ایرنا
09/90/42
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی :

استانداریها نقشی کلیدی در شکوفایی ظرفیتهای پژوهشی دارند
مشهد  -ایرنا  -مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی با اشاره به رتبه نخست این استان در جشنواره ملی پژوهش گفت:
استانداریها به عنوان دستگاههای سیاستگزار ،برنامه ریز و راهبر استانها نقش کلیدی در شکوفایی و به فعلیت رساندن ظرفیتهای
پژوهشی استانها دارند .
'امیر پورمهدی' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :خراسان رضوی از بین  13استان کشور رتبه نخست جشنواره ملی
پژوهش و فناوری را از آن خود کرد و از همین رو از استاندار خراسان رضوی تجلیل شد.
وی اظهارداشت :در این جشنواره استانهای مرکزی و چهارمحال و بختیاری نیز رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود :در این جشنواره از تالش مستمر و صادقانه 'علیرضا رشیدیان' استاندار
خراسان رضوی در مدیریت امور پژوهش ،فناوری و همگامی حوزه اجرایی با فعالیتهای علمی قدردانی شد.
وی در ادامه همچنین گفت :بخش عمده ای از ظرفیت پژوهشی خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از  06سال قدمت
نهفته است.
پورمهدی افزود :دانشگاه فردوسی در سال  3131بر اساس نتایج نظام رتبه بندی ملی  ISCجایگاه سوم را در میان دانشگاههای جامع
کشور داشته ،بر اساس نتایج نظام رتبه بندی بین المللی سایماگو نیز در میان دانشگاههای جهان اسالم رتبه  12و در میان دانشگا
ههای جهان رتبه  732را کسب نموده است .
وی گفت :طی دو سال اخیر این دانشگاه فعالیت گسترده ای در زمینه های مختلف پژوهشی به ویژه در عرصه بیوتکنولوژی ،انرژی
خورشیدی ،انرژی باد و برخی نیازهای کلیدی کشور آغاز نموده بطوری که در برخی از پروژه های کالن کشوری به عنوان نقش اصلی یا
همکار اصلی مشغول فعالیت است که تاکنون منجر به ایجاد پژوهشگاههای هواخورشید و بعضی از پژوهشکده های دیگر شده است.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد نیز تاکنون 90طرح پژوهشی برون
دانشگاهی اجرا نموده که از این تعداد  06مورد آن پایان یافته است.
وی گفت :طبق گزارشها دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد پارسال در زمینه چاپ مقاالت علمی پژوهشی در سطح داخلی رشد 16
درصدی داشت و مقاالت آی.اس.آی آن نیز نسبت به سال ماقبل  36درصد افزایش یافته است.
پورمهدی تاکید کرد :اینها تنها بخشی از توان و ظرفیت پژوهشی خراسان رضوی است که در کنار سایر عوامل در انتخاب این استان به
عنوان رتبه نخست جشنواره ملی پژوهش و فناوری  31کشور نقش داشته است.

ایرنا
09/90/42
استاندار خراسان رضوی:

قرآن مجید شناسنامه هویت معنوی ماست
مشهد  -ایرنا  -استاندار خراسان رضوی روز دوشنبه در پیامی به سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور در مشهد گفت :قرآن مجید منشور اعتقادی ،سند جهان بینی مسلمانان و شناسنامه هویت معنوی ماست .
در پیام 'علیرضا رشیدیان' آمده است :سفارش های مکرر پیشوایان دینی به قرائت قرآن کریم و تشویق مردم به انس با آن گواه
صادقی بر ارزش و فضیلت های نهفته در این کتاب مقدس و انسان ساز است.
وی در این پیام افزود :خداوند متعال را شاکریم که در استان خراسان رضوی که مزین به مضجع نورانی حضرت علی بن موسی الرضا
(ع) است و در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به سال 'اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی' نامگذاری شده و دولت
محترم نیل به جامعه قرآنی ،اخالقی و متعالی 'دین باور و دین مدار' را در اهداف راهبردی فرهنگی خود قرار داده ،میزبان یکی از رویداد
های قرآنی در قالب سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان آموزش فنی و حرفه ای کشور هستیم .
وی اظهار کرد :حضور حافظان ،قاریان و عامالن قرآن کریم را در استان خراسان رضوی و مشهدالرضا (ع) پایتخت معنوی ایران به
عنوان سرزمین خورشید و قطعه ای از بهشت گرامی می داریم.
وی گفت :به سهم خود تالشهای مخلصانه یکایک خادمین به قرآن و این برنامه عظیم فرهنگی را ارج نهاده و توفیق هرچه بیشتر دست
اندرکاران را در پیشگاه قرآن کریم خواستارم .
وی در ادامه این پیام افزود :رحمت و برکات خداوند بر منتخبین و سفیران قرآنی که با پاکیزگی و طهارت درون ،دل را مهیای پذیرش
معارف قرآن کرده و از فرامین و آیات نورانی قرآن کریم متنعم شده اند .
استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد در ترویج مبانی اسالمی و انسانی و تربیت نسل متدین و معتقد به مبانی ارزشی و دینی
بتوانیم رضایت الهی را قرین تالشهای خود سازیم.
سومین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کشور طی امروز و فردا در مشهد در حال برگزاری
است.

ایرنا
09/90/42
معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی :

شهر مشهد از ابتدای فصل پاییز فقط  0روز هوای پاک داشته است
مشهد  -ایرنا  -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت :شهر مشهد از ابتدای فصل پاییز تاکنون فقط  3روز
هوای پاک داشته است .
محمد حسن واحدی روز دوشنبه در جلسه کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای خراسان رضوی افزود :با توجه به وارونگی شرایط جوی در
استان و تشدید این آلودگی ها نیاز است اقدامات اجرایی گسترده ای در این حوزه انجام شود.
وی ادامه داد :به این منظور دبیرخانه کارگروه به صورت مستمر فعال شده و گزارش روزانه شرایط جوی را به دستگاه ها ابالغ می کند
ضمن آنکه تکالیف و وظایف آنان را نیز در راستای کاهش آلودگی به سرعت ابالغ خواهد نمود .
واحدی گفت :کارگروه های شهرستانی نیز باید به ریاست فرمانداران تشکیل و گزارش اقدامات انجام شده به دبیرخانه استان ارسال
کنند.
معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :همچنین باید با هماهنگی شرکت گاز استان نسبت به تغییر سوخت نیروگاه ها از مازوت به
گاز البته با اولویت نیروگاه های مشهد اقدام شود.
وی افزود :به منظور کاهش آلودگی ها  ،طرح ممنوعیت تردد خودرو های سنگین در شهر نیز اجرایی می شود و تردد این خودرو ها پس
از آن از کنارگذر شمالی مشهد انجام خواهد گرفت.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت :برای مدیریت تردد وسایط نقلیه عمومی دودزا و انتقال آن به سایر نقاط شهر که دارای آلودگی
کمتری است نیز اقدام الزم انجام می گیرد.
به گفته وی  ،اجرای طرح تردد زوج و فرد در هسته مرکزی شهر و شریان های منتهی به مرکز شهر در هفته پایانی ماه صفر با توجه به
پیش بینی ورود حدود سه میلیون زائر به مشهد نیز به اجرا در می آید و این محدوده توسعه خواهد یافت .
واحدی در ادامه تاکید کرد  :بیماران قلبی و عروقی از ترددهای غیر ضروری طی این هفته در سطح شهر خودداری کنند و مخابرات
خراسان رضوی نیز نسبت به اطالع رسانی از شرایط جوی از طریق ارسال پیامک اقدام نماید .
افزایش گروه هایی به منظور شناسایی نقاط آلوده شهر به لحاظ شرایط جوی ،از دیگر مصوبات این جلسه بود .

ایرنا
09/90/42
استاندار خراسان رضوی :

باید از ظرفیت های علمی دانشگاهها برای رفع مسائل و مشکالت جامعه بهره گرفت
مشهد  -ایرنا  -استاندار خراسان رضوی با تاکید برلزوم کاربردی کردن تولیدات علمی کشور ،گفت :باید از ظرفیت علمی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور برای رفع معضالت و مسائل جامعه بهره گرفت .
علیرضا رشیدیان روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فعالیت های پژوهشی و تقدیر از برترین های حوزه پژوهش دانشگاه آزاد
مشهد افزود :خراسان رضوی با داشتن 170دانشگاه و مرکز آموزش عالی و  166هزار دانشجو که از این تعداد  06هزار نفر در مقطع
کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند ،دارای ظرفیت علمی قابل توجه است.
وی یادآورشد :خراسان رضوی باید با ظرفیت های باال بتواند در کشور و منطقه نقش آفرینی کرده و قطب علمی کشور شود.
وی ادامه داد :تالش می شود با همکاری روسای دانشگاه های خراسان رضوی که از ذخایر علمی کشور هستند ،شبکه دانشگاهی ایجاد
و از ظرفیت های علمی و پژوهشی و حتی آزمایشگاهی و فنی برای کمک به یکدیگر و پیشرفت و توسعه استان استفاده شود.
رشیدیان افزود :امیدواریم بتوانیم دانشگاهی توانمند ،خالق و اخالقی داشته باشیم و تا در رونق و توسعه خراسان رضوی و کشور نقش
محوری ایفا کنند.
استاندار خراسان رضوی اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی را از جمله دغدغه مسووالن دانست و گفت :نگرش جدیدی که در بحث
شکل گیری دانشگاه های کارآفرین و ثروت آفرین در دانشگاه ها ایجاد شده می تواند تا حدی از این مشکالت بکاهد.
وی با بیان اینکه برای تحقق پنچ هزار شرکت دانش بنیان در کشور به قول یکی از متخصصان این عرصه حداقل  3میلیون ایده نیاز
داریم ،افزود :این ایده ها جز در مراکز علمی و دانشگاهی و از طریق افکار خالق دانشگاهی ایجاد نمی شود.
رشیدیان ابراز امیدواری کرد :نسل جدید دانشگاهی نسلی کارآفرین باشد که حضورش در جامعه برای حل مشکالت کشور موثر و الزم
واقع شود.
وی به سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده اشاره کرد و افزود :باید تالش شود با بهره گیری از توان
علمی و پژوهشی دانشگاهها ،ظرفیت های درونی اقتصاد و فرهنگ محقق و در حوزه رقابتی بویژه در سطح منطقه جای خود را باز کنیم.
رشیدیان رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را جز با اتکا و توجه به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی ممکن ندانست و ابراز امیدواری
کرد :با کمک مسووالن دانشگاهها این امر محقق گردیده و پژوهش های دانشگاهی  ،مساله محور و کاربردی شود و مشارکت در اجرا
بعنوان یکی از اصول اصلی دنبال گردد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد مربوط به تعیین دانشگاه ها بعنوان معین و پشتیبان حوزه های مختلف اجرایی گفت :تحقق
این امر می تواند تا حدی وضعیت موجود ارتباط بین دانشگاه ،صنعت و جامعه را در جهت حل مسائل و مشکالت جامعه بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه مسووالن دستگاه های اجرایی در پی آن هستند تا از ظرفیت های دانشگاهی برای حل مسائل استفاده کنند ،افزود:
تاکنون نیز در استان تالش شده تا از این ظرفیت ها برای رفع مسائل مختلف از جمله بحران آب  ،موضوع زنان و  ...استفاده شود.
رشیدیان گفت :هر چند این میزان بهره گیری نسبت به ظرفیت های علمی موجود ناچیز است اما تالش در این جهت شروع شده است.
وی به بودجه های پژوهشی و بهره گیری از آن ها در حل مسائل و مشکالت جامعه اشاره کرد و افزود :پیگیری برای دریافت مجوز
استفاده از این بودجه به منظور مشارکت در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حال انجام است تا تولید علم کاربردی تر شود.
وی ابراز امیدواری کرد از ظرفیت های دانشگاهی برای برش استانی نقشه توسعه علمی کشور استفاده شود تا نتیجه مطلوبی در بر
داشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد نیز گفت :تحوالت بزرگی در حوزه آموزش عالی در خراسان رضوی در حال انجام است که از
جمله آنها می توان به پیگیری اساسنامه مجمع دانشگاه های شرق کشور برای تعامل و همکاری نزدیک تر در حوزه پژوهش و فناوری
اشاره کرد.
عباس شیخ االسالمی افزود :به منظور اقدامی ترغیبی و تشویقی اساتید کارآفرین دانشگاه که دانشجویان را به سمت صنعت سوق
دهند وضعیت حقوقی متفاوتی را نسبت به سایر اساتید خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید همانند کشورهای توسعه یافته درحوزه علمی به بحث تولید وارد شویم گفت  :دانشگاه آزاد ظرفیت باالیی در
این بخش دارد و می تواند در حوزه رفع معضالت استان خراسان رضوی در بخش های مختلف همکاری و مشارکت نماید.
در این جلسه تعدادی از اساتید دانشگاهی هم مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند.
پس از این نشست استاندار خراسان رضوی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد که با  06غرفه و بیش از  116اثر و
طرح و ایده خالق و نو برپا شده بود بازدید کرد.

ایسنا
09/90/42
فرماندار مشهد:

اجازه ندهیم آلودگی هوا از مرحله هشدار عبور کند
فرماندار مشهد گفت :نباید اجازه دهیم وضعیت آلودگی هوای مشهد از مرحله هشدار عبور کند و در صورتی که تصمیمی در این زمینه
اتخاذ نشود ،در چند روز آینده به بحران میرسیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) -منطقه خراسان ،علیمحمد گلستانیفر امروز  10آذر ماه در
کارگروه اضطراری ویژه آلودگی هوای استان که در محل استانداری برگزار شد ،با بیان اینکه مشکل اصلی آلودگی هوای استان در
مشهد است ،عنوان کرد :نباید از فرصت طالیی طرح جامع مشهد برای کاهش آلودگی هوا غافل شویم.
وی ادامه داد :بسیاری از دغدغههای این چنینی را باید در طرح جامع قرار دهیم زیرا این امور در راستای توسعه شهر است و آینده
شهر را رقم میزند.
گلستانیفر خاطرنشان کرد :مجموعه فرمانداری تاکنون هیچ اطالعی از روند تکامل طرح جامع مشهد ندارد.
وی با بیان اینکه باید در این جلسه تصمیمات فوری اتخاذ شود ،افزود :باید در خصوص وضعیت هوا به شهروندان مشهدی
اطالعرسانی شود تا آنان در حد امکان با وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر و در این ایام تردد نکنند.
فرماندار مشهد اضافه کرد :باید زائران در این روزها از محدودیت ترافیکی مشهد مطلع باشند و با نیروهای پلیس همکاری کنند.

ایسنا
09/90/42
استاندار خراسان رضوی:

ظرفیت مناسبی برای همکاری دستگاههای اجرایی با دانشگاهها وجود دارد
استاندار خراسان رضوی گفت :ظرفیتهای خوبی در حوزه اجرایی ادارات برای همکاری با دانشگاهها وجود دارد و مسئولین ادارات
به دنبال استفاده از پتانسیل علمی و پژوهشی دانشگاهها هستند.
به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) -منطقه خراسان ،علیرضا رشیدیان صبح امروز در حاشیه افتتاح
نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد ،در ادامه اظهار کرد :نیروی انسانی بزرگترین ثروتی است که ما در اختیار
داریم و میتوان از آن به شکل موثر در حل مشکالت استفاده کرد.
وی ادامه داد :به هر حال این انتظار از شهر مشهد میرود که نه تنها قطب علمی کشور ،بلکه در سطح منطقه بتواند نقشآفرین
باشد.
رشیدیان تصریح کرد :خراسان رضوی بیش از  326مرکز دانشگاهی در اختیار دارد که در این مراکز بیش از  166هزار دانشجو
مشغول تحصیل هستند؛ از این تعداد نیز بیش از  06هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل میکنند؛ این ظرفیت
میتواند برای حل مشکالت کشور و حتی منطقه موثر باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به فرا رسیدن هفته پیوند دانشگاه و حوزه خاطرنشان کرد :حوزه و دانشگاه دو بال اصلی انقالب
اسالمی هستند که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای پیشرفت استان بهرهمند شویم.
وی همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاههای فناوری اظهار کرد :برگزاری این نمایشگاهها نشاندهنده ظرفیتی است که نباید
تنها به هفته پژوهش محدود شود؛ این تولیدات میتواند در بیرون از دانشگاه موثر باشد؛ امیدواریم در آینده شاهد دانشگاههای تراز
اول در کشور باشیم.
رشیدیان با بیان اینکه «به دنبال راهاندازی شبکه دانشگاهی خراسان رضوی هستیم» گفت :راهاندازی این شبکه میتواند برای
پیشرفت استان بسیار موثر عمل کند.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساله اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی ،آن را بسیار مهم
توصیف کرد و افزود :مساله اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی در گذشته بسیار اهمیت داشت اما خوشبختانه با نگرش جدید
دانشگاه کارآفرین و حرکت مراکز علمی به این سمت کمی از دغدغه مسئولین کاهش یافته است.
وی اضافه کرد :باید توجه داشت که ایدههای علمی تنها در دانشگاهها ایجاد میشود؛ ما امیدواریم نسل جدید دانشگاهی نسلی
کارآفرین و حالل مشکالت کشور باشد.
رشیدیان در خصوص سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،یادآور شد :برای دستیابی به اقتصاد
مقاومتی باید توجهمان را به ظرفیتهای داخل کشور معطوف کنیم که در این میان ،دانشگاه یکی از مهمترین بخشهاست؛
دستیابی به توسعه و پیشرفت جز با اتکای به داخل ممکن نخواهد بود.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد :در این راستا باید پژوهشهای دانشگاهی مساله محور و کاربردی باشد.
وی با بیان اینکه «استانداری خراسان رضوی سعی کرده در حوزه بانوان ،مساله آب و… از ظرفیت دانشگاهها بهرهمند شود»

خاطرنشان کرد :اینکه ما دانشگاهی را به عنوان دانشگاهی معین و پشتیبان برای حل مشکالت در حوزههای مختلف داشته باشیم،
امر بسیار معقول و منطقی است؛ در این رابطه ظرفیتهای خوبی نیز در حوزه اجرایی ادارات برای همکاری با دانشگاهها وجود دارد.
رشیدیان تاکید کرد :با این حال استفاده از ظرفیت دانشگاهها بدون مشارکت دانشگاهیان امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش ایسنا ،در پایان این مراسم از برگزیدگان پژوهشی دانشگاههای آزاد استان تقدیر صورت گرفت.

ایسنا
09/90/42
معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد:
افزایش محدوده طرح زوج و فرد در مشهد از  40آذر/
تردد موتورسیکلتها ممنوع شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از افزایش موقت محدوده طرح زوج و فرد در مشهد از روز شنبه 13 ،آذر
ماه ،خبر داد و گفت :در این ایام تردد موتورسیکلتها در محدوده طرح ممنوع است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) -منطقه خراسان ،مهندس محمدحسن واحدی امروز  10آذر ماه
در کارگروه اضطراری ویژه آلودگی هوای استان که در محل استانداری برگزار شد ،عنوان کرد :بر اساس مصوبه شورای هماهنگی
ترافیک خراسان رضوی ،محدوده طرح زوج و فرد در مشهد از روز شنبه 13 ،آذر ماه به مدت یک هفته تا  36روز افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه برای افزایش محدوده طرح زوج و فرد حدود  36درصد زیرساختها آماده شده است ،اظهار کرد :توسعه
محدودیت ترافیک در مشهد دائمی نیست و به دلیل آلودگی هوا و ورود زائران به مشهد تا پایان صفر این طرح به صورت مقطعی
اجرا میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر محدوده طرح زوج و فرد  2.6کیلومتر مربع
است ،تصریح کرد :با افزایش محدوده این رقم به  32کیلومتر مربع افزایش مییابد.
پیشبینی حضور  1میلیون زائر در مشهد
واحدی ادامه داد :پیشبینی میشود در ایام پایانی صفر سه میلیون زائر به مشهد بیایند و در حال حاضر نیز خیل عظیم زائران پیاده
و کاروانها در بین راه هستند.
وی با اشاره به اینکه بعد از پیادهروی اربعین که بزرگترین راهپیمایی در قرن اخیر بود ،نوبت به خراسان رضوی رسیده است ،ادامه
داد :باید تمام دستگاههای اجرایی آمادگی الزم را برای ورود زائران به مشهد داشته باشند؛ همچنین برنامهریزیها نیز مشخص
شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد :طبق آخرین اطالعات  0366نفر زائر پیاده در جنوب و
 6666نفر در شمال استان در حال حرکت به سمت مشهد هستند.
آییننامههای ابالغ شده در شهر اجرا نمیشود
واحدی با بیان اینکه حدود یک هفته است که دچار آلودگی هوا در مشهد هستیم ،گفت :دبیرخانه کاهش آلودگی هوا در مشهد
آییننامههایی را ابالغ کرده اما زمانی که در شهر تردد میکنیم اثری از اجرایی شدن اقدامات مشاهده نمیکنیم.
وی با اشاره به اینکه کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا یک کارگروه قانونی است ،اضافه کرد :این کارگروه در شرایط اضطرار
میتواند برای مباحث آلودگی هوا جلسه تشکیل دهد و برگزاری جلسه امروز به این دلیل است که شاخص آلودگی هوای مشهد 312
گزارش شده و این امر به معنای وضعیت هشدار در هواست.
متولیان کاهش آلودگی هوا رودربایستی نکنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد :دستگاههای اجرایی و متولیان کاهش آلودگی هوا باید پای کار
بیایند و رودربایستی و مالحظات را کنار بگذارند زیرا باید حداقل دِین خود را ادا کنیم و در صورتی که به دلیل هوای آلوده فوت کند،
افرادی که پشت میز کارگروه آلودگی هوا نشستهاند کمترین تقصیر به گردنشان میافتد.
تردد وسایل نقلیه عامل  02درصد آلودگی هوای مشهد
واحدی با بیان اینکه  02درصد آلودگی هوای مشهد به دلیل تردد وسایل نقلیه است ،خاطرنشان کرد :متاسفانه همت اجرایی در این
کارگروه کم است؛ مصوبات زیادی در این جلسات تصویب شده اما همت اجرایی وجود ندارد؛ ممکن است نبود همت اجرایی ناشی از
شخص یا مدیر نباشد بلکه ناشی از محدودیتهایی باشد که باعث میشود مدیر نتواند کارش را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اخیرا هفت روز آلوده را در مشهد پشت سر گذاشتهایم و شاهد وارونگی هوا بودهایم ،افزود :باید مردم را تشویق
کنیم تا در حد امکان از ماسک استفاده کنند.
محیط زیست متخلفان را به دادگاه معرفی کند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد :شهرداری مرکز پایش آالیندههایی در سطح شهر ایجاده کرده
و با محیط زیست نیز تفاهمنامه همکاری امضاء کرده است بنابراین از محیط زیست درخواست میکنیم که نظارتهای خود را
افزایش دهد.
واحدی خطاب به سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد :در صورتی که مدیر یا بخشی مسائل مربوط به عدم ایجاد آلودگی هوا را
رعایت نمیکند به دادگاه معرفی شود زیرا یکی از فاکتورهایی که میتواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد نظارت دقیق ،مستمر و
اثربخش است.
طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان در انتظار تامین اعتبار
وی افزود :در حال حاضر طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان در حال تامین اعتبار است تا بعد از این مرحله ،بازنگری شود؛
امیدواریم هرچه زودتر طرح جامع کاهش آلودگی هوا توسط محیط زیست کشور تامین اعتبار شود تا بتوانیم براساس این طرح
تصمیمگیری کرده و در لحظه یا دقیقه تصمیم نگیریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد :در شورای ترافیک استان طرح مدیریت زمانی فعالیتهای
مشهد را مصوب کردهایم این طرح در واقع ساعت شروع و پایان کار اداری و غیراداری را در سیستم مشخص میکند.
واحدی اضافه کرد :در حال حاضر این طرح مدیریت زمانی در شورای عالی ترافیک کشور در انتظار تصویب است.
وی با اشاره به اینکه هر سه سال معادل کل جمعیت کشور ،زائر به مشهد سفر میکند ،عنوان کرد :دبیرخانه کارگروه شرایط ویژه
آلودگی هوا باید به صورت روزانه فعال شود و مباحث آلودگی هوای مشهد را رصد کند ،ابالغات وظیفهای هر دستگاه را هر چند
تکراری ،مجدد ابالغ کند و یک رونوشت نیز به سازمان بازرسی استان بفرستد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد :سازمان محیط زیست باید در این هفته پیگیری کند تا کارگروه
آلودگی کاهش هوای مشهد با ریاست فرماندار به صورت هر یک روز در میان تشکیل و به دستگاههای مربوطه نیز گزارش ارائه
شود.
واحدی ادامه داد :کارگروه کاهش آلودگی هوای مشهد با برش شهرستان به ریاست فرماندار و مدیران مربوط و نمایندگان
شهرستانها برگزار میشود و موضوعات ارائه شده در جلسه نیز باید به کارگروه استان اعالم شود.
انتقاد از صدا و سیما

وی اظهار کرد :از صداوسیما نیز گلهمندیم اما باید در خصوص کاهش آلودگی هوا و فرهنگسازی الزم با ما همکاری کند؛ صداوسیما
موظف است نسبت به درج زیرنویسها ،تهیه برنامهها ،فرهنگسازی و ارائه هشدار از لحاظ مسائل ترافیکی و بهداشتی اقدام کنند.
تیمهای برخورد با نقاط آلوده افزایش یابد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه شهرداری به کمک محیط زیست بیایند وتیمهای نظارتی
پردیس تشکیل دهند تا این گروهها در سطح شهر تردد و با نقاط آلوده برخورد کنند ،گفت :در حال حاضر پنج اکیپ برای برخورد
قانونی با نقاط آلوده وجود دارد اما باید حداقل به  36اکیپ افزایش یابند.
واحدی افزود :تاکسیهای فرسوده و اتوبوسهای دودزا مشهد باید توسط اتوبوسرانی و تاکسیرانی به مناطق کمتر آلوده شهر منتقل
شده و از تردد این وسایل در بافت مرکزی جلوگیری شود همچنین به جای این وسایل از تاکسیها واتوبوسهای جدید استفاده
شود.
واحدی با بیان اینکه توصیه میشود بیماران قلبی و عروقی تا حد امکان در این چند روز از منزل خارج نشوند ،گفت :نیروهای پلیس
باید از تردد اتوبوسهای زائران در اطراف حرم مطهر رضوی به شدت جلوگیری و آنها را به سمت پایانههای اتوبوسرانی هدایت
کنند.

ایسنا
09/90/42
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

بهزودی شاهد تحوالت اساسی در استان خواهیم بود
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت :در چارچوب فعالیتهای دولت تدبیر و امید با تغییرات و رویکردی که در سطح
استان در حال انجام است به زودی شاهد تحول و ساماندهی اساسی در تمام زمینه ها هستیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه خراسان و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ،با
حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی از خدمات مجید عمادی پور سرپرست فرمانداری مه والت
تقدیر و مسعود رنجبر به عنوان فرماندار این شهرستان معرفی شد.
محسن صادقی در این مراسم اظهار کرد :دولت تدبیر و امید با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت شده است.
وی افزود :رویکرد دولت در این برهه از زمان بیشتر اقتصادی است تا بتواند با انتخاب مدیران دلسوز و نخبه ،مشکالت مردم را حل
کند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تغییر مدیران در خراسان رضوی گفت :چرخش مدیران
امری طبیعی و دولت درصدد انتصاب نخبگانی است که منشاء خدمات برای شهرستانهای حوزه مسوولیت خود باشند.
وی گفت :یکی از مهمترین شرایط انتخاب فرمانداران و مدیران در در دولت تدبیر و امید در خراسان رضوی مسوولیت پذیری و
سکونت در محل خدمت می باشد که این امر در همه یکسان است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در ادامه شهرستان مه والت را مواجه با سه چالش اساسی ذکر و بیان
کرد :کمبود آب و روند کاهش آبهای زیرزمینی ،خشکسالی و نبود صنایع تبدلی مشکالت اساسی این منطقه است.
وی گفت :فرماندار جدید مه والت باید به دنبال برنامه ریزیهای کالن در این شهرستان باشد زیرا روزمرگی آفت بزرگی برای
مدیران است و باعث عقب ماندگی می شود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به سفر شهریور ماه گذشته رییس جمهوری و اعضای هیات
دولت به این استان اظهار داشت :در سفر اعضای هیات دولت به تربت حیدریه ،مه والت و زاوه پنج هزار و  116میلیارد ریال به
پروژه های نیمه تمام این سه شهرستان اختصاص یافته است.
وی افزود :اعتبارات اختصاص یافته در شهرستان مه والت برای ساخت ایستگاه راه آهن ،انتقال آب ،تحرک بخشی به پروژه های
نیمه تمام ،حوادث غیرمترقبه و اتمام پروژه هایی دارای باالی  26درصد پیشرفت بوده است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در ادامه همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت :مذاکرات هسته
ای ایران با گروه  6+3به نقطه نهایی خود رسیده است.
وی افزود :مهمترین امتیازی که با هدایتهای رهبر معظم انقالب و اجرای صحیح توسط دولت در مذاکرات هسته ای نصیب کشور ما
شد پذیرفتن غرب برای داشتن ایران هسته ای است.
صادقی گفت :در مذاکرات هسته ای تمام تالش دولت تدبیر و امید این است که با رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب منافع
ملی کشور را تامین کند.

ایسنا
09/90/42
فرماندار مشهد:

مبارزه با مواد مخدر تنها بر عهده دولت نیست
فرماندار مشهد گفت :مبارزه با مواد مخدر تنها بر عهده دولت نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) -منطقه خراسان ،علی محمد گلستانی فرد در نخستین جشنواره ایدههای
برتر پیشگیری و کنترل مصرف مواد مخدر که ظهر امروز  10آذر ماه در فرهنگسرای ترافیک برگزار شد ،اظهار کرد :مقابله با عرضه
و کاهش مواد مخدر در اثر مرور زمان ایجاد می شود ،تمرکز بر پیشگیری و کاهش تقاضا برای مواد مخدر در سطح ملی است.
وی ادامه داد :به این جمع بعدی رسیدیم که اگر بخواهیم در این عرصه تمرکز کنیم مافیای مواد مخدر از ما همیشه یک قدم جلوتر
هستند.
رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد خاطرنشان کرد :در این خصوص با پیشگیری اولیه یعنی آگاهسازی
جامعه باید کاری کنیم تا افراد جامعه سمت مواد مخدر نرود و آلودگی به مواد مخدر را کاهش دهیم و پیشگیری ثانویه شامل تالش
برای درمان وترک افراد است
فرماندار مشهد تصریح کرد :امروزه یکی از تمهیدات عمده و اساسی جامعه مسئله اعتیاد است که در کنار تهدیدات دیگر یکی از
مهمترین تهدیدات به شمار میرود.
گلستانیفر عنوان کرد :در ایران هم با توجه به ویژگیهایی که دارد این تهدید مضاعف است ،بسیاری از کشورها و مافیای مواد
مخدر میخواهند جوانان را آلوده به این مواد مخرب کنند و تالشهای خود را هم ادامه میدهند.
وی ادامه داد :ما درجوار بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر دنیا قرار داریم و به دلیل این هم جواری متاسفانه بحث قابل توجه مواد
مخدر تولید و مصرف و یا برای ترانزیت وارد کشور ما میشود.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در نظام جمهوری اسالمی به خصوص در دو دهه اخیر که مسئله جنگ نرم
شدت پیدا کرده است،مسئله مواد مخدر به یک ابزار و اهرم سیاسی تبدیل شده است ،افزود :البته مسائل دیگری هم همچون
شبکههای اجتماعی و ماهوارهای وجود دارد که به عنوان مثال تالش میکنند مشروبات الکلی در یک مقطع با تضمین وارد کشور
میشود.
فرماندار مشهد خاطرنشان کرد :در این خصوص بزرگترین دلیل به عنوان حرکت و ابزار سیاسی برای استکبار جهانی این بود که
در حادثه  33سپتامبر افغانستان را اشغال کردند که از این طریق از تولید مواد مخدر جلوگیری و پیشگیری کنند.
فرماندار مشهد عنوان کرد :اما در حال حاضر  31سال از آن اشغال میگذرد اما آیا توانستند تولید مواد مخدر را مهیا کنند؟ نه تنها
مهار نکردن بلکه این امر گسترش یافت و تولید و بهرهوری مواد مخدر در افغانستان افزایش یافت.
رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد گفت :اما در مقابل افتخار ما در نظام جمهوری ایران این است که از
اولین روز پیروزی جمهوری اسالمی با وجود تمام توطئهها مبارزه با مواد مخدر جز برنامههای اصلی ایران بوده و در هیچ مقطعی این
برنامه فراموش نشده بکله با تمام توان و وجود با همه اشکال آن مبارزه شده است.
گلستانی فر اضافه کرد :حتی تالش کردیم این تولید در افغانستان نیز صورت نگیرد و نیز برای ترانزیت آن هم دغدغه داشتیم نظام

ایران از ابتدا با این پدیده که انسانیت را نابود میکند از طریق آموزههای دینی با آن مبارزه کرده است.
فرماندار مشهد در خصوص راهکار اساسی در خصوص مقابله با مسئله اعتیاد اظهار کرد :باید به مسئله اعتیاد نگاهی اجتماعی داشته
باشیم زیرا این امر همه اقشار جامعه و تمام گروهها را مورد تهدید قرار میدهد و نباید این تصور وجود داشته باشد که پیشگیری
از مواد مخدر تنها برعهده دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
وی اضافه کرد :به دلیل شرایط امروز همه افرادی که عالقهمند به جامعه و سرنوشت آن هستند در قبال این امر مسئولیت دارند ،چه
نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به دولت و چه سازمانهای مردم نهاد و نیز مردم ،والدین ،رسانههای جمعی در این خصوص
مسئول هستند
رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد تصریح کرد :به این دلیل این حرکت را حرکتی اجتماعی معرفی
میکنیم زیرا مافیای مواد مخدر بیکار ننشستهاند و هر روز با شیوههای جدید به تولید مواد جدید میپردازند و آن را وارد جامعه
میکنند و در واقع برای همه افراد با نوعی توجیه مورد نظر و مورد پسند همراه است.
فرماندار مشهد عنوان کرد :این امر ،امری گسترده است و در مقابل ما نیز بایستی برنامههای جدید و متنوع در این عرصه داشته
باشیم و نبایستی به روشهای سنتی ،عادی و کم اثر بسنده کنیم و تالش میکنیم با اقدامات بروزتر و کارآمد با مواد مخدر به مقابله
بپردازیم.
فرماندار مشهد عنوان کرد :امروزه فضای مجازی دراین خصوص فعالیتهای گستردهای انجام میدهند و ما نیز نبایستی از فضای
مجازی غافل شویم
گلستانی فر تصریح کرد :ما در نظام جمهوری اسالمی در عرصه مواد مخدر تجربیات ارزش مندی داریم که در هیچ کجای دنیا وجود
ندارد ،این تجربیات شامل ابتکارات و ایدههای سازنده است همان چیزی که موضوع این جشنواره است و در دستور کار آن قرار
گرفته است.
فرماندار مشهد اظهار کرد :در واقع ما مشکل را شناختیم و آن را اولویت قرار دادیم و حاضر هستیم همه سرمایههای خود را برای
حفظ جامعه بکار ببریم.
وی اضافه کرد :امروزه همه پیش رفتهای ما متکی بر جوانان است که دشمن میخواهد آنها را از ما بگیرد.
رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد یادآور شد :امیدواریم این جشنواره نیز نقطهای باشد برای اینکه از
نظر و ایده همه مردم در این زمینه استفاده کنیم.

تسنیم
09/90/42
نماینده تاماالختیار دانشگاههای آزاد در استانهای خراسان :

دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در استانداری خراسان رضوی
راه اندازی شود
خبرگزاری تسنیم :نماینده تاماالختیار دانشگاههای آزاد در استانهای خراسان گفت :دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه در استانداری
خراسان رضوی راه اندازی شود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ،عبدالمجید حلمی امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه آزاد
مشهد اظهار داشت :دانشگاه به عنوان محور اصلی آموزش و پژوهش در کشور شناخته می شود بر همین اساس باید در جامعه نیز تاثیر
گذار باشد.
وی با اشاره به اینکه ما رتبه  32را در تولید مقاالت علمی کشور را در دنیا در اختیار داریم افزود :اما متاسفانه ما در اثربخشی و به
کارگیری این مقاالت رتبهای باالی  36را در جهان دارا هستیم.
حلمی با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت گفت :به نظر می رسد باید دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه در استانداری خراسان
رضوی راه اندازی شود .راهاندازی شرکتهای دانش بنیان در استان و کشور نیز میتواند در توسعه علمی کشور موثر باشد.
نماینده تاماالختیار دانشگاههای آزاد در استانهای خراسان تصریح کرد :برای حل مشکالت استان افزایش ارتباط میان دانشگاه و
نهادهای اجرایی می تواند به حل این مشکالت تسریع بخشد باید بحثهای مطالعاتی و مشاورهای را در هر طرح به دانشگاهها واگذار
کرد.

تسنیم
09/90/42
استاندار خراسان رضوی :

شبکه دانشگاهیان خراسان رضوی راه اندازی
میشود
خبرگزاری تسنیم :استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شبکه دانشگاهی خراسان رضوی راه اندازی می شود گفت :این شبکه می
تواند تاثیرات بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ،علیرضا رشیدیان در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه آزاد
مشهد،با اشاره به اینکه شهر مشهد و دانشگاه های این استان می تواند در سطح منطقه تاثیر گذار باشند اظهار داشت :خراسان رضوی
بیش از  326مرکز دانشگاهی در اختیار دارد که در این مراکز بیش از  166هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند.
وی با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه دو بال اصلی انقالب اسالمی هستند افزود :از این تعداد نیز بیش از  06هزار دانشجو در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل میکنند
رشیدیان در خصوص برگزاری نمایشگاههای فناوری اظهار کرد :برگزاری این نمایشگاهها نشاندهنده ظرفیتی است که نباید تنها به
هفته پژوهش محدود شود؛ این تولیدات میتواند در بیرون از دانشگاه موثر باشد؛ امیدواریم در آینده شاهد دانشگاههای تراز اول در
کشور باشیم.
رشیدیان با بیان اینکه شبکه دانشگاهی خراسان رضوی راه اندازی می شود تصریح کرد :این شبکه می تواند تاثیرات بسیار مثبتی را به
همراه داشته باشد.
«به دنبال راهاندازی شبکه دانشگاهی خراسان رضوی هستیم» گفت :راهاندازی این شبکه میتواند برای پیشرفت استان بسیار موثر
عمل کند.یکی از اهداف ما این است که ارتباط صنعت با دانشگاه افزایش یابد تا موضوع اشتغال به عنوان یکی از دغدغه های اصلی
دانشجویان حل شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت دانشگاهها بدون مشارکت دانشگاهیان امکانپذیر تیست اظهار داشت:
استانداری خراسان رضوی سعی کرده در حوزه بانوان ،مساله آب و… از ظرفیت دانشگاهها بهرهمند شود تا مشکالت این حوزه را رفع
کند.

تسنیم
09/90/42
معاون استاندار خراسان رضوی :

طرح زمانبندی تردد خودروهای سنگین در مشهد
اجرا میشود
خبرگزاری تسنیم :معاون استاندار خراسان رضوی گفت :با توجه به افزایش جمعیت مشهد در هفته آینده گستره محدوده طرح ترافیک
از روز شنبه افزایش پیدا میکند ضمن اینکه تردد خودروهای سنگین نیز به صورت زمان بندی انجام میشود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ،محمد حسن واحدی در کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای مشهد که صبح امروز در محل
استانداری برگزار شد ،اظهار داشت :با توجه به ورود  0هزار و 366زائر پیاده از جنوب استان به سمت مشهد و 6هزار زائر از شمال
استان و حرکت زائران پیاده از داخل استان به شهر مشهد طی روزهای آینده با جمعیت گستردهای از زائران روبه رو هستیم و از آنجا
که معضل آلودگی هوا در شهر مشهد به مرحله هشدار رسیده باید تدابیر ویژهای برای این ایام اتخاذ شود.
وی افزود :با وجود اقدامات دبیرخانه کارگروه آلودگی هوای مشهد اما متاسفانه شاهد اثرگذاری این اقدامات در سطح شهر نیستیم امروز
آلودگی هوای مشهد به  312رسیده است و هوای مشهد در شرایط ناسالم و هشدار قرار دارد.
واحدی خاطرنشان کرد :تمامی دستگاههای اجرایی متولی کاهش آلودگی هوا باید پای کار بیایند وظیفه ما هشدار به شهروندان و کاهش
آالیندهها است از طرفی مشکل اصلی ما در بحث کاهش آلودگی هوا فرهنگ سازی است که محیط زیست با همکاری اصحاب رسانه
باید در این زمینه ورود جدی پیدا کنند.
معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با وجود اجرای طرح محدوده ترافیکی اما شاهد افزایش تعداد خودروها در سطح
شهر هستیم افزود :تدابیر ویژهای باید اتخاذ شده است با توجه به تردد  0هزار تاکسی فرسوده در شهر مشهد تاکسی های فرسوده
فعالیت خود را در نقاط حاشیه شهر انجام خواهند داد ضمن اینکه تمامی خودروها باید برگه معاینه فنی داشته باشند در غیر این صورت
متوقف و به پارکینگ ارجاع داده میشوند.
واحدی افزود :طرح جامع کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی توسط محیط زیست تامین اعتبار و بازنگری میشود و در آینده بر اساس
این طرح حرکت خواهیم کرد از طرفی طرح مدیریت زمانی فعالیتهای مشهد را مصوب کردهایم که حرکت جدیدی است و در شورای
عالی ترافیک کشور به تصویب خواهد رسید.
وی با بیان اینکه روز چهارشنبه در تهران طرح بازنگری جامع حمل و نقل مشهد در شورای عالی ترافیک کشور مورد بررسی قرار
میگیرد و به صحن علنی شورای عالی ترافیک کشور برای اجرایی شدن میرود.
معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد :مشهد با توجه به حضور گسترده زائران و مسافران شرایط خاصی دارد لذا باید
دبیرخانه کارگروه آلودگی هوای مشهد به صورت روزانه فعال باشد و مباحث آلودگی هوا را رصد کند ضمن اینکه در یک هفتهای که هوا
شرایط ناپایدار دارد کارگروه کاهش آلودگی هوا به ریاست فرماندار روز در میان تشکیل میشود.
وی با اشاره به اینکه با  0و نیم میلیون متر مکعب گاز نیروگاههای استان تامین میشود اظهار کرد :با کمک نیروگاههای مشهد نامهای
برای وزارت نفت ارسال میکنیم تا با توجه به شرایط هشدار مشهد سهمیه گاز استان افزایش پیدا کند.

واحدی خاطرنشان کرد :محدوده ترافیکی شهر مشهد توسعه پیدا خواهد کرد در حال حاضر هفت و نیم متر مربع گستره طرح ترافیکی
است که به 32کیلومتر مربع توسعه مییابد به همین منظور از روز شنبه این طرح افزایش پیدا میکند و به طور گسترده از عید نوروز اجرا
میشود.
وی عنوان کرد :در آینده طرح محدوده ترافیکی بدون حضور نیروی انتظامی اعمال میشود و هر خودرویی که وارد محدوده شود به
محض ورود با ارسال پیامک به وی تذکر داده و 16هزار تومان جریمه میشود اما از روز شنبه به مدت یک هفته افزایش گستره محدوده
طرح زوج و فرد اعمال میشود.
معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد :اداره محیط زیست با همکاری شهرداری مشهد ملزم هستند با نقاط آلوده برخورد
کنند و تیمهای نظارتی خود را به  36تیم باید افزایش دهند .همچنین تردد موتورسیکلت در محدوده طرح و تردد تاکسیهای فرسوده
در بافت مرکزی ممنوع است.

تسنیم
09/90/42
استاندار خراسان رضوی :

پژوهشهای دانشگاهی خراسان رضوی باید کاربردی شود
خبرگزاری تسنیم :استاندار خراسان رضوی گفت :پژوهشهای دانشگاهی خراسان رضوی باید کاربردی شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ،علیرضا رشیدیان ظهر امروز در بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه
آزاداسالمی مشهد ،ضمن ابراز خرسندی از این حضور اظهار داشت :اولویت دانشگاههای استان ایجاد شبکهای بین دانشگاهی باشد تا
از ظرفیت و توان و نیروی انسانی علمی هم بهره برده و همافزایی نمایند.
وی با اشاره به وجود  06هزار دانشجوی تحصیالت تکمیلی در استان گفت :امیدواریم سمت و سوی پایاننامهها به سویی هدایت شود
که بر روی حل مسایل و مشکالت اجتماع متمرکز شویم.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با اشاره به اینکه استان ،رتبه نخست پژوهش و نوآوری کشور را در سال جاری کسب کرده است
گفت :با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها ،باید کاربردی کردن پژوهشها را جدی گرفت.
این نمایشگاه باحضور معاونتها ،دانشکدهها و پژوهشکدههای دانشگاه آزاداسالمی مشهد ،ازسوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
آزاد اسالمی مشهدو با محوریت و تالش دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ،در  06غرفه روزهای  11تا  16آذرماه ،در سالن تربیت بدنی
دانشگاه در سایت قاسم آباد دایر است.

تسنیم
09/90/42
فرماندار مشهد مقدس :

معضل آلودگی هوا در طرح تفصیلی مشهد
بررسی شود
خبرگزاری تسنیم :فرماندار مشهد مقدس گفت :معضل آلودگی هوا باید در طرح جامع و تفصیلی مشهد مقدس مورد اهتمام واقع شود .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ،علی محمد گلستانی فرد صبح امروز در کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوای مشهد که در
محل استانداری برگزار شد اظهار داشت :باید تدابیر بلند مدت و اساسی برای مدیریت و کاهش الودگی هوای مشهد به عنوان کالن یک
کالن شهر مورد توجه قرار گیرد چرا که مهمترین معضل و آسیب جدی شهر مشهد بحث آلودگی هوا است که اگر تدابیری برای ان
اندیشیده نشود کار در آینده به مرتب پیچیده تر میشود.
وی افزود :برای رفع معضل آلودگی شهر مشهد نباید از فرصت طالیی طرح جامع و تفصیلی غافل شویم و در کنار بحث کاربری،
بلندمرتبه سازی و تراکم ،معابر و ...به معضل الودگی هوا نیز توجه شود.
فرماندار مشهد خاطرنشان کرد :مجموعه فرمانداری مشهد تا به امروز هیچ اطالعی از روند طرح جامع تفصیلی ندارد به همین دلیل
نمیتواند در این راستا اقداماتی انجام دهد.
گلستانی فرد با بیان این مطلب که با توجه به افزایش تعداد زائران طی هفته آینده در مشهد مقدس و پایداری هوا شدت آلودگی هوا
افزایش پیدا میکند گفت :باید تصمیمات جدی در حوزه رفع آلودگی هوای مشهد گرفته شود تا از مرحله هشدار فراتر نرویم چرا که با
ورود به مرحله بحران مدیریت آلودگی هوا بسیار دشوار میشود.
وی اظهار کرد :تغییر سوخت نیروگاهها ،توسعه طرح محدوده ترافیک شهر مشهد به صورت موقت ،تعطیلی مدارس در بین التعطیلی
هفته آینده و آگاهی بخشی به مردم و جلوگیری از تردد بیش از حد وسایل نقلیه شخصی از جمله تدابیری است که میتوان برای
جلوگیری ازآلودگی هوای مشهد مورد توجه قرار داد.

خراسان
09/90/42
در پاسخ به خراسان
استاندارخراسان رضوی:

ایده آل ما ردیف مستقل بودجه برای حاشیه مشهد است
استاندار خراسان رضوی از پیگیری تصویب بسته پیشنهادی ساماندهی حاشیه شهر مشهد در دولت خبر داد و گفت :با تصویب این
بسته پیشنهادی و آغاز ساماندهی حاشیه شهر ،فرآیندی ایجاد خواهد شد که توسعه متوازن شهر را دنبال کنیم .علیرضا رشیدیان در
پاسخ به این سوال خراسان که «با توجه به تعریف نشدن ردیف مستقل بودجه برای ساماندهی حاشیه شهر ،به نظر می رسد این
موضوع در حاشیه برنامه های دولت قرار بگیرد» ،گفت :ایده آل ما نیز تعریف ردیف بودجه ای مستقل برای این موضوع بود که حتی با
بودجه اندک به صورت مستقل دیده شود .با این وجود عالوه بر دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور ،جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور نیز حساسیت خاصی روی موضوع حاشیه شهر دارد و در صحبتی که با ایشان داشته ام اعالم کرده اند که حتما باید برای
حل این مسئله چاره اندیشی شود.رشیدیان درباره نادیده گرفته شدن اعتبار ساماندهی حاشیه شهر مشهد در بودجه سال  30افزود :کل
بودجه پیش بینی شده برای استان ها معادل  36درصد کل بودجه عمرانی کشور است که رقم قابل توجهی نیست اما خوشبختانه ردیف
هایی در بودجه وجود دارد که می توان از آن برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد استفاده کرد و عالوه بر دکتر نوبخت ،وزیران مربوطه
نیز به ما قول داده اند که در این زمینه همکاری الزم را داشته باشند .استاندار خراسان رضوی درباره پیگیری این موضوع گفت :روز
گذشته (یکشنبه) در تهران بودم و امروز (دوشنبه )نیز مجدد به تهران خواهم رفت و در جلسات مستمری که برگزار می شود این
موضوع را پیگیری خواهم کرد .استاندار به این نکته نیز اشاره کرد که فعالیت ها و اطالع رسانی رسانه ها در ایجاد حساسیت نسبت به
موضوع حاشیه شهر مشهد و جلوگیری از فراموش شدن این مسئله موثر بوده است.

خراسان
09/90/42
در همایش تجلیل از پژوهشگران اعالم شد:
بحران آب و حاشیه نشینی زیر ذره بین شبکه دانشگاه های استان

100استاد دانشگاه برای رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد اعالم آمادگی کردند
عبدالهی -به پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد ،شبکه دانشگاه های خراسان رضوی برای هماهنگی بیشتر در مسیر توسعه استان
تشکیل می شود .این خبری بود که صبح دیروز در همایش تجلیل از پژوهشگران دانشگاه های آزاد اسالمی استان مطرح شد .همایشی
که عالوه بر استاندار خراسان رضوی و مسئوالن عالی رتبه دانشگاه های آزاد استان ،دانشگاهیان دیگر از جمله روسای دانشگاه پیام نور
استان ،جهاد دانشگاهی ،پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در آن حضور داشتند .رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
نیز در نشست خبری روز گذشته با اشاره به این که دبیرخانه این شبکه دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد می شود گفت :با
ایجاد شبکه دانشگاه های خراسان رضوی ،تعامالت و هماهنگی های بین دانشگاه ها افزایش می یابد و می توانیم از تجمیع توان علمی
دانشگاهیان برای توسعه استان و حل مشکالتی همچون بحران آب ،حاشیه نشینی و آلودگی هوا چاره اندیشی کنیم .
برپایی نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه آزاد مشهد
به گزارش خراسان ،استاندار که صبح دیروز در آیین گشایش نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد حضور یافته بود،
پس از بازدید از غرفه های نمایشگاه ،در جمع استادان و دانشجویان گفت :خراسان رضوی با  326مرکز دانشگاهی و  166هزار
دانشجو از ظرفیت علمی مطلوبی برخوردار است و با توجه به ویژگی های مرکز استان در این حوزه ،مشهد باید به عنوان قطب علمی
منطقه در کشورهای همسایه نیز تاثیرگذار باشد .علیرضا رشیدیان به جلسه چند روز گذشته خود با دبیر شورای عتف (شورای عالی
علوم  ،تحقیقات و فناوری) اشاره و اظهارکرد :پیشنهاد کرده ایم که از بودجه های پژوهشی برای حمایت از پایان نامه های تحقیقاتی در
راستای حل مشکالت استان استفاده شود که در صورت موافقت مشارکت دانشگاه های خراسان رضوی در حل مسائل جامعه افزایش
خواهد یافت.
اثربخشی پژوهش ها رضایت بخش نیست
در ابتدای این جلسه ،نماینده رئیس دانشگاه آزاد در استان های خراسان به ضرورت توجه به اثربخش بودن پژوهش ها اشاره و اظهار
کرد :وضعیت اثربخشی پژوهش ها چندان رضایت بخش نیست که باید با تالش دانشگاهیان در مسیر استفاده از فناوری های نوین و
تولید ثروت این نقیصه را رفع کرد .دکتر "عبدالحمید حلمی" وجود بوروکراسی های اداری برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در
دانشگاه ها را یکی از مشکالت موجود دانست و خواستار رفع موانع موجود در این زمینه شد.
اعالم آمادگی برای رفع مشکالت حاشیه شهر
دکتر حلمی با اشاره به اعالم آمادگی استادان دانشگاه آزاد برای حل مشکالت استان گفت :هم اکنون 366نفر از استادان دانشگاهی
آمادگی خود را برای رفع مشکالت حاشیه نشینی در مشهد اعالم کرده اند که با تعامل استانداری می توان به نتایج خوبی در این
خصوص دست یافت .در ادامه این مراسم دکتر شیخ االسالمی رئیس دانشگاه آزاد واحد مشهد ،دکتر طوسی زاده معاون پژوهشی و
تعدادی از معاونان و مسئوالن این دانشگاه نظرات خود را بیان کردند .آیت ا ...معصومی نماینده ولی فقیه و

عضو مجلس خبرگان نیز از حضور استاندار در این مراسم تقدیر کرد .همچنین در پایان برنامه تعدادی از پژوهشگران برتر دانشگاه
های آزاد استان تقدیر شدند.
سهم پژوهش؛ 36درصد اعتبارات دانشگاه
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز ظهر دیروز در نشست خبری هفته پژوهش از سهم  36درصدی پژوهش های دانشگاهی از اعتبارات
این دانشگاه خبر داد و گفت :در افق کالن این سهم 36 ،درصد پیش بینی شده است اما به دلیل باال بودن هزینه های جاری دانشگاه،
بیش از  36درصد بودجه کل که حدود  36میلیارد تومان می شود برای هزینه کرد در حوزه پژوهش محقق خواهد شد .دکتر کافی درباره
بودجه انجمن های علمی نیز گفت :سال گذشته از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری 306 ،میلیون تومان اعتبار به انجمن های علمی
دانشگاه اختصاص یافت که امسال به دلیل مشکالت اقتصادی موجود ،از اولویت های هزینه کرد این معاونت خارج شده است .وی
افزود :سهم پژوهش در بودجه های دستگاه های اجرایی نیز در بودجه پیشنهادی امسال حذف شده که به نظر می رسد دلیل آن هزینه
کرد بی رویه این بودجه ها در دستگاه های اجرایی بوده است .
درخواست انتشار سومین مجله ISI
معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به این که هم اکنون  1مجله دانشگاه فردوسی مشهد دارای اعتبار  ISIاست
گفت :درخواست انتشار سومین مجله  ISIدانشگاه نیز ارائه شده است که امیدواریم تا پایان امسال به نتیجه برسد .دکتر بهرامی
گزارشی از تعداد مقاالت علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های گذشته ارائه و اظهار کرد :در سال گذشته  1666مقاله
علمی و پژوهشی و  673پایان نامه مقطع دکترا توسط استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شده که نسبت به سال های
گذشته افزایش یافته است .معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی کل اعتبار صندوق پژوهش و فناوری استان را حدود  1میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :بر اساس قرارداد  666میلیون تومانی عاملیت با این صندوق ،وام های کم بهره در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
در حاشیه :
*طبق اعالم قبلی ،استاندار راس ساعت  7صبح در دانشگاه آزاد مشهد حضور یافت و پس از قرائت فاتحه بر مزار شهدای گمنام،
بیش از  36دقیقه از وقت خود را به بازدید از غرفه های نمایشگاه و گفت و گو با پژوهشگران اختصاص داد که با استقبال دانشگاهیان
مواجه شد.

خراسان
09/90/42
استاندار:

یارانه پردرآمدهای استان  2برابر بودجه عمرانی است
استاندار خراسان رضوی گفت :طبق برآورد اولیه انجام شده ،با حذف یارانه پردرآمدهای استان ،اعتباری در اختیار استان قرار می گیردکه معادل  0برابر بودجه عمرانی یک سال استان است .
علیرضا رشیدیان صبح دیروز در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد استانداران مبنی بر مشارکت در اجرای طرح حذف یارانه پردرآمدها
گفت :در جلسه استانداران با رئیس جمهور پیشنهادی مطرح شد که طبق آن استانداران با شناسایی درصدی از ثروتمندان استان ها،
پیشنهاد حذف یارانه آن ها را ارائه و بودجه حاصل از آن را برای توسعه همان استان استفاده کنند.
رشیدیان با اشاره به این که هنوز مشخص نیست این پیشنهاد مورد تایید هیئت دولت قرار بگیرد یا خیر ،گفت :طبق برآورد اولیه انجام
شده ،بودجه ای که از اجرای این طرح حاصل می شود  0برابر بودجه عمرانی یک سال استان خواهد بود که می تواند در حل مشکالت و
توسعه استان بسیار موثر باشد .شایان ذکر است بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال  31معادل  132میلیارد تومان بوده است.
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مطالبات مردم رشتخوار از استاندار
جمعی از اهالی شهرستان رشتخوار در آستانه سفر استاندار خراسان رضوی به این شهرستان  26هزار نفری خواستار رفع مشکالت
اصلی مردم از جمله تجهیز بیمارستان ،چهار بانده شدن محور رشتخوار تربت حیدریه ،راه اندازی کنار گذر شهر رشتخوار ،تکمیل
پروژه های ناتمام ازجمله استخر شنا ،شبکه بهداشت و ...شدند .
رضا حسین زاده یکی از اهالی شهرستان رشتخوار خواستار توجه مسئوالن استانی و کشور به شهرستان رشتخوار شد و گفت :پروژه
آسفالت محور شعبه به جنگل و رشتخوار  -فریمان  -چخماق از پروژه های ملی فراموش شده ای است که بیش از  36سال است کار
مطالعات و زیر سازی آن آغاز شده ولی با تمام شدن اعتبارات دیگر خبری از پیگیری این پروژه های ملی برای آسفالت نیست .
وی اظهار کرد :رشد و پیشرفت شهرستان رشتخوار در سایه توجه و همراهی مسئوالن استان و کشور میسر می شود و این کار
می تواند رشد و توسعه رشتخوار را در پی داشته باشد .یکی دیگر از شهروندان گفت :مطالبات شهرستان رشتخوار از استاندار خراسان
رضوی تأمین اعتباربرای پروژه هایی است که سال هاست کلید خورده است .رضایی گفت :تأمین اعتبار رسیدگی به مشکالت حمل و
نقل ،منابع آب ،رسیدگی به مشکالت بخش کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار ،مسائل آموزشی ،بهداشت و
درمان ،تربیت بدنی و فرهنگ از مسائلی است که باید استاندار با دست پر به شهرستان رشتخوار بیاید .وی افزود :وعده های بدون
عمل برخی از مسئوالن استانی و کشوری که در گذشته به این شهرستان سفر کرده اند موجب دلسردی مردم شده است .جمعی از
جوانان رشتخوار هم از استاندار خراسان خواستند تا به نوعی در این شهرستان برای جوانان فرصت های شغلی ایجاد شود تا با
پشتوانه ای گرم بتوانند به تحصیالت خود ادامه دهند و دغدغه نبود شغل را نداشته باشند .محمد ساالری که فارغ التحصیل یکی از
دانشگاه های کشور که هم اکنون مشغول به مغازه داری است می گوید :علت وجود نیروهای غیر بومی در اکثر ادارات رشتخوار چیست و
چرا باید با داشتن نیروهای تحصیل کرده بومی از نیروی غیر بومی در اکثر پست های اداری استفاده شود؟ یک شهروند رشتخواری هم
خواستار ساماندهی چهره این شهر شد که سالیان سال است تغییری نکرده است وهیچ گونه مکان تفریحی آموزشی در این شهر وجود
ندارد .وی اظهار کرد :از آن جایی که این شهرستان از لحاظ اشتغال بسیار مستعد است می طلبد تا از سرمایه گذاران بخش خصوصی
که تمایل به سرمایه گذاری در این شهرستان دارند حمایت شود .
به گفته وی جلب و جذب سرمایه گذار در شهرستان نیز نیازمند رصدو پیگیری استاندار برای رفع مشکالت اداری آن ها در استان
است.وی با بیان این که توسعه بخش کشاورزی نیازمندزمین ،آب و نیروی انسانی است افزود :تمام این ظرفیت ها ،منابع موجود در
شهرستان و موقعیت جغرافیایی ویژه آن زمینه و بسترمناسب در شهرستان را برای توسعه همه جانبه فراهم کرده است که نیازمند
مدیریت و برنامه ریزی صحیح است .جمعی از اهالی و کسبه های این شهرستان نیز خواستار تأسیس بانک ها و ادارات از جمله
تأسیس بانک صنعت و معدن ،رفاه ،بانک توسعه تعاون و اداره ثبت اسناد و ...در این شهرستان برای رفاه حال عموم شدند .
جمعی از روستاییان این شهرستان نیز عالوه بر درخواست گاز رسانی به روستای خود خواستار تامین روشنایی معابر وراه اندازی
صندوق مهر امام رضا(ع) در این شهرستان شدند .باقری ،عضو شورای اسالمی شهرستان رشتخوارهم با اشاره به این که

سال هاست از وعده تبدیل روستاهای «باسفر» و «سنگان» به شهر می گذرد ولی هنوز این وعده عملی نشده است ،گفت :رسیدگی به
مشکالت بخش بهداشت و درمان ،ارتقای سطح برخی از ادارات شهرستان ،رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی اعم از صنعتی،
کشاورزی و دامپروری و پیگیری احداث شهرک صنعتی و مجتمع های فوالدی از مهم ترین مطالبات مردم و مسئوالن شهرستان
رشتخوار از استاندار است .
دکتر مهدی کالتی عضو دیگر شورای اسالمی شهرستان رشتخواراصلی ترین خواسته های مردم رشتخوار در بخش سوخت را گاز
رسانی به مناطق روستایی شهرستان دانست و گفت:متاسفانه بارها مسئوالن قول گاز رسانی به برخی از روستاهای شهرستان را
داده اند .وی با اشاره به مالقات های عمومی مسئوالن شهرستان با مسئوالن استانی و کشور گفت :هنوز مطالبات مبلغی از محل
اعتبارات ماده  376به این شهرستان داده نشده و برخی از پروژه های موجود در شهرستان دوران فرسود گی خود را به دلیل نرسیدن
اعتبار سپری می کنند.
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پس از  7روز آلودگی هوا در مشهد راه های کاهش آلودگی هوا اعالم شد

افزایش محدوده طرح ترافیک در مشهد از  40آذر
آلودگی هوای مشهد این روزها به حدی است که با چشم غیر مسلح هم می توان متوجه آن شد .مشهدی ها از سه شنبه گذشته در
هوایی تنفس می کنند که در شرایط ناسالم و هشدار است .روز گذشته هم برای هفتمین روز متوالی شاخص کلی کیفیت هوا  312پی
اس آی و در شرایط هشدار بود .به گزارش خراسان "محمد حسن واحدی" معاون امور عمرانی استاندارخراسان رضوی در جلسه
"کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا" که صبح روز گذشته در استانداری خراسان رضوی برگزار شد،گفت:دستگاه های متولی کاهش
آلودگی هوا "مالحظات و رودربایستی" را کنار بگذارند تا اگر مریضی در اثر آلودگی هوا درگذشت ما که پشت میز این کارگروه نشسته
ایم ،کمترین تقصیر را داشته باشیم ،اقدامات الزم را برای کاهش آلودگی هوا بدون هیچ مالحظه ای انجام دهید تا آلودگی هوا مهار
شود.
بحران در راه است
همچنین"صالحی" مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیزبا اشاره به وضعیت هوای شهر مشهد گفت:هر روز مصرف انرژی
افزایش می یابد ،نیروگاه که نقش زیادی در آلودگی هوا دارد سوخت مازوت مصرف می کند و هرروز یک برج در شهر سربر می آورد ،به
نظر می رسد درشهرمشهد به سمت بحران پیش می رویم .اکنون وضعیت آلودگی هوا از شرایط ناسالم عبور کرده و در شرایط هشدار
است البته در برخی ایستگاه ها از شرایط اضطرارهم عبور کرده است و حتی به شرایط بحران نیزنزدیک شده ایم .وی با بیان این که
روز سه شنبه شاخص کلی کیفیت هوا در مناطق نخریسی  ،تقی آباد و خیام در شرایط هشدار بوده است ،تصریح کرد :حداقل باید
مدارس در مقطع دبستان و پیش دبستان در این محدوده تعطیل شود اما به نظر می رسد در این موارد اغماض می شود .صالحی یادآور
شد :در اطراف میدان شریعتی (تقی آباد ) 2بیمارستان بزرگ وجود دارد و بیماران آلوده ترین هوا را تنفس می کنند.
عذرخواهی از شهروندان
وی با بیان این که از همه بیشتر اداره کل حفاظت محیط زیست مقصر است ،گفت :از شهروندان عذرخواهی می کنم که زمینه انجام
وظیفه مهیا نشده است البته مشکل ما با فرستادن یک مدیر به دادگاه حل نمی شود ،چون  0هزار تاکسی فرسوده در مشهد هر روز دود
را وارد حلق مردم می کنند .همچنین اتوبوس های فرسوده در حال تردد هستند .شهرداری که زحمات زیادی برای مردم شهر می کشد،
به جای هزینه کردن برای گل  ،المان و  ...اتوبوس های فرسوده را تعویض کند.
صالحی یادآورشد:شهر مشهد با یک میلیون خودرو ،فقط  1خودروی گشت کنترل خودروهای آالینده هوا را دارد و اگر چه سال گذشته با
تخصیص  666میلیون تومان اعتبار دستگاه های سنجش آلودگی هوا وارد مدار شد اما اداره کل حفاظت محیط زیست به شرکت
نگهدارنده این دستگاه ها بدهکار است و تا چند وقت دیگر حتی همین سنجش را هم نخواهیم داشت.
تداوم آلودگی
هم چنین دکتر "اسماعیلی "مدیر مرکزپایش آالینده های زیست محیطی مشهد نیز از وضعیت هوای مشهد گزارشی ارائه کرد وگفت:
طی  71روز از پاییز امسال  16روز هوای مشهد در وضعیت ناسالم و هشدار بوده و فقط  3روز هوا پاک بوده است و امروز(سه شنبه)
برای هفتمین روز  ،هوا در شرایط هشداراست .وی اظهار کرد :هوای مشهد در  03درصد از روزهای آذرماه در

وضعیت هشدار قرار داشته و فقط  1روز هوا پاک بوده است .در روزهایی که هوا سالم بوده نیز شاخص کلی کیفیت هوا نزدیک به شرایط
ناسالم (باالتر از 76پی اس آی) بوده است .هم چنین دکتر"مجیدحبیبی نوخندان" مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی به شرایط آب و
هوایی طی هفته گذشته و پیش بینی ها برای هفته آینده اشاره کرد و گفت :طی این هفته و هفته آینده پایداری هوا در مشهد ادامه دارد؛
البته بر اساس مطالعاتی که انجام شده ،جریان پایدار از سمت پایانه های بین شهری به نخریسی  ،تقی آباد و خیام در حرکت است و
این آلودگی ها نه تنها به خاطر ترافیک بلکه به دلیل هسته های آالینده است که پیشنهاد می شود پایانه ها به مناطق کمتر آلوده منتقل
شود .وی با اشاره به پیش بینی های هواشناسی ،از وجود شرایط پایدار برای هوای مشهد تا پایان سال خبر داد" .صادقی" مدیرعامل
شرکت گاز استان نیز درباره جایگزینی گازبا سوخت مازوت در نیروگاه های برق مشهد گفت :نیروگاه های خراسان روزانه  0میلیون
مترمکعب گاز مصرف می کنند البته این که کدام نیروگاه مصرف کند ،براساس تصمیم وزارت نیرو ونفت است ،سهم استان از مصرف
سوخت مازوت در نیروگاه ها  2درصد است .وی افزود :نیروگاه های مشهد و شریعتی گاز مصرف می کنند و تنها نیروگاه توس از سوخت
مازوت استفاده می کند که مکاتبه ای با وزارت نیرو انجام شده اما سیاست این است که نیروگاه توس گاز مصرف نکند" .علی محمد
گلستانی فرد" فرماندار مشهد نیزبا بیان این که از فرصت طرح های جامع و تفصیلی غافل نشویم چرا که کاربری ها ،تراکم ،خیابان ها و
دیگر مسائل شهر در این طرح ها پیش بینی می شود ،گفت :فرمانداری مشهد از روند طرح جامع و تفصیلی مشهد اطالعی ندارد.
"واحدی"معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی در داخل جلسه با شرکت برق منطقه ای استان تماس گرفت و از جانشین مدیر عامل
برق منطقه ای خواست با توجه به شرایط ویژه آلودگی هوای مشهد ،تغییر سوخت مصرفی نیروگاه توس را درخواست کنند .وی با مرور
آیین نامه و شرح وظایف دانشگاه علوم پزشکی ازمشاور اجرایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوال کرد :برای این وظایف در
شرایط هشدار چه اقدامی انجام شده است؟
هشدار معاون استاندار
واحدی سپس با مرور شرح وظایف دیگر دستگاه ها از جمله شهرداری مشهد ،انجام وظایف را در شرایط هشدار درخواست کرد و
خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت :اگر دستگاهی کم کاری می کند به دادگاه معرفی شود و دستگاه هایی که برای کاهش
آلودگی هوا اقدام نکنند یا کم کاری کنند ،به سازمان بازرسی نیز معرفی شوند.
معاون استاندار گفت :با توجه به این که بیشترین آلودگی در هسته مرکزی است ،محدوده جدید طرح ترافیک زوج و فرد که در شورای
ترافیک استان به تصویب رسیده است ،از شنبه هفته آینده به مدت یک هفته اجرا می شود .در پایان این جلسه اطالع رسانی نسبت به
شرایط هوای مشهد در پارک ها و مدارس نقاط آلوده مشهد ،انتقال تاکسی و اتوبوس های فرسوده از هسته مرکزی به مناطق کمتر
آلوده ،متوقف کردن خودروهای فاقد معاینه فنی و موتورسیکلت های دودزا توسط پلیس راهور ،ممنوعیت تردد کلیه موتورسیکلت ها در
محدوده طرح ترافیک ،افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر مترو ،کاهش فاصله زمانی بین متروها حتی در روزهای تعطیل ،لغو فعالیت های
عمرانی از جمله خاکبرداری و حمل و نقل آن در شرایط پایداری هوا ،راه اندازی سرویس ادارات و نهادها به منظور جلوگیری از تردد
خودروهای شخصی ،عضویت مدیر کل مدیریت بحران استان در کارگروه اجرایی و اضطراری آلودگی هوا ،از جمله مهم ترین مصوبات
این کارگروه بود.
در حاشیه :
صدا و سیمای استان مهم ترین غایب این جلسه بود البته سرانجام  1ساعت بعد از شروع جلسه  ،نماینده این دستگاه در جلسه حضور
پیدا کرد.
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در مشهد در این جلسه مصوب شد اما معاون عمرانی ،رسانه ای شدن آن را منوط به صالحدید و تایید
استاندار اعالم کرد که ظهر روز گذشته اعالم شد تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تایید نشده است.

خراسان
09/90/42
معاون استاندار خبر داد

تهیه طرح و نقشه ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی مشهد
طرح ،نقشه  ،مسیر و شاخص های ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی مشهد تهیه شده است و بعد از تعطیالت پایان ماه صفر
درجلسه کمیسیون ماده  6تعیین تکلیف می شود .مهندس "محمد حسن واحدی" معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی در پاسخ به
سوال خراسان با بیان این مطلب گفت :طرح ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی مشهد شامل شاخص ها  ،مسیر و نقشه تهیه
شده است و در جلسه کمیسیون ماده  6که بعد از تعطیالت پایان ماه صفر برگزار می شود ،برای تعیین تکلیف ارائه و بررسی می شود.
وی با بیان این که نحوه مواجهه با ساختمان های از قبل ساخته شده و در حال ساخت متفاوت خواهدبود ،افزود :بازگویی جزئیات این
طرح تبعاتی دارد به همین دلیل بعد از این که طرح دراین جلسه ارائه و نظر اعضای کمیسیون و استانداردریافت و اصالح الزم انجام
شد و به تصویب رسید ،اعالم خواهد شد .وی تصریح کرد :پهنه ارتفاعات جنوبی مشهد از انتهای وکیل آباد تا هفت حوض در نظر
گرفته شده است.

خراسان
09/90/42
استاندار:

یارانه پردرآمدهای استان  2برابر بودجه عمرانی است
استاندار خراسان رضوی گفت :طبق برآورد اولیه انجام شده ،با حذف یارانه پردرآمدهای استان ،اعتباری در اختیار استان قرار می گیرد
که معادل  0برابر بودجه عمرانی یک سال استان است .
علیرضا رشیدیان صبح دیروز در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد استانداران مبنی بر مشارکت در اجرای طرح حذف یارانه پردرآمدها
گفت :در جلسه استانداران با رئیس جمهور پیشنهادی مطرح شد که طبق آن استانداران با شناسایی درصدی از ثروتمندان استان ها،
پیشنهاد حذف یارانه آن ها را ارائه و بودجه حاصل از آن را برای توسعه همان استان استفاده کنند.
رشیدیان با اشاره به این که هنوز مشخص نیست این پیشنهاد مورد تایید هیئت دولت قرار بگیرد یا خیر ،گفت :طبق برآورد اولیه انجام
شده ،بودجه ای که از اجرای این طرح حاصل می شود  0برابر بودجه عمرانی یک سال استان خواهد بود که می تواند در حل مشکالت و
توسعه استان بسیار موثر باشد .شایان ذکر است بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال  31معادل  132میلیارد تومان بوده است.

شهرآرا
09/90/42
نسخه اضطراری درمان آلودگی هوای کالنشهر مشهد پیچیده شد

افزایش محدوده طرح زوج و فرد
طرح محدودیت تردد خودروها در قالب پالکهای زوجوفرد ،از 13آذرماه و بهمدت یکهفتهتا36روز در محدودهای 32کیلومترمربعی اجرا
خواهد شد».اینموضوع یکیاز مصوبههای مهم جلسه کارگروه اضطراری کاهش آلودگی هوا استان بود که روز گذشته و بهدنبال تداوم
وضعیت هشدار آلودگی هوای کالنشهر مشهد ،در استانداری خراسانرضوی تشکیل شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانرضوی در این جلسه جزئیات طرح یادشده را اینچنین توضیح داد :مرز اجرای اضطراری
طرح زوجوفردکردن خودروها در محدوده چهارراه نخریسی ،خیابان فدائیان اسالم ،میدان بسیج ،خیابان بهار ،چهارراهلشکر،
میدانشریعتی ،خیابان احمدآباد ،میدان احمدآباد ،بولوار کالهدوز ،چهارراه ابوطالب ،چهارراه عبدالمطلب ،خیابان عبدالمطلب ،خیابان
کامیاب ،چهارراه راهآهن ،میدان راهآهن ،میدان شهید گمنام ،بولوار وحدت ،میدان وحدت ،میدان 32شهریور ،خیابان 32شهریور و
چهارراه نخریسی است.
محمدحسن واحدی ابراز کرد :خودروهایی که رقم سمت راست پالک آنها زوج است ،در روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه و
خودروهایی که رقم سمت راست پالک آنها فرد باشد ،در روزهای یکشنبه ،سهشنبه و پنجشنبه میتوانند در محدوده طرح ترافیک تردد
کنند و تردد تمام خودروها در روز جمعه در این محدوده آزاد است.وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد :بهمحض تامین
اعتبارات الزم ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ،طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان بازنگری خواهد شد.واحدی با بیان
اینکه پایداری وضعیت هشدار آلودگی هوای مشهد تا هفته آینده تداوم خواهد داشت ،افزود :براساس پیشبینی سازمان هواشناسی،
امروز و فردا (دوشنبه و سهشنبه) پایداری هوا و بروز پدیده وارونگی در سطح مشهد شدت گرفته که سبب افزایش میزان آالیندهها در
هوای این کالنشهر میشود.
�انتقادی به عملکرد صداوسیما
وی با انتقاد از اجرایینشدن برخی مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان اظهار کرد :از صداوسیما نیز گلهمندیم .این نهاد
درخصوص کاهش آلودگی هوا و فرهنگسازی همکاری میکند؛ اما نه آنطور که بایدوشاید .واحدی با بیان اینکه 02درصد آلودگی هوای
مشهد بهدلیل تردد وسایل نقلیه است ،خاطرنشان کرد :شهرداری مشهد با اینکه وظیفهای ندارد ،اما با راه اندازی مرکز پایش
آالیندههای محیط زیست به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کرده و حتی با اداره کل محیط زیست نیز تفاهمنامه همکاری امضا کرده است؛
بنابراین ما از محیط زیست انتظار داریم که نظارتهای خود را افزایش دهد.واحدی خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
اظهار کرد :درصورتی که مدیر یا دستگاهی به وظایف خود بر اساس دستورالعمل کارگروه کاهش آلودگی هوا عمل نکرد باید به دادگاه
معرفی شود؛ زیرا یکیاز فاکتورهایی که میتواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد ،نظارت دقیق و مستمر و اثربخش است.
�پیشبینی تداوم وضعیت هشدار آلودگی هوای مشهد؛ در هفته آینده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسانرضوی عنوان کرد :بهدلیل قرارگرفتن وضعیت هوای مشهد در وضعیت هشدار و
پیشبینی تداوم این وضعیت در هفته آینده ،کارگروه کاهش آلودگی هوای مشهد به ریاست فرماندار و بهصورت روزدرمیان تشکیل
جلسه خواهد داد.

وی تاکید کرد :درحالحاضر پنج اکیپ برای برخورد قانونی با نقاط آلوده در سطح شهر مشهد فعال هستند که با همکاری شهرداری
تعداد این اکیپهای نظارتی باید به 36اکیپ افزایش یابد.
واحدی افزود :با هماهنگی شرکتهای برق منطقهای و گاز استان 0،6میلیون متر مکعب گاز سهمیه نیروگاههای استان باید با اولویت
نیروگاههای مشهد مدیریت شود و مکاتبهای هم با وزارت نیرو برای افزایش این سهمیه انجام خواهد شد .او اضافه کرد :با تصویب
کارگروه کاهش آلودگی هوا ،تاکسیهای فرسوده و اتوبوسهای دودزای مشهد نیز باید ازسوی سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی
به مناطق کمترآلوده شهر منتقلشده و از تردد این وسایل در بافت مرکزی شهر جلوگیری شود.
�تدبیر نشود ،آلودگی هوا به وضعیت بحران خواهد رسید
فرماندار مشهد مقدس هم در این جلسه در سخنانی اظهار کرد :درحالحاضر موضوع آلودگی هوا به یک معضل و آسیب جدی مبدلشده
که اگر تدابیری در اینخصوص اندیشیده نشود ،وضعیت هوای کالنشهر مشهد به وضعیت بحران و اضطرار خواهد رسید.علیمحمد
گلستانیفرد با تاکید بر اینکه برای رفع معضل آلودگی شهر مشهد نباید از فرصت طالیی طرح جامع و تفصیلی غافل شویم ،تصریح
کرد :در کنار مباحثی همچون کاربری ،بلندمرتبهسازی و تراکم ،معابر و ...باید بهموضوع آلودگی هوای مشهد نیز توجه شود.فرماندار
مشهد ابراز کرد :مجموعه فرمانداری مشهد تابهامروز هیچ اطالعی از روند پیشبرد طرح جامع و تفصیلی این شهر ندارد و به همین دلیل
نمیتواند در این راستا اقداماتی انجام دهد.
�16روز در وضعیت هشدار از ابتدای پاییز
مدیر مرکز پایش آالیندههای محیطزیست مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد :از ابتدای پاییز امسال تاکنون ،وضعیت آلودگی هوای
کالنشهر مشهد 16روز در وضعیتهشدار66 ،روز در وضعیت سالم و صرفا  3روز در وضعیت سالم قرار داشت.
رضا اسماعیلی با بیان اینکه امروز (دوشنبه) شرایط آلودگی هوای این کالنشهر برای هفتمینروزمتوالی در وضعیت ناسالم و هشدار قرار
داشت ،تصریح کرد :براساس تحلیل ایستگاههای سنجش آلودگی هوای کالنشهر مشهد ،رقم شاخص کیفیت هوا در هفتروزگذشته در
محدوده هسته مرکزی شهر بسیارزیاد بوده است  .در اینمدت ،بار آلودگی و شاخص کلی کیفیت هوا در ایستگاه تقیآباد بیشاز
عدد 366بوده است.
�باید حداقل مدارس پیشدبستانی و دبستان تعطیل میشد
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسانرضوی نیز اظهار کرد :بهاستناد اطالعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای کالنشهر مشهد،
باید حداقل مدارس پیشدبستانی و دبستان در محدوده نخریسی ،تقیآباد و خیام در روزهای گذشته تعطیل میشد.
حمید صالحی افزود :اداره حفاظت از محیط زیست استان فقط یکنفر کارشناس آلودگی هوا در اختیار دارد و اکیپهای حفاظتی با
همکاری شهرداری و سازمان ترافیک تنها چهارگروه میباشند؛ درصورتیکه در این شهر یکمیلیون خودرو تردد میکنند.
وی با بیان اینکه از شهروندان عذرخواهی میکنیم که امکان اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا فراهم نشده است ،اظهار کرد :قبول
داریم که در موضوع آلودگی هوا ،سازمان حفاظت از محیط زیست از همه بیشتر مقصر است.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز در این جلسه گفت :در سالهایگذشته مطالعات طرح تغییر ساعات کاری
ادارات شهر مشهد انجام شد و حتی بهتصویب کارگروه کاهش آلودگی هوای استان رسید و پساز جمعبندی مقرر شد تا پنجشنبهها
ادارات مشهد تعطیل شوند؛ اما بهدلیل تامیننشدن زیرساختها اجرای این طرح با شکست روبهرو شد.امامیمیبدی با بیان اینکه
پیشنهاد ما این است که این طرح مجدد بررسی و در دستور کار قرار گیرد ،تاکید کرد :از آنجاکه مشهد یک کالنشهر

مهاجرپذیر است ،با تعطیلی پنجشنبهها و بازگشت این افراد به شهرهای خود ،از میزان بار ترافیکی سطح شهر و بهتبع آن آلودگی هوا
کاسته خواهد شد.
حبیبا ...صادقی مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد :درحالحاضر سهمیه روزانه گاز نیروگاه های استان
0،6میلیون متر مکعب است که یکمیلیون مترمکعب آن به نیروگاه فردوس3،6 ،میلیون مترمکعب آن به نیروگاه شریعتی ،یکمیلیون
مترمکعب آن به نیروگاه مشهد و سهمیلیون متر مکعب آن به نیروگاه نیشابور اختصاص داده شده است.

شهرآرا
09/90/42
استاندار خراسانرضوی:

ظرفیت علمی خراسانرضوی
خراسان رضوی با داشتن  326دانشگاه و مرکز آموزش عالی و  166هزار دانشجو که از این تعداد  06هزار نفر در مقطع کارشناسی
ارشد و دکترا تحصیل می کنند ،ظرفیت علمی درخورتوجهی دارد

شهرآرا
09/90/42
حساب سرانگشتی استاندار از مبلغ یارانه پردرآمدهای خراسانرضوی

یارانه ثروتمندان؛  2برابر بودجه عمرانی استان
استاندار خراسان رضوی گفت :برآوردها نشان می دهد اگر یارانه پُردرآمدهای استانمان حذف شود ،رقمی معادل چهار برابر بودجه
عمرانی این خطه ،به خزانه بازخواهد گشت.
به گزارش شهرآرا ،علیرضا رشیدیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه فعالیتهای پژوهشی و همایش برترینهای فناوری دانشگاه اسالمی
آزاد مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار شهرآرا در باره ساز و کار حذف پُردرآمدهای استان از فهرست یارانه بگیران ،عنوان کرد :در
جلسهای که استانداران با دولت داشتند ،پیشنهاد شد مسئولیت حذف اقشار پُردرآمد از یارانه نقدی ،به استان ها واگذار شده است و هر
چقدر استان ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند ،اعتبارات آزادشده به همان نسبت نصیبشان خواهد شد.
وی یادآور شد :اگر آن یک درصد یارانه پُردرآمدهای استانها حذف و در مقابل ،این مبلغ آزادشده به بودجه استانها اختصاص یابد ،هم
بستر کمک به مراکز استانی فراهم می شود و هم برای توسعه و عمران هر خطه ،برنامه ریزی موثرتری انجام میشود.
�ایدئال این بود که ردیفی مستقل حتی با رقم کم دیده شود
رشیدیان همچنین درباره سرنوشت بسته حاشیه شهر مشهد که مقرر بود در قالب یک ردیف ،در الیحه بودجه 30گنجانده شود ،اما از
آن جا افتاد ،اظهار کرد :ایدئال ما این بود ردیفی مستقل ،حتی با رقمی کم ،برای حاشیه شهر مشهد در این الیحه لحاظ شود ،اما این
چنین نکردند .البته اگر بسته حاشیه شهر که از سوی شهرداری ،شورای اسالمی شهر و نمایندگان مشهد ارائه شده است ،در قالب
الیحه ای دیگر مصوب شود ،میتوان باز هم به آن نتیجه مطلوب دست یافت.
وی درباره تامین اعتبار الزم برای ساماندهی موضوع حاشیه نشینی در کوتاهمدت ،عنوان کرد :در بودجه استانها ردیفهایی وجود دارند
که می توان از آن ها برای پیشبرد الاقل بخشی از برنامهها بهره برد .نوبخت ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و
وزاری مربوطه ،برای تحقق این امر ،قول مساعد داده اند.
�دانشگاهها در حوزه پژوهش مسئلهمحور باشند
استاندار خراسانرضوی در همایش برترینهای فناوری و پژوهشی دانشگاه اسالمی آزاد مشهد با اشاره به ظرفیتهای بالقوه
خراسانرضوی در تولید علم ،خطاب به دانشگاهیان و دانشجویان ،گفت :خراسانرضوی با داشتن 326دانشگاه و مرکز آموزش عالی و
 166هزار دانشجو که از این تعداد  06هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل میکنند ،ظرفیت علمی درخور توجهی دارد.
وی توسعه و پیشرفت در علم را جز با اتکا به درون ناممکن دانست و افزود :بی شک برای رسیدن به این مهم باید دانشگاهها در حوزه
پژوهش مسئلهمحور باشند .جدا از آن ،رابطه دانشگاه با صنعت و جامعه گسترده و همهجانبه تبیین شود.
�آمادگی دانشگاه آزاد برای انجام پژوهشهای جامعهمحور
عبدالمجید حلمی ،نماینده تاماالختیار دانشگاه آزاد در استانهای خراسان نیز بهعنوان دیگر سخنران این مراسم از اعالم آمادگی این
دانشگاه برای انجام تحقیقات جامعهمحور گفت و افزود :در فهرست نخستین مشکالت مشهد ،حاشیهنشینی قرارگرفته است

که با توجه به همین مسئله ،دانشگاه آزاد اسالمیمشهد آمادگی دارد تا در صورت موافقت استانداری و با بهرهگیری از توان علمی خود،
این موضوع را بررسی و راهکارهایی برای ساماندهی این معضل و توانمندسازی این بخش از شهر ارائه کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مشهد نیز دراین مراسم تاکیدش را بر کارآفرینی به عنوان اصلیترین شاخصه دانشگاههای نسل جدید قرار
داد و با خبری خوش  ،خطاب به اساتید دانشگاه آزاد اظهار کرد :به دنبال آن هستیم که از ترم آینده ،حقوق استادان کارآفرین را در
مقایسه با دیگر استادان دانشگاه افزایش دهیم.
عباس شیخاالسالمی همچنین به اقدامات موثر و گامهای مفید برای ایجاد مجمع دانشگاههای شرق کشور اشاره داشت.
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معاون استاندار خراسان رضویخبر داد

اجرای طرح زوج و فرد در شهر مشهد به مدت یک هفته
معاون عمرانی استاندار خراسانرضوی گفت :به دلیل قرارگیری وضعیت هوای شهر مشهد در شرایط هشدار محدوده طرح زوج و فرد به
مدت یک هفته از شنبه هفته آینده گسترش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد ،محمدحسن واحدی ظهر امروز در جلسه کارگروه اضطراری کاهش آلودگی هوای استان که در
محل استانداری خراسان رضوی تشکیل شد با اشاره به افزایش میزان آالیندگیهای جوی در هوای کالنشهر مشهد عنوان کرد :امروز
هفتمین روزی است که وضعیت هوای مشهد در شرایط هشدار و ناسالم قرار دارد لذا انجام اقدامات اضطراری برای جلوگیری از رسیدن
به شرایط اضطرار ضروری است.
وی افزود :طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران در انتظار تأمین اعتبار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور است تا مورد
بازنگری قرار گرفته و به اجرا درآید.
معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طرح مدیریت زمانی فعالیتهای شهر مشهد از سوی سازمان حملونقل و ترافیک
شهرداری مشهد تهیه شده است ،ابراز کرد :این طرح در شورای ترافیک استان مصوب شده و برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی به
شورای عالی ترافیک کشور ارجاع شده است.
واحدی ادامه داد:این طرح به گونهای است که ارکان اداری و غیر اداری سیستم فعالیتهای شهر مشهد از نظر زمان شروع و پایان کار
مورد بررسی قرار گرفتهاند و اجرای طرح مدیریت زمانی فعالیتهای شهر مشهد میتواند در روان کردن ترافیک سطح شهر مؤثر واقع
شود.
وی تأکید کرد :چهارشنبه هفته جاری بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد در شورای عالی ترافیک کشور مورد بررسی قرار
میگیرد.
واحدی با اشاره به شرایط خاص مشهد و ورود ساالنه  12میلیون زائر داخلی و خارجی به این کالنشهر عنوان کرد :با توجه به قرارگیری
وضعیت هوای شهر مشهد در شرایط هشدار دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوا باید به صورت روزانه وظایف دستگاهها را رصد کرده و
رونوشتی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه را به سازمان بازرسی استان ابالغ کند.
وی تأکید کرد :براساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی وضعیت هشدار آلودگی هوای کالنشهر مشهد هفته آینده نیز ادامه خواهد
داشت و از آنجا که هفته آینده این کالنشهر میزبان  1میلیون زائر پیاده خواهد بود بنابراین کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر مشهد به
ریاست فرماندار به صورت روز در میان تشکیل خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی تأکید کرد :با هماهنگی شرکت گاز استان و همچنین شرکت برق منطقهای استان  0.6میلیون
متر مکعب گاز سهمیهای روزانه استان با اولویت نیروگاههای شهر مشهد مدیریت خواهد شد.
واحدی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح زمانبندی تردد دستگاههای سنگین در سطح شهر طی هفته آینده عنوان کرد :به پلیس
راهنمایی و رانندگی تأکید شده که همکاریهای الزم را برای اجرای این طرح با شهرداری مشهد داشته باشد.
وی افزود :با توجه به شرایط آلودگی هوای کالنشهر مشهد محدوده طرح زوج و فرد که در حال حاضر حرم مطهر رضوی اجرایی میشود
توسعه یافته و در  32کیلومتر از خیابانهای سطح شهر مشهد هفته آینده اجرایی خواهد شد.
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فرماندار مشهد:
آلودگی هوای مشهد مدیریت نشود ،به مرحله اضطرار میرسد
فرماندار مشهد گفت :اگر آلودگی هوای مشهد مدیریت نشود ،قطعا به مرحله اضطرار و یا حتی بحران میرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد ،علی محمد گلستانیفرد عصر امروز در جلسه کارگروره کاهش آلودگی هوا با اشاره به وضعیت
هشدار آلودگی هوای کالنشهر مشهد اظهار کرد :مدیریت و حل مشکل آلودگی هوای مشهد به عنوان یک کالنشهر نیازمند تدابیر بلند
مدت و کوتاه مدت است.
وی با بیان این که برای رفع معضل آلودگی شهر مشهد نباید از فرصت طالیی طرح جامع و تفصیلی غافل شویم ،افزود :در حال حاضر
موضوع آلودگی هوا به یک معضل و آسیب جدی مبدل شده که اگر تدابیری در این مورد اندیشیده نشود کار در آینده به مراتب پیچیدهتر
میشود.
فرماندار مشهد تصریح کرد :در کنار مباحثی همچون کاربری ،بلند مرتبهسازی و تراکم ،معابر باید موضوع آلودگی هوای مشهد نیز مورد
توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد :در هفته آینده و با افزایش تعداد زائران ورودی به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) ،قطعا آلودگی هوا روند صعودی
پیدا میکند که اگر تصمیمات جدی در راستای رفع آلودگی هوای این کالنشهر گرفته نشود ،وضعیت اضطرار و حتی بحران را هم تجربه
میکنیم.
گلستانیفرد تاکید کرد :مجموعه فرمانداری مشهد تا به امروز هیچ اطالعی از روند طرح جامع و تفصیلی این شهر ندارد و به همین دلیل
نمیتواند در این راستا اقداماتی انجام دهد.
وی افزود :تغییر سوخت نیروگاههای مشهد ،توسعه طرح محدوده ترافیک شهر به صورت موقت ،تعطیلی مدارس در روزهای بین
تعطیلی هفته آینده ،اطالعرسانی وضعیت هوا به شهروندان و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه شخصی در محدوده مرکزی شهر از جمله
راهکارها برای کاهش آلودگی هوا در کوتاه مدت است.
فرماندار مشهد تاکید کرد :اطالعرسانی در شبکههای سراسری صدا و سیما برای آگاهی زائران از وضعیت آلودگی هوای کالنشهر مشهد
ضروری است.
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با حضور استاندار خراسان رضوی صورت گرفت

رونمایی از نخستین دست مصنوعی کشور
نخستین دست مصنوعی کشور با حضور استاندار خراسان رضوی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد ،ظهر امروز با حضور استاندار خراسان رضوی نخستین دست مصنوعی کشور در نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی رونمایی شد.
این دست مصنوعی توسط جمعی از نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی کامالً با امکانات و لوازم داخلی کشور تولید شده است.
نصیر نیکفرجام یکی از مخترعان این طرح در جمع خبرنگاران سبک بودن این دست را یکی از ویژگیهای مهم آن دانست و گفت:
وزن این دست  166گرم است در حالی که نمونه آلمانی آن دو کیلوگرم وزن دارد.
وی با بیان اینکه پنج انگشت این دست حرکت میکنند ،اظهار کرد :در نمونه آلمانی تنها دو انگشت حرکت میکنند؛ بنابراین این دست
برای کمک به جانبازان کشور اهمیت بسیاری دارد.
نیکفرجام در ارتباط با قیمت این دست تصریح کرد :دست مصنوعی در کشور آلمان  66تا  366میلیون تومان قیمت دارد؛ در حالی که
مبلغ دست ایرانی یک میلیون تومان ،یعنی یکپنجاهم قیمت آلمانی است.
این مخترع جوان با درخواست حمایت مسئوالن از این طرح افزود :این طرح در کارخانه اروتز پروتز شرق کشور با نمونههای آلمانی
مقایسه شده و گزارشات تأیید کیفیت آن موجود است.
وی در ارتباط با پروتز سلولی نیز گفت :این پروتز مکمل دست مصنوعی بوده که ترکیبات آن نیز سیلسیوم و جنس آن به صورت پاشش
سلولی و نقطه نقطه است.
گفتنی است؛ طرح دست مصنوعی اثر مشترک نصیر نیکفرجام ،سعید شادکام ،امیر روشنضمیر و سیدهاشم قدمی است.
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استاندار خراسان رضوی:

خراسان رضوی باید به قطب علمی کشور تبدیل شود
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای عظیم پژوهشی استان گفت :خراسان رضوی باید به قطب علمی کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد ،علیرضا رشیدیان ظهر امروز در همایش برترینهای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در سالن
اجتماعات این دانشگاه اظهار کرد :نیروهای انسانی کارآمد و دانشجو که ذهن فعال و خالقی دارند ظرفیت و شدت عظیمی برای استان
محسوب میشوند که میتوانند خراسان رضوی را به قطب علمی کشور تبدیل کنند.
وی از وجود  166هزار دانشجو در استان خبر داد و بیان کرد :بیش از  06هزار دانشجو در مقطع ارشد و دکتری تحصیل میکنند که این
ظرفیت بزرگی برای استان خراسان رضوی محسوب میشود.
وی تصریح کرد :امید است در خراسان رضوی دو بال حوزوی و دانشگاهی در کنار هم به صورت همافزا جهت تعالی استان به کار گرفته
شوند.
استاندار خراسان رضوی در ارتباط با نمایشگاه دستاورد پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی گفت :این نمایشگاهها نباید تنها به هفته پژوهش
و فناوری ختم شود و در حد همین یک هفته باقی بماند بلکه این نمایشگاهها باید استمرار پیدا کند.
وی ادمه داد :یکی از اهداف دولت و استانداری خراسان رضوی این است که شبکه دانشگاهی خراسان را در کنار یکدیگر قرار دهد تا از
ظرفیتهای کارآمد استان استفاده شود.
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فرماندار مشهد:

مشکلی برای اسکان زائران در مشهد وجود ندارد
فرماندار مشهد با اشاره به اینکه در ایام پایانی ماه صفر تمام امکانات الزم فراهم شده است ،گفت :مشکلی برای اسکان زائران در
مشهد وجود ندارد.
محمد گلستانیفرد امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد :امسال پیشبینی میشود حدود  336تا  166هزار زائر
پیاده به مشهد بیایند و در این راستا از مدتها قبل تمام تدابیر الزم اندیشیده شده و هیچ مشکلی در زمینه اسکان ،کمبود دارو و مواد
غذایی وجود ندارد.
وی ادامه داد :تمام دستگاهها و نهادها همکاریهای الزم را برای پذیرایی از زائران داشتهاند و از یک ماه قبل تاکنون برنامهریزیهای
متعددی در ستاد هماهنگی و برنامهریزی سفرها صورت پذیرفته و هماکنون هیچگونه کم و کاستی در هیچ بخشی نداریم.
فرماندار مشهد یادآور شد :مسئوالن مشهد تجربههای زیادی را در ارتباط با استقبال و پذیرایی از زائران در کارنامه خود دارند و امسال
هم با بهرهگیری از این تجارب ،مطابق روال سالیان گذشته برای ارائه خدمت مناسب در مسیرها و ورودیهای شهر مشهد امکانات الزم
فراهم شده است.
به گفته وی خدمت به زائران افتخاری برای مدیران و مسئوالن پایتخت معنوی است و در همین رابطه سایر بخشها نظیر نیروی
انتظامی ،دانشگاه علوم پزشکی ،راه و شهرسازی ،بسیج و هاللاحمر و شهرداریها نیز آمادگی دارند تا به منظور ارائه خدمات به زائران
پیاده اقدام کنند.
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فرماندار سبزوار:

تدوین طرح آمایش سبزوار در دستور کار قرار دارد
فرماندار سبزوار از تدوین طرح آمایش صنعتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سبزوار ،احمد برادران صبح امروز در نشست شورای اداری این شهرستان با بیان اینکه پیگیریهای
زیادی برای تدوین طرح آمایش شهرستان صورت گرفته است اظهار داشت :در این حوزه  0جلسه با مسئوالن و مشاور طرح برگزار
شده که در این مدت کمیتهای متشکل از  3اداره نیز تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در طرح آمایش صنعتی شهرستان به توانمندیهای منطقه ،زیرساختهای موجود و شاخصهها توجه جدی شده است،
تصریح کرد :خوشبختانه نشستهای کارشناسی با این کمیتهها برگزار شده و در حال بررسی موارد مختلف مرتبط با طرح آمایش
هستیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان سبزوار با بیان اینکه بیش از  21درصد اعتبارات ادارات و نهادها اختصاص یافته است ،یادآور شد:
خوشبختانه اعتبارات مربوط به پروژههای نیمهتمام شهرستان به صورت  366درصدی اختصاص پیدا کرده که امیدوار هستیم بهزودی
شاهد افتتاح این پروژهها باشیم.
فرماندار سبزوار با بیان اینکه دانشگاهها ،ادارات و نهادهای دولتی نسبت به دریافت اعتبارات بیشتر از سازمانهای متبوعه خود تالش
کنند ،افزود :توسعه شهرستان از انتظاراتی است که مردم دارند و ما به عنوان خادمان آنها باید در این حوزه تالش بیشتری را داشته
باشیم.
برادران با تاکید بر اینکه سند توسعه شهرستان نقشه راه همه مسئوالن است ،اضافه کرد :بهزودی با تدوین این سند مسیر حرکت
مسئوالن و نهادها مشخص و راه برای تحقق توسعه پایدار هموار میشود.
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فرماندار کاشمر خبر داد

راهاندازی  2ایستگاه برای اسکان و پذیرایی زائران دهه آخر صفر در کاشمر
فرماندار کاشمر از ایجاد و راهاندازی پنج ایستگاه به منظور اسکان و پذیرایی از کاروانهای پیاده زائران حرم مطهر رضوی در این
شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر ،مهدی فروزان صبح امروز در جریان بازدید از نحوه خدماترسانی به کاروانهای پیاده در
ایستگاههای اسکان زائران در این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت :خوشبختانه با برگزاری جلسات مختلف به منظور
هماهنگی و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران ،تمام دستگاههایی که ظرفیت و امکان پذیرایی و اسکان زائران را دارند در آمادگی
کامل به سر میبرند.
وی با بیان اینکه تدابیر الزم در راستای خدمترسانی مطلوب به زائران حرم مطهر علیبن موسیالرضا (ع) در مبادی ورودی و خروجی
شهر در نظر گرفته شده است ،یادآور شد :در این راستا دستگاههای متولی و ذیربط و تمام دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاهایی
که در مسیر عبور کاروانها قرار دارند آماده استقبال از زائران در بحث اسکان و پذیرایی هستند.
فرماندار کاشمر با تأکید بر اینکه بیش از  1هزار نفر از عاشقان و ارادتمندان به اهلبیت(ع) از کاشمر در قالب  32کاروان پیاده عازم
مرقد امام مهربانیها میشوند ،خاطر نشان کرد :عالوه بر زائران کاشمر ،کاروانهای پیاده از شهرستانهای خلیلآباد و بردسکن از این
شهرستان عبور میکنند که به همین منظور پنج ایستگاه برای اسکان و ارائه خدمات به زائران در داخل شهر و در مسیر حرکت کاروانها
پیشبینی شده است.
فروزان با بیان اینکه مردم عاشق و دلداده به خاندان عصمت و طهارت همه ساله با پیمودن این مسیر به صورت پیاده خود را به صحن و
سرای امام هشتم میرسانند ،تصریح کرد :هدف از این عمل معنوی زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علیبن موسیالرضا(ع) و پاک شدن
گناهان و زنگارها از وجود انسانهاست.
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رونمایی از نخستین دست مصنوعی ساخت کشور در دانشگاه آزاد مشهد
استاندار خراسان رضوی در همایش «برترینهای پژوهش و فناوری دانشگاههای آزاد اسالمی خراسان رضوی» در مشهد با بیان اینکه
خداوند ثروت بزرگی را برای ما قرار داده که آن نیروی جوان است ،بیان داشت :از خراسان انتظار میرود ،افزون بر اینکه بتواند به قطب
علمی کشور تبدیل شود ،در حوزه منطقهای نیز فعالیتهای علمی و پژوهشی گستردهای انجام دهد.
علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه خراسان رضوی بیش از  166هزار دانشجو دارد که از این تعداد بیش از  06هززار نفزر دانشزجوی
تحصیالت تکمیلی هستند ،تأکید کرد :امید است در خراسان رضوی که استان دانشگاهی و حوزوی است ،این دو بال در کنار یکدیگر در
راستای پیشرفت استان و کشور فعالیت کنند.
استاندار خراسان رضوی افزود :امید است هفته پژوهش در حد یک نام باقی نماند ،بلکه در طول سال دانشگاهها بتوانند فعال باشند و با
ارتباط گیری با یکدیگر به دانشگاه تراز و ثروت آفرین تبدیل شوند.
رشیدیان با بیان اینکه امید است بتوانیم شبکه دانشگاهی در خراسان رضوی ایجاد کنیم تا دانشگاهها بتواننزد از ظرفیتهزای علمزی و
آزمایشگاهی یکدیگر بهره ببرند ،تأکید کرد :یکی از اولویتهایی که دانشگاه باید مد نظر قرار دهند ،توجه به دانشگاهی خالق و با اخالق
است.
وی افزود :خوشبختانه نگاه جدیدی در زمینه ایجاد دانشگاه کارآفرین در میان رؤسای دانشگاهها ایجاد شده که کمی از دغدغه بیکاری را
در میان مدیران اجرایی کاسته است.استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه امید است نسل جدید دانشگاهها نسلی کارآفرین باشند،
خاطرنشان کرد :رسیدن به اقتصاد مقاومتی جز اتکا به درون و توجه به دانشگاهها محقق نخواهد شد.
رشیدیان در پایان با تأکید بر لزوم ارتباط میان دانشگاه و صنعت گفت :مسؤوالن به دنبال این هستند تا از ظرفیتهای دانشگاهی بهره
ببرند ،گرچه شاید این میزان استفاده با آنچه که باید باشد ،تناسب نداشته باشد.
این خبر حاکی است ،در حاشیه دیدار صمیمی استاندار خراسان با استادان و مدیران دانشگاه آزاد ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این
دانشگاه در محیطی به اندازه هزار و 666متر مربع در کنار مزار شهدای گمنام دانشگاه برپا شد که در آن  16گروه آموزشی ،دو مجتمع و
هشت دانشکده و سه بخش مدیریتی دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به معرض دید عالقهمندان گذاشتهاند.
سعید طوسی زاده ،معاون پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مشزهد
بیان داشت :در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی تهران حدود  166دانشگاه غرفه دارند که  62غرفه مختص دانشگاه آزاد مشهد است.
وی با بیان اینکه  16طرح از دانشگاه آزاد خراسان رضوی در این نمایشگاه شرکت دارند ،گفت :هدف ما رسیدن به دانشگاه کارآفرین و
ثروت آفرین است که بر اساس الگوی مشخص باید به این هدف برسیم.
گفتنی است ،از دو اختراع دانشجویان دانشگاه آزاد رونمایی شد .این اختراعها شامل اولین دست مصزنوعی در ایزران بزا اسزتفاده از
امکانات بومی و روکش دست کامالً طبیعی با ترکیبات سلسیوم است.
به گفته نصیر نیک فرجام ،یکی از اعضای تیم مخترعان ،این دست مصنوعی در مقایسه با نمونه آلمانی آن ،به میزان بیش از یک و نیم
کیلوگرم سبکتر است و پنج انگشت آن حرکت میکند ،در حالی که نمونه آلمانی تنها دو انگشت قادر به حرکت است

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد بیان داشت :ارتقای کمی و کیفی کاربرد محور ،ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ،افزایش کمی و
کیفی طرحهای برون دانشگاهی ،حمایت از مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیاد از دیگر اهدافی است که باید به آن برسیم.طوسیزاده بر
توانمندی دانشگاه آزاد مشهد و استان در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت :استانداری میتواند از این ظرفیت دانشگاه جهت مدیریت
بحران در استان بهره گیرد.
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محدوده طرح ترافیک مشهد از  7به  77کیلومتر افزایش یافت
پشت سر گذاشتن  0روز آلودگی متوالی ،تداوم پدیده وارونگی هوا ،عبور از وضعیت ناسالم ،قرار گرفتن در حالت هشدار و ایجاد وضعیت
اضطراری در چند ایستگاه سنجش آلودگی هوای مشهد ،به برگزاری جلسه اضطراری کارگروه ویژه آلودگی هوای خراسان رضوی منجر
شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این کارگروه که روز گذشته در استانداری خراسان رضوی برگزار شد ،حدود  16مصوبه برای فزرار موقزت از
حالت اضطراری آلودگی هوا به تصویب رسید .اجرای طرح گسترده محدودیت ترافیک یکی از این مصوبات بود که در قالب آن مقرر شد
از اولین روز هفته آینده به رغم ورود خیل زائران ،محدودیت طرح ترافیک زوج و فرد تا پایان هفته از محدوده  2کیلومتری کنونی هسته
مرکزی شهر به  32کیلومتر توسعه یابد.
برپایه این خبر ،محدوده  32کیلومتری طرح ترافیک زوج و فرد حد فاصل خیابان فدائیان اسالم ،میدان بسیج ،خیابان بهزار ،چهزارراه
لشگر ،میدان شریعتی ،خیابان احمدآباد ،میدان احمدآباد ،بولوار کالهدوز ،چهارراه ابوطالب ،چهارراه عبدالمطلب ،خیابزان عبزدالمطلب،
خیابان کامیاب ،چهارراه راهآهن  ،میدان راهآهن ،میدان شهید گمنام ،بولوار وحدت ،میدان وحزدت ،میزدان  32شزهریور ،خیابزان 32
شهریور و چهارراه نخریسی خواهد بود .همچنین کارگروه اضطراری آلودگی هوا ممنوعیت تردد موتورسیکلتها در محدوده  32کیلومتری
طرح ترافیک هسته مرکزی و اجرای طرح ضربتی زمانبندی تردد دستگاههای سنگین حمل بار درون شهری را مصوب کرد.
منع تردد و اعمال جریمه برای اتوبوسهای حامل زائران کاروانهای عزاداری سایر استانهای کشور در محدوده حرم مطهر رضوی ،تعطیلی
ورزش صبحگاهی در مدارس و پارکهای سطح شهر ،انتقال تاکسی های فرسوده و اتوبوسهای دودزا به مسیرهای حاشیه شهر ،افزایش
تیمهای نظارتی سازمان محیط زیست با همکاری شهرداری مشهد و اولویت بندی استفاده از سوخت گاز در نیروگاههای استان از دیگر
مصوبات جلسه اضطراری آلودگی هوای مشهد بود.
* درخواست معاون استاندار از مدیران دستگاهها برای کنار گذاشتن مالحظات اداری
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه استقرار یک هفته پدیده وارونگی هوا در مشزهد
نفس شهروندان را گرفته است ،گفت :این در حالی است که متأسفانه هیچ یک از وظایف آیین نامه ای ابالغ شده به دستگاههای مسؤول
تاکنون اجرایی نشده است.
واحدی با اعالم رسمی وضعیت هشدار برای هوای مشهد از دستگاه های اجرایی استان خواسزت بزا تمزام تزوان پزای کزار بیاینزد و
رودربایستی ها و مالحظات اداری را کنار بگذارند.
وی از مدیران خواست حداقل دین خودشان را ادا کنند تا اگر فرد بیماری بر اثر آلودگی هوا جانش را از دست می دهد گناهی به گردن
آنها نیفتد.
* عذرخواهی مدیرکل محیط زیست از شهروندان
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی هم در این جلسه با بیان اینکه مشهد هر روز به سمت بحران بیشتر پیش می رود ،گفزت :بایزد
مدیرکل بحران استان نیز عضو این کارگروه باشد.

صالحی از عبور مشهد از وضعیت ناسالم هوا خبر داد و افزود :متاسفانه در برخی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا میزان آلودگی از حالت
اضطرار هم باالتر رفته و به مرز بحران نزدیک شده است.
به گفته وی ،در  71روز گذشته مردم مشهد در  16روز از هوای ناسالم با حالت هشدار استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه از ابتدای آذرماه جاری یعنی طی  11روز گذشته  36روز معادل  03درصد روزها ،مشهد حالت ناسالم و هشدار داشته،
اظهار داشت :تنها  1روز هوای مشهد در آذرماه برای نفس کشیدن پاک بوده است.
این مقام مسؤول از اجبار تعطیلی مدارس با توجه به میزان آلودگی در ایستگاههای خیام ،نخریسی و میدان شریعتی خبر داد و گفت :ما
در این خصوص اغماض می کنیم ،چون برخی معتقدند تعطیلی مدارس به دولت ضربه می زند.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی همچنین با اشاره به استقرار چند بیمارستان و مراکز پزشکی در محدوده میدان شریعتی گفزت:
این در حالی است کسانی که بیشترین نیاز به هوای پاک را دارند بیشترین آلودگی هزززوا را به دلیل اجبار در قرار گرفتن مکانی تحمل
می کنند.
صالحی کوتاهی های اداره کل محیط زیست استان در پیشگیری از آلودگی هوا را پذیرفت و افزود :دلیل این امر این است که ما در همان
“ب” بسم ا ...مانده ایم.
وی با انتقاد از اینکه اداره کل محیط زیست فقط یک کارشناس برای نظارت آلودگی هوا و  0گروه نظارتی برای تردد در کالنشهری بزا
چند میلیون نفر جمعیت دارد ،اظهار داشت :به همین دلیل از همه شهروندان به خاطر مهیا نشدن امکان انجام وظایف عذر خواهی مزی
کنم.
وی با اظهار تاسف از اینکه اداره کل محیط زیست هنوز بدهکار برخی پیمانکاران مجری سنجش آلودگی هواسزت ،گفزت :بزیتردیزد
اطالعات آالیندگی هوا نیز با رفتن پیمانکاران طلبکار تعطیل خواهد شد.
* پیشنهاد فرماندار برای تعطیلی مدارس در بین تعطیلی هفته آینده
در این جلسه فرماندار مشهد مقدس با تاکید بر رفع معضل آلودگی هوا در پی اجرای طرح جامع و تفصیلی مشهد گفت :باید تدابیر بلند
مدت و اساسی برای مدیریت و کاهش آلودگی هوای مشهد در سطح کالن یک کالنشهر مورد توجه قرار گیرد.
گلستانی فرد مهمترین معضل و آسیب جدی شهر مشهد را بحث آلودگی هوا ذکر کرد و افزود :اگر تدابیری برای آن اندیشیده نشود کار
در آینده به مراتب پیچیده تر میشود.
به گفته وی برای رفع معضل آلودگی هوای شهر مشهد نباید از فرصت طالیی طرح جامع و تفصیلی غافل شویم و در کنار بحث کاربری،
بلندمرتبه سازی و تراکم ،معابر و ...به معضل آلودگی هوا نیز توجه شود.
فرماندار مشهد خاطرنشان کرد :مجموعه فرمانداری مشهد تاکنون هیچ اطالعی از روند طرح جامع تفصزیلی نزدارد ،بزه همزین دلیزل
نمیتواند در این راستا اقداماتی انجام دهد.
گلستانی فرد با بیان این مطلب که با توجه به افزایش شمار زائران طی هفته آینده در مشهد مقدس و پایداری هوا ،شدت آلودگی هوا
افزایش پیدا میکند ،گفت :باید تصمیمات جدی در حوزه رفع آلودگی هوای مشهد گرفته شود تا از مرحله هشدار فراتر نرویم ،زیرا که با
ورود به مرحله بحران مدیریت آلودگی هوا بسیار دشوار میشود.
وی در پایان خواستار تغییر سوخت نیروگاه ها ،توسعه طرح محدوده ترافیک شهر مشهد به صورت موقزت ،تعطیلزی مزدارس در بزین
تعطیلیهای هفته آینده و آگاهی بخشی به مردم و جلوگیری از تردد بیش از حد وسایل نقلیه شخصی شد.

* خبرهای یک خطی
 به گفته معاون استاندار خراسان رضوی  0هزار و  366زائر پیاده از شهرهای جنوب استان و حدود  6هزار زائزر پیزاده از شزهرهایشمالی در راه رسیدن به مشهد مقدس هستند.
 واحدی همچنین گفت :طرح بازنگری جامع حمل و نقل مشهد پس از بررسی در دو جلسه فنی ،چهارشنبه این هفته برای تصویب بهشورای عالی ترافیک کشور می آید.
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توسعه محدوده طرح ترافیک ،مصوبهای شتابزده
روز گذشته کارگروه آلودگی هوا به ریاست معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی در حالی طرح محدوده ترافیک زوج و فرد در هسته
مرکزی را از  2کیلومتر به  32کیلومتر توسعه داد که پیشتر نیز چنین محدودهای مصوب شده بود ،اما به دلیل نبود زیرسزاختها ،اجزرای
طرح بایکوت مانده بود.
در این جلسه که با حضور شماری از نمایندگان دستگاه های مسوول برگزار شده بود توسعه محدوده طرح ترافیک بزه عنزوان نسزخه
مسکن درد آلودگی هوای این کالنشهر تجویز شد که بیتردید این درد را درمان نخواهد بود.
طبق مصوبه روز گذشته کارگروه آلودگی هوا ،اکثر خیابانهای پرتردد هسته مرکزی ،چندین اداره و سزازمان دولتزی پزر اربزاب رجزوع،
بیمارستان امام رضا(ع) ،بزرگترین مرکز اورژانس مشهد ،چندین مرکز پزشکی و دانشگاهی جزو محدوده طرح قرار میگیرند ،در حالی
که هیچ گونه تدابیر ویژه ای با توجه به اضافه شدن جمعیت میلیونی زائران دهه آخر صفر به جمعیت  1میلیونی شهر اندیشزیده نشزده
است.
در این مصوبه شتابزده کارگروه آلودگی هوا ،جدا از اینکه به خیلی از ابهامها در خصوص چگونگی ثبت تخلفات بزا توجزه بزه نداشزتن
دوربین های نظارتی و مامور راهنمایی و رانندگی به اندازه مورد نیاز و ضرورت سهمیه های خاص پاسخ داده نشد ،جزای ایزن پرسزش
همیشگی نیز باقی ماند که زائران و شهروندان با نبود پارکینگ در مبادی ورودی طرح چگونه کنار بیایند؟
غ افل از اینکه در این فرصت پیش آمده به بهانه آلودگی هوا ،استانداری خراسان رضوی براحتی میتوانست پیگیر سهمیه حمل و نقزل
عمومی این کالنشهر از وزارتخانههای مسوول باشد.
حال جای این پرسش است که چرا باید اتوبوسهای این کالنشهر به دلیل اختصاص نیافتن سهمیههای جدید ،نوسزازی و بزه ناوگزان
بازگردانده شوند و  0هزار دستگاه تاکسی فرسوده در شهر تردد کنند؟
و یا اینکه چرا سهم  76درصدی دولت در خرید اتوبوسهای حمل و نقل عمومی باید به  66درصد کاهش یابد و حتی به فراموشی سپرده
شود؟
براستی چرا مسؤوالن همیشه به جای حل مسأله صورت مسأله را پاک میکنند و در هر موردی از شهروندان مایه میگذارند و به آنزان
اجحاف میکنند.
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گلستانی فرد:

دشمن با وسیله قراردادن اعتیاد در تالش برای ضربه به کشور و جوانان است
مشهد -فرماندار مشهد گفت :دشمنان با رویکرد سیاسی به مسئله مواد مخدر تالش می کنند جوانان ما را از پای در بیاورند .
به گزارش خبرنگار مهر ،علی محمد گلستانی فرد بعدازظهر دوشنبه در مراسم پایانی جشنواره ایده های برتر پیشگیری اعتیاد به مواد
مخدر که در محل فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد اظهار کرد :جامعه بشری امروزه با معضالت زیادی دست به گریبان است که
یکی از این معضالت که در کشورمان نیز دیده می شود مسئله اعتیاد و مواد مخدر است.
وی افزود :البته بحث اعتیاد در کشور ما تهدیدی چند برابری نسبت به دیگر کشورهای جهان محسوب می شود ،چرا که دشمنان سعی
می کنند با استفاده از این حربه جوانان و کشور مان را به زانو در بیاورند.
فرماندار مشهد ابراز کرد :مافیای مواد مخدر با پشتیانی دشمنان کشورمان از هچ تالشی برای گسترش اعتیاد در ایران کوتاهی نکرده و
ما هم نباید برا مقابله با این مافیا از هیچ تالشی کوتاهی کنیم.
وی همچنین به ویژگی جغرافیایی کشورمان در همجواری با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان اشاره و عنوان کرد :متاسفانه بخش
زیادی از مو اد مخدر تولید شده در افغانستان وارد مرزهای ایران شده و بخشی هم از طرق ترانزیت ممکن است وارد چرخه توزیع مواد
مخدر در کشورمان بشود که همین مسئله ما را آسیب پذیر کرده است.
گلستانی فر همچنین به برخورد سیاسی غرب و دشمنان انقالب با مسئله مواد مخدر اشاره و اظهار کرد :دشمنان با رویکرد سیاسی
تالش می کنند جوانان ما را از پا در بیاورند.
وی با بیان اینکه همه ما در هر مسئولیتی که هستیم باید در راه مقابله و پشگیری از اعتیاد تالش کنیم گفت :در آن طرف مافیا از هیچ
تالشی برای گسترش اعتیاد کوتاه نمی آید و ما هم باید تالش کنیم تا آنان را ناکام بگذارم.
در ادامه این مراسم همچنین جانشین معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز با اشاره به حضور چندین ساله اش در این
ستاد اظهار کرد :از اینکه افتخار حضور در این ستاد نصیبم شد خدا را شاکرم و به حضور در کنار افرادی که خالصانه برای مردم کار می
کنند افتخار می کنم.
سرهنگ ما شااهلل رجبیان افزود :اگر بخواهیم به مردم و مسئوالن در راه مبارزه با مواد مخدر امتیاز بدهیم بنده با ارفاق به مسئوالن
خراسان رضوی نمره  36می دهم اما مردم قطعا کمتر از نمره  33نخواهند گرفت.
وی ضمن تقدیر از موسسه طب پیشگیری که به نام اختصاری "سیب" فعالیت می کند گفت :مدت ها است که در خراسان رضوی
کاروانی به سوی بهشت راه افتاده و عزیزان زیادی در این کاروان برای رسیدن به جامعه ای زیبا تالش می کنند.
ابوالقاسم اسماعیلی دبیر جشنواره ایده های برتر پیشگیری اعتیاد در خراسان رضوی نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد دبیرخانه در
استان بیان کرد :حدود  166ایده به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.
وی افزود 62 :درصد این ایده ها در حوزه پیشگیری 16 ،درصد سیاست گذاری 33 ،درصد در حوزه درمان و الباقی در حوزه های
مختلفی همچون اشتغال و پژوهش بود.
اسماعیلی عنوان کرد 00 :درصد شرکت کنندگان در جشنواره خانم بودند و میانگین سنی شرکت کنندگاه در جشنواره متشکل از آقایان و
بانوان نیز بین  16تا  06سال بوده است.

همچنین عباس زوار عضو هیات مدیره موسسه مردم نهاد سالمت یاوران اعتیاد از رونمایی از اولین سایت پیشگیری از اعتیاد خبر داد و
اظهار کرد :ظرف یک هفته آینده این سابت برای استفاده عموم مردم رونمایی خواهد شد.
وی گفت :به همت موسسه "سیب" اولین مرکز خصوصی تحقیقات پیشگیری از اعتیاد نیز با مجوز دانشگاه علوم پزشکی به زودی
فعالیتش را با استفاده از کادری علمی و با تجربه آغاز خواهد کرد.
در پایان این جشنواره از محمد علی کاردان رفتگر مشهدی که  66ایده برای پیشگیری از اعتیاد به دبیر خانه جشنواره ارسال کرده بود
تقدیر و همچنین برگزیدگان نیز معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان جشنواره به ترتیب معصومه دهقان ،سکینه خراشادی ،علیرضا اکبری ،حسین خلیل زاده و فاطمه سلطانی نسب
معرفی شد.
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اولین دست مصنوعی ساخت کشور در دانشگاه آزاد مشهد رونمایی شد
مشهد -اولین دست مصنوعی با استفاده از امکانات بومی و روکش دست کامال طبیعی با ترکیبات سلسیوم در دانشگاه آزاد مشهد
رونمایی شد .
به گزارش خبرنگار مهر ،ظهر دوشنبه و با حضور استاندار خراسان رضوی از دو اختراع دانشجویان دانشگاه آزاد رونمایی شد .این
اختراعات شامل اولین دست مصنوعی با استفاده از امکانات بومی و روکش دست کامال طبیعی با ترکیبات سلسیوم است.
به گفته نصیر نیک فرجام یکی از اعضای تیم مخترعین ،این دست مصنوعی در مقایسه با نمونه آلمانی آن ،به میزان بیش از یک و نیم
کیلوگرم سبک تر است و پنج انگشت آن حرکت می کند در حالیکه نمونه آلمانی تنها دو انگشت قادر به حرکت است.
لزوم تشکیل دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت در استانداری خراسان رضوی
در ادامه این مراسم عبدالمجید حلمی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد که به مناسبت هفته پژوهش
در سالن ورزشی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شده ،با بیان این که دانشگاه های کشور به سرعت از آموزش محور به پژوهش محور
تبدیل شدند ،اظهار داشت :مقاالت علمی کشو ر در دنیا رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده اند اما در اثربخشی این مقاالت رتبه نودم
دنیا را داریم.
وی با ابراز امیدواری که با همت اساتید و دانشجویان از مرحله پژوهش محوری به سرعت عبور می کنیم ،افزود :دفاتر ارتباط دانشگاه
با صنعت و جامعه در همه مراکز آموزش عالی به خصوص دانشگاه آزاد می بایست تقویت شود.
نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه آزاد در منطقه شمال شرق کشور از استاندار درخواست تأسیس دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه در
استانداری را داشت و ادامه داد :برای رسیدن به اثربخشی مقاالت علمی باید پیگیر راه اندازی شرکت های دانش بنیان باشیم که به
دلیل بوروکراسی در فرآیند تأسیس این شرکت ها ،سرعت کندی داشته ایم.
وی به توانایی دانشگاه آزاد در زمینه مطالعات حاشیه مشهد اشاره کرد و گفت :بیش از  366نفر در دانشگاه آزاد جهت انجام تحقیقات
و مطالعات جامعه شناختی ،اخالقی ،فنی ،معماری و غیره در خصوص حاشیه شهر مشهد اعالم آمادگی کرده اند.
حلمی به اعتراض برخی دانشجویان به حضور فائزه هاشمی در دانشگاه آزاد اشاره کرد و افزود :هیئت نظارت دانشگاه که هیئتی قانونی
هستند مجوز سخنرانی را صادر کرده اند ولی آن روز قانون در مشهد و اطراف دانشگاه آزاد زیرپا گذاشته شد.
وی با بیان این که ما هم به سخنان رهبری مبنی که فتنه را خط قرمز معرفی کرده اند پایبند هستیم ،اظهار داشت :دانشگاه ها محل
آزادی بیان است و کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها باید برگزار شود و اتفاق هفته گذشته قانون شکنی بود و از استاندار می
خواهم دستور پیگیری صادر کنند تا جایگاه قانون شکسته نشود.
پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به اساتید کارآفرین
در ادامه رئیس دانشگاه آزاد واحد مشهد با اشاره به تحوالت بزرگی که در استان در حوزه آموزش عالی صورت گفته است ،اظهار
داشت :یکی از اولویت های دانشگاه آزاد پژوهش و فناوری و تبدیل علم به ثروت است.
وی با بیان این که تولید انبوه ثروت در دانشگاه ها ،وظیفه ای سنگین بر دوش ما است ،افزود :به اساتید اعالم کرده ایم که شرکت در
پروژه های کارآفرین در اعطای حقوق و مزایای آن ها تأثیر خواهد داشت.
عباس شیخ االسالمی دانشگاه آزاد را دارای پتانسیل قوی در تحقیقات کارآفرین دانست و ادامه داد :آماده ایم که پایان نامه ها را از
حالت کتابخانه ای خارج کرده و در حل مشکالت صنعت و جامعه به کار گیریم.
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رشیدیان:

مراکز حوزوی و دانشگاهی بصورت همافزا برای تعالی خراسان رضوی تالش کنند
مشهد-استاندار خراسان رضوی گفت :امیدوارم که در استان خراسان رضوی که هم حوزوی است و هم دانشگاهی ،مراکز علمی حوزوی
و دانشگاهی را به صورت هم افزا و برای پیشرفت و تعالی مان به کار گیریم .
به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا رشیدیان ظهر دوشنبه در مراسم بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد که
به مناسبت هفته پژوهش در سالن ورزشی این دانشگاه برگزار شده ،نیروهای انسانی کارآمد را ثروت بسیار ارزشمندی دانست و اظهار
داشت :مشهد و خراسان که مفتخر است به همجواری با عالم آل محمد(ص) انتظار می رود که قطب علمی کشور باشد و فراتر از کشور
بتواند در منطقه و در حوزه های علمی نقش آفرینی داشته باشد.
وی با اشاره به وجود بیش از  326مرکز دانشگاهی استان ،تصریح کرد :بیش از  166هزار دانشجو در استان مشغول به تحصیل هستند
که از این تعداد بیش از  06هزار نفر ،در حوزه ارش د و دکترا تحصیل می کنند و با این ظرفیت نیروی انسانی می توانیم در منطقه تأثیر
گذار باشیم.
استاندار خراسان رضوی افزود :امیدوارم که در استان خراسان رضوی که هم حوزوی است و هم دانشگاهی ،مراکز علمی حوزوی و
دانشگاهی را به صورت هم افزا و برای پیشرفت و تعالی مان به کار گیریم.
وی ابراز امیدواری کرد :نمایشگاه های دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه ها منحصر به هفته پژوهش نباشند و به عنوان ظرفیتی
ثابت مورد استفاده دانشگاه ها قرار گیرند.
رشیدیان ادامه داد :امیدواریم بتوانیم شبکه دانشگاهی استان را ایجاد کنیم تا امکان استفاده همه مراکز علمی و دانشگاهی از ظرفیت
های آزمایشگاهی و عملی دیگر فراهم شود.
وی با اشاره به معضل بیکاری در جامعه تصریح کرد :یکی از مسائلی که به شدت ذهن مسئولین را مشغول کرده ایجاد اشتغال برای
فارغ التحصیالن است که نگاه پژوهش محوری و ثروت آفرینی به دانشگاه این دغدغه مسئولین را کاهش می دهد.
استاندار خراسان رضوی افزود :نسل جدید دانشگاه ها نسل کارآفرین است و باید برای حل معضالت جامعه حضور داشته باشد.
وی با بیان این که ایجاد دانشگاه های معین و پشتیبان برای حوزه های مختلف اجرایی ،کمک خوبی برای دستگاه های اجرایی خواهد
بود ،گفت :ظرفیت های خوبی در حوزه اجرایی استان هست که مسئولین به دنبال آن هستند که از این ظرفیت ها استفاده کنند

