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تشییع وخاک سپاریپیکرمطهرشهید «مهاجر» در مشهد
ترسول -پیکرمطهرشهید«محسنمهاجرقوچانی»کهپساز 37سالبهمیهن
بازگشته و با آزمایش  DNAشناسایی شده بود ،در حرم مطهر رضوی تشییع و در
گلزار شهدای بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شــد .به گزارش خراسان رضوی،
مراسم وداع با این شهید گران قدر ،صبح یک شــنبه در مهدیه مشهد و با حضور
خانواده ،همرزمان شــهید و همچنین جمعی از مســئوالن برگزار شــد و سپس
پیکر پاکش تا حرم مطهر تشییع و بعد از اقامه نماز و طواف در حرم مطهر رضوی،
در گلزار شهدای بهشــت رضا(ع) خاک ســپاری شد .مراســم یادبود این شهید
واالمقام نیز همزمان با تاســوعای حسینی ،برگزار شــد .شهید «محسن مهاجر
قوچانی» ،فرزند «محمدحســن» در بیستم اردیبهشــت( 1344مصادف با ماه
محرم) در مشهد مقدس چشــم به جهان گشود و در ســال  ،1361در حالی که
عضو اطالعات عملیات لشکر  27محمد رسولا(...ص) بود ،در عملیات «مسلم
ابن عقیل» در شهر «مندلی» عراق به مقام رفیع شهادت نایل آمد و پیکر مطهرش
در منطقه باقی ماند و نامش جزو شهدای مفقوداالثر ثبت شد.

همزمانباشبتاسوعایحسینیدرحاشیهشهر
مشهدبرگزارشد

تجلیل از مادر شهیدان غالمی

رئیسسازمانجهادکشاورزیباانتقادازبیتوجهیبهاقلیماستانمطرحکرد

گزارش جلسه

انتقاد ازتوسعه نامناسب صنعتی استان
داد :اما خردهمالکــی نیز به همین قــواره دارای
اهمیت اســت و باید مورد حمایت قرار بگیرد که
اگرچنیننشود،شاهدرشدمهاجرتروستاییان
بهشهرهاخواهیمبود.

اقتصادی

جلســه هیئت نمایندگان اتاق مشــهد بــار دیگر
شــاهد نقدهای صریــح دربــاره تقابــل صنعت و
کشــاورزی و نگاه های توســعه ای در ایــن حوزه
بود .به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،رئیس
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان در هشتمین
جلسه هیئت نمایندگان اتاق مشهد انتقادهایی
را درباره تصمیمات وزارت صمت طی سال های
اخیرمطرحکردوگفت:بسیاریازنقدهاییکهبه
بخش کشاورزی وارد میشود ،گریبان گیر دیگر
عرصههایاقتصادینظیرصنعتیاحتیخدمات
نیز هست« .محمدرضا اورانی» تصریح کرد  :این
کهخراسانرضویدراقلیمخشکونیمهخشکی
قــرار گرفته و بــا کمبود منابــع آبی روبهروســت،
حرف تازه ای نیســت و این عارضه ســالیان سال
است که گریبان گیر ما بوده اما چرا با وجود این،
ســالها پیش وزارت صنعت وقت مجوز ســاخت
 11کارخانــه قنــد در ایــن خطــه را داد و اراضی
فراوانینیززیرکشتچغندرقندرفتند.اورانیبه
فعالشدنصنایعفوالدیدراستانهمطعنهای
زد و گفت :این صنعت بود که به اقتضای نیازش،
مصرف آب کشــاورزی را افزون کرد .این شرایط
دربخشفوالدمانیزوجودداردوتوسعهنامناسب
صنعتی ،به چالشهای آبی منجر میشود اما در
کجایکارقراراستبخشصنعتپاسخگویاین
چالشهاباشد؟
•بخشیازظرفیتهابالاستفادهماندهاست

رئیسسازمانجهادکشاورزیهمچنینباانتقاد
از ضعف جــدی در برنامهریزیهــا و رویکردهای
توســعهای ،افزود :صدور مجوزهای بیرویه ،هم
صنعت و هم کشــاورزی ما را به خــود مبتال کرده
اســت .مثــا در حالیکــه ظرفیت تولیــد فراهم
شده در بخش صنایع و فراوردههای لبنی استان

خبر
سیاسی

•کشاورزیازفقدانراهبردبلندمدترنج
میبرد

ما ،دو میلیــون و  500هــزار تن اســت ،آن چه به
عنوان خروجی بخش تولید ارائه میشــود ،یک
میلیون تن است .از ســویی بهرغم ایجاد ظرفیت
اسمی 500تنی در بخش بهرهبرداری ،فراوری
و بســتهبندی زعفران ،حجم تولید این محصول
در اســتان ما290تن برآورد میشود .این اعداد
و ارقام نشان میدهد که ظرفیتهایی به اتکای
سرمایههای کالن در این خطه فراهم آمده اما به
واسطه همخوانی نداشتن آن با نیازهای موجود
و حجم تقاضای بازار ،بخشــی از آن بالاســتفاده
ماندهاست.
•مگرتوانستهایمالگویتوسعهصنایعرا
سامانبدهیم؟

ویتاکیدکرد:شماحرفازالگویکشتمیزنید
اما مــن میپرســم مگر الگــوی توســعه صنایع را
توانســتهایم ســامان بدهیــم؟ در برهــهای برای
ساماندهیروندصدورمجوزهاوپرهیزازتوسعه
نامتوازندربعضیبخشها؛کمیتهفنیراایجاد
کردیم تا به صورت تخصصی اعــام نظر کند اما

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش
دیگری از اظهارات خــود ،بر اهمیــت حمایت از
بخشهای مختلــف در عرصه کشــاورزی تاکید
و اعالم کــرد :در بخش کشــاورزی دو گروه بهره
گ مالکان .در هر
بردار داریم؛ خردهمالکان و بزر 
برههای،بنابهجریانسیاسیحاکم،یکیحامی
خردهمالکان بوده و دیگــری به بزرگمالکان بها
میداده اســت؛ در حالی کــه هر دو گــروه در این
عرصه مهــم نقشآفرین و مهم هســتند و جایگاه
آنها باید مدنظر قرار بگیرد .بزرگمالکان برای
کشورامنیتغذاییبهارمغانمیآورندواگربهآن
ها بهای الزم داده نشود ،برای نیاز بازار مصرف،
محتاجکشورهایخارجیخواهیمبود.ویادامه

•مطالباتبخشخصوصیازجهادکشاورزی
استان

«شهرام عیدی زاده» سرپرست دفتر کشاورزی
اتــاق مشــهد هــم در ایــن جلســه بــا مــروری بر
کارنامــه کشاورزیاســتان گفــت :پیــش از
همه  ،خواســتار تعامــل این دو بخــش در زمینه
ایجاد تشــکلهای محصوالت باغــی و زراعــی
هستیم .وی ادامه داد :یکی از حلقههای مفقود
شده در بخش کشــاورزی و آب ،سرمایه گذاری
و توســعه گلخانه هاســت .از مجموع 850هزار
هکتار اراضی اســتان که زیر کشــت محصوالت
کشــاورزی قــرار دارد ،تنها حــدود  400هکتار
آن ،کشــت گلخانه ای اســت و این یعنی سهمی

فرهنگی

برنامهریزی برای اسکان ۹۲هزار
زائر در پیادهروی اربعین

•نشان جغرافیایی زعفران به ثبت رسید

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتاق مشــهد هم
به ظرفیت های اســتان در حــوزه تولید گیاهان
دارویی و در راس آن زعفران اشاره و اعالم کرد:
به همت شورای ملی زعفران ،نشان جغرافیایی
اینمحصولبرایاولینباربهثبترسیدوهمین
جا اعالم مــی کنیــم که فعــاالن حــوزه زعفران
آماده اند تــا در بخــش معرفی ایــن محصول آن
چه را میســر اســت انجام دهند ،ولــو آن که این
اقداماتباهزینههایشخصیرقمبخورد«.علی
شریعتیمقدم» افزود:درمجموعتالشماتحقق
رویکردهای عملیاتی اســت و امیدواریم در این
دوره بتوانیــم گام های مثبت و موثــری را به نفع
بخش کشاورزی برداریم.
•درخواستموافقتباوارداتمحصوالت
کشاورزیازافغانستان

«محمود ســیادت» نایــب رئیس اتاق مشــهد هم
به ظرفیت هــای تعاملــی در بخش کشــاورزی و
صادراتباکشورافغانستانپرداختواظهارکرد:
وزارتجهادکشاورزیبایداختیاراتبیشتریرا
بهاینمنظوردراختیارنهاداستانیخودقراردهد.
ویخواستارتسهیلوارداتبعضیازمحصوالت
کشاورزیازکشورافغانستانشدوگفت:مقاومت
هایــی در بخــش هــای مختلــف ســازمان جهاد
کشاورزی استان برای این منظور وجود دارد که
باید در چارچوب گفت وگو و تعامل بیشــتر ،رفع
شــوند.در این جلســه «محمدحســین روشنک»
رئیس کمیسیون تجارت« ،محمود امتی» و«رضا
حمیدی»ازاعضایهیئت نمایندگاناتاقمشهد
نیزنکاتیرامطرحکردند.

حمایت شهرداری از جوانان نخبه و خالق مشهدی
علمی

فرمانده قــرارگاه منطقهای ثامناالئمــه(ع) نیروی
زمینیسپاهپاســدارانانقالباسالمیبااستاندار
خراســانرضوی دیدار و گفتوگو کــرد .به گزارش
روابط عمومــی اســتانداری ،ســردار ســرتیپ دوم
پاسدار «سید حســن مرتضوی» در دیدار با علیرضا
رزمحسینی گزارشــی از اقدامات این نهاد در حوزه
عمرانروستاییوخدمترسانیبهمردمارائهکرد.
در این دیدار اســتاندار هم با قدردانی از تالشهای
سپاهدرحوزهتامینامنیتوعمرانوسازندگیگفت:
هرروزکهمیگذردبیشترازقبلبهاینفرمایشامام
راحل(ره)اعتقادپیدامیکنیمکهاگرسپاهپاسداران
نبود کشور هم نبود .رزمحسینی همچنین با اشاره
به اقدامات انجام گرفته توســط معینهای اقتصاد
مقاومتی با هــدف توانمندســازی جوامــع محلی،
گوشــهایازدســتاوردهایالگــویمثلــثتوســعه
اقتصادیفرهنگیراتشریحکرد.

•خردهمالکانوبزرگمالکان،دوگروهمهم
در کشاورزی
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معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
خراســان رضــوی گفــت :در مراســم پیــاده روی
اربعین امسال برای  ۹۲هزار و  ۶۵۰زائر ظرفیت
اســکان پیش بینی شــده اســت .به گزارش روابط
عمومــی اســتانداری« ،محمــد صــادق براتی» در
نشست مشــترک با رئیس ستاد بازســازی عتبات
عالیات ،مدیــران مواکب و کمیته مشــارکت های
مردمی ،اســکان ،تغذیه ســتاد اربعین و خدمت به
زائران سیدالشــهدا(ع) را باالترین نعمت دانست
و اظهــار کرد :بــا توجــه به تجربه ارزشــمند ســتاد
اربعین استان در ســنوات گذشــته ،از سوی ستاد
مرکزی ،سهمیه اسکان و تغذیه خراسان رضوی در
اربعین امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش
چشــمگیری داشــته اســت .وی افزود :با توجه به
توان دستگاههای عضو ستاد استانی اربعین ،این
آمادگی وجود دارد که خدمترســانی در مرزهای
ورودی کشور افزایش یابد و عالوه بر مرز دوغارون،
در مرز میرجاوه استان سیستان و بلوچستان نیز به
زائران خدمت رسانی شود.

بازدید شهردار مشهد از
بیمارستانچشمپزشکیبینا

معاونشهردارمشهددردیدارتیممنتخبمسابقاتجهانیروباتیکمطرحکرد:

خبر

تقدیر استاندار ازاقدامات سپاه در
تامین امنیت ،عمران و سازندگی

بعدنامهنگاریشدواعالمکردندبراساسقانون
تسهیلرقابتوبانگاهیبهالزاماتفضایکسبو
کار،نمیتوانیممانعصدورمجوزبشویمحتیاگر
دلیلآن«اشباعبودنبازار»باشد.

در ابتدای این نشســت نیز رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع،معادنوکشاورزیایرانگفت:کشاورزی
به عنوان موتور محرک اقتصاد کشــور ،از فقدان
یک راهبرد بلندمدت رنج میبرد .در واقع کلیت
اقتصاد ایران است که به نوعی بیبرنامگی دچار
بــوده و به همان نســبت نیــز رویههــای غیرقابل
پیش بینی به دیگر شــئون آن تسری یافته است.
«غالمحســین شــافعی» با ابــراز نگرانــی درباره
چشــماندازهای پیــش رو در بخشهای مختلف
اقتصادی کشور ،بیان کرد :ضعف در راهبردها و
برنامهریزیهای بلندمدت باعث شــده تا فعاالن
اقتصادی هر شــب که ســر بر بالین میگذارند،
نگران باشند که فردا چه شرایط جدیدی انتظار
آنهارامیکشدوازاینمنظر،تمامیبخشهابه
نوعیسرگردانیدچارشدهاند.

0.5درصــدی .هــم اینــک مشــکالت و موانــع
متعددی پیش روی ســرمایه گذاران این بخش
وجود دارد کــه یکی از مهم ترین آنها دشــوار و
زمان َبر بودن روند صدور مجوزهاست.

مردم شهرک شــهید رجایی مشهد در شب تاسوعای
حســینی ،یاد و خاطــره شــهیدان غالمــی را گرامی
داشــتند و از مقــام واالی مــادر این شــهیدان تجلیل
کردند.دراینمراسمکهدرمسجدجامعشهرکشهید
رجایی برگزار شــد ،عزاداران حســینی یــاد و خاطره
شــهیدان محمد ،حســن و مهدی غالمــی را گرامی
داشتند .در روز تاسوعای حسینی نیز جمعی از مردم
شهیدپرور مشهد با حضور بر مزار این سه برادر شهید
درگلزاربهشترضا(ع)،باآنهاتجدیدپیمانکردند.

معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انســانی
شهرداری مشــهد از تیم منتخب دانشآموزی
در مســابقات جهانــی روباتیک تقدیــر کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
نماینــدگان تیــم منتخــب دانشآموزی آســیا
در مســابقات جهانــی روباتیــک کــره جنوبی
 2019که به مشــهد بازگشــته اند ،بــا معاون
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
مشهد دیدار کردند« .شهریار آل شیخ» در این

دیدار اظهار کرد :مدیریت شهری مفتخر است
جوانان خالق و پرتوانــی را حمایت میکند که
استعدادهای بالقوه کشور محسوب میشوند
و تالش میکنیم نخبگان مشهد را در حد توان
و بضاعت خود کمک و یاری کنیم.
وی افزود :حضور در مســابقاتی از این دســت،
نــه تنهــا بــه تجربهانــدوزی دانشآمــوزان و
اســتعدادهای آینده کشــورمان کمک میکند
بلکه در کســب موفقیتهای بیشتر و بهتر برای
نخبگانوپیشرفتکشورمانتاثیرگذاراست.
آل شــیخ اظهار کرد :دو جوان مشــهدی برای
مســابقات جهانی برگزیده شــدند اما به دلیل

آمادگیبرایواگذاریاموراجراییگردشگری
بهبخشخصوصی
سرپرســت معاونت گردشگری اســتان برای
واگذاری امور اجرایی گردشــگری به تشــکل
های بخــش خصوصی اعــام آمادگــی کرد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی« ،یوسف بیدخوری» سرپرست معاونت
گردشگری اســتان در جلســه اعضای هیئت

مدیره انجمن حرفه ای گردشــگری ســامت
استان خراســان رضوی با معاون هماهنگی
امــور زائــران اســتانداری خراســان رضــوی
گفت :مسئولیت هایی از جمله صدور و تمدید
مجوز های بهره برداری ،نظارت و رســیدگی
به شکایات؛ به تشکل های گردشگری واگذار
می شود.

مشــکالت مالی ،امــکان حضــور آنــان در این
مســابقات فراهــم نبــود ،از این رو شــهرداری

مشهد حامی مالی شد و تیم کشورمان در این
مسابقات شرکت کرد.
«امیر محمد ظریــف» و «امیر مهدی ظریف» دو
نوجوان مشــهدی از دبیرستان بعثت مشهد به
عنواننمایندهتیممنتخبدانشآموزیآسیابه
مسابقات جهانی روباتیک کره جنوبی 2019
اعزام شده بودند .مسابقات هوش مصنوعی در
شهرچانگونگکرهجنوبیبرگزارشدوایندو
نوجوان نخبه موفق شدند در لیگ دانشجویی
خودروهای خودران ،مقام اول تکنیکال چلنج
و مقام دوم در بخش شهری و جادهای این دور از
مسابقات را کسب کنند.

پیگیریرفعموانعراهاندازیپارکفناوری
اطالعاتاستان
در بازدید معاون اســتاندار از مرکــز ICTو پارک
فنــاوری اطالعــات اســتان ،موانع و مشــکالت
حوزه فنــاوری از جمله زیرســاخت هــای الزم و
مجوزهای مرتبــط مورد بررســی قــرار گرفت و
مقرر شــد با برگزاری جلســاتی در ســطح ملی،
زمینه شــروع فعالیت پارک علم و فناوری فراهم
شــود .به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری،

علی رسولیان ،مشارکت بخش خصوصی برای
توســعه پارکهای فناوری را ضروری دانســت و
اظهار کرد :دست متخصصان این حوزه را برای
فعال کردن پارکهای فناوری اســتان به گرمی
میفشاریم .وی افزود :با همت معینهای حوزه
فناوری ،بدونشــک استان خراســانرضوی به
قطبفناوریکشورتبدیلمیشود.

دکتــر محمد رضا کالیی شــهردار مشــهد بــه همراه
دکتر خلیل ا ...کاظمی معاون عمــران ،حمل و نقل
و ترافیــک شــهرداری مشــهد از بیمارســتان چشــم
پزشــکی بینا بازدید کردنــد و از نزدیک بــا امکانات و
خدمات درمانی این بیمارســتان مجهز آشنا شدند.
دکتر کالیی ضمن بازدید از قســمت ها و بخش های
درمانی و واحدهای مختلف این بیمارســتان با نحوه
خدمات دهی ،پذیرش ،امکانات ،تجهیزات و ویژگی
هایاینمرکزدرمانیبهخصوصموقعیتجغرافیایی
آن در شهر مشهد آشنا شد .وی درباره اهمیت احداث
بیمارســتان های تخصصی چشــم پزشــکی در شهر
مشهد نیز گفت :یکی از مزیتهای شهر مشهد حوزه
ســامت و درمان اســت که این بخــش را باید تقویت
کرد تا به شــهروندان و زائــران داخلــی و خارجی که
نیاز به درمان دارند ،خدماترسانی شود .وی اضافه
کرد :در این زمینــه فعالیت مجموعههای درمانی که
خدمات سرپایی و تخصصی ارائه میدهند ،در مشهد
به شــدت رو به گسترش اســت که اگر مجموعههایی
مانند بیمارستان بینا در رشــتههای مختلف در شهر
ایجــاد شــود ،میتواند بــه تمرکززدایی کمــک کند.
وی گفت :شهرداری مشــهد به عنوان یک هماهنگ
کننده در حوزههــای مختلــف از فعالیتهایی که به
رونق اقتصــادی و بهداشــت و ســامت شــهروندان
کمک کند ،حمایت خواهد کرد .در این بازدید،دکتر
علیرضــا اســماعیلی مدیر عامل بیمارســتان چشــم
پزشکی بینا ضمن تشــریح ویژگی ها و تنوع خدمات
این بیمارستان درباره برنامه ها و فعالیت ها و عملکرد
این مرکزدرمانی گزارشی ارائه کرد.

