خبر
ادامه از صفحه یک

تقاطع قانونمندی و انصاف
میشــود با نوجوانی که همساالنش در «گیمنت»ها آخرین
نسخ ه فالنبازی آمریکایی را بازی میکنند و او گاری میوهاش
را برای تامین خرجــی خانواده به خیابان آورده؛ با پیرمردی
که همساالنش با حقوق بازنشستگی ،زیرسایه درختان پارک
ملت صبح را شــب میکنند و او بساطش را برای لقمهای نان
حالل پهن کرد ه و بانویی که عزتمندانه جور همســر از دنیا
رفته ،معتادیا زندانیاش را با دستفروشی میکشد ،با شدت
و غضب برخورد نکرد ،فریاد نکشید ،تعقیب و گریز نکرد و در
یک کالم ،انصاف به خرج داد.
انصاف و قانونمندی در قریب به اتفاق موارد ،ازجمله مسائل
شهری ،در نقطهای با هم تالقی مییابند و آنجاست که مجری
قانون ،آن را منصفانه ،اما اجرا میکند؛ در تقاطع قانونمندی
و انصاف!

نگرانی های توافق هسته ای
جوزدگیهای عجیب در دفاع از توافق و شــادیهای پس از
آن ،افزایش توقع مردم در مورد شرایط اقتصادی به اصطالح
پســاتحریم ،بیتوجهی عملیاتی به اقتصاد مقاومتی در این
دو ســال و گرهزدن تقریباً همه چیز حتی آبخوردن مردم
با تحریمها برخالف روزهای تبلیغات انتخابات در سال،92
ال مشهود است.
کام ً
تعطیل شدن عملی تقریباً بیشتر دســتاوردهای هستهای
کشــور برای مدتی بعضاً ابدی و در بهترین حالت 10سال به
باال ،از دیگر نکات مهمی اســت که بر عمق نگرانیها افزوده
اســت .عالوه بر این ،همانگونه که منتقــدان از ابتدا اعالن
ا در قطعنامه اخیر همچنان برخالف
کرده بودند ایران عمــ ً
ادعاهای تیم مذاکرهکننده در ذیل فصل هفتم منشور باقی
ال برخالف گذشته به این
مانده و با پذیرش این قطعنامه ،عم ً
اقدام مشروعیت بینالمللی نیز داده است .با کمال تأسف در
چهارچوب قطعنامه سازمان ملل که عدهای آن را ترفندی به
منظور دورزدن نهادهای نظارتی در ایران و آمریکا و قراردادن
آنها در حالت عمل انجام شده میدانند ،حتی امکان حمله
نظامی به ایران و قرار دادن کشــور در چهارچوب ماده 42در
آینده افزایش پیدا کرده اســت .بازرسیهای بیسابقه و بلند
مدت در هر مکان و هر زمان ،بازرســی مراکز نظامی کشور و
مطرح شدن منع فروش تسلیحات نظامی و محدودیتهای
ال کشــور را در وضعیت پیچیدهای قرار
موشــکی 8ساله عم ً
خواهد داد .در خصوص قطعنامه شــورای امنیت باید گفت
که بدون شــک بندهــای  11و  12آن در کانــون انتقادها
قرار دارد.
درباره رفع تحریمها نیز بعضاً با تعهداتی مبهم و تفسیرپذیر
چه در مورد آمریکا و سازمان ملل متحد و چه در مورد اتحادیه
اروپا مواجه هستیم .با عنایت به عدم سد بهانهجوییهای طرف
مقابل و بســته بودن دست تهران به علت آنکه در عمل طرف
مقابل دارای تمامی ابزارهای اجبارکننده ایران است ،این متن
در شکل فعلی علیرغم ادعاها ،به هیچ عنوان توافقی برد -برد
و در چهارچوب منافع بلند مدت نیست .صراحتاً باید گفت،
توافق حاضر بر اســاس ذهنیتی تنظیم شده است که در آن
نوعی اعتماد طرف ایرانی به سازوکارهای بینالمللی مشهود
است .لذا بدون شک در بررسی نهادهای قانونی در ایران باید
این نکات مورد توجه قرار گیرد.
اما در خصوص چرایی مخالفــت جمهوری خواهان و برخی
دموکراتها با متــن توافق که این روزها مورد ســوال قرار
میگیرد باید گفت که بخشی از آنچه که امروز در آمریکا شاهد
آن هستیم دعواهای سیاسی فصل پیش از انتخابات ریاست
جمهوری در این کشور است .البته ما در عمل با دو دیدگاه در
آمریکا مواجه هستیم ،یک گروه که عمدتاً البی صهیونیستها
و جمهوریخواهان اکثریت ســنا و کنگره هستند ،معتقدند
که باید حتی پیچ و مهر ه توان هستهای ایران را باز کرد .در این
نگاه ،در صورت تداوم تحریمها شدت بخشیدن به آن میتوان
امتیازات بیشتری را هم از تهران گرفت .اما در نگاه دوم ،تیم
اوباما بر این باور اســت که ،بیش از این نمیشود از ایرانیها
امتیاز گرفت؛ چراکه تداوم تحریمها و تشــدید آن منجر به
افزایش هزینههای سیاســی و اقتصادی آمریکاییها و حتی
نزدیکتر شدن احتمالی مردم ایران به حاکمیت خواهد شد.

خبرآخر
معاونهماهنگیامورزائراناستاندارخراسانرضوی:

برای ترویج و تثبیت فرهنگ رضوی
باید از روشهای سنتی خارج شویم

گــروهخبر -معــاون هماهنگــی امــور زائران اســتاندار
خراســانرضوی با تأکید بر اینکه برای ترویج و تثبیت فرهنگ
رضوی از روشهای ســنتی بایــد خارج شــویم ،اظهار کرد:
دراینخصوصاتاقفکریدراستانتشکیلشدهاست.بهگزارش
شهرآرا و به نقل از ایســنا واحدی خاطرنشان کرد :بزرگترین
کمیته اجرایی که میتواند معضالت و مشکالت ما را بهویژه در
شهر مشهد رفع کند ،کمیته اجرایی مبدأ به مبدأ است که طرح
اجراییآنتصویبوابالغشدکهبااستفادهازظرفیتحجوزیارت
کــه تجربه کارگاهمحوری دارد و با اســتفاده از ظرفیت میراث
فرهنگــی زائران خارجی و داخلی امامرضــا(ع) را از د ر ِخانه به
مشــهد بیاورند و برگردانند .واحدی با اشــاره به اینکه امسال
برای 9اســتان و دو کشور خارجی پاکســتان و عراق این طرح
اجرامیشود،تصریحکرد:اینمبدأبهمبدأیکخطقرمزداردوآن
اینکهتیمیکهبهصورتکاروانزائرمیآرود،مشابهحج،پیوست
فرهنگی داشته باشد تا از یکسری معضالت و مشکالت پیش
روجلوگیریکنیم.واحدیبابیاناینکهساالنه 25میلیونزائر
ایرانی و دو میلیون زائر خارجی به مشهد سفر میکنند ،گفت:
مشکلی که ما در مشهد و شهرستانها داریم که باید حل شود،
رفعمعضلفرهنگضعیفمیزبانیاست.ویتصریحکرد:فرهنگ
میزبانیرادرمسیرنجفبهکربالبهعینهمیبینیموهیچاحساس
خستگینمیکنیم.واحدیگفت:رفتارخوبیبازائراننداریم؛لذا
جزواتیتهیهشدهکهروحانیانبیندونمازدرخصوصفرهنگ
میزبانیبااستفادهازآیاتوروایاتمطالبیبیانکنند.
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امــروزه کالنشــهرها با
عادل افتخاری
مشکالت متعددی ازجمله
مباحث ترافیکی دســت و پنجه نــرم میکنند که
بیتوجهی به آن زمینهساز ایجاد بحرانهای شهری
خواهد شد.در سالهایاخیردرکالنشهر مشهدهم
ایجاد گرههای ترافیک در معابر اصلی و خیابانهای
منتهیبهحرممطهررضویبهیکمعضلبزرگتبدیل
لونقل عمومی
شده اســت .متولیان امر ،توسعه حم 
درون شهری و تشویق شهروندان برای استفاده از این
سیستم حمل و نقلی را راهکار اساسی رفع مشکالت
ترافیکی میدانند .ازسوی دیگر چند سالی است که
همزمان با فرارسیدن نوروز و تابستان به دلیل حضور
گسترده زائران در کالنشهر مشهد ،طرح محدودیت
ترافیکیخودروهایشخصیبهصورتزوجوفردبرای
رهایی از شــلوغی و گرههای ترافیکی در اطراف حرم
اجرایی میشــود .هرچند اوایل امسال محمد حسن
واحدی معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استاندار
خراسان رضوی از افزایش محدوده اجرای طرح زوج و
فرددرتابستانامسالبامصوبهشورایهمتایاستان
خبر داده بود اما حاال که چند روزی از پایان ماه مبارک
رمضان و آغاز دور دوم سفرهای تابستانی میگذرد،
خبریازاجرایاینمصوبهنشدهاست.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به تداوم اجرای طرح در محدوده قبلی
از منتفی شدن اجرای افزایش محدوده طرح خبر داد:

زوج و فرد بزرگ نشد
آیتا ...علمالهدی :طرح ترافیک سر سوزنی منطبق با شهر زیارتی مشهد نیست

افزایشمحدودهطرحفعالمنتفیاست
در همین رابطه ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
خراسان رضوی به خبرنگار شهرآرا ،گفت :افزایش
محدوده طرح زوج و فرد در کالنشــهر مشهد که
پیشازاینمقررشدهبوددرتابستانانجامگیرد،فعال
منتفیاست.سرهنگحمیدرضاگرایلیاظهارکرد:
براساس مصوبه شورای همتای استان میبایست
محدودهاجرایطرحزوجوفرددرکالنشهرمشهد
در تابستان امسال و پس از پایان ماه مبارک رمضان
افزایشمییافتکهاخیرااجرایاینمصوبهتاانجام
بررسیهایبیشترلغوشد.
تداوماجرایطرحدرمحدودهمرکزی
ویبااشارهبهاینکهدرحالحاضرمحدودهطرحزوج
وفرد7.5کیلومترمربعاست،تصریحکرد:اجرایاین

طرحازقبلماهمبارکرمضانتاکنونادامهداردوبا
توجهبهوضعیت ترافیکیکالنشهر مشهد ،اجرای
آن همچنان تــداوم خواهد یافــت .رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی خاطرنشان
کرد:براساسمصوبهجدیدشورایهمتایاستان،تا
زمانیکهزیرساختهایالزمبهصورتکاملشامل
نصب دوربینها در تمــا م ورودیها و خروجیها و
ساخت پارکینگ اجرایی نشود ،محدوده طرح زوج
و فرد به 17کیلومتر مربع افزایش نمییابد .گرایلی
ادامه داد :درحالحاضر فقط در گیتهای ورودی
دوربین وجــود دارد ،اما در محدوده17کیلومتری
طرح زوج و فرد ،طرح عنکبوتی اجرا میشود؛ به این
معنا که در تما م نقــاط دوربین ثبت تخلف ورود به
محدودهنصبخواهدشد.

ترافیکرواندرداخلطرح
ویبابیاناینکه50درصدازتعدادخودروهایمتخلف
ورودی به محدوده طرح را شــهروندان مشــهدی و
50درصد را خودروهای زائران تشــکیل میدهند،
تصریح کرد :کل خودروهای ورودی به محدوده طرح
ترافیک روزانه 91هزار و 521دستگاه بوده که از این
تعداد79هزار و759خودروی شخصی است.گرایلی
درارتباطباتاثیراتاجرایطرحزوجوفرددرمحدوده
مرکزی مشــهد بر کاهش بار ترافیکی عنوان کرد :با
توجه به اعالم سازمان محیط زیست از زمان اجرای
طرحزوجوفردکاهشآلودگیهواراشاهدبودهایمکه
این سبب رضایت مردم شده است .وی تاکید کرد :در
محدودهاجرایطرحزوجوفردباوجوداینکههمچنان
بار ترافیکی وجود دارد اما روان است.
هزینهکردنبرایطرح کاراشتباهیاست
گفتنی است ،صفحه رسمی اینستاگرام امام جمعه
مشهد،روزگذشتهباانتشارمطلبینارضایتیآیتا...
علمالهدیازاجرایطرحترافیکدرکالنشهرمشهد
رامنعکسکرد.آیتا...علمالهدیاظهارکردهاست:
به شهردار قبلی و فعلی مشهد گفتهام هزینه کردن
برای طرح ترافیک کار اشتباهی است؛ چراکه این
طرحسرسوزنیمنطبقباشهرزیارتیمشهدنیست.

گنابادینژاد (مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان):

حسن پور (مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ):

مجردی(مدیرکل حج و زیارت استان):

ظرفیتهایگردشگریمذهبیاستانبسیارباالست

خرید گندم در استان از مرز 400هزار تن گذشت

30هزارخراسانیبهزیارتعتباتعالیاترفتهاند

اگر در راستای پیمودن مسیر توسعه ابعاد
فرهنگی و معنوی را مدنظر داشته باشیم،
بقاع متبرکه و امامزادگان نقش برجست ه و
مهمی را میتوانند ایفا کنند و باید بدانیم
که خراســان رضوی در حوزه گردشگری
مذهبی ظرفیتهای بسیاری دارد.

تاکنون 403هزارو 619تنگندممازادبرنیاز
کشاورزانایناستانخریداریشدهاست.این
میزان گندم در قالب 50هزار و 752محموله
توسطکشاورزانتحویلشدهاست.محصول
خریداریشدهطیسالجارینسبتبهمدت
مشابهسالگذشته 60درصدافزایشدارد.

طی امســال تاکنون30هزار نفر از استان به
منظور زیــارت عتبات عالیات عــازم عراق
شدهاند .روزانهازفرودگاهشهیدهاشمینژاد
مشــهد یک فروند هواپیمای مسافربری با
حضور شش کاروان زیارتی به مقصد نجف یا
بغدادپروازمیکند.

در آیین افتتاحیه شانزدهمین اردوی کشوری دانشآموزان عشایرکشور در مشهد مطرح شد؛

تصویب اساسنامه مدارس عشایری

معــاون آموزش
امیرعلی قاسمی مقدم
ابتدایــی وزیــر
آموزشوپرورش گفت :اساسنامه مدارس عشایری
کشور با هدف تثبیت جایگاه عشایر در نظام تعلیم
و تربیت کشور برای نخستینبار به تصویب رسیده
است .بهگزارش شهرآرا ،محمد دیمهور روز گذشته
در آیین افتتاحیه شــانزدهمین اردوی کشوری
دانشآموزان پسر عشایر سراسر کشور در مشهد،
اظهار کرد :از ابتدای تاسیس مرکز آموزشوپرورش
عشایر تالشهای فراوانی برای ارتقای سطح کیفی
آموزش در این بخش صورت گرفته است .وی افزود:
افزایش انگیزه معلمان مناطق عشــایری ازجمله
مهمترین برنامههای وزارت آموزشوپرورش است
که در این راســتا اقدامات خوبی انجام شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزیــر آموزشوپرورش با
بیان اینکه تنوع قومی و زبانی مردم عشایر هیچگاه
سبب جدایی مردم عشایر از یکدیگر نشده است،
افزود :اقوام عشــایر با پیوستگی فرهنگی خود در
جغرافیای ملی و فرهنگی سرمنشأ تحوالت خیر
در این امور هستند.
عشایر در عرصههای مختلف پیشتاز هستند
دیمهور تصریح کرد :شاید در گذشته کمتر کسی
تصورمیکردکهعشایراززندگیعشایریجداشوند
ودرموقعیتهایشغلیوعلمیبرجستهکشورقرار
گیرند؛اماامروزشاهدهستیماینقشردرعرصههای
مختلف پیشتاز هستند .وی از بارگاه مطهر رضوی
بهعنوان عامل اتحاد میان عشــایر شیعه و سنی در
کشوریادکردوادامهداد:برگزاریایناردویکشوری
در مشهد مقدس و در جوار بارگاه رضوی به تحکیم
روابطمیانعشایرشیعهوسنیمنجرمیشود.معاون
آموزشابتداییوزارتآموزشوپرورشخاطرنشان
کرد :قرآن کریــم ،رهنمودهای پیامبراکرم(ص) و
اهلبیت(ع) ازجمله مشترکات میان عشایر سنی
و شیعه در کشور هستند که میتوانند اتحاد میان
اقوام ایرانی را تحکیم بخشند و دربرابر توطئههای
اســتکبار جهانی و موج اسالمهراسی مدافع کیان
مقدسجمهوریباشند.
 21اســتان کشــور هماینک مدارس
عشایری دارند
مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توســعهیافته و

با صــرف هزینــهای بالــغ بر
مهدی بیباک
830میلیاردتوماندرحوزههای
اجرا و تملک ،طرح میدان شــهدای مشــهد به پیشرفت
فیزیکی 70درصدی رسیده اســت .به گزارش خبرنگار
شهرآرا ،این مطلب را روزگذشته مدیراجرایی طرح میدان
شــهدا در نشســت خبری عنوان کرد و گفت :هماکنون
پیشرفت تملک طرح حدود 90درصد است .برجستهنژاد
در مورد تملک پالکهای باقی مانده در طرح میدان شهدا
افزود10:درصدباقیماندهبهشرطتامینمنابعمالیتاپایان
ســال جاری تملک خواهد شد و ما در این زمینه از قوانین
جاریکشوراستفادهمیکنیم.بهگفتهوی10،درصدباقی
ماندهمالکینیهستندکهبهراحتیباماکنارنمیآیندولذا
همچنانتملکبرخیازمنازلباقیماندهاست.
2هزارو200پالکبا4هزارمالک
وی ادامه داد2:هــزار و200پالک ثبتی و4هزار مالک

معاونوزیرآموزشوپرورشدرپاسخبهشهرآرا:

تدریس دروس پایههای پنجم و ششم ابتدایی تخصصی میشود
قاســمی مقدم -معاون آموزش ابتدایی وزیر
آموزشوپرورش از اجرای طرح تخصصیشدن
دروس پایههای پنجم و ششم ابتدایی در تمامی
مدارسکشورازسالتحصیلیجدیدخبرداد.
بهگزارشخبرنگارما،محمددیمهورروزگذشتهدر
جمعخبرنگاراندرپاسخبهسوالخبرنگارشهرآرا
درخصوصچگونگیاجرایطرحتخصصیشدن
دروس پایههای پنجم و ششم ابتدایی اظهار کرد:
این طرح از دو ســال پیش بهصورت آزمایشی در
مدارسدورهابتداییدواستانکشوراجراییشده
و نتایج قابل قبولی داشته است .وی افزود :درقالب
طرحتخصصیشدندروسپایههایپنجموششم
ابتداییکهازسالتحصیلیجدیددرمدارسدوره
عشایر وزارت آموزشوپرورش هم در این مراسم
گفت :تصویب اساســنامه مدارس عشــایری و
تشکیل شــورای هماهنگی ارتقا مناطق محروم
ازجمله اقداماتی اســت که درراســتای ارتقای
جایگاه عشــایر در نظام آموزشوپرورش صورت
گرفته است .علینقی یزدانپناه با بیان اینکه 21
استان کشــور هماینک مدارس عشایری دارند،
افزود :در سال گذشته هفدههزار دانشآموز مراکز

ابتدایی سراسر کشــور اجرایی میشود ،بهدلیل
افزایش تعداد کتابهای درســی در این دو پایه،
تدریس تعدادی از کتابها در حوزه علوم انسانی
برعهدهیکمعلموتدریسسایرکتابهادرحوزه
علومپایهنیزبرعهدهمعلمدومخواهدبود.
معاونآموزشابتداییوزیرآموزشوپرورشبابیان
اینکه اجرای این طرح به ساماندهی مناسبتر
نیرویانسانیکمکمیکند،خاطرنشانکرد:در
شرایطکنونیکهدردورهابتداییباکمبودنیروی
انسانی مواجه هســتیم ،با اجرای طرح مذکور از
ظرفیتهمکارانفرهنگیشاغلدردورهمتوسطه
اول برای تدریس دروس پایههای پنجم و ششم
ابتداییاستفادهخواهدشد.
شبانهروزی عشایری با اعتبار 245میلیون تومان
آموزشهای قرآنی را بهصورت کامل فراگرفتند.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته سطح پوشش
آموزشــی و تحصیلی مدارس عشــایری توسعه
یافته است ،خاطرنشان کرد :تعداد دانشآموزان
پیشدبستانی مناطق عشــایری کشور در سال
تحصیلی گذشــته از 6هزار و  205نفر به 8هزار و
 706نفر افزایش پیدا کرده است.وی گفت :در سال

گذشته عالوهبرافزایش تعداد مراکز شبانهروزی
عشــایری از  172به  181مرکز ،ششصد مدرسه
کوچ رو و عشایری نیز با هزینه بیستمیلیارد ریال
به تجهیزات رایانهای مجهز شدند.
تحصیل بیش از 4هزار دانشآموز عشایر
در استان
مدیرکل آموزشوپرورش خراســانرضوی هم در
این همایش گفت :اگــر بخواهیم به تحول در نظام
آموزشــی دســت پیدا کنیم ،باید بهدنبال ارتقای
کیفیت آموزشی در مدارس عشایر باشیم .سیدجواد
حسینی با بیان اینکه از  47منطقه آموزشوپرورش
اســتان16 ،شهرســتان دارای مدارس عشایری
اســت ،اظهار کرد298 :معلم در 143آموزشــگاه
اســتان ،وظیفه تعلیم و تربیت بیش از چهارهزار
دانشآموز عشایری را برعهده دارند .حسینی ادامه
داد :از مجموع  285معلم شاغل در مناطق عشایر،
198نفر در مقطع ابتدایی و13سرباز معلم ،وظیفه
تعلیم و تربیت 4هزار و 178نفــر از دانشآموزان
عشایری خراســانرضوی را برعهده دارند .وی با
بیان اینکه احداث نمازخانه چندمنظوره و ســرای
معلم در مناطق عشایرنشــین ازجمله پروژههای
عمرانی است که درراســتای رفاه این قشر صورت
گرفته است ،ادامه داد :هجده گروه قومی ،نژادی و
مذهبی در ایران زیســت مسالمتآمیز با همدیگر
دارند و عشایر نیز بهعنوان بخش مهمی از جمعیت
کشور در برهههای مختلف نقش و جایگاه خود را به
اثبات رسانده است.
خراســانرضوی؛ میزبان  9دوره اردوی
عشایر
معــاون آمــوزش ابتدایــی آموزشوپــرورش
خراســانرضوی نیــز در ایــن مراســم گفت:
خراسانرضوی از مجموع شانزده اردوی کشوری
دانشآموزان عشایر که تاکنون برگزار شده ،افتخار
میزبانی 9دوره از این اردوها را داشته است .علیرضا
حقیقی افزود :افزایش اتحــاد میان قومیتهای
ایرانی بــه دور از هرگونــه تفاوتهای فرهنگی و
گویشی،ازجملهاهدافبرگزاریایناردوهابهشمار
میرود.وی خاطرنشــان کرد :دستیابی به اهداف
برنامه ششم سند تحول ازجمله شاخصهای نظام
آموزشی عشایر است که باید به آن توجه شود.

شیوع سالک در مشهد زیاد است

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد گفت :شیوع بیماری
سالک در مشهد نسبتا زیاد است .دکتر محمدجعفر صادقی با
بیان اینکه با پیشگیری شیوع این بیماری کمتر میشود ،گفت:
سمپاشی ،نصب توری ،دفع صحیح زباله،جمعآوری نخالههای
ساختمانیوکنترلجوندگانروستاییازمواردپیشگیریسالک
است .وی فرهنگسازی را امر مهمی در کاهش بیماری سالک
دانستوگفت:آموزشچهرهبهچهرهدرمورداینبیماریبسیار
کنترلکنندهعملمیکند.

فروش 66میلیون لیتر سوخت
به شرکت های هواپیمایی استان
رییس مرکز ســوختگیری هواپیمایی فرودگاه های خراسان
رضوی از فروش  66میلیون و  28هزار و  141لیتر فرآورده های
سوختی طی چهار ماه امسال به شــرکت های هواپیمایی این
استان خبر داد.مهدی باختریگفت :در این مدتبیش از 9هزار
و 802پروازازطریقفرودگاههایایناستانانجامشدهکهبخش
عمدهآنمربوطبهفرودگاهبینالمللیشهیدهاشمینژادمشهد
بوده اســت.وی افزود :از کل این پروازها هفت هزار و  863پرواز
داخلی و یک هزار و 939پرواز خارجی بوده است.

ثبت بیش از 1200تخلف
توسط سیستم توزین درحال حرکت
سرپرست مرکز مدیریت راههای خراســانرضوی از ثبت بیش
ازهزا رودویســت تخلف توسط سیســتم توزین درحال حرکت
اظهار کــرد :در بهار امســال91هزار و 971مورد تردد توســط
لونقل و پایانههای
سیســتم توزین درحال حرکت ادارهکل حم 
خراســانرضوی واقعدر ســهراهی شــادمهر به ثبت رســیده
که از این تعدادهــزار و  238مورد معادل با  1.35کل تردد دارای
اضافهبار بوده اســت .وی درصد متخلفان اضافهبــار کل  34.8و
متخلفاناضافهبارمحوری65.12ذکرکردوگفت:تریلیپنجمحور
با 24هزار و  582مورد تردد و کامیون سنگین با  339مورد تخلف
باالترینمیزانترددوتخلفاضافهباررابهخوداختصاصدادهاست.

همایش «الزامات تبدیل جمهوریاسالمی
به قدرت بینالمللی» در مشهد
همزمانبابرگزاریشانزدهمیناجالسسالیانهاساتیدبسیجی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ،مشهد میزبان همایش
الزاماتتبدیلجمهوریاسالمیبهقدرتبینالمللیمیشود.این
همایش از26تا 30مرداد با حضور بیشاز دوهزار استاد دانشگاه،
چهرههای علمی و نخبگان دانشگاهی ،فرماندهان شبکههای
جنگ نرم و حلقههــای علمی و صالحین در مرکز همایشهای
بینالمللیصداوسیمایمشهد(صبا)برگزارمیشود.

ضرورت توجه به مقابله راهبردی
باتهاجمفرهنگیدشمن
مدیــرکل فرهنگی و هنــری ،اردوهــا و فضاهای پرورشــی
وزارت آموز شوپــرورش گفــت :هماکنــون مــا در
دنیایــی زندگی میکنیــم که فضاهــای فرهنگــی زیادی
مــا را احاطــه کــرده اســت؛ بنابرایــن بایــد تــاش کنیم
تا از این فضاها درراستای استمرار دوستیها ،تقویت ارتباطات و
جلوگیری از نفوذ دشمنان بهره بگیریم .علیاکبرزاده ادامه داد:
آثاربرجایمانده ازاین فضاهابستگیبهنوعاستفاده ازاینبخش
دارد ،قطعا دانشآموزان ما از این موقعیت برای تقویت وحدت و
پیشرفتمیهناسالمیاستفادهخواهندکرد.

مدیر کل هماهنگی امور فرهنگی
زائران استان منصوب شد
طیحکمیازسویاستاندارخراسانرضوی،مدیرکلهماهنگی
امور فرهنگیزائرانمنصوبشد .علیرضارشیدیانطیحکمی
یرابهسمتمدیرکلهماهنگیامورفرهنگی
سیدحمیدموسو 
زائرانمنصوبکرد.

نرمافزار شناسایی گونههای بومی
گیاهیساختهشد
یک محقق دانشگاه فردوسی مشهد از طراحی و ساخت نرمافزار
شناسایی گونههای بومی گیاهیکشور در این دانشگاه خبر داد.
علی میرچولی افزود :این نرمافزار قادر اســت از طریق تصاویر
گیاهان،اطالعاتیدرزمینهنامگونه،محلرویشوخانوادهآنهاو
همچنیناطالعاتیدربارهگونههایدرحالانقراضارائهدهد.وی
همچنینازدستیابیمحققاندانشگاهفردوسیمشهدبهدانش
فنیتکثیرگلسوسنیالیلیومبهعنوانیکیازپنجگلبرتردنیا
از طریق روش کشتبافت و فلسبرداری خبر داد.

طرح میدان شهدا در انتظار همکاری مالکان
در این طرح وجود دارد اما آنچه برای ما مشکالتی ایجاد
کرده است ،اراضی موقوفه وپروسه تبدیل به آن است.
ویبابیاناینکهازیکسالونیمگذشتهبهصورتشبانه
روزیدرطرحفعالیتمیکنیم،افزود:تاکمترازیکماه
آیندهشاهدبهرهبرداریازپایانهوپارکینگصبادرطرح
میدانشهداخواهیمبود.
احداث1/5هکتارفضایسبز
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از معضالت
طرح میدان شــهدا را کمبود فضای سبز عنوان کرد و
از افتتاح یک و نیم هکتار فضای ســبز در قالب پارک

شــماره تماس 37288881-5 :

اخبار کوتاه

با صرف هزینه  830میلیاردتومانی ،پیشرفت 70درصدی محقق شده است؛

«هشــتآباد» تا پایان تابستان ســال جاری خبرداد.
برجســتهنژاد با اعالم اینکه همچنین در کمتر از یک
هفته آینده پروژه تونل انــرژی با5/5میلیارد تومان به
بهرهبرداری خواهد رسید ،گفت :تنها خاکبرداری این
پروژه برابر با نیمی از خاکبرداری در برج میالد بوده و
دارای 2/5کیلومترطولاست.
ساختالمانتاریخیدرمیدانشهدا
وی در مورد پروژههای دیگــر این طرح گفت :در حال
حاضر دو ساختمان در شــرق میدان شهدا وجود دارد
کهساختمان«مینو»درجنوبغربیاینمیدانتعیین

شــماره پیامــک 30007289 :
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تکلیف شده و ساختمان «هدایت» نیز در شمال شرق
میداننیزبهزودیتعیینتکلیفمیشود .مدیراجرایی
طرح میدان شهدا در بخش دیگری از سخنان خود به
ســاخت المان تاریخی در این طرح اشاره کرد و افزود:
در اینباره با هنرمندان در حال مذاکره هستیم و قطعا
المان و طرحی را در میدان شهدا شاهد خواهیم بود که
خاطرات مردم را از روزهای انقالب زنده کند.
تاالرشهرکاندیدایساختمانبرتر!
مدیراجرایی طرح میدان شهدا در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگارهادربارهساختتاالرشهرکهخیلیاشرافگرایانه

ساخته شده است ،گفت :این ساختمان تنها بتن و سنگ
استوخبریازآیینهکاریومعرقکاریدرآننیست .وی
ادامه داد :این تاالر به عنوان کاندیدای ساختمان برتر نیز
معرفیخواهدشدوکارخاصتشریفاتیدراینتاالربهکار
نرفتهو معماریفوقالعاده سادهوآرامیدارد.
ساماندهیواحدهایتجاریاطرافطرح
برجستهنژاددرپاسخبهسوالخبرنگاردیگریدرارتباطبا
ساماندهیمشاغلدراطرافمیدانشهدابیانکرد:مااین
موضوعراوظیفهخودمیدانیموواحدهایاطرافمیدان
شهدابایدساماندهیشودواخطارهایالزمبرایسامان
دهی تبلیغات و نوع صنوف نیز داده شده و ما به هیچوجه
اینگونهمشاغلرادراطرافمیدانشهدانمیپذیریم.وی
درپاسخ به سوال دیگری در رابطه با وضعیت پروژههای
محور صاحبالزمــان گفت :تا پایان تابســتان بیش از
17پروژهدراینمحوربهبهرهبرداریخواهدرسید.

