مدیر محیط زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری:

بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا
حداقل 4سال دیگر زمان میبرد
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در دیدار با روسای شورای اسالمی شهرستان ها و اعضای شورای اسالمی استان

آیت ا...علمالهدی :اینکه برای هرمسئلهای عوارض
پیشبینیکنیم برای مردمهزینهسازیکردهایم
اعضای شورای شهر و روستا آلوده کارهای سیاسی نشوند
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فرهنگی هنری
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شهیدان به روایت دانش آموزان

رونمایی از  37هزار و 800اثر دانشآموزی در طرح شهیدپژوهی
جامعه
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اداره کل هواشناسی خراسان رضوی پیش بینی کرد:

افزایش 16درجه ای دمای هوای مشهد
جامعه
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معاون شهردار با انتقاد از ابالغ نشدن طرح جامع اعالم کرد:

اخبار

خطرغلبه نیازهای مالی بر ضوابط درنبود
طرح جامع

استاندار در گفت و گو با خراسان رضوی:

اگر قیمت سهام پدیده
کمترارزیابی شود،
مابهالتفاوت از سهام هیئت
مدیره قبلی تامین میشود

اقتصاد
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استاندار در جلسه شورای اداری خراسان رضوی:

گازرسانی به روستا های استان
امسال از  63به  87درصد افزایش می یابد

صفحه2

اقتصاد

شهرستانها

5

واکنش وزیر جهاد کشاورزی به اظهارات رئیس اتحادیه
دامداران خراسان رضوی

تنها سینمای تربت حیدریه دوباره تعطیل شد

اکران «تعطیلی»
در سینمای تربتحیدریه
تربت حیدریه قبل از انقالب دو سینمای فعال داشت و بعد ازانقالب اسالمی ،فقط
سینمای  22بهمن زیر نظر هالل احمر به فعالیت خود ادامه داد.ولی حدود 15
سال قبل هالل احمر به دلیل فرسودگی بنای سینما  ،خطر ریزش |...صفحه7

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان
با اشاره به عدم تأمین منابع مالی:

فع ً
ال از وام ازدواج
صفحه 2
خبری نیست

ادعای واردات  8هزار تن شیرخشک برای
تولید شیر بی معنی است
ورزش
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آبگوشتخوری در زمین فوتبال
به کارگردانی اکبر میثاقیان!

اخبار
رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی:

 1359مجوز تاسیس و طرح توسعه
صنعتی در خراسانرضوی صادر شد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسانرضوی
گفت :در س��ال  ،94با اعطای  1359مجوز تاسیس
صنعتی و ط��رح توسعه ب���رای س��رم��ای��هگ��ذاران بخش
خصوصی موافقت شد.به گزارش روابطعمومی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسانرضوی ،راضیه علیرضایی
با بیان اینکه ای��ن جوازها در شهرستانهای مشهد،
سرخس ،نیشابور و خواف صادر شده است اظهار کرد:
در سال  1359 ،94فقره مجوز تاسیس و طرح توسعه
صنعتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی صادر شد
که از لحاظ تعداد با رشد 1.3درصدی نسبت به سال 93
روب��هرو بوده اس��ت.وی اف��زود :در صورت بهرهبرداری از
اینطرحها امکان  65217میلیارد ریال سرمایهگذاری
و ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از  32هزار نفر فراهم
خواهد شد.علیرضایی خاطرنشان کرد :در گروه صنعت
جوازهای صادره شامل ساخت فلزات اساسی ،ساخت
فرآوردههاینفتیتصفیهشده،استخراجکانیهایفلزی،
محصوالت از الستیک و پالستیک است.

مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان:

 110میلیارد تومان غرامت برای
خسارات سرمازدگی پیش بینی
شده است

مدیرگروه بیمه بانک کشاورزی خراسان رضوی گفت:
پیشبینی این است که حدود  110میلیارد تومان غرامت
ب��رای خسارات سرمازدگی باغها و م��زارع در خراسان
رضوی در نظر گرفته شود.محمودرضا فرزانه در گفتوگو
باتسنیم اظهار کرد :از این میزان احتماال در حدود 80
میلیارد تومان آن مربوط به بخش باغها و  30درصد آن
مربوط به مزارع است.وی با بیان این که در سال زراعی
 94-95در خ��راس��ان رض��وی میزان اث��رگ��ذاری بیمه
محصوالت کشاورزی افزایش داشته است ،خاطرنشان
کرد :هم اکنون  143هزار و  500هکتار از کشتهای
پاییزه زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد که نسبت به
سال گذشته حدود 6درصد رشد داشتهاست.مدیر گروه
بیمه بانک کشاورزی خراسان رضوی افزود :همچنین در
بخش باغ داری نیز  24هزار و  641هکتار از عرصهها
زیر پوشش بیمه کشاورزی است که نسبت به سال زراعی
گذشته  9درصد رشد داشته است.فرزانه با بیان این که
هم اکنون  260هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی
در خراسان رضوی زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد،
تصریح ک��رد :این میزان نسبت به سال گذشته 31.5
درصد رشد داشته است.وی با اشاره به پوشش  42هزار
واحد دامی برای بیمه در خراسان رضوی اظهار کرد :این
میزان نسبت به سال گذشته  20درصد کاهش داشته
است.مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی خراسان رضوی
تعداد کانونهای بحران در جریان سرمازدگی اخیر مزارع
در خراسان رضوی را  60کانون اعالم کرد و افزود :این
تعداد بیشتر به باغهای محصوالت هسته دار در خراسان
رضوی آسیب وارد کرده است.
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معاون ارشاد خراسان رضوی مطرح کرد

استفاده از هنرمندان سبزواری برای ترویج فرهنگ بومی
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی گفت :هنرمندان زیادی در سبزوار زندگی
می کنند که با استفاده از هنر آن ه��ا می توان
فرهنگ بومی این شهر را ترویج داد.
به گزارش تسنیم ،مهدی یونسی عصر دی��روز
در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگ
وارش��اد اسالمی سبزوار اظهار ک��رد :این آداب
و سنن هویت فرهنگی و تاریخی ماست که باید
حفظ شود.
وی با بیان این که مدیران ما در اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی باید در زمینه زنده نگه داشتن
این آداب و سنن تالش کنند ،تصریح کرد :توجه
به حفظ آداب و رسوم و پرورش اخالق مداری در
جامعه از وظایف تعیین شده برای مدیران این
نهاد است؛ باید با حمایت از هنرمندان این حوزه،
این آداب و رسوم را زنده نگه داریم.
یونسی ب��ا بیان ای��ن ک��ه فعال ش��دن انجمن ها
و ک��ان��ون ه��ای زی��ر نظر اداره فرهنگ و ارش��اد
اسالمی در شهرستان ها ،سبب رونق و توسعه این
بخش می شود ،خاطرنشان کرد :فعال شدن این
بخش ها سبب ایجاد شادابی و نشاط در جامعه و
شهر می شود.

م��ع��اون اداره ک��ل فرهنگ و ارش���اد اسالمی
خراسان رضوی با بیان این که شورای فرهنگ
عمومی از ارکان شورای انقالب اسالمی است،
تأکید کرد :فعال شدن شورای فرهنگ عمومی،
سبب افزایش مشارکت ادارات و سایر نهاد های
شهرستان در ح��وزه ه��ای فرهنگی و هنری
شهرستان ها می شود.
یونسی با بیان این که ادارات فرهنگ و ارشاد باید
به سمت افزایش مشارکت های بخش خصوصی
و دانشگاهی در زمینه های مختلف حرکت کنند،
افزود :انتظارات ما از مدیران ادارات ارشاد در
سطح استان بهره برداری از همه ظرفیت های
م��وج��ود و در دس��ت��رس اس��ت ک��ه باید ب��ه آن ه��ا
توجه شود .وی عنوان کرد :شهرستان سبزوار
از شهرستان های پیشرو در ح��وزه فرهنگ و
هنر اصیل ایرانی و اسالمی در استان است و
هنرمندان خوبی در این منطقه زندگی می کنند
که می توانند در ترویج این فرهنگ مؤثر باشند.
در پایان این نشست از زحمات محبوبه طبسی
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار
تقدیر و محمد علی آبادی به عنوان رئیس جدید
این اداره معرفی شد.

معاون رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی

به مقوله پیشگیری توجه کافی نمی شود

معاون پیشگیری از ج��رم خ��راس��ان رض��وی در
همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت:
وجود  220هزار زندانی و بیش از  1600عنوان
مجرمانه در کشور نشان دهنده توجه ناکافی به
مقوله پیشگیری است.
ب��ه گ���زارش واح���د اخ��ب��ار و اط�لاع��ات معاونت
پیشگیری از وق��وع ج��رم دادگستری خراسان
رض��وی ،سید امیر مرتضوی معاون رئیس کل
دادگستری در ام��ور اجتماعی و پیشگیری از
جرم خراسان رض��وی در همایش پیشگیری از
آسیب های اجتماعی با رویکرد صیانت از نهاد
خانواده اظهار داشت :پیشگیری دارای مفهوم
وسیعی است که می توان آن را به پیشگیری از
جرم ،پیشگیری از گناه و پیشگیری از آسیب های
اجتماعی و بسیاری از مفاهیم دیگر توسیع داد.
وی با مقایسه عناوین مجرمانه کشور با برخی
کشور های پر جمعیت گفت :در کشور ما بیش
از  1600عنوان مجرمانه تعریف شده است که
این مقدار در کشوری مثل هند و چین با آن حجم
جمعیت  600عنوان مجرمانه است که این امر
نشان دهنده نیاز به تغییر تفکر مقابله ای و اهمیت
دادن به رویکرد پیشگیرانه است.
معاون رئیس کل دادگستری با اشاره به رویکرد
مقابله ای که بعضی مواقع در خانواده ها وجود

دارد و باعث پرورش ناصحیح فرزندان در جامعه
می شود گفت :وال��دی��ن در ابتدا نیاز اس��ت به
مقوله پیشگیری توجه کنند تا از مواجه شدن
فرزندانشان با معضالت و آسیب های اجتماعی
بکاهند و کمتر از رویکرد مقابله ای در برخورد با
فرزندانشان استفاده کنند.
وی با اشاره به پیامد های آسیب های اجتماعی
گفت :آسیب های اجتماعی هرچند ساز و کار
جامعه را بر هم می زنداما نمی توان آن ها را در
دسته ناهنجاری های اجتماعی قرار داد که از
جمله این آسیب ها می توان به طالق (که از جمله
منفورترین حالل های خداوند است) وهمچنین
بیکاری و فقر اشاره کرد اما می تواند سایر جرایم
و دعاوی را به دنبال داشته باشد.
ای��ن مقام قضایی همچنین با اش��اره به تعداد
زن��دان��ی��ان در بند در ک��ش��ور گ��ف��ت :زن��دان ه��ا
گنجایش  85هزار زندانی را دارد که متاسفانه
هم اکنون بیش از  200هزار نفر در زندان های
کشور به سر می برند که عالوه بر رقم باالی هزینه
نگهداری آن ه��ا ،امکان اص�لاح و تربیت نیز با
مشکل مواجه می شود.
بی تردید توجه بیشتر به مقوله پیشگیری چه
در سازمان ها و چه در سطح جامعه از این رقم
خواهد کاست.
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