوراهای 
اســالمی کار از دیگر برنامه هــای هفته کار و کارگر در 

این استان است.

 ادعای ركود توليد
در ادامــه خبرنگار »قدس« از مدیــرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان پرســید: تعریف شما از »نیروی 
کار« و فرد شــاغل، آیا همان یــک روز کار در هفته 

است؟
ســنجری در پاســخ گفت: بله. این یک تعریف استاندارد 
و شــاخص سازمان بین المللی کار اســت که ما نیز آن را 

پذیرفته ایم.
سنجری با اشاره به تحلیل ها و خبرهای منتشر شده ای که 

ادعا می کنند، همه یا بیشتر بنگاه های اقتصادی و تولیدِی 
استان در سال 97 تعطیل و به رکود کشیده شده اند، چنین 
ادعایی را نادرســت خواند و گفت: آمارهای ما ادعاهایی از 

این دست را تأیید نمی کند.

برنامه ريزِی همزمان در دو جبهه
مدیرکل در پاســخ به پرســِش خبرنگار دیگــری درباره 
»پیش بینی تعهد اشتغال در ســال 97« گفت: به موجِب 
برنامه ششــم توســعه، نرخ بیکاری در استان باید به رقِم 
8 درصد برســد و برای رســیدن به این چشم انداز، باید 
میانگین 76 هزار فرصت شغلی تازه پدید بیاوریم، اما این 
کافی نیست و در کنارِ آن باید فرصت های کارِی موجود را 

نیز حفظ کنیم.
سنجری با یادآوری اینکه هر دو راهکارِ ایجاِد »فرصت های 
شغلی جدید« و »تثبیِت اشتغاِل موجود« را در کنارِ یکدیگر 
و به موازاِت هم، به پیش می بریم، گفت: با مشارکِت سازمان 
برنامه و بودجه و با محوریِت اداره کل »صمت« استان، در 

این دو جبهه کوشش می کنیم و با همین انگیزه، »کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید« را راه اندازی کرده ایم که هدف 
آن، پیشــگیری از ریزش نیروی انسانی و تثبیت و حفظ 

فرصت های شغلی موجود است.

آماِر نسبِی بيکار شده های سال 97
مدیرکل کار استان در پاسخ به پرسِش خبرنگار دیگری که 
پرسید: چند نفر کارگر و نیروی کار در پارسال )سال 97(، 
بیکار شــده اند، گفت: آماری که ما داریم با استناد به عدد 
و رقِم دو حوزه، قابل دسترس است که آمارِ افراد شکایت 
کننده به اداره کار و نیز آمارِ مقرری بگیراِن بیمه بیکاری را 
دربرمی گیرد که افزایِش 3000 تا 4000 نفری را در سال 

97 نشان می دهد.
وی همچنیــن افزود: ما از تأمین اجتماعی نیز اســتعالم 
کردیم. آمار آن ها »تا پایاِن بهمِن 97« به نسبِت بازه زمانِی 
مشــابه در سال 96، افزایِش حدوِد 37 هزار نفری را نشان 

می دهد.

همايش »دانش اعتياد«
سنجری به عملکرِد مدیریِت اجتماعِی سازماِن متبوع اش 
نیز در -بخش های گوناگون- اشــاره کرد و به عنواِن یک 
نمونه فعالیت مشارکت جویانه، گفت که در سال 97 موفق 
شــده اند همایِش »دانش اعتیاد« را بــا همکارِی »کنگره 
60« برگزار کنند که هدِف آن، آگاهی بخشی به کارگراِن 

تشکل های کارگری بوده است.

قدس: جانشین قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا در 
همایش تجلیل از خانواده های معظم شــهدا، ایثارگران 
و جانبازان در مشــهد مقدس گفت: خانواده شــهدا و 

ایثارگران الگوی صبر، شکیبایی و والیتمداری هستند.
امیر سرتیپ 2 ســتاد مرتضی محمدی افزود: شهدا با 
خون خود از کشــور عزیزمان حراست کردند و خانواده 
ایثارگران نیز با صبر و شــکیبایی و والیتمداری درس 

زندگی می دهند که برترین جامعه هستند. 
وی ادامــه داد: امروز در ســایه رهبری و راهنمایی های 
خانواده شــهدا، ارتش جمهــوری اســالمی ایران در 

بهترین وضعیت از لحاظ آمادگی رزمی و آموزشی قرار 
دارد همچنــان که در حوادث غیرمترقبه اخیر شــاهد 
حضور چشــمگیر یگان های ارتش در شــمال کشور و 

خدمت رسانی در تمامی امور به هموطنان عزیز بودیم.
سرهنگ محمد نیایش سرپرست ســازمان ایثارگران 
نیروی زمینی محوری ارتش هم گفت: شــهدا عاشقان 
واقعی بودند که با غلبه بر نفس خود به باالترین درجه 
معنویت رسیدند که با گذشــتن از جان خود و دفاع از 
کشور عزیزمان نگذاشتند دشمن به ناموس و سرزمینمان 

نزدیک شود.

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
سنگبریهای مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های 
نظارت  کمیسیون   97/12/22 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره  صنفی)موضوع 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
سنگبریهای شهرستان مشهد دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز یکشنبه مورخ 98/02/08  ظرف مدت 
15 روز کاری ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف 
iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با 
درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی 
فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   

شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران        

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
00
96
4

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهر تاریخ 

انتشار : 98/2/4
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
بهاردشت مشهد مهر راس س��اعت 17 روز چهارشنبه 
م��ورخ 98/2/18 در محل دفتر ش��رکت واقع دربلوار 
س��ید رضی ، س��ید رضی 34 پ��الک 322 طبقه پایین 
برگ��زار می ش��ود . از کلیه اعضای محت��رم دعوت می 
ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات ذیل 
در این جلس��ه حضور بهم رسانند.اعضای محترمی که 
امکان حضور آنها در جلس��ه مذکورمقدور نمی باش��د 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی 
ب��ه فرد دیگری واگ��ذار نماین��د. در اینصورت تعداد 
آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر 
عض��و تنها یک رای خواهد بود. اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 17 
تا 20 بعدازظهر روزهای یکش��نبه ، دو ش��نبه  و س��ه 
ش��نبه  مورخ 15، 16 و98/2/17 به محل دفتر ش��رکت 
به نشانی فوق مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های 
مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه : 1- اصالح ماده 5 اساسنامه ) تمدید 

مدت فعالیت شرکت (
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهر

/ع
98
00
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2

/ع
98
00
64
1

آگهی  مناقصه )نوبت دوم(
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نسبت به واگذاری انجام امور مدیریت ، خدمات 
و اخذ بهاء خدمات تیر پارک شهرداری واقع در گمرک دو غارون با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 370/000/000 ریال 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت ها و افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت 
کسب اطالعات الزم و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 98/02/14 با شهرداری تایباد واحد امالک 
تماس حاصل نمایند پیش��نهادات واصله در تاریخ 98/02/15 در محل دفتر شهردار وبا حضور اعضاء کمیسیون 
بازگش��ایی و رسیدگی خواهد ش��د و متقاضیان محترم می بایس��ت 222/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در 
مناقصه را به حس��اب اعالمی به نام ش��هرداری تایباد واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت 
خود نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است ، محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه 

شهرداری تایباد می باشد  تلفن تماس : 54536525 -051 
 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

طلسم افتتاح افالک نما بزودی می شکند
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بررسی آخرین وضعیت پروژه 20 ساله استان در گفت و گو با مسئوالن

طلسمافتتاحافالکنمابزودیمیشکند
خبر

ســرور هادیان  پروژه افالک نمــای خیام 
نیشابور، که در نزدیکی آرامگاه حکیم عمرخیام 
از بزرگان علوم ریاضی و نجوم در حال ســاخت 
است، یکی از بزرگ ترین پروژه های علمی کشور 
می باشد که ساخت این پروژه در سال۱۳۷۷ آغاز 
شد و پس از آن این پروژه دچار کندی فعالیت و 
در مقطعی دچار توقف کامل شد. اکنون دو دهه 
ازآغاز آن می گذرد، اما هنوز آمادگی بهره برداری 
نــدارد. در حالی که قــرار اولیه خرید تجهیزات 
بــرای این پــروژه علمی در آذرماه ســال ۹۴ با 
شرکت آلمانی زایس منعقد شده بود، بنا شد این 
 شرکت با دریافت ۵۰ درصد از کل مبلغ پروژه که 
۳۷۰۰ یورو بوده اســت این تجهیزات را وارد و 

مابقی مبلغ را در زمان تحویل دریافت کند.
افالک نما )پالنتاریم( که ســقفی گنبدی شکل 
دارد، نمادی از آسمان تلقی می شود و در فضای 
زیر آن سالنی اســت با صندلی های چیده شده 
و تماشــاگران در زاویه ای مناســب در آن قرار 
گرفته اند و در تاریکی کامل، چشم به زیر گنبد 
می دوزند و شبیه سازی شده حرکت واقعی اجرام 

آسمانی، ستاره ها و سیاره ها رامی توانند ببینند.
دراین راستا باوجود وعده افتتاح این افالک نما در 

سال گذشته هنوز این وعده عملی نشده است. 

کمبوداعتباروتعویق
نماینده مردم نیشابور 
شــورای  مجلس  در 
گفت و گو  در  اسالمی 
با خبرنگار ما در این 
می گوید:  خصــوص 
بــه دلیــل کمبــود 
بودجه هایی که در این سال ها درخصوص ساخت 
افالک نما و سایر بخش های حاشیه آن بوده این 
پروژه به تعویق افتاده است. دکتر حمید گرمابی 
می افزاید: امیدواریم امسال، قسمت اصلی افالک 

نما افتتاح شود. خوشبختانه در 
حال حاضر تجهیزات مربوط از 
آلمان وارد شــده و کره اصلی 
مجموعه در حال تکمیل شدن 
اســت. وی ادامــه می دهد: 
امیــدوارم در 6ماه نخســت 
االفالک  فلک  افتتاح  امسال 

را داشته باشیم.

گرفتنردیفبودجه
عضــو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی 
در خصوص ســایر بخش های 
این مجموعه نیز خاطرنشــان 

می کند: بقیه قســمت های جانبی این مجموعه 
که شامل محوطه سازی و پژوهشکده اخترشناسی 
اســت در دستورکار قرار دارد و تالشمان را برای 
راه انــدازی آن داریــم؛ اما اولویــت در راه اندازی 
هسته مرکزی اســت. وی خاطرنشان می سازد: 
خوشبختانه امســال توانسته ایم در مجلس یک 
ردیف بودجه برای بخش پژوهشکده اخترشناسی 
بگیریم که این مجموعه ادامه پیدا کند؛ زیرا این 
بخش قبالً هیئت امنایــی بوده و اگرچه آن هم 
جزو این مجموعه به شــمار می رود؛ اما افتتاح 

نشدن آن صدمه ای به کار نمی زند.

گردشگرعلمی
گرمابی همچنین به نقــش افالک نما در جذب 
گردشگر به نیشابوراشاره می کند و اظهار می دارد: 
بــه طور قطع افتتاح افالک نما می تواند در بحث 
گردشگری این شهرستان بسیار تأثیرگذار باشد 
و امیدواریم با افتتاح آن نمود گردشگری علمی 

بیشتری را در سال های آینده داشته باشیم.
وی در پاسخ به برآوردمالی پروژه نیز بیان می کند: 
در حال حاضربه دلیل نوسان ارز امکان اعالم رقم 
برآورد بودجه و هزینه تمام شــده برای ساخت 
فلک االفالک را نمی توان داشت، زیرا این بودجه 
در این ســال ها با ارزهای متفاوت اجرا شده، اما 
به طور قطع با هزینه چند ۱۰ میلیاردی ساخته 

شده است.

بودجه2میلیاردی
نماینــدگان  مجمــع  عضو 
خراسان رضوی درباره ساخت 
ســایر بخش هــای دیگراین 
پروژه نیز یادآور می شــود: از 
بخش های دیگر آن می توان به 
پژوهشکده اخترشناسی که در 
دارد،  قرار  افالک نما  مجاورت 
اما مستقل است، اشاره کرد که 
خوشبختانه 2 میلیارد تومان 
ردیف بودجه برای آن تأمین 
شــده که در مجموع حدود 
۱2 میلیارد برآورد بودجه آن 
است که در سال های آینده باید تأمین شود واین 
در حالی است که قبالً ردیف بودجه دولتی برای 
بخش های جانبی افالک نما وجود نداشــت، زیرا 
هیئت امنایی بوده و امیدوارم در سال آینده هم 
ردیف بودجه برای پایان این پروژه تخصیص یابد. 

کمکخیرینوپژوهشکدهاخترشناسی
گرمابی ضمــن اظهار امیدواری از حضور خیران 
برای کمک به ساخت پروژه های جانبی افالک نما 
اظهار می دارد: با خیران نیز گفتمان هایی داشته ام 

که در صورت کمک ۵۰ درصدی آن ها برای اتمام 
بخش های جانبی این پروژه نیزدر یک یا دوسال 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.

یکخبرخوب
عضــو دوره چهارم و 
پنجم شورای اسالمی 
شهر نیشــابور نیز در 
خبرنگار  با  گفت و گو 
مــا دربــاره پــروژه 
می گوید:  افالک نمــا 
ســاختمان افالک نمــا، راهروهــا، تجهیــزات 
داخلی شــامل مبلمان، موکت و... تکمیل شده 
اســت. احمد همت آبــادی می افزاید: تمامی 
تجهیزات و وســایل خارجی شــرکت زایس 
آلمان نصب، تســت و راه اندازی شــده و هم 
اکنون نمایش های کیهانی به وسیله سیستم 
اوپتیکال  امکان پذیر است. سیستم  دیجیتال 
نیز نصــب و در چند روز آینــده، تنظیمات 
نهایــی آن انجــام و به مرحلــه بهره برداری 
خواهد رسید. بنابراین به غیراز نواقص ورودی 

بقیه افالک نما آماده افتتاح است. 

افتتاحموزهقلبپروفسورصادقی
وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه هزینه های 
ساختمان کره توســط آقای حسین رباطی 
خیــر و نیکوکار نیشــابوری تأمین شــده، 
بیان می دارد: موزه قلب پروفســور صادقی 
نیز بــزودی در این مکان افتتاح می شــود. 
همت آبــادی تصریح می کنــد: هزینه های 
موزه قلب پروفســور صادقی پزشک نامدار 
نیشابوری توسط وی در حال انجام است که 

28 اردیبهشت قابلیت افتتاح دارد.
وی همچنین ادامه می دهد:هزینه های پوشش 
حیاط ورودی بــه افالک نما توســط میراث 
انجام می شود  فرهنگی شهرستان و اســتان 
که قسمت هایی از آن کار شده ولی اتمام آن 

طوالنی شده است. 
عضو شــورای اسالمی شهر نیشــابور درباره 
همــکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

نیشــابور در ایــن پــروژه اظهار مــی دارد: 
ساختمان و بال شرقی افالک نما که در اختیار 
اداره ارشــاد اســت، تحویل اعضــای انجمن 
افالک نما خواهد شــد و این در حالی اســت 
که هنوز برای موزه، کتابخانه و اختر شناسی 

زیرساخت ها آماده نیست.

افتتاحافالکنمابرایگروههایمحدود
همت آبادی نوید می دهــد: افالک نما از چند 
روز آینــده به صــورت اختصاصی برای گروه 
محــدود قابل افتتــاح خواهد شــد که این 
محدودیت برای اســتفاده عموم به علت عدم 
تجهیز ساختمان به سیســتم اعالم حریق و 
ابزارهای ایمنی و امنیتی است که البته برای 
آن پیش بینی های الزم شده است، اما به علت 
عدم اعتبارمتأسفانه متوقف شده است. عالوه 
بر آن راه دسترســی از حیاط ورودی و اصلی 

افالک نما هنوز آماده نیست.

دعوتازمسئوالن
وی تصریح می کند: اگر مقام های اســتانی و 
کشوری یک بار از کره افالک نما بازدید داشته 
باشند و یک نمایش علمی را مالحظه نمایند 
به اهمیت و بزرگی کار واقف می شوند و تمام 
مشکالت حل خواهد شد. انتظار می رود، این 
مشــکل هرچه زودترحــل و افالک نما برای 
بازدید های علمی و گردشگری سراسر کشور 

افتتاح شود. 
عضو شورای اسالمی شــهر نیشابور تأکید 
می کند:این مجموعه نه تنها در کشور بلکه 
در دنیا کم نظیراســت و بهره برداری از آن 

موجب رونق علمی و گردشگری می شود.

در حوالی امروز2

آیت اهلل علم الهدی در جمع مدیران بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد

  » هنر ملموس«، بهترین راه نشر 
ارزش های دفاع مقدس

قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در جمع مدیران کل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور، گفت: شما 
پرچم حفاظت و نشر آثار شهدا را به دست گرفتید و درباره برکات 

جان نثاری آن عزیزان زحمت می کشید.
آیت اهلل علم الهدی، عملکرد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفــاع مقدس را مثبت ارزیابی کــرد و ادامه داد: آنچه امروز 
برای ما ارزشــمند اســت، این اســت که تا امروز این نهاد 
مقدس در حفــظ آثار دفاع مقدس موفق بوده، اگر این نهاد 
را نداشتیم و این فعالیت ها نبود، با گذشت ۳۰ سال از پایان 
جنگ، امروز شــاهد زنده بودن جریان دفاع هشــت ساله در 

فرهنگ جامعه انقالبی خودمان نبودیم.
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی افــزود: این فرهنگ 
به صورت یک اصل فرهنگی در نســل هایی که دوران دفاع را 
درک نکردند و فقط با تصویر و صدا از طریق رسانه چیزهایی 

شنیدند، حاکم شده و این اهمیت کمی ندارد.
وی یادآور شد: زمانی می خواهیم آثار را حفظ کنیم و آن را نشر 
دهیم، زمانی نیز می خواهیم فرهنگ را نشر بدهیم، در مسئله نشر، 
نشر دفاع مقدس دیگر ممکن نیست، چون این مسئله دیگر قابل 
نشر نیست، آثار فیزیکی آن نیز امروز قابل نشر نیست؛ بسنجید 
آیا اقدامات به منظور نشر دفاع مقدس، تنها چاپ کتاب است؟ با 
وجود شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، امروز کتابخوانی در 

کشور و نسل جوان ما در شرایط خوبی نیست.

»مدیریتنشرآثاردفاعمقدس«بهدستکارگردان
وبازیگرافتاده!

آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه نشر دفاع مقدس دو جنبه نشر 
و مدیریت نشر آثار دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز جامعه 
هنری، صداوسیما و رسانه ها مدیر دفاع مقدس شده اند درحالی که 
هیچ کدام صالحیت برای »مدیریت نشر آثار دفاع مقدس« ندارند؛ 
وقتی بنا شد نشر دفاع مقدس در قالب یک فیلم صورت بگیرد، 
کارگردان، نویسنده و بازیگر نه سنخیت با دفاع مقدس دارند، نه 
در آن دوران حضور داشتند و نه جزئیات آن برایشان قابل تصویر 
است. وی افزود: در بعضی فیلم ها حتی یک سر سوزن از حرکاتی 
که انجام می شود، در دفاع مقدس ندیدید، در فیلم و سریال امروز، 
مدیریت نشر دفاع مقدس ســنخیتی با دفاع مقدس ندارد؛ باز 
گذاشتن مدیریت ها برای نشر دفاع مقدس جز اینکه دفاع مقدس 

را معکوس نشان دهد، چیز دیگری نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شــد: اگر از ســوی شما و 
استان ها برای مدیریت نشر آثار دفاع مقدس خیز دسته جمعی 
برداشته شود و بر ظرفیت های استانی تکیه کنید، دیگر ناموس 
دفاع مقدس در دست بازیگر، کارگردان و تهیه کننده ای که جز 

منافع مالی چیزی را در نظر نگرفته، نمی افتد.
 آیــت اهلل علم الهدی بــا بیان اینکه کل جریــان فکری تعامل و 
زد و بند با اســتکبار جهانی باید براندازی شود، تصریح کرد: اگر 
با این فکر جنگیدیم، خود نسل جدید ما به سراغ نشر آثار دفاع 
مقدس می آیند؛ ابزار موجودمان برای نشر، ابزار هنر است آن هم 

هنرهای ملموس و محسوس در جامعه نه نوشتن کتاب.

  موازی کاری ها، عامل کم رونقی 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای کاشمر

ایسنا: رئیس مرکز فنی و حرفه ای کاشمر گفت: در حال حاضر 
دغدغه اصلی آموزشگاه های فنی و حرفه ای تعداد کم کارآموزان 
است. موازی کاری سایر دستگاه ها و برگزاری کالس های مختلف 
موجب کم رونق شدن فعالیت آموزشگاه های فنی و حرفه ای شده، 

در صورتی که هزینه ها برای متقاضیان یکسان است.
ابوالفضل خبازی اظهار کرد: در مؤسسات غیر از فنی و حرفه ای، 
مدرک گرایی مدنظر است تا متقاضی بتواند دیپلم دریافت کند؛ 
درحالی که سازمان فنی و حرفه ای، توانمندسازی و ارتقای مهارت 
و آموزش را مدنظر دارد تا کســانی که مدرک دریافت می کنند 

بتوانند در بازار کار فعالیت بهتری داشته باشند. 
وی با اشاره به فعالیت آموزشگاه های غیرمجاز در بخش طراحی 
دوخــت، مراقبت های زیبایی و صنایع غذایــی از طریق فضای 
مجازی گفت: با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی و بازرســی 
صنعت، معدن و تجارت در حال شناســایی و پلمب این مراکز 
هســتیم. به گفته وی در سال گذشــته ۱۱۰۳ نفر کارآموز در 
 شهرســتان های کاشمر و خلیل آباد توانســته اند مدرک معتبر 

فنی و حرفه ای دریافت کنند.
خبازی اظهار کرد: اکنون ۴2 آموزشگاه در شهرستان های کاشمر 
و خلیل آباد در ۱۳ رشته دارای مجوز و از این تعداد ۳۵ آموزشگاه 
فعال هســتند.  وی گفت: حرفه هــای مختلفی از قبیل صنایع 
غذایی، طراحی و دوخت لباس، فناوری و اطالعات، عمران، فرش 
و صنایع دستی، صنایع غذایی و مراقبت های زیبایی از مهم ترین 

رشته های این مرکز است.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای کاشمر عنوان کرد: در سال گذشته 
بیشــترین دریافت کنندگان مدرک مربوط به مراقبت زیبایی با 

تعداد ۳8۴ نفر و صنایع پوشاک 2۱2 نفر بوده است.
وی ادامــه داد: آموزشــگاه ها برای فعالیت در روســتاها 
می توانند بــا مجوز فنی و حرفه ای تجهیزات خود را برای 
آموزش به روســتاها انتقــال دهند. وی اظهــار کرد: در 
چهارسال گذشته این مرکز هیچ گونه بودجه ای نداشته، اما 
سال گذشته با پیگیری های نماینده مردم در مجلس ۴۰۰ 
میلیون ریال اعتبار برای کارگاه های آموزشی اختصاص و 

صرف تهیه تجهیزات شده است.

  بنیاد برکت احسان ۱000 رأس دام به 
سیل زدگان خراسان شمالی اهدا می کند 

قدس: معاون ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام )ره( 
گفت: بنیاد برکت احسان ۱۰۰۰ رأس دام به سیل زدگان 

خراسان شمالی اهدا می کند. 
ســید امیرحســین مدنی در حاشــیه بازدیــد از مناطق 
ســیل زده خراسان شــمالی اظهار داشــت: 2۰۰۰ بسته 
لوازم خانگی برای سیل زدگان و اقشار مستضعف و محروم 
مناطق مختلف اســتان خراسان شــمالی که نیازمند این 

کاالها هستند از سوی بنیاد برکت اهدا می شود.
وی افزود: در کل کشور 8۰۰۰ رأس دام برای سیل زدگانی 
که دام آن ها در ســیل تلف شده در نظر گرفته شده است 
که با توجه به حجم خســارات روستاهای خراسان شمالی 
۱۰۰۰ رأس دام نیز از ســوی این بنیاد به ســیل زدگان 

خراسان شمالی اهدا می شود.
معاون ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( گفت: با 
تفاهم های صورت گرفته بین اســتانداری خراسان شمالی 
بــا بنیــاد برکت نحوه توزیع این دام ها مشــخص شــده 
و این احشــام به افــرادی که در بارندگی های ســال ۹8 

آسیب دیده اند توزیع می شود.
مدنی اضافه کرد: تمام اقالم با مدیریت بنیاد برکت توزیع 
شده و برای استان لرستان ۱۰ هزار مجموعه لوازم خانگی، 
اســتان گلســتان ۴۰۰۰، مازنــدران ۱۰۰۰ مجموعه و 
اســتان های ایالم و فارس هم در مجموع ۱۰۰۰ مجموعه 
ارســال و توزیع می شــود. مجموعه لوازم خانگی ارسالی 
شامل یخچال، گاز، فرش، دو تخته پتو، سرویس قابلمه و 

سرویس ظروف آشپزخانه است.

  کمک فرهنگیان و دانش آموزان 
زبرخان به سیل زدگان 

پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  دررود- خبرنگارقدس: 
منطقــه زبرخان گفــت: در پی وقوع ســیل های ویرانگر 
در برخی از اســتان های کشــورکه موجــب وارد آمدن 
خسارت های فراوان بر مردم این استان ها شد، فرهنگیان و 
دانش آموزان نیکوکار منطقه زبرخان، مبلغ ۴۷۰ میلیون 
ریال به صورت نقدی و غیرنقدی به ســیل زدگان کشــور 

کمک کردند.
ســید مجتبی تاراش افزود: از مجموع این کمک ها مبلغ 
۱۵۰ میلیون ریال ســهم فرهنگیان و مبلغ 22۰ میلیون 
ریال ســهم دانش آمــوزان نیکوکار این منطقه اســت و 
کمک هــای غیرنقدی نیــز بــه ارزش ۱۰۰ میلیون ریال 
تحویل هالل احمر و کمیته امداد شهرســتان شــد تا در 

اختیار سیل زدگان قرار گیرد.
  ارسال 20 کامیون از کمک های 

مردم مشهد به مناطق سیل زده 

قدس: دبیر ســتاد ایستگاه های مهربانی شهرداری مشهد 
گفت: معتقدیم آنچه در پویش »مشهد مهربانی« بیش از 
ارزش ریالی اقالم اهدایی شهروندان مشهدی برای ما قابل 
احترام و مهم بود، حضور تک تک شهروندان و همراهی و 

همدلی آن ها با هم میهنان سیل زده است.
قریب با بیــان اینکه تاکنون حــدود 2۰ کامیون ۱۰ تن 
حــاوی کمک های شــهروندان مشــهدی در این پویش 
جمع آوری شــده اند، اظهار کرد: ایــن کمک ها به مناطق 
ســیل زده خوزستان، گلستان، سرخس و کالت ارسال که 
بیشترین حجم این کمک ها به استان لرستان بوده است.

قریب ادامه داد: بیشتر اقالم اهدایی شامل پتو، لباس های 
نو و دست دوم، انواع کنسرو، بطری آب، لوازم خانگی نو و 
دست دوم شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و همچنین 
مقادیر متنابهی اقالم بهداشتی، اسباب بازی و کفش بوده 

است که به مناطق سیل زده ارسال شده است.
وی افــزود: در کنار کمک هــای غیرنقدی شــهروندان، 
حــدود ۷۰۰ میلیــون تومان وجــه نقد نیــز در پویش 
 »مشهد مهربانی« جمع آوری شده است که به حساب های 

کمیته امداد و هالل احمر واریز شده است.

اخبار
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افتخار

رئیس دفتر ریاست دانشگاه فردوسی  ایرنا 
مشهد گفت: این دانشــگاه رتبه سوم در نظام 
رتبه  بندی ملی پایگاه اســتنادی علوم جهان 
اســالم را به دســت آورد. دکتر عادل ســپهر 
افزود: این دانشــگاه رشد شتابنده ای در حوزه 
آموزش داشته و از این نظر یکی از دانشگاه های 
موفق کشــور بوده است. وی اظهار داشت: این 
دانشگاه در معیارهای پژوهشی جایگاه چهارم، 
آموزشــی رتبه ســوم، وجهه بین المللی رتبه 
چهارم، تسهیالت و امکانات رفاهی رتبه دهم، 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی رتبه سوم و در 
مجموع رتبه سوم را پس از دانشگاه های تهران و 
تربیت مدرس کسب کرده است. وی گفت: فکر 
و ایده تأســیس این پایگاه ازسوی ایران مطرح 

شــد تا جایگاه دانشگاه های ایران و کشورهای 
جهان اسالم در رقابت با هم مورد سنجش قرار 
گیرد و یکی از مهم تریــن و معتبر ترین نظام 
رتبه بندی برای فعالیت های کشور و منطقه به 
شمار می رود. سپهر افزود: دفتر پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم در شهر شیراز مستقر است و 

مجالت دانشگاهی را نیز ارزیابی می کند.
 ،ISC  در جدیدترین نتایج منتشر شده توسط
دانشــگاه فردوســی مشــهد در ارزیابی سال 
۱۳۹۷- ۱۳۹6 موفق به کســب رتبه سوم در 
بین دانشگاه های جامع وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری شده است که نسبت به سال قبل یک 
رتبه صعود داشته است.  پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم )ISC( از سال ۱۳8۹ دانشگاه ها و 

مؤسسات پژوهشی کشور را به صورت رسمی 
و بر اســاس معیارها و شــاخص های مصوب 
ششمین نشست فوق  العاده وزرای آموزش عالی 
کشورهای اسالمی ارزیابی و رتبه  بندی می کند. 
این پایگاه به  عنوان یک مرکز معتبر بین المللی، 
برای پشتیبانی از سیاســت  گذاری های کالن 
پژوهشی و آموزشی کشورهای اسالمی از طریق 

تهیه، پردازش و روزآمدسازی اطالعات پژوهشی 
با بهره  مندی از نیروی انسانی متخصص، متعهد 
و کارآمد و به   کارگیری فناوری های پیشرفته و 
منطبق با استانداردهای جهانی برای سنجش 
فعالیت های علمی و پژوهشی کشورهای جهان 
اســالم و کمک به ارتقای ســطح علمی این 

کشورها فعالیت می کند.

دانشگاه فردوسی در پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم سوم شد

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
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تسنیم   فرمانده ســپاه امام رضــا)ع( گفت: همچنان در 
حوزه مردمی کردن اقتصاد دچار مشــکل و خلل هســتیم. 
ســردار یعقوبعلی نظری در همایش قدردانــی از گروه های 
جهادی درمانی مشهد اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان 
یکی از حوزه های مورد نیاز جامعه بوده و تاکنون در بسیاری 
از مواقع همراه مردم بوده اســت. فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
خاطرنشان کرد: در نظام اسالمی امور با همراهی مردم صورت 
می پذیرد و هدایت و حمایت از افراد فعال در بخش مردمی 
یکی از مهم ترین امور مســئوالن اســت، در حوزه سیاسی 
یکی از نقش های مردم، انتخاب نمایندگانی است که وظیفه 

زندگی سازی را برای مردم عملی می کنند.
وی تصریــح کرد: دفاع مقدس که یکی از مهم ترین اتفاقات 
تاریخی ایران تلقی می شود با حضور مردم انجام گرفت، تمامی 
اقدامات و افتخاراتی چون شهادت، تشییع، اعزام، پشتیبانی و 
نظایر این موارد توسط مردم صورت گرفت، مردم در تمامی 
امور مشارکت داشتند، البته هنوز دچار مشکالت و چالش های 
مختلفی در این زمینه هســتیم. سردار نظری بیان کرد: در 

برخی مواقع چالش های موجود اجازه استفاده کامل از ظرفیت 
موجود در مردم را نمی دهد، به عنوان مثال یکی از وظایف ما، 
زمینه ســازی در موضوع کمک به سیل زدگان بوده و برادران 
بسیج سازندگی استان با اشــتیاق زیادی در این امر حضور 
داشــتند. وی عنوان کرد: عوامل رابط در میان مسیر مستقر 

شده بودند، اما امور اصلی توسط بسیجیان انجام می گرفت، 
ما تنها نقش پشتیبانی و حمایتی را برعهده داشتیم، به عنوان 
مثال در لرستان ما تنها هماهنگ کننده و زمینه ساز نیروهای 
مختلف و پشتیبان مالی بودیم، کمک مردم چنان زیاد بوده 
که دو تا سه گروه مردمی تأمین غذا در نوبت هستند. فرمانده 
سپاه امام رضا)ع( گفت: امید است مسائل و مشکالت بزودی 
برطرف و بار سنگینی بر دوش کسی نباشد، در نظام اسالمی 
باید مبتنی بر توان و قابلیت مردمی حرکت کنیم، هنوز در 
حوزه اقتصــاد در بخش های مردمی دچار مشــکل و خلل 
هستیم و بویژه در روستاها کامل فعال نشده است. وی ادامه 
داد: وضع معیشتی مردم در روستاها مبتنی بر کارکرد تمامی 
اعضای خانواده  اســت، پس از فعال شدن مردم در روستاها، 
به ترتیب الیه های بعدی نیز تمهیدات مختلفی را عملیاتی 
می کنند، باید متکی بر مردم امور مختلفی انجام شــود تا از 
شرایط کنونی بیرون آییم و مشکالت به مرور برطرف می شود، 
نقطه تمایز ما ایرانیان در برابر با سایر اقشار خروجی فرهنگی 

آن و توان بخشی مردم است.

فرمانده سپاه امام رضا)ع(: 

همچنان در حوزه مردمی کردن اقتصاد دچار مشکل هستیم 

امیدواریمامسال،
قسمتاصلیافالکنما
افتتاحشود.خوشبختانه
درحالحاضرتجهیزات
مربوطازآلمانوارد

شدهوکرهاصلی
مجموعهدرحالتکمیل

شدناست

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱



3
چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398

 18شعبان 1440 24 آوریل 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8948  ویژه نامه 3332 

در شهـر k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  |  ارتباط سروش: ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

@quds95 :کانال سروش

انهم وارده 

خبر

خبر
یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی:

 تعرفه خدمات دندانپزشکی در مشهد 
افزایش نداشته است

قدس: رئیس اداره نظارت بر دندانپزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: ۹۰ درصد دندانپزشکی های مشهد طبق 

نرخ های سال ۹۶ به ارائه خدمت می پردازند. 
 دکتر ســید خســرو شمســیان افزود: تعرفه حق الزحمه 
دندانپزشکان در سال ۹۶ تعیین شــده و در سال ۹۷، تنها 
2/3 درصد افزایش یافته اســت و این موضوع بدان معناست 
که اگر بر فرض مثال حق الزحمه یک دندانپزشــک در سال 
۹۶، برای یک اقدام پزشکی 1۰۰ هزار تومان بوده برای سال 
۹۷، این دندانپزشک تنها می تواند 1۰2 هزار و3۰۰ تومان از 

بیمار دریافت کند.
وی در عین حال خاطرنشــان کرد: در هر جامعه ای کسانی 
هســتند که از مقررات تخطی می کنند که با آن ها برخورد 
می شود، ولی در جامعه دندانپزشکی ۹۷ درصد جمعیت حال 
مردم را درک می کنند و صرفاً براســاس قوانین از مراجعان 

هزینه دریافت می کنند.
شمسیان با بیان اینکه در شرایط تحریم قیمت برخی از اقالم 
دندانپزشکی افزایش یافته اســت، افزود: اگر به عنوان مثال 
ایمپلنت در شــرایط قبل از تحریم یک میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان بوده و اکنون 2 میلیون و 5۰۰ هزار تومان شــده، در 
این افزایش قیمت تنها همان 5۰۰ هزار تومان حق الزحمه به 

دندانپزشکان تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: مردم باید آگاه باشند صرف در نظر گرفتن 
محیطی برای انجام امور دندانپزشــکی و پوشــیدن لباس 
پزشــکی نباید به فرد اعتماد کرد، بلکــه باید از تأیید نظام 

پزشکی در خصوص فعالیت فرد مطمئن شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان رضوی:

  کسری منابع زیرزمینی 
با یک هفته بارندگی جبران نمی شود

ایسنا: رئیــس سازمان نظام مهندســی جهاد کشاورزی و 
منابع طبیعی خراســان رضوی گفت: برای دستیابی آب از 
ســطح زمین به منابع آب زیرزمینی، ده ها ســال زمان نیاز 
است و با یک روز و یک هفته بارندگی کسری مخزن و منابع 
زیرزمینی قابل ترمیم و بازیافت نیست. محمدعلی قنادزاده 
در خصوص مشکل منابع آب زیرزمینی، اظهار کرد: درصدی 
از بارش های اخیر خراســان رضوی در هفته های گذشــته 
موجب شــد ذخایر ســدها به حد قابل قبولی برسد که در 

دهه های گذشته بی سابقه بوده است.
وی افزود: ایــن نعمت خدادادی در چرخــه هیدرولوژی 
در کره زمین، ســیکل خود را طــی می کند، به طوری که 
از دریاهــا و اقیانوس ها تبخیر می شــود، پس از تجمع به 
صورت ابر تبدیل به باران و برف می گردد، مجدد به صورت 
رواناب جاری می شــود یا نفوذ می کند و مجدد به دریاها و 

اقیانوس ها می ریزد. 
قنادزاده بیان کرد: بارش ها و رواناب ها در تغذیه منابع سطحی 
و زیرسطحی کمک شایانی به منابع آب کشورمان می کنند که 
به طور میانگین ۶۷ درصد از داخل زمین و زیرسطح برداشت 
می شود اما برای تجدیدپذیری، منابع آب زیرزمینی تا حدود 
۴۰ درصد قابل بازگشت است و بقیه به عنوان کسری مخزن 
محاسبه می گردد که در استان بیش از یک میلیارد مترمکعب 
کسری داریم.  رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی 
و منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه بارش های اخیر 
در حفظ رطوبت در خاک برای گیاهان و درختان مؤثر بوده، 
عنوان کرد: در شهر مشهد با گستردگی فراوان فضای سبز از 
دوره های آبیاری و اســتحصال آب از سدها و چاه های درون 
شهر کاسته شد. طبق تحقیقات محققان برای دستیابی آب 
از ســطح زمین به منابع آب زیرزمینی، ده ها سال زمان نیاز 
است و با یک روز و یک هفته بارندگی کسری مخزن و منابع 
زیرزمینی قابل ترمیم و بازیافت نیست.  وی خاطرنشان کرد: 
تمام برنامه ریزی های استان با توجه به جلسات مدیریتی در 
سطح استانداری خراسان رضوی و با توجه به ظرفیت باالی 
کشاورزی به صورت زراعتی و باغی در این زمینه است که از 
این رواناب ها حداکثر استفاده شود و با هماهنگی های صورت 
گرفته سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و اداره 
کل منابع طبیعی، ایجاد طرح های آبخیزداری و مرتعداری در 
دستور کار سال 13۹۸ قرار گرفته است، تعامل مناسب ادارات 
استانی و همچنین دستورات مستقیم استاندار خراسان رضوی 
از سالی پرامید در راستای رونق تولید و خدمت نوید می دهد.

  مرثیه  ای برای قمصر خراسان

هر زمان تلویزیون نگاه می کنم حســرت می خورم چرا که 
می بینم حتی شــبکه خراسان مدام فیلم، عکس و گزارش 
از باغ های گل محمدی قمصر کاشان و یا سایر نقاط ایران 
نشــان می دهد در حالی که فرخد )قمصر خراسان( که تا 
مرکز شــهر مشهد یک ساعت و بیست دقیقه فاصله دارد. 
البته کل مسیر هم بلوار بوده و به لحاظ تردد مشکلی ندارد 
به دلیل همت بسیار پایین رسانه های محلی آنچنان مهجور 
مانده که بازار توریســتی و اقتصادی چند میلیونی مشهد 
هیــچ جایگاهی برای کشــاورزان زحمتکش این محصول 
برای خود تعریف نکرده اســت. همچنین درد بزرگ تر آن 
اســت که حتی در عطاری ها و بازارهای اســتانی و محلی 
نیز گل محمدی و غنچه خشــک شده گلستان های فرخد 
به نام قمصر کاشــان به فروش می رود. گویا مدیریت اداره 
کشور در خصوص برندهای زعفران و پسته ایران که به کام 
اسپانیا و امارات و... تمام می شود در خراسان رضوی تکرار 
شــده و عیناً بر ســر گل محمدی فرخد تکرار می شود. با 
اینکه فصل برداشت گل محمدی اردیبهشت ماه می باشد 
که خوش  آب و هوا ترین فصل سال برای گردشگری است 
مردم مشــهد حتی در جریان وجود چنین تفرجگاهی به 

این نزدیکی نیستند.
 بارها دیده ام و شنیده ام برای دیدن مراسم یک گل غلطان 
ساده به کاشــان می روند و حدود 1۰۰۰ کیلومتر مسافت 
را طی می کنند که این هم ظلم به آن هاســت و هم ظلم 
به کشــاورزان، چراکه در چهار ســال گذشته چهار دوره 
جشــنواره گل محمدی در فرخد برپا شد، ولی متأسفانه 
مســئوالن به جز نماینــدگان مجلس نه تنها اســتقبالی 
نکردند، بلکه حتی در پرداخت هزینه ها نیز یاری نداشتند 
کشــاورزان نیز به دلیل همین عدم اســتقبال مسئوالن 
دلسرد و بی انگیزه شدند. مشهد حدود 3 میلیون جمعیت 
دارد و در مدت یک ماه برداشت گل محمدی حداقل 1۰۰ 
هزار زائر و مســافر نیز خواهد داشت که اگر رسانه ها و در 
رأس آن ها صدا وسیما به جای پخش و گزارش از کاشان و 
2 هکتار گل محمدی مازندران، در معرفی قمصر خراسان 
همت کنند دیگر کشــاورزان نیازی به فــروش گل ها به 
صورت چک های با موعد یک ساله به کارخانجات عرقیات 
ندارند و شادمانی میهمان خانه های مردم روستا می شود.

همچنین با توجه به ظرفیت باالی موجود در خاک فرخد 
این محصول دارای اســانس عالی می باشد و به راحتی با 
توجه به توریستی بودن شهر مشهد در کمتراز چند سال 
جایگاه قمصر خراســان به جایگاه کشوری تبدیل خواهد 
شــد و تحقق این امر نه تنها هزینــه ای در بر ندارد، بلکه 
گردشگران مذهبی که آمارشان حداقل پنج برابر ساکنان 
مشهد هستند به خودی خود تبدیل به سفیران و مبلغان 
توسعه و رونق اقتصادی منطقه خواهند شد و چه زیباست 
که آســتان مالئک پاســبان رضوی هر ساله با گالب ناب 
قمصر خراســان شست وشو شود، نه خیال پردازی است و 
نه چندان دور از دســترس، فقط کافی است صدا وسیما و 
نشــریات به جای تهیه و پخش گزارش از قمصر کاشان، 

قمصر خراسان را مطرح کنند.
محمد امیرخانی مقدم، مسئول شورای اسالمی فرخد

زاویه تصویر
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چرایارانهافزایشنمییابد
از دولــت جمهوری اســالمی ممنونم که 
حقوق کارمندانش را ۴۴۰ هزار تومان اضافه 
می کنــد، اما به یارانه ما قشــر کارگر 5۰۰ 
تومان هم اضافه نکــرد، واقعاً ممنون آقای 
رئیس جمهور از این همه توجهی که به ما 

پایین دستانتان دارید.
۹۱5...۹2۱۱

یکدرخواستازسازمانترافیک
از سازمان ترافیک شهرداری خواهشمندیم 
تا با توجه به حادثه خیز بودن دوربرگردان 
میانی خیابان نوربخش 13، واقع در بلوار 
ســازمان آب، بلوار ارشاد، ارشاد ۹ نسبت 
به مسدود کردن آن اقدام و مانع تصادف 
خودروها شوند که ساکنان این منطقه هر 

روز در این محل شاهد آن هستند. 
۹۰۱ ...۱۰۰۴

برخوردبدکادربیمارستانبابیماران
شــما را به خدا یک سری به بخش شبکیه بیمارســتان خاتم االنبیاء)ص( بزنید ببینید 
چقــدر مردم را ســرگردان می کنند و چه برخورد بدی با بیمــاران دارند، هیچ کس هم 

نیست رسیدگی کند.
۹۱5...۹۴7۱

درختخشکشدهوخطرسقوط
انتهای کالهدوز21، بیــن تورج1و3 یک 
درخت چنار چند ســال است که خشک 
شده و خطر ســقوط دارد هر چه با 13۷ 
می دهند  ســرباال  می گیرم جواب  تماس 
نه تنهــا کاری نمی کنند، بلکه فقط بهانه 
می آورند. چه کسی باید به این موضوعات 

رسیدگی کند؟
۹۱5...27۴۹

بیتفاوتیبازیکنانپدیدهازباخت!
وقتی در کمال تعجب و تأســف تیم پدیده 
شهر خودرو مشهد مقابل تیم نساجی باخت 
بازیکنانــش خیلی صمیمانه بــا بازیکنان 
نساجی شوخی می کردند و هیچ اثری از غم 
و ناراحتی در چهره آن ها نبود؟ البته آن روز 
تصادفاً هشت بازیکن پدیده مازندرانی بودند.
۹۳6...6۱5۸

شهرداریپاسخدهد
مسئوالن مربوط و شهرداری پاسخ دهند که چرا ساخت پل های غیرهمسطح در مشهد متوقف 

شده است.
۹۱5...۰۸۱7

علی محمدزاده معاون برنامه  ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: برخی 
تخلفات ســاختمانی از الزامات ساخت وساز 

است و نمی توان آن ها را حذف کرد.
شهریار آل شیخ در پاســخ به خبرنگار ما در 
خصوص وعده های انتخاباتی اعضای شــورای 
پنجــم در مقابله با تخلف فروشــی وعملکرد 
مدیران جدید شــهرداری در ایــن باره اظهار 
داشت: با توجه به اینکه هنوز دستور صریحی 
در خصوص بلندمرتبه سازی در مشهد در قالب 
طرح جامع شــهر به شــهرداری ابالغ نشده 
و در بالتکلیفی به ســر می بریم، اما در بخش 
بودجه نویســی سعی شده ســهمی برای این 

موضوع دیده نشود.
وی افزود: در طرح جامع مشهد، ارتفاع باالی 
23 متر برای ساختمان ها ممنوع شده و قرار 
بوده طرح ویژه بلندمرتبه سازی اصالح و ابالغ 
شود که هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی در همین 
مدت )از سال گذشــته تاکنون( هم به قانون 
پایبند بودیم و حتی یک پروژه باالی 23 متر 
در مشــهد مجوز نگرفته است تا شائبه تخلف 
فروشی مطرح شود در کمیسیون ماده 5 هم 
در مدت مدیریت جدید شهرداری تنها چهار 
پروژه شــهرداری مطرح شده و مجوزی برای 

ساختمان باالی 1۰ طبقه نداشتیم.

تخلفهاییکهقاعدهشد
وی ادامــه داد: اما در بخش هــای دیگر باید 
قبول کنیم برخی از تخلفات ساختمانی که در 
قانون از آن ها به عنوان تخلف یاد شده دیگر به 
الزامات ساخت وساز یا معماری تبدیل شده و 
نمی توان آن ها را حذف کرد، برای مثال برخی 
پیش  روی ها از طریق بالکن به قواعد ساخت 
وساز تبدیل شده، ولی در قانون به عنوان تخلف 

شناخته می شود.
با تمام این اوصاف در حال حاضر سهم درآمدی 
این تخلفات در بودجه شهرداری بسیار کم و در 
حد یک ششــم یا یک هفتم بودجه است که 
رقم چندانی نیست، ولی در تالش برای کاستن 

بیش از پیش آن هستیم.
آل شــیخ در پاسخ به پرسشــی در خصوص 
مباحث مطرح شــده درباره مرز غربی شــهر 
مشهد و مناقشات شهرداری مشهد با شهرداری 
طرقبه، گفت: متأسفانه در غرب مشهد چیزی 
بــه نام حریم وجود نــدارد و بالفاصله پس از 

محــدوده خدمات شــهری 
مشــهد، حریم شهر طرقبه 
و شاندیز قرار دارد و عده ای 
در حال تقسیم و قطعه بندی 
واقع  کشــاورزی  زمین های 
در حریم طرقبه وشــاندیز و 
چسبیده به محدوده شهری 
مشهد هستند و بی شک در 
آینده نه چندان دور خواهان 
خدمات گیری از شــهرداری 
مشــهد خواهند بود، چراکه 
این زمین ها به دلیل مجاورت 
مشهد  شــهری  محدوده  با 

دارای قیمت هستند.
وی افزود: اگر مدیران شهرســتان بینالود و به 
طور خاص مدیران طرقبه و شاندیز از ادامه این 
روند جلوگیری نکنند در سال های بعد مشکالت 

زیادی در این منطقه ایجاد خواهد شد.

ایجادمناطقجدیدشهرداری
تانیمهسال

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شهرداری مشــهد درباره ایجاد مناطق جدید 
شــهری در شــهر هم اظهار داشــت: ایجاد 
مناطق شــهرداری براســاس تعریف شده در 
قانون است و به دلخواه مدیران شهری نیست 
و اگر معیارهای مشــخص شــده در قانون با 
شرایط یک منطقه تطبیق داشته باشد برای 
آنکه شهروندان در محالت مختلف از خدمات 

یکسانی برخوردار شوند باید 
منطقــه جدید شــهرداری 

ایجاد شود.
برهمین مبنــا چند منطقه 
جدید در مشهد ایجاد خواهد 
شد که با توجه به لزوم مهیا 
الزم  زیرساخت های  نمودن 
و تعریف ساختارهای جدید 
و به اصطــالح کدینگ های 
جدید در بســیاری مناطق، 
در حال تدوین آن ها هستیم 
اما در برخــی مناطق مانند 
منطقــه ۹ کــه نیــازی به 
اقدام های گســترده نیســت و تنها بخشی از 
محدوده جغرافیایی منطقه فعلی جدا و منطقه 
جدیدی ایجاد خواهد شد اقدام های اولیه آغاز 
شــده و امیدواریم تا اواســط سال جاری این 

پروژه اجرایی شود.

بحراندرکمینحاشیهمشهد
آل شیخ با انتقاد ازعدم تدوین سند پهنه بندی 
مشهد از ســوی متولیان این کار، گفت: سند 
پهنه بندی و مشــخص کردن حریم و حاشیه 
شهر الزمه برنامه ریزی های کالن در مدیریت 
شهری اســت و با وجود دستور استاندار هنوز 
دستگاه متولی تهیه این سند به تکلیف خود 
عمل نکرده اســت و این در حالی اســت که 
حاشیه شهر مشــهد به سرعت در حال رشد 
اســت. وی ادامه داد: رشد جمعیت در کشور 

کمتر از دو درصد اســت، ولی در شهر مشهد 
باالی دو درصد و در حاشــیه مشــهد بسیار 
بیشتر است به طوری که در برخی روستاهای 
چسبیده به مشهد به رقم 2۰درصد می رسد 
که نگران کننده اســت و اگــر نتوانیم برنامه 
مدیریتی دقیق داشــته باشــیم آسیب های 
بسیاری به دنبال خواهد داشت و حریم مشهد 

در آینده می تواند بحرانی باشد.

تالشبرایکاهشفربهیشهرداری
وی درخصــوص بزرگ شــدن نامعمول بدنه 
شــهرداری مشــهد هم گفت: این واقعیت را 
باید بپذیریم که تعداد نیروی انسانی فعلی در 
شهرداری مشــهد زیاد و بدنه شهرداری، فربه 
شده است. در حال حاضر ۶33۷ نفر در قالب 
قرارداد مســتقیم مستخدم شهرداری مشهد 
هســتند و مجموع افرادی که در قالب تأمین 
نیرو فعالیت دارند بیش از 2۰۰۰ نفر می باشد 
و نیروهایی نیز در قالب حجمی با شــهرداری 
کار می کننــد و عمده این پیمان ها مبتنی بر 
نیروی انسانی است که تعداد آن ها نیز ۶21۷ 

نفر می باشد.
وی اظهار داشت: با واژه تعدیل نیرو مخالفیم، 
ولــی بســیاری از فعالیت های مــا نیازمند 
مهندسی مجدد است و در این زمینه در حوزه 
تغییر فرایندها در حال اقدام هستیم تا بتوانیم 
بهــره وری را افزایش دهیم، چراکه این تعداد 
نیروی انســانی فعلی برای شهرداری مشهد 

زیاد است.
بدنه شــهرداری در حال حاضــر بدنه فربه ای 
اســت و اصالح الزم را در مواقع خاص صورت 
می دهیم؛ سیاست شهرداری مبتنی بر تغییر 
در الگوی کاری است و سیاست ما، تعدیل نیرو 
نیست حتی در برخی بخش ها به دنبال جذب 
نیرو هســتیم به طور مثال در حال حاضر در 
بخش آتش نشانی مجوز جذب نیرو داریم و از 
طریق آزمون آن را انجام خواهیم داد و در سایر 
بخش ها جذب نیرو براســاس آزمون عمومی 

صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در پاسخ به قدس:

برخیتخلفهاجزوالزاماتساختوسازشدهاست

بایدقبولکنیمبرخیاز
تخلفاتساختمانیکهدر
قانونازآنهابهعنوان
تخلفیادشدهدیگربه
الزاماتساختوسازیا
معماریتبدیلشدهو

نمیتوانآنهارا
حذفکرد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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(

7450

43000

8200

8000

3400

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

 رونمایی از دستاوردهای بومی سازی 
قطارشهری مشهد

قدس: از دستاوردهای تخصصی ساخت داخلی و تعمیرات 
بومی سازی شده شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد دیروز 

طی مراسمی در مشهد رونمایی شد.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشــهری مشهد در این 
مراســم گفت: دســتاوردهای تخصصی ســاخت داخلی و 
تعمیرات بومی سازی شده شرکت بهره برداری قطارشهری 
مشــهد تاکنون افزون بر 1۴۰ میلیارد ریال صرفه جویی به 

همراه داشته است.
وحید مبین مقدم افزود: تحریــم، تغییرات نرخ ارز و فقدان 
امکان تأمین لوازم یدکی، این شــرکت را به چالش کشــید 
بنابراین برای رفــع آن راهکارهای مختلفی در پیش گرفته 
شد و مهندسی معکوس در دستور کار مهندسان ایرانی قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: تکیه بر تولید و توانمندی داخلی یکی از این 
راهکارها بود که در چارچوب آن شــرکت بهره برداری قطار 
شهری مشهد پارسال »حوزه مهندسی و ساخت« را راه اندازی 
کرد. بر این اساس تاکنون ۷3 قطعه و ادوات خارجی مهندسی 
معکوس و بومی سازی شده که 55 میلیارد ریال صرفه جویی 

اقتصادی به همراه داشته است.
مبین مقدم گفت: همچنین با کسب دانش تعمیرات تخصصی، 
3۹ قطعه دستگاه نیز تعمیر شد که صرفه جویی ۶3 میلیارد 
ریالی در پی داشــت و با دستیابی به این دستاورد تخصصی 
»سامانه ترمز« خط یکم قطار شهری مشهد اورهال و تعمیر 
اساسی شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد 
گفت: در بخش نرم افزارها نیز دو نرم افزار در بخش عملیاتی و 
تعمیرات نگهداری و یکی در بخش فرمان با صرفه جویی 15 

میلیارد ریال طراحی و ساخته شد.
همچنین در این مراســم طــرح ثبت اختــراع »ترن واش« 
قطارشهری و سامانه مدیریت هوشمند قطارشهری مشهد در 

ایستگاه های خط یکم آن رونمایی شد.



روی خط حادهث نماینده مشهد و کالت در گفت و گو با قدس:

تزلزل در مدیریت جهاد، وضعیت کشاورزی 
استان  را متزلزل کرده است

محسن متولی اشکذری: نماینده مردم مشهد 
و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: جهاد 
کشاورزی از سازمان های بسیار مهم است و به 
طور قطع تزلزل در مدیریت این سازمان سبب 
متزلزل شدن وضعیت بخش کشاورزی استان 

خواهد شد.
حجت االســالم محمدحسین حســین زاده 
بحرینی در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: 
ســیل اخیر در برخی از شهرستان های استان 
که موجب وارد شــدن خسارت های شدید به 
اراضی کشاورزی، باغ ها و احشام روستاییان و 
عشایر شــد، ایجاب می کند که سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان با اقتدار کامل وارد صحنه 
شود و به کمک خسارت دیدگان بشتابد، ولی 
متأسفانه در این شرایط بحرانی جهاد کشاورزی 
استان با سرپرست اداره می شود و این وضع به 
مصلحت نیست. نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در 
این مورد به وزیر جهاد کشاورزی تذکر قانونی 
داده است، تصریح کرد: همچنان پیگیر هستم 
که ان شاءاهلل هرچه زودتر تکلیف این اداره کل 

مهم روشن شود. 

   نظام فشل تصمیم گیری مانع رونق تولید
رئیــس کمیته پــول، بانک و بازار ســرمایه 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درباره موانع و راهکارهــای رونق تولید با ارائه 
تحلیلی از فرایند تصمیم گیری در کشور، اظهار 
داشــت: مهم ترین مانع رونق تولید در کشور، 
نظام فشل تصمیم گیری است که متأسفانه بر 
مراکز اصلی تصمیم گیری یعنی مجلس و دولت 

حاکم شده است.
حجت االسالم حسین زاده بحرینی خاطرنشان 
کرد: به عنوان مثال، همه تصمیم گیران کشور 

هم نظرند که اصالح نظام بانکی 
کشور، پیش شــرط قطعی و 
ضروری برای تحــرک اقتصاد 
و رونق تولید اســت و در حال 
حاضر دو قانون اصلی بانکداری 
عبارت اســت از قانــون پولی 
و بانکی کشــور مصوب ســال 
بانکی  قانون عملیات  1351 و 
بدون ربا مصوب ســال 1362و 

بیش از سه دهه است که نظام تصمیم گرفته 
است این دو قانون را اصالح کند، اما هر بار به 

بهانه ای انجام این کار به تأخیر می افتد.

  ساز مخالف دولت برای اصالح
 نظام بانکی کشور

وی با اشــاره به اینکه دولت فعلی و دولت های 
قبلی بارهــا اعالم کرده اند که قصد ارائه الیحه 

پیش نویس هایی  و  دارند 
هــم در وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی تهیه شــد 
اما به الیحه تبدیل نشد، 
اظهار داشــت: در نهایت 
سال گذشته دولت برخی 
از مواد قانون پولی و بانکی را در قالب الیحه ای 
اصالح و به مجلس تقدیم کرد و مجلس هم در 
این دوره و دوره قبل طرح هایی را تهیه کرد و 
با تلفیق آن با الیحه اصالح قانون پولی و بانکی، 
در کمیســیون اقتصادی به تصویب رساند که 
گام بسیار بلندی در جهت اصالح نظام بانکی 
کشور اســت، اما اکنون که گزارش کمیسیون 
برای تصمیم گیری نهایی آماده شده و قرار است 

بزودی در صحن علنی به رأی گذاشــته شود، 
دولت ساز مخالفت با آن را کوک کرده است! 

  رونق تولید نیازمند اتخاذ تصمیم های مهم
حجت االسالم حسین زاده بحرینی با ارائه چند 
نمونه دیگر از موارد عجز نظام تصمیم گیری 
کشــور از اخذ تصمیم های مهم، تصریح کرد: 
از نظر من، ریشه ای ترین مانع رونق تولید در 
کشور همین مسئله است و برای اینکه تولید 
رونــق بگیرد، باید گام های بلندی برداشــته 
شــود و برداشــتن همه این گام هــا نیازمند 
تصمیم گیری اســت و اگر نتوانیم تصمیمات 
مهم را به موقع اتخاذ کنیم، در عمل هیچ قدم 
مؤثری برای رونق تولید برداشته نخواهد شد.

آب و هوا
  پیش بینی روند افزایش دما 

در خراسان رضوی از فردا
قدس: نقشــه ها و مدل های پیش یابی نشان می دهد امروز 
در غالب نقاط اســتان بارش های خوبی خواهیم داشــت که 
بارش ها در نواحی سردسیر و مرتفع کوهستانی به شکل برف 
و باران و در نواحی مستعد با احتمال بارش تگرگ پیش بینی 
می شود ضمن اینکه طی امشب دمای حداقل شبانه در مناطق 
سردســیر و مرتفع کوهستانی به صفر و کمتر از صفر درجه 
سلسیوس کاهش می یابد و ســرعت وزش باد طی امروز در 
سطح استان گاهی شدید و در بخش هایی از استان بویژه در 
نواحی شــرقی با گرد و خاک همراه می باشــد. همچنین در 
روزهای پنجشنبه، جمعه و در روز شنبه بارش ها بسیار خفیف 
و پراکنده در نوار شمالی و کوهستانی استان رخ خواهد داد و 
دمای هوا نیز از روز پنجشنبه در سطح استان روند افزایشی 

خواهد داشت.

خبر
  در مراسمی با حضور رئیس

 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
  ۴۴۹ طرح اشتغال  زایی برکت در 
خراسان رضوی به بهره برداری رسید

قدس: در مراســمی با حضور رئیس ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و اســتاندار خراسان رضوی، طرح مشارکت 
اقتصادی بنگاه محــور دانش بنیان توس کات افتتاح و ۴۴۹ 

طرح اشتغال زایی برکت به بهره برداری رسید.
این طرح ها در نخستین برنامه دومین روز سفر محمد مخبر، 
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در خراسان رضوی 

به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شدند.
در ادامه برنامه های ســفر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امــام)ره( به خراســان رضــوی، تفاهمنامه معیــن اقتصاد 
مقاومتی شهرســتان درگز در یکصد و بیســتمین جلســه 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با حضور 
اســتاندار، نماینده مجلس شــورای اســالمی، امام جمعه، 
فرماندار، رئیس دادگســتری و جمعی از مدیران استانی در 
مسجد امام حسین)ع( این شهر در قالب طرح مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی با این مجموعه به امضا رسید.براساس این 
تفاهمنامه، ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مسئولیت 
توسعه اقتصادی فرهنگی شهرستان درگز را برعهده گرفت.
طبق مدل مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی که طی ماه های 
اخیر در خراسان رضوی اجرایی شده است، معین های اقتصاد 
مقاومتی وظیفه توانمندسازی مردم، شناسایی ظرفیت های 

سرمایه گذاری و تقویت جوامع محلی را برعهده دارند.

  خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیالب 
به ابنیه تاریخی نیشابور

قدس: رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری نیشــابور گفت: مطابق براوردهای اولیه تاکنون 
بیش از 1۰ میلیارد ریال به دلیل بارندگی ها و ســیالب اخیر 
به بناهای تاریخی و فرهنگی نیشابور خسارت وارد شده است.
محمد اسماعیل اعتمادی افزود: بازار سرپوش، قلعه لک لک 
آشیان، قلعه طرب آباد، کاروانسرای شاه عباسی و کاروانسرای 
قدمگاه از جمله این بناها هستند. وی خاطرنشان کرد: دیگر 
مجموعه ها نیز در حال کارشناســی است و احتمال افزایش 
خسارت وجود دارد.اعتمادی بیان کرد: به برخی مجموعه های 
گردشــگری مانند مسجد چوبی نیز خســاراتی وارد شده و 
راه های ارتباطی تعدادی از مقصدهای گردشگری مانند دیزباد 

علیا، بوژان و مجموعه مسجد چوبی آسیب دیده اند.

 محو برخی باغ های روستای کنگ
 در رانش زمین

قدس: رئیس شورای اسالمی روستای کنگ گفت: بر اثر سیل 
و طغیان دو رودخانه، بیش از 1۰ میلیارد تومان به باغ های این 
روستا خسارت وارد شده است.نیک سیر افزود: متأسفانه باغ های 
این روستا آنچنان تخریب شــده که باغداران توانایی اصالح و 
بازسازی آن ها را ندارند.به گفته وی بر اثر بارش های شدید و وقوع 
سیالب حدود ۷۰ درصد از باغ های روستای کنگ خسارت های 
جدی دیده است.وی یادآور شد: رانش زمین بعضی از باغ ها را به 
طور کامل از بین برده است وهم اکنون راه دسترسی به باغ های 

باال مسدود شده و رفت و آمد به سختی صورت می گیرد.

حمایت های قضایی نتیجه داد
 پایان کار کارخانه کارتن سازی در خرو

خرو - خبرنگار قدس: با توجــه به اتمام فعالیت کارخانه 
کارتن ســازی در شــهر خرو که چندین سال است نعمت 
اســتفاده از هوای پاک را از ســاکنان این شــهر گرفته بود، 
ســرانجام با حمایت های دســتگاه قضایی اســتان و بخش 
زبرخان این کارخانه به فعالیت خود در این شــهر پایان داد. 
جمعی از اهالی به نمایندگی از ساکنان شهر خرو با حضور در 
دادگستری بخش زبرخان از پیگیری های رئیس دادگستری و 

دادستان این بخش تقدیر و تشکر کردند.

  سانحه رانندگی
 در جاده تایباد ۲ کشته به جا گذاشت

ایرنا: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراســان رضوی 
گفت: روز گذشــته در محدوده تایباد بر اثر برخورد کامیون 
با خودرو پراید دو سرنشــین خودرو سواری در دم جان خود 

را از دست دادند.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: علت این تصادف توسط عوامل 

پلیس راه در دست بررسی است.

 تصادف در محور سبزوار- شاهرود
 ۲ نفر را به کام مرگ کشاند

قدس: رئیــس جمعیت هالل احمر ســبزوار گفت: برخورد 
دو خودرو ســواری ال ۹۰ و پژو ۴۰5 در کیلومتر 55 محور 

سبزوار- شاهرود موجب مرگ دو نفر شد.
محمد علی جباری افزود: در این سانحه دو نفر در صحنه جان 

باختند و دو نفر نیز مصدم شدند.

  دستگیری عامل ۱۵۰ فقره کالهبرداری 
در نیشابور

قــدس: فرمانــده انتظامی نیشــابور از دســتگیری عامل 
کالهبرداری با سوء استفاده از عناوین دولتی خبر داد.

سرهنگ حســین دهقانپور گفت: در پی تماس های متعدد 
شــهروندان بــا مرکز فوریت هــای پلیســی 11۰ مبنی بر 
کالهبرداری فردی شیک پوش و با قدرت بیان باال از آن ها و 
همچنین سوءاستفاده از عناوین دولتی، پیگیری و موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریــح کرد: مأمــوران با راهنمایی های شــاکیان و در 
بررســی های اولیه و میدانی متوجه شدند فردی با جعل مهر 
یکی از نهادهای دولتی در مقابل دفاتر پلیس+1۰ و همچنین 
دفاتر پیشخوان سطح شهر نیشابور حاضر و پس از شناسایی 
مراجعــان و جلب اعتماد آن ها به بهانه تســریع در ارســال 
و تحویل مرسوله های پســتی مبالغ مختلف 3۰ و 5۰ هزار 

تومانی اخذ کرده است. 
فرمانده انتظامی نیشــابور گفت: به دلیل افزایش تماس های 
مردمی مشــخصات متهم به کلیه تیم های گشتی محسوس 
و نامحسوس سطح شهر اعالم، لیکن نامبرده با تغییر مداوم 
لباس و مسیرهای خود در خیابان های فرعی موجب شد که 

تماس های مردمی مبنی بر کالهبرداری افزایش یابد. 
سرهنگ دهقانپور افزود: در تحقیقات بعدی پلیس، مشخص 
شد متهم با بدست آوردن آدرس منزل مراجعان که با چرب 
زبانی آن را به دســت آورده بود به درِ منزل همسایگان آن ها 
مراجعه و با تحویل یک پاکت ممهور شــده به آنان مبنی بر 
اینکه این پاکت مربوط به همسایه است مبالغی دیگر را نیز از 

آنان دریافت و از محل متواری شده است. 
وی ادامــه داد: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی 
با اشــراف اطالعاتی متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی وی در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و 
در بازرسی از مخفیگاه این فرد یک دفتر که مشخصات بیش 
از 15۰ نفر از شهروندان ثبت شده بود به همراه تعدادی مهر 

مربوط به نهادهای دولتی کشف شد. 
فرمانده انتظامی نیشــابور گفت: متهم دستگیر شده تاکنون 
به بیش از 15۰ فقره کالهبرداری با مبالغ مختلف 2۰، 3۰ و 
5۰ هزار تومان اعتراف و تعداد 1۸ نفر شاکی جهت پیگیری 

پرونده های خود مراجعه کرده اند. 
دهقانپور گفت: با دستور مراجع قضایی متهم پس از تشکیل 
پرونده جهــت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس قرار گرفت و 
شــهروندانی که از آن ها به این شیوه کالهبرداری شده است 
می توانند به دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
نیشابور واقع در خیابان چهارده  معصوم مراجعه و یا با شماره 

تلفن ۴335۴11۸ تماس بگیرند.

 کشف اشیای تاریخی هزاره سوم
 قبل از میالد در شیروان

مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی شــیروان از کشف اشیای 
تاریخی هزاره سوم قبل از میالد به ارزش ۴ میلیارد ریال در 

این شهرستان خبر داد.
فرنوش راهدار گفت: فردی در منزل شــخصی خود واقع در 
یکی از روســتاهای توابع شــیروان اقدام به نگهداری اشیای 
عتیقه می کند کــه موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

مأموران انتظامی پاسگاه خانلق این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در بازرســی مأموران انتظامی از منزل این فرد، دو 
قطعه شئ تاریخی که یکی متعلق به دوران معاصر و دیگری 

متعلق به هزاره سوم ماقبل از میالد است، کشف شد.
وی با بیان اینکه براســاس براورد کارشناســان اداره میراث 
فرهنگی شهرستان، ارزش ریالی اشیای مکشوفه، ۴ میلیارد 
ریال تعیین شده، تصریح کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر 

و به همراه عتیقه های کشف شده تحویل مراجع قضایی شد.

 3 مصدوم درحادثه 
معدن مس بردسکن

قدس: بر اثر ســقوط تانکر هیدرولیک دستگاه سنگ شکن 
در مجتمع معدن »نسیم« بردسکن، سه کارگر دچار حادثه 

شدند.
مدیــر اجرایی مجتمع مس نســیم بردســکن در این باره 
گفت: بر اثر خالص شــدن زنجیری که به سنگ شکن بسته 
شــده بود، تانکر هیدرولیک سنگ شــکن بر روی کارگران 
سقوط کرد و از آنجا که این فاصله کمتر از یک متر بوده است، 

خوشبختانه برای این کارگران جراحت جدی بوجود نیامد.
هادی علیزاده افزود: کارگران مصدوم بالفاصله به بیمارستان 
ولی عصر)عج( بردســکن منتقل و پــس از مراحل درمانی و 

عکسبرداری، حال عمومی آن ها رضایت بخش اعالم شد.
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قدس پیگیری کرد

تجارت زیرزمینی خرید و فروش حیوانات وحشی در قالب خانگی

گزارش

آبی بی خطر بدون  محبوبه علی پور: مار   
دندان و نیش، هم گیاه خوار هم گوشت خوار، 

۹۰سانت هست درحال رشد...
 با سالم سه تا خرچنگ آب شیرین، فکر 

می کنم یکی نره دو تا ماده
نره کوچیک تره و ماده ها اندازه کف دست....

 ایگوانا رو مدت یک سالی دارم. خیلی 
دستی هست. تربیت شــده. اندازش تقریباً 
داره به یک متر میرســه 15 سانت کم داره 
تا یک متر.پول الزم هستم وگرنه اصالً قسط 
فروش نداشــتم و یک هزار تومن هم کمتر 
نمی فروشم چون خودم خیلی دوسش دارم....
سفره ماهی می خواهم قیمتش مهم نیس...

این موارد نمونه هایــی از چند آگهی فروش 
حیوانات اســت کــه این روزهــا در برخی 
سایت ها به چشم می خورد. ناگفته نماند که 
سایت های بسیاری نیز درسراسر کشور عرضه 
حیوانات گوناگون را انجام می دهند و مدعی 
هستند که به سالمت سفارش های خود را به 

مقصد خواهند رساند.
مقابله با قاچاقچیان و آگاهی رسانی به مردم 
بــه بهانــه خریــد یــک خزنده بــه یکی 
از آگهی دهنده ها تلفن می زنم. مرد باحوصله 
از ایگوانا وشــرایط نگهداری اش می گوید: به 
طورکلی این حیــوان کوچک ترین اندازه اش 
حدود 15 سانت می باشد. قیمت نر افزون بر 
یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان و ماده آن یک 
میلیون تومان است. من خودم هم یک ایگوانا 
خانگی و تربیت شــده و دستی دارم که یک 
میلیون و65۰ هزار تومان می فروشــم. هیچ 

خطری هم برای بچه شما ندارد.

  حاشیه امن برای سوداگران 
تاهمین چند ســال پیش آشــناترین بازار 
فــروش حیوانــات در مشــهد؛ خیابان ها و 
گاراژهای نزدیک به میــدان توحید بود؛ اما 
امروزه عرضــه حیوانات با فعالیت های چراغ 
خاموش ســوداگران این بازار در پســتوها و 
زیرزمینی انجام می شــود.چنان که وقتی به 
عنوان مشتری به چند مغازه در سطح شهر 
سرمی زنیم، هیچ خبری از انواع الک پشت ها 
نیســت.درحالی که هرساله این زمان، فصل 
فروش آن هاست. به هرروی فروشنده ای ادعا 
می کند هفته دیگر الک پشــت های جدید 
برایش می رســد ودیگری نیز الک پشــت 

برکه ای کوچکی را نشانم می دهد و می گوید: 
در بازار الک پشت بهتری با این قیمت پیدا 
نمی کنی... جای دیگری هم نمی فروشــند؛ 
چون محیط زیست تخلف می داند اگر دست 

ما ببینند ۸۰۰ هزار تومان جریمه می شویم.

    در دست بودن آسان حیوانات 
بومی و غیربومی

یکی از فعاالن حوزه محیط زیست ناخشنود 
از اوضاع حیوانات وحشــی که اکنون سر از 
خانه ها در آورده اند، می گوید: سال هاســت 
همه اقشــار و دستگاه ها تالش می کنند که 
بازار فروش حیوانات را ســامان داده و حتی 
برچینند، اما تأثیری نداشــته است؛ چراکه 
مشکل این بازار فروشندگان خرده پا نیستند، 
بلکــه قاچاقچیان و عرضه کننــدگان عمده 

هستند .
بــه گفته وی اگرفردی اراده کند، بی شــک 
می توانــد هرگونه حیوان بومــی وغیربومی 
را از پســتوها و انبارهــا خریــداری کنــد. 
عرضه کنندگان هم براساس آشنایی حیوانات 
را می فروشــند، من خودم چند سال پیش 
میمونــی را در گاراژی در خیابــان توحید 

خریدم .
این فعال اجتماعــی ادامه می دهد: مردم به 
خرید خزندگان و آبزیان غیربومی و کمیاب 
عالقه نشــان می دهند؛ چون این موجودات 
صدایــی ندارند که از ســوی همســایه ها و 
اطرافیــان جلب توجه کنــد. در واقع مردم 
ترجیــح می دهنــد بــه دوراز قضاوت ها به 

نگهداری از حیوانات بپردازند.
وی همچنیــن اظهارمی کند: درحال حاضر 
کلینیک های دامپزشــکی نیز به جای آنکه 
مرکــزی برای مداوا باشــند، به محل خرید 
و فــروش حیوانات اهلی و وحشــی تبدیل 
شده اند. چنان که می توانید با مراجعه به این 
مراکز وضع اسفناک نگهداری از حیوانات را 
مشاهده کنید. این در حالی است که سازمان 
دامپزشکی فقط مجوز فعالیت درمان به این 
مراکز را می دهد، بــدون آنکه نظارتی براین 

محل ها و عملکرد آن ها داشته باشد.
این فعال حقوق حیوانات همچنین می گوید: 
سردسته ها و عناصر کلیدی عرضه حیوانات 
در مشهد شناخته شــده اند، اما هیچ نهادی 
اراده ای برای مقابلــه با تخلفات آن ها ندارد؛ 

چــرا که این عرصه بازار پررونقی اســت که 
نمی توان از آن چشمپوشی کرد.

رئیــس اداره نظــارت بر امــور حیات وحش 
سازمان محیط زیست خراسان رضوی با تأکید 
بر خطرهای پرشــمار نگهــداری از حیوانات 
غیربومی به عنوان حیــوان خانگی می گوید: 
درگذشته پرندگانی همانند قناری و مرغ عشق 
به عنوان همدم در منازل نگهداری می شد اما در 
سال های اخیر شاهدیم به دلیل جذابیت هایی 
نظیــر زیبایی و یا خاص بــودن؛ مردم رغبت 
بیشــتری به نگهداری از حیوانات غیربومی و 
کمیاب نشــان می دهند. این قضیه عالوه بر 
مشکالت زیست محیطی غیرقابل انکار؛ سبب 
خطرات و آســیب های جدی برای ســالمت 
خانواده ها می شــود. چنان که حیواناتی که به 
طور قاچاق وارد کشــور می شوند و خاستگاه 
آن ها کشور و استان ما نیست، می توانند امراض 
و عوارضی را نیز به همراه داشته باشند که برای 
ما چندان آشنا و قابل درمان نمی باشد. در واقع 
زمانی که یک مار شهروندی را نیش می زند 
با مراجعه به مراکز درمانی در بدو امر از نوع 
و اسم این گونه جویا شده و برهمین اساس 
نیز  پادتن تزریق می کنند، در حالی که اگر 
فردی با خزنده و جانوری که بومی نبوده مورد 
آســیب قرار بگیرد، امکان درمان با تأخیر و 
با دشواری انجام می شود. همچنین بسیاری 
از حیواناتی همانند همستر، الک پشت ها و... 
که امروزه به عنوان حیوان دست آموز عرضه 
می شود، با خود آلودگی هایی خواهند داشت 

که سالمت افراد را تحت تأثیر قرارمی دهد.
محمد علی عمارلو درادامه می افزاید: گرچه 
برخوردهایــی جــدی با متخلفــان عرضه 
ایــن گونه حیوانــات انجام شــده، اما برای 
ســاماندهی این عرصه باید با شــبکه های 
قاچاقی که متولی اصلی این تجارت هستند، 
مقابله شود. همچنین باید با فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی مردم را نسبت به عواقب خرید 
بی ضابطه این گونه حیوانات مطلع کنند. در 
واقع خانواده ها باید بدانند گرچه برای شادی 
و نشــاط فرزندان خود، این گونه حیوانات را 
خریداری می کنند، اما همین مسئله تا چه 
حد می تواند بر سالمت آن ها اثر سوء بگذارد.

    تالش برای کاهش عرضه حیوانات
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان 
رضوی در پاسخ به وضعیت عرضه ونگهداری 
حیوانات غیرمتعــارف و غیربومی می گوید: 
با تالش هایی که صــورت گرفته این قضیه 
کاهش چشمگیری در استان ما داشته است. 
البته اگر گزارش هایی درخصوص این امر به 
ما اعالم شود برخورد خواهیم کرد؛ چون ما 
نمی توانیم به منازل و حریم خصوصی مردم 
وارد شویم و نســبت به نگهداری حیوانات 

غیربومی تفحص و تجسس کنیم.
دکتر محمد رشــتی باف با اظهار شــگفتی 
از آگهی هایی همانند تقاضای خرید ســفره 
ماهی به مزاح می افزایــد: این را می خواهد 

بخورد یا نگهداری کند؟!

مهر: مدیر فرودگاه بجنورد گفــت: پروازهای تهران - 
بجنورد در روزهای 5 و 12 اردیبهشت ماه جاری بدون 

دلیل از سوی شرکت هواپیمایی لغو شد.
ســید مهدی رزاز با بیان اینکه شرکت هواپیمایی هیچ 
دلیلی برای لغو این پروازها اعالم نکرده، اظهار کرد: این 

شرکت هواپیمایی همچنین هفت پرواز خود از تهران به 
بجنورد را در فروردین ماه امسال لغو کرد.

وی افزود: شــرکت هواپیمایی مزبــور در فروردین ماه 
امســال تنها در تاریخ هشتم با 15۷ مسافر از تهران به 

بجنورد و برعکس پرواز داشته است.

مدیر فرودگاه بجنورد همچنین  بیان کرد: سال گذشته  
نیز 1۴ هزار و 1۸1 مســافر از طریق پروازهای فرودگاه 
بجنورد به تهران سفر داشــته اند که این رقم نسبت به 
مدت مشــابه سال ۹6 بیش از 5۰ درصد کاهش داشته 

است.

مدیر فرودگاه بجنورد:

شرکت هواپیمایی ۲ پرواز تهران- بجنورد را بدون دلیل لغو کرد

متأسفانه در این شرایط 
بحرانی جهاد کشاورزی 
استان با سرپرست اداره 

می شود و این وضع به 
مصلحت  نیست

بــرش


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan new
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan

