اخبار روز

خبر

www.shahraraonline.com
شــماره پیامــک 30007289 :

سهشنبه  8اردیبهشت 1394
شماره 1684

شــماره تماس 37288881-5 :

2

درسن۸۳سالگی

مادر ۳شهید مشهدی درگذشت
«زهرا حســینینژاد» مادر سه شهید دفاع مقدس بهنامهای سید
علی،سیدحسنوسیدحسینحیدرینسبدرسن۸۳سالگیبر
اثر حمله قلبی درگذشت .پیکر این مادر ایثارگر روزگذشته پس از
تشییعوطوافدرحرممطهرامامرضا(ع)بهسمتروستایخلقآباد
درابتدایجادهکالتانتقالیافتودرآرامستاناینروستابهخاک
سپردهشد.سیدعلیحیدرینسب 8آذر 1360درجبههبوستان،
سید حسین  30دی  1365در عملیات کربالی پنج در شلمچه و
سید حسن  4اسفند  1365در عملیات کربالی هشت در منطقه
شلمچهبراثرجراحتشدیدبهدرجهشهادتنائلشدند.
مدیرکلبنیادشهیدخراسانرضویخواستارشد؛

فعالترشدن دستگاهها
در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گفت :دستگاههای
اجراییدربرگزاریمراسمتشییعپیکرشهدابادوریازموازیکاری
فعالترشوند.عابدینعابدیمقدمتصریحکرد:درحالحاضرحضور
مردمی در تشییع پیکر شهدا بسیار خوب و قابل توجه است  .وی از
برگزاریبیشاز یکصد مراسم تشییعپیکر شهدادر سالگذشته
خبردادوافزود:باهماهنگیهایصورتگرفتهقراربراینشدهاست
تاستادتشییعپیکرشهدادرهرشهرستانتشکیلشود.
درآیندهاینزدیکبهبهرهبرداریمیرسد

مسجد یزدیآبادیهای میدان شهدا

درارتفاعاتتربتحیدریهکشفشد

فسیل صدفی دوکفهای65میلیونساله
عضو هیئت گروه جغرافیای طبیعی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد
مشهد از کشف فســیل صدف دوکفهای دوره دوم زمینشناسی
(کرتاسه) 65میلیونساله در ارتفاعات پیشکوه شهرستان تربت
حیدریه خبــر داد .ابوالفضل بهنیافر افزود :با بررســی از تصاویر و
مســتندات ارسالی فسیل دوکفهای کشفشــده متعلق به دوره
زمینشناسی میانهزیستی (مزوزوئیک) اســت .وی گفت :دوره
کرتاسه بعد از تریاس و ژوراسیک سومین دوره دوران میانهزیستی
استکه65میلیونسالپیشبودهاست.
بااعتباریبالغبر2میلیاردریالآغازشد

مرمت مجسمه نادرشاه افشار

معاونمیراثفرهنگیخراسانرضویازآغازفازیکعملیاتمرمت
مجسمهنادربهمدت 10ماهخبرداد.محمدرکنیگفت:درمجموع
اعتبارمرمتاینپروژهمعادل2میلیاردریالاستکهفازاولعملیات
مرمت مجســمه در آرامگاه نادری شامل مطالعات آزمایشگاهی،
میدانی ،کتابخانهای ،آسیبشناسی و تهیه طرح مرمت مجسمه
اســت .وی تصریح کرد :در فاز دوم نیز عملیات استحکام بخشی،
پاکسازی ،حفاظت اضطراری ،تثبیت و حفاظت بعد از مرمت نیز
انجام میشود .وی گفت :ساخت این اثر در 28مرداد 1337توسط
استاد ابوالحسن صدیقی با هزینهای معادل4میلیون و304هزار و
 187ریالووزنیمعادل 14هزارکیلوگرمازجنسبرنزدرکارخانه
برونیایتالیاآغازودرسال 1339نصبشد.

خبر ویژه
بدون اعالم دلیل مشخصی صورت گرفت؛

لغو مناظره سیاسی موحدی و جوادی
گروه خبر -جلســه مناظره سیاســی خلیــل موحدی و
محمدصادق جوادی حصار با موضوع «بررســی سیاســت
خارجــی دولت فعلی و دولت پیشــین» که قــرار بود عصر
روز گذشــته در دانشگاه آزاد مشــهد برگزار شود ،بهدالیل
نامشخصی لغو شد.
به گزارش شــهرآرا شیخاالســام رئیس دانشگاه آزاد واحد
مشــهد دلیل لغو مناظره را حضورنداشــتن یکی از طرفین
مناظره عنوان کرد و گفت :باتوجه به اینکه مجوز این جلســه
برای مناظره صادر شده بود ،با انصراف یکی از طرفین مناظره،
مجوز آن خودبهخود لغو میشود .وی درباره شایعه مجرمیت
جوادی حصار گفت :هیچگونه حکمــی مبنی بر ممنوعیت
حضور جوادی حصــار در مناظرهها وجود نــدارد .با وجود
اینکه صدور مجوز برگزاری جلسات مناظره در دانشگاه آزاد
با امضای نماینده ریاست دانشــگاه آزاد در امور تشکلهای
استان ،نماینده ولی فقیه در دانشگاه و ریاست دانشگاه صادر
میشود؛ اما منتظری نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد در
امور تشکلهای استان در گفتگو با خبرنگار مهر از دلیل لغو
این جلسه اظهار بیاطالعی کرد.
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 0936...394از شما خبرنگاران شهرآرا میخواهم پیگیر
یک گزارش باشــید که چرا حقوق ما ســرایداران و مستخدمان
مدارس را هر ماه دیــر واریز میکنند و جــدا از معلمها پرداخت
میشود و تبعیض قائل میشوند .امروز ۵اردیبهشت هنوز حقوق
ما پرداخت نشده است؛ ولی حقوق معلمها ۳۱فروردین پرداخت
شده است .عالوه بر این حقوق معلمها اضافه شده است ولی حقوق
ما نه .منه سرایدار مدرک لیسانس دارم؛ ولی با مدرک دیپلم به من
حقوق میدهند با ماهــی ۷۶۵هزار تومان و هیــچ مزایایی به ما

درمراسماختتامیههمایشمتروپلیسعنوانشد

امشب؛ گلباران حرم مطهر رضوی

مشهدالرضا در تکاپوی جشنهای میالد جواداالئمه
(ع)

همزمان با فرارسیدن
مصطفی یاوری نسب ســالروز والدت امام
جواد(ع)فزرندبزرگوارحضرتعلیبنموسیالرضا(ع)
شهر مشهد یکپارچه در شادی و سرور به سر میبرد و
هیئت مذهبی با همراهی جوانــان و مردم با برپایی
جلساتجشنومولودیخوانیوتوزیعگلوشربتو
شیرینی میالد فرخنده نهمین اخترتابناک آسمان
والیتوامامترابهمحضرپدربزرگوارشحضرتثامن
الحجج(ع) تبریک میگویند .به گزارش شهرآرا ،دبیر

ستادمردمیبزرگداشتمیالدامامجواد(ع)درهمین
رابطــه از گلباران حرم مطهر رضوی در شــب میالد
حضرتجواداالئمه(ع)توسطاقشارمختلفمردمخبر
داد و گفت :این مراسم باشکوه از ساعت  21امشب با
حضورزائرانومجاروانازمیدانشهداآغازخواهدشد
وشرکتکنندگانبادردستداشتنشاخههایگلو
زمزمه سرود و برای عرض تبریک به امام هشتم(ع) به
سمتبارگاهمنوررضویحرکتخواهندکرد.مهدی
رجبپور افزود :ســخنرانی حجتاالسالم دهشت،

مداحی ،توزیع بیش از هزار شاخه گل در بین زائران و
مجاوران ،توزیع ویژهنامه با موضوع ســبک زندگی
حضرتجواد(ع)،برپاییایستگاهپذیراییونورافشانی
ازجمله برنامههای جانبی مراســم شــب میالد آن
حضرت خواهد بود .وی خاطرنشان کرد12 :دستگاه
اتوبوس به منظور جابهجایی شرکتکنندگان در این
مراسمدرنظرگرفتهشدهاست.
ویژهبرنامههایحرممطهر
همچنین در همین رابطه معاون تبلیغات و ارتباطات

(ع)

اســامی آســتان قدس رضوی اظهار کــرد :ویژه
برنامههایی به همین مناسبت در روزهای سهشنبه
وچهارشنبههشتمونهماردیبهشتازساعت20:15
تا  22:00در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر
برگزار میشود.حجتاالســام سیدجالل حسینی
افزود :مراســم ویژه ظهر میالد جواداالئمه(ع) نیز با
سخنرانیحجتاالسالمسیدحسینحسینیبههمراه
مدیحهسراییومولودیخوانیمداحاناهلبیت(ع)از
ساعت 11تا 13:30برگزارمیشود.

با حضور هشت استان کشور در مشهد آغاز شد

مانور زلزله در صنعت آب و فاضالب کشور
وزیر نیرو :باید همواره از آمادگی باال برای مواجه با بحران برخوردار بود

نخســتین مانور تخصصی
مهدی بیباک مدیریــت بحــران زلزله در
صنعتآبوفاضالبکشورروزگذشتهباپیاموزیرنیرو
وهمکاری 8استانکشوردرمشهدآغازشد.بهگزارش
خبرنگار شهرآرا ،این مانور با رویکرد تامین خدمات
پایداروبامشارکتاستانتهرانبهعنواناستانمعین
و شــرکتهای آب و فاضالب اســتانهای خراسان
رضوی،شمالی،جنوبی،گلستان،مازندران،سمنانو
یزد بهعنوان اســتانهای جانشین بهمدت دو روز در
مشهددرحالبرگزاریاست.حمیدچیتچیانوزیر
نیرودرپیامخوددربارهاینمانورآوردهاست:برگزاری
اینمانوردرمشهداقدامیارزشمندوهوشمندانهاست؛
چراکهکشورایرانبهلحاظموقعیتطبیعیدرمعرض
خطرهــا و بالیای طبیعی اســت؛ لذا شــرکتهای
خدمتکنندهبایدهموارهازآمادگیباالییبرایمواجه
با بحران برخوردار باشند .وی همچنین در این پیام با
تاکیــد بر آمادگی نهادها و شــرکتهای مختلف در
رویاروییبابحراناظهارامیدواریکردهاست:برگزاری
این مانور اقدامی برای خدمترســانی شایستهتر به
شهروندانباشد.
تعریفاجرای 40سناریودرمانور
رئیس مرکز مدیریت بحران آب و فاضالب اســتان
تهراندرحاشیهبرگزاریاینمانوردرنشستیخبری
گفت :تجربه زندگی در وضعیت ســخت ،آشنایی با
عالئماستانداردوبینالمللی،هماهنگیوهمدلیبین
دستگاههایشرکتکنندهدرمانورازجملهاهدافاین
مانوراست.محمدرضااحمدنسبخاطرنشانکرد:در

عکس :آرشیو

مدیر اجرایی طرح میدان شهدا گفت :مســجد یزدیآبادیها از
مجموعه پروژههای میدان شــهدا در محدوده پارک هشــتآباد
استکهبازیربناییبالغبر 1900مترمربعاحداثشدهاستوفقط
اقداماتبسیاریجزئیآنباقیماندهاست.برجستهنژادافزود:این
مسجد در پنج طبقه با کاربریهای فرهنگی ،کالسهای آموزشی
و فضاهای اداری طراحی شــده است .وی گفت :در طبقات زیرین
شبستاندوسالناجتماعاتباگنجایشتقریبی 300نفر،سرویس
بهداشتیوآشپزخانهمستقلطراحیشدهاست.

خبرآخر

این مانور باید ســازمانها در کوتاهترین زمان ممکن
وضعیت آبرسانی را مشــخص کنند و شهروندان
را نجــات داده و از معضالت نیز جلوگیری کنند .وی
ادامه داد :با هماهنگیهای بهعملآمده ،در این مانور
 40سناریو تعریف شده اســت که ازجمله آن خروج
تصفیهخانهازمدار،تعمیرتابلوبرق،استفادهازظرفیت
آزمایشگاه ســیار ،اصالح و بازسازی فاضالب و غیره
ازجمله ســناریوهای درنظر گرفتهشده در این مانور
است همچنین  14ســناریو بهعنوان پاکت دربسته
تعریف شــده اســت .به گفته این مقام مسئول ،در
این مانور در مجموع  500نفر از اســتانهای معین و
جانشین حضور دارند و ازجمله نکات برجسته در این
مانور،واقعیبودناتفاقاتوسناریوهاست.
بسیجنیروها،ادواتلجستیکیوآبرسانی
همچنین در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آبفا

خراســان رضوی اظهار کرد :شرکت آبفای خراسان
رضویبااعالماحتمالزلزلهازسویفرماندهی،ضمن
بسیج  55تن از نیروها و ادوات لجستیکی ،آبرسانی
وکمکرسانیخودونصبچنددستگاهچادردریکی
از مناطق جنوبغرب مشــهد اقدام به برپایی پایگاه
مدیریت بحران برای کمکرســانی به مصدومان و
آسیبدیدگان و ترمیم شبکههای توزیع و تامین آب
زلزلهزدگانکرد.بهگفتهاسماعیلیاناینشرکتباسه
اکیپ آبرسانی ،دو اکیپ برقرسانی و دو اکیپ رفع
اتفاقاتازستادوشرکتهایتبصرهدوسبزوار،نیشابور
وتربتحیدریهوامورهایگنابادوطرقبهشاندیزنقش
فعالیدراینمانورایفامیکند.ویدرادامهخاطرنشان
کرد :خراســان رضوی در منطقه حادثهخیزی قرار
دارد و مــا وظیفه داریم آمادگــی و مهارتهای الزم
را داشــته باشــیم و از این رو یکی از زیرساختهایی

که در حوادث آســیب میبیند آب و فاضالب اســت
که دردسترسنبودن و زیرسطحیبودن تاسیسات
ازجملهشرایطسختدراینحوزهبهشمارمیآید.
استفادهازتکنولوژیهایروزدرمانورزلزله
درایننشستمدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهد
نیزبهخبرنگارانگفت:برنامهریزیبرایبرگزاریاین
مانور از ماهها قبل در وزارت نیرو و شــرکتهای آب و
فاضالبپیگیریشدهبود؛لذااینیکمانورتمامعیارو
نزدیکبهواقعیتاست.سیدعلیرضاطباطباییفرضیه
مانور را نابودی زیرساختهای آبرسانی در مشهد با
وقوعزلزلهوایجادشرایطنزدیکبهواقعیتذکروبیان
کرد:برایاجرایاینمانورشهرمشهدبهچهارمنطقه
تقسیم و استانهای متولی ارائه خدمت در هر منطقه
مشخصشدهاند.ویبابیاناینکهبرایاولینباردراین
مانورازتکنولوژیوتجهیزاتروزاستفادهشدهاستکه
ازجملهآنمیتوانبهاستفادهازسامانهسنجشمیزان
خسارت در زلزله ،ارتباط تصویری و مخابراتی ،ایجاد
سامانه مانور زلزله در پروتال آب و فاضالب اشاره کرد،
افزود :در این مانور از ظرفیت بسیجیان شرکتهای
آب و فاضالب بهعنوان نیروهای پیشــرو نیز استفاده
شد.طباطباییتاکیدکرد:اینمانورواجرایسناریوها
تا امشب ادامه خواهد داشــت و در بخشی از مناطق
شهرنیزآبقطعمیشود.رئیسشرکتآبفایمشهد
افزود:اینمانوربدینصورتبودکهزلزلهایدرساعت
 22:30:35به بزرگی  6.2ریشــتر مشهد را لرزاند و
بالفاصله نیز تیمها به محل مورد نظر اعزام شــدند و
عملیاتهارااجراکردند.

در مراسم بزرگداشت هفته سالمت عنوان شد؛

کسب بیشترین نشان «سیب سالمت» در کشور توسط خراسان رضوی

معاون غذا و داروی دانشگاه
همایش روز علومپزشکیمشهدگفت:در
ســال گذشــته اســتان
گروه خبر
خراسان رضوی بیشترین
میزاندریافتنشانسیبرادرتولیدمحصوالتغذایی
بهخوداختصاصداد.بهگزارششهرآراوبهنقلازمهر،
محمدرضا صابری روز گذشته در مراسم بزرگداشت
هفته سالمت با اشاره به شروط دریافت نشان سیب
سالمتگفت:نشانسیبسالمت بهمحصوالتیاعطا
میشــود که عالوه بر خاصیت غذایــی ،ارتقادهنده
ســامتی جامعه باشــند .وی با اشــاره به اینکه به
محصوالت ارتقادهنده سالمت جامعه ،نشان سیب
ســامت اعطا میشــود ،گفت :خراســان رضوی
خوشبختانه در این زمینه پیشــگام و پیشتاز است.
معاونغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیمشهدبااشاره
بهشعارامسالسازمانبهداشتجهانیمبنیبرایمنی
غذاازمزرعهتاسفرهگفت:اهدافاینشعارباهمکاری
و هماهنگی درون و برونبخشی تحقق خواهد یافت.
صابری خاطر نشان کرد :ایمنی غذا بدین معنا نیست
کهفقطیکبخشازچرخهتولیدموادغذاییمسئولیت
ایــن امر را بر عهــده دارد؛ بلکه تمامــی متولیان در
بخشهایمختلفتولید،نگهداری،عرضهومصرفاز
زمان آمادهسازی زمین تا زمانی که یک شهروند آن را
بهمصرفمیرساندمسئولحفظوارتقایایمنیغذا
هستند.
مصرفکنندگان نقش موثری در ایمنی مواد
غذاییدارند

وی بیان کرد :در چرخه تولید مواد غذایی میتوان با
کمترین هزینــه از آلودگیهای میکروبی یا انگلی یا
شیمیاییجلوگیریکردواگربهدلیلسهلانگاریاین
آلودگی وارد مرحله بعد شود بهطور حتم آسیبهای
آن نیز بیشتر خواهد شد .معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد با تاکید بر اینکه شهروندان و
مصرفکنندگاننیزنقشموثریدرایمنیموادغذایی
دارندگفت:برخیمصرفکنندگاندرزمانخریدمواد
غذایی،بیشازمیزاننیازتهیهمیکنندواینامرموجب
انباشت ،تولید کپکهای غیرقابل رویت یا قابل رویت
شده و مصرف آن موجب ورود سموم به بدن میشود.
وی با بیان اینکه کارشناســان مواد کنترل و نظارت
بر مواد غذایی بهصــورت دورهای بر عملکرد مراحل
مختلف تولید مواد غذایی نظارت میکنند ،ادامه داد:
این نظارتها منجر به بهبود عملکرد واحدها در حوزه
بهداشتی میشود .وی گفت :در سال جاری براساس
برنامهریزیهای انجامشده بهطور متوسط شش بار
کارشناسان به واحدهای تولیدی مواد غذایی مراجعه
خواهندکردوبراینمونهبرداریاقداممیکنند.
اعزام۱۰۰پزشکبهدورترینمناطقروستایی
همچنین در این مراســم معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد گفت :در سال38،۹۲درصد از
مراکز بهداشتیدرمانی متولی برنامه پزشک خانواده
روستایی فاقد پزشک بودند؛ ولی با گسترش خدمات
برنامهپزشکخانواده ۱۰۰،پزشکجذببرنامهشدند
و در دورترین مناطق روســتایی زیر پوشش دانشگاه
اعزام شدند .حمیدرضا بهرامی گفت :در سال گذشته

نمیدهند و پاسخگوی ما نیستند.
 090...140مگر ما سرایداران مدارس فرهنگی نیستیم .ما
همیشه سرکاریم حتی ایام عید و تابستان برای پذیرایی از مسافران.
ولی نسبت به معلمان کمترین حقوق را به ما میدهند و خیلی دیر
پرداخت میشــود و وقتی پرداخت میشود با این گرانی و چند تا
بچه بعد از  ۱۰تا ۱۵روز تمام میشود و ما مجبوریم از دیگران قرض
کنیم.
 0910...290با تشــکر از اداره برق مشهد واقع در چهارراه
مقدم بهخصوص واحد بهرهبرداری آنکه مشکل روشنایی پنجتن
 48قربانی 24شهیدشاهی یک را برطرف کردند
 0915...960ما که میفرستیم پیام چاپ نمیکنید به 137
زنگ میزنیم ترتیب اثر نمیدن آخه حیفه ایستگاههای تمام شهر
برق و برق خورشیدی دارند ولی جاده قدیم ،بولوار توس ،بین توس
 43و  45سایبان جنب دکه مطبوعاتی و روبهروش تمام تجهیزات

اعتباراتبرنامهپزشکخانوادهچهارونیمبرابرافزایش
یافت که این امر موجب شد تا جمعیت یکمیلیون و
۱۷۰هزارنفریساکندرمناطقروستاییوشهرهای
کمتر از ۲۰هزار نفر زیر پوشــش خدمات مناســب
برنامه پزشــک خانواده قرار بگیرند .وی اذعان کرد:
ازجمله خدمات گســترشیافته در برنامه پزشــک
خانواده روســتایی میتوان به تجهیز و تعمیر ۱۲۷
مرکز بهداشتیدرمانی روستایی ،تجهیز  ۱۳۸مکان
زیستپزشکباتمامیامکاناتالزم،توزیعمکملهای
دارویی و واکســن پنتاواالن ،ارائه خدمات بهداشت
دهانودندانبرایگروهسنیکمتراز ۱۴سالومادران
بارداروافزایشخدماتآزمایشگاهیاشارهکرد.بهرامی
با بیان اینکه براســاس برنامه وزارت بهداشت ،برنامه
توسعه،بهسازیوساختخانههایبهداشتروستایی
در دســتور کار قرار گرفته اســت ،افزود :این طرحها
در قالب  ۷۰تا  ۹۰متری ســاخته و تا پایان خردادماه
۱۰۰درصداینطرحبهاجرامیرسد.
توسعهبرنامهمراقبتهایاولیهبهداشتی
وی اجرای برنامه ارتقای ســامت در مناطق حاشیه
شهر را از دیگر برنامههای اجراشــده در قالب توزیع
عادالنه خدمات عنوان کرد و گفت :در قالب این برنامه
یکمیلیون و ۱۵۰هزار نفر از ساکنان مناطق حاشیه
زیر پوشــش خدمات و مراقبتهای اولیه ســامت
قرار گرفتند .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد عنوان کرد :ایجاد پرونده الکترونیک سالمت،
بیماریابیدیابت،چاقیوفشارخون،آموزشومشاوره
تغذیه،آموزشسالمتروانوپیشگیریازسوءمصرف

سایبان را دارد اما برق خورشیدی را وصلنکردهاند تا اینکه سارقان
توالت عمومی را آتیش زدنــد و آلومینیومهایش را بردند به داد ما
برسید تا سایبانها در امان باشد.
0915...547در دورهای کــه مدیــران فوتبالی اســتان،
تیــمداری بلد نیســتند ،تیمهــای پدیــده و ســیاهجامگان،
شایســتگىهای خود را ثابت کردند .سهشــنبه ،استادیوم ثامن،
جشن صعود را سیهزار نفری برپا خواهیم کرد ،انشاءا...
 0915...095ســام خدمت شما دوستان و زحمت کشان
روزنامه شهرآرا محله .تشکر ویژه از دوستان در شهرآرا محله منطقه
یک دارم من از خوانندگان پروپاقرص روزنامه در روزهای شــنبه
محلمون هســتم .ســوژهها واقعا جالب هســتند و اینکه همه در
نزدیکی محل سکونتمان هست حس خوبی به آدم میدهد .باتشکر
 0937...737با ســام پیرو پیامکهای سال ۹۳مبنی بر
پوشــش کال فکوری ۳و قول آقای شــهردار محترم منطقه ۹در

مواد ،خانواده سالم و اجرای طرح ملی سبا را ازجمله
برنامههای در دست اجرا در برنامه مراقبتهای اولیه
بهداشت در مناطق حاشیه شهر است .بهرامی بااشاره
بهبرنامههایمراقبتیدرسایرشهرهایاستان،گفت:
در سال جاری برنامه مراقبتهای اولیه بهداشتی در
شــهرهای  ۲۰تا ۵۰هزار نفر شامل قوچان ،کاشمر،
تایباد،چناران،فریمان،درگز،سرخس،خوافوگلبهار
نیزاجراییخواهدشد.ویگفت:بادستوروزیر،برنامه
مراقبتهایاولیهبهداشتیدرکلشهرمشهدتوسعه
خواهد یافت و نگاه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد در این برنامه نه به شکل اجرای یک دستور؛
بلکهبهعنوانیکتعهدبهمردممشهدخواهدبود.
خربزهمشهدغیرقابلمصرفاست
همچنین ایســنا از این مراســم گزارش داد که یک
متخصصتغذیهگفت:خربزهمشهدغیرقابلمصرف
یکند .محمد
اســت؛ زیرا ســموم تا عمق آن نفوذ م 
صفریان گفت :معموال تاثیر ســموم باید تا  24یا 48
ســاعت پس از ورود ســم ،از بین برود؛ اما در کشور
ما این ســموم باقی میمانند .وی با اشــاره به اینکه
متاسفانهسمومدربافتهایحیوانیسریعواردشدهو
بهخوبینیزجدانمیشود،افزود:بخشیازشعارهفته
سالمت یعنی «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» ناظر بر
فرآیندهای طبخ غذاست .صفریان خاطرنشان کرد:
ادارات بازرگانی و صنعت و معــدن همکاری خوبی
نمیکنند؛ زیرا بعضی از سمومی که استفاده از آن در
کشورهایاروپاییممنوعشدهاست,درکشورماهنوز
استفادهمیشود.

روزنامه شــهرآرا ولی متاسفانه باز هم تابستان آمد و بوی گند کال
شروع شد؛ ولی اتفاقی نیفتاد...
 0915...247ســام .زمانی استفاده از حملونقل عمومی
جامه عمل میپوشد که :مسئوالن موظف بشوند هر فصل در سال
یک روز کاریشــان را با حملونقل عمومی انجام بدهند .مشــهد.
شعرباف.
 0935...160سالم چشم شرکت گاز روشن برای یک واحد
در هر نوبت دوماهه 9هزار و 600تومان فقط عوارض گازرســانی!
حقالناس و دزدی از مســلمین به چه قیمت؟ مردم صداشون به
جایی نمیرسه؛ ولی بترسید از خدا که...
 0915...557ســام .حدود  10روز است که کابل تلفن ما
در حجاب  22سرقت شده اســت ،بارها تماس گرفتیم هیچکس
جوابگو نیست .رسیدگی کنید.
 0910...249سالم طرح چهار سازمان محترم اتوبوسرانى

مشهد در سال 2017
هر هفته میزبان یک کشور خواهد بود

بنیامین یوسف زاده -معــاون برنامه ریزی شهرداری مشهد از
میزبانی این شــهر در سال 2017از کشــورهای مختلف به بهانه
برگزاریهفتههایفرهنگیآنکشورهاخبرداد.
به گزارش خبرنگار شــهرآرا ،مهدی برادران در اختتامیه همایش
متروپلیسدرهتلپردیسانمشهدافزود:امیدواریمهرروزخبرهای
خوبی در عرصه توفیقات شهرداری در عرصه بین المللی بشنویم و
فرآینداینموفقیتهاروزافزونباشد
ویبااشارهبه 2کارگاهجوانانوبانواندردورهایکهگذشتتصریح
کرد:دورهبعدیاینهمایشدوموضوعمتفاوتبامحوریتحاشیه
نشینیوعدالتدرشهرهاوهمچنینحملونقلعمومیباتأکیدبر
قطارشهریبرگزارخواهدشد.معاونبرنامهریزیشهرداریمشهد
بابیاناینکهخشونتعلیهزنانیکیازبزرگترینمشکالتپیش
روی جامعه بشری است ،عنوان کرد :همچنین پیر شدن مدیران
شــهرها از جمله مشکالت فراروی مدیریت شــهری در شهرها و
کالنشهرهایمختلفاست.
وی با تاکید بر این که مشارکت تنها پیشــنهاد دادن نیست ،ابراز
داشت :مشارکت در اجرا و نظارت می تواند فرآیند هم فکری ها را
کاملکندودراینزمینهشهرداریمشهدنیزگامهایبسیارخوبی
رابرداشتهاست.

خوش خبری
باآغازاحداثدفترمنطقهایپژوهشیمیراثفرهنگی

آسبادهای نشتیفان خواف
به ثبت جهانی نزدیکتر میشوند

گروه خبر -مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
شهرستانخوافگفت:باتوجهبهاهمیتمنحصربهفردآسبادهای
نشــتیفان و باتوجه به اینکه این آثار ارزشــمند در نوبت ثبت در
فهرست یونیسکو است ،عملیات احداث دفتر منطقهای پژوهشی
ویژه آسبادها توسط میراث فرهنگی آغاز شد .به گزارش شهرآرا
و به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی استان محمود
باعقیده با اعالم این خبر گفت :این آسبادها بهعنوان یک اثر فاخر
برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو در حال آمادهشدن هستند
که با احداث پایگاه پژوهشی ،آسبادهای نشتیفان خواف یک قدم
به ثبت جهانی نزدیکتر شدند .وی گفت :ایرانیان در گذشته برای
مقابله با وضعیت سخت اقلیمی از امکانات موجود در طبیعت بهره
میجستند.ازقدیمیتریننمونههایبهرهبرداریازنیرویطبیعی
و از چشمگیرترین ساختهای فرهنگی در شرق ایران و بهویژه در
نشتیفان خواف آسبادهاست .به گفته باعقیده ،از دیرباز استفاده
از نیروی باد برای بهکارانداختن آسبادها معمول بوده اســت و در
کشوریمانندایرانکهبیشترمادهغذاییازترکیباتگندمبهدست
میآید ساخت وســیلهای برای خردکردن گندم اهمیت فراوان
دارد و نیاز مبرم مردم است ،در نشتیفان آسبادها چشمگیرترین
تاسیسات سنتی استکه با ابهتی تمام ،سینه سپر باد دارند .مدیر
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریشهرستانخوافافزود:
مردممنطقهباتوجهبهقدرتوشدتبادمزبورنیازبهایجادآسبادرا
حسکردندواینبادهابهطورقطع،انگیزهاصلیمردممناطقشرقی
ایران برای اختراع آسبادها بوده است .وی ادامه داد :با همکاری و
مساعدتشهرداریوشورایاسالمیشهرنشتیفانیکبابمنزل
بهمساحت500متربهمنظورایجادپایگاهویژهآسبادهاینشتیفان
دراختیارمیراثفرهنگیقرارگرفتوبالفاصلهعملیاتاحیاومرمت
اینخانهآغازشد.باعقیدهخاطرنشانکرد:کارگاهنجاری،آزمایشگاه
چوب،پایگاهیگانحفاظت،دفترفنی،اتاقمعرفیآسبادها،بخش
اداریوفضایخدماتیازمهمترینقسمتهایاینپایگاهپژوهشی
استکهدرآیندهنزدیکشاهدافتتاحوآغازبهکارآنخواهیمبود.

برنامه روز
باسخنرانیمعاونهماهنگکنندهنیرویدریاییارتش

جشن روز ملی خلیج فارس
در مشهد برگزار میشود

مهرداد یکتا -جشــن بزرگ «خلیــج ایرانی» به مناســبت
10اردیبهشــت روز ملی خلیج فارس امروز در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار میشود .به گزارش شهرآرا ،دبیر اجرایی این مراسم
گفت :امســال نیز همچون سالهای گذشته به مناسبت روز ملی
خلیج فارس ،جشــن بزرگی با عنوان«خلیج ایرانی» در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار میشود .دکتر هادی اعظمی افزود :خلیج
فارس بهدلیل موقعیت اســتراتژیک خود از جایگاه مهمی در دنیا
برخورداراستکهمتاسفانهدرمقاطعیازتاریخدراشغالبیگانگان
ازجملهپرتغالیهابودهاست.ویافزود:بهمنظورپاسداریازمیراث
فرهنگی و معنوی خلیج فارس و در سالروز اخراج پرتغالیها از این
منطقه10 ،اردیبهشت به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده
است.عضوگروهجغرافیایدانشگاهفردوسیمشهدتصریحکرد:به
همین مناسبت جشنی با عنوان «خلیج ایرانی» در روز سهشنبه
8اردیبهشت از ساعت  9:30تا  12:30در تاالر فردوسی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد .اعظمی
خاطرنشانکرد:طبقهماهنگیهایانجامشدهسخنراناصلیاین
مراسمامیردریادارپیمانجعفریطهرانی«معاونهماهنگکننده
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران» و چند تن از اساتید
برجستهدانشگاهفردوسیخواهندبود.

باعث افزایش و ترویج نپرداختن هزینه سفر توسط عدهاى مسافر
شده و نیاز به بازنگرى دارد.
 0915...723ســام خاقانــی ۳۱باز شــد با تشــکر از
پیگیریتان.
 0915...697ســام ،مدیرعامل محتــرم اتوبوسرانی ما
بازنشستگان از شما خواهان پیگیری استرداد حقوق از اداره مالیات
هستیم چون میگویند ســازمان ،معترض شده است به پرداخت
مالیات در سال ۹۲به همین دلیل حق ما را نمیدهند.
 0939...757امور اراضی جهاد کشــاورزی را که در وضع
فعلی کشاورزی موثر بوده است ،چرا منحل نمیکنند؟
 0915...335باســام تابلوهای کوچک ســرکوچههای
بولوارکریمی مانند کوچه شــهید علوی فقط با دو پیچ نصب شده
است که این باعث شده با هر بادی صدای ناهنجار ایجاد بشود ،لطفا
رسیدگی کنید .باتشکر قبلی

