از میان خبرها
گوناگون

احتمال بارش برف در مشهد
و هشدار به کشاورزان
کارشناس اداره هواشناسی خراسان رضوی گفت:
ازصبحچهارشنبهمنتظربارشبرفوباراندرمشهد
خواهیم بود .یحیی قائنیپور در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :با اســتقرار کامل این ســامانه در استان،
شاهدبارشبارانوبرفدربیشترنقاطهستیم.ازروز
پنجشنبهبانفوذجریاناتسردشمالی،کاهشقابل
مالحظه دما رادر اســتان خواهیم داشت ،بهطوری
حداقلشبانه،بهمنفی
کهدرمناطقسردسیردمای
ِ
 10درجه ســانتیگراد میرســد .وی تصریح کرد:
پیشبینی کردهایم ،دمای هوای مشهد چهارشنبه
شــب به منفی 2درجه ســانتیگراد خواهد رســید،
پنج شــنبه شــب نیز دمای هوای مشــهد به منفی 5
درجه ســانتیگراد و جمعه شــب به منفــی  6درجه
خواهید رسید .قائنیپور افزود :شــروع بارشها در
نقاط جنوبی اســتان به صورت رگبار اســت .باتوجه
به رگباریبودن بارشها ،احتمال ایجــاد روانآب و
سیالبدرنقاطجنوبیاستانوجوددارد.

مدارس ابتدایی نوبت عصر مشهد
از آذرماه زودتر تعطیل میشود
بر اساس برنامه ادارهکل آموزش و پرورش خراسان
رضوی،ازابتدایآذرماهمدارسابتداییشهرستان
مشهددرنوبتعصر ۱۵دقیقهزودتراززمانمعمول
پیشینتعطیلمیشود.معاونآموزشابتداییاداره
کل آموزش و پرورش اســتان درباره این موضوع به
ایرنا گفت :به منظــور مالحظات امنیتــی و رفاهی
بــرای دانشآمــوزان ،بــا توجــه بــه تاریکــی فصلی
زودهنگام هوا در زمان تعطیلی نوبت عصر مدارس
ابتدایــی دو نوبته ،این آموزشــگاه ها طــی ماه های
آذر ،دی و بهمن امســال با تصویب شــورای آموزش
و پرورش شهرســتان مشــهد به جای ســاعت  ۱۶و
 ۵۵دقیقه ،ساعت  ۱۶و  ۴۰دقیقه تعطیل خواهند
شد .ابوالحسن حقیقی افزود :اجرای این برنامه در
 ۴۶منطقه آموزشــی دیگر خراســان رضوی نیز در
صورت تصویب شــورای آموزش و پــرورش منطقه و
جبران کسری ساعات آموزشــی در سال تحصیلی
جــاری بالمانع اســت .وی بــه ابالغ بخشــنامه این
برنامــه بــه تمــام ادارات آمــوزش و پرورش اســتان
اشــاره و بیان کرد :مصوبــه تعطیلی زودتــر از موعد
مدارسفقطمنحصربهدورهابتداییاست،برهمین
اساس اجرای این برنامه قابل تسری به سایر مقاطع
تحصیلینیست.
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روزگذشتهوباحضوراستاندار،شهردارورئیسشورایشهرمشهد

نجاتکشفرود رسما کلید خورد
وعدهمعاونرئیسجمهوربرایپیگیریمشکالتکشفرود

گزارشجلسه
نوید زنده روحیان

روز گذشته مراسم آغاز عملیات اجرایی سامان
دهــی و احیــای کشــف رود بــا مدیریــت واحــد
شهرداری و با حضور استاندار خراسان رضوی،
فرمانــدار ،شــهردار ،رئیس و جمعــی از اعضای
شــورای شهرمشــهد و همچنین برخی مدیران
شهری و اســتانی برگزار شــد و رســما اقدامات
اجرایی احیــای رودخانــه تاریخی کشــف رود و
رفع مشــکالت و معضالتی کــه از آن یک فاجعه
زیست محیطی ســاخته بود ،آغاز شد .این برای
دومین بار است که طرحی برای نجات و احیای
کشــف رود کلید می خورد؛ پیش از این در سال
 93طرحی با مدیریت آب منطقه ای آغاز شد که
هرچند توفیقاتی داشــت اما نتوانست به نتیجه
نهایی و کاهش معضالت و مشکالت جدی این
منطقه بینجامد ،این بار اما پس از پیگیری های
روزنامه «خراســان رضوی» ،موضوع کشف رود
دوبارهدرصدراولویتهایکاریمدیریتعالی
استانقرارگرفتوبادستوروپیگیریهایجدی
استاندار ،شــهرداری مشــهد به عنوان مدیریت
واحد ســاماندهی و احیای کشــف رود انتخاب
شد تا اقدامات برای رفع مشــکالت و معضالت
این فاجعه زیســت محیطی در اســتان با جدیت
بیشتروبهدورازموازیکاریانجامشود.انتخاب
شهرداریمشهدبهعنوانمدیرواحدساماندهی
کشفروداینامیدرادادکهاینبارطرحمنسجم
تریبراینجاتکشفرودکلیدبخوردوامیدمی
رود با اقدامات و پیگیری استانداری و همراهی
دستگاه های اجرایی ،جذب بودجه های ملی و
تالش شــهرداری این بار طرح نجات کشف رود
به نتیجه نهایی خود برســد و شــر فاجعه زیست
محیطیدرکشفرودازسرمردممشهدکمشود.
•بهدنبالمچگیرینیستیمامابادقتبر
حسنانجامکارنظارتمیکنیم

به گزارش «خراســان رضوی» ،اســتاندار در این
مراســم گفت :احیــای کشــف رود یــک کار بین
بخشیبزرگبودهکهباهمدلیبهنتیجهرسیده
است و با آغاز رسمی عملیات اجرایی ،احیای آن
در این منطقه تمدن ســاز آغاز می شود .علیرضا
رزم حســینی افزود :حرکتــی که امروز توســط
مسئوالنانجامشده،نافیزحماتگذشتهنیست
و ما می خواهیم کار گذشته را تکمیل کنیم .وی
با بیــان این کــه در کنار کشــف رود قطعــا تمدن
هایی وجود داشته که قرن ها در کنار آن زندگی
می کردند ،تصریح کرد :من کارشــناس میراث
فرهنگی نیستم اما می دانم کاری که امروز آغاز
خواهد شد ،یک" تمدن ســازی" است و احتماال
برنامهبعدیمابایدایجادیکمنطقهگردشگری
و زیبــا در این محدوده باشــد که با همــت مردم و
مسئوالن آباد می شود .رزم حسینی تاکید کرد:
ممکن است وقتی این منطقه را میبینید نگران
شویدواظهارتاسفکنیداماوقتیازباالمیبینید،
ماجرا کامال متفاوت است .اســتاندار با تاکید بر
این که حمایت دســتگاه قضایی بــرای مدیریت
واحد این پروژه ،یک پشــتوانه قوی است ،گفت:
نگاه دستگاه قضایی استان در خصوص موضوع

عکس :میثم دهقانی

•هشدارجهادکشاورزی

همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره
بهکاهشدماوبارشهادرروزچهارشنبهبهکشاورزان
درخصوصمشکالتناشیازسرمازدگیهشدارداد.
سازمان جهاد کشاورزی با صدور اطالعیهای هشدار
دادباورودسامانههایمرطوبوسردازغربوشمال
اســتان ،احتمال بارش در کل اســتان وجــود خواهد
داشت که در مناطق کوهســتانی و شمالی استان در
روز پنج شــنبه و جمعه بارش به صورت برف است و از
صبحگاه شنبه 2آذر کاهش شــدید دما را در سرتاسر
استان خواهیم داشــت .بنابراین به کشــاورزان ،باغ
داران و صاحبان واحدهای تولیدی اعالم میشود به
توصیههایی که در ادامه می آید توجه کننــد تا از بروز
مشکالتناشیازسرمازدگیتاحدمقدورجلوگیری
شود .سازمان جهاد کشاورزی در این اطالعیه تاکید
کردهاست:کشاورزانوباغدارانمحترمدرجمعآوری
باقی مانده محصــوالت زراعی و باغی تســریع و برای
انتقال به انبارهای مسقف اقدام کنند .گلخانهداران
وتولیدکنندگانواحدهایداموطیورنیزبرایکنترل
تاسیســات حرارتی واحدهای خــود ،ایمنــی الزم را
به کار گیرند .با توجه به کاهش شــدید دمای شبانه و
احتمالیخزدگی،برایحفظومراقبتازماشینآالت
کشاورزی و تاسیســات و تجهیزات آبیاری تمهیدات
الزمانجامشود،باغدارانباتوجهبهکاهششدیددما
میتوانندعملیاتیخآبزراعیرابهببرند.

اخبار

ساماندهیکشفرود،پشتوانهودلگرمیخوبی
برایمدیریتواحداحیایاینرودخانهمحسوب
میشــود ،اطمینــان می دهــم که هیــچ کس به
فکر پرونده ســازی برای کسی نیســت اما وقتی
بهداشــت ،ســامت ،امنیت و معیشــت مردم به
خطرمیافتد،بایددستگاهقضاپیشگیرانهورود
کند و همه دســتگاه ها نیز باید پاســخ گو باشند.
رزم حســینی گفــت :در روزهای آینــده کمیته و
دستگاهنظارتینیزبرایاجرایدقیقمسئولیت
هاتشکیلخواهدشدالبتهمابهدنبالمچگیری
نیســتیم اما با دقت بر حســن انجام کار ،نظارت
میکنیم.وی اظهار کرد :بر رســانه های اســتان
درود می فرســتم ،بعد از تهران بیشــترین رسانه
در این استان وجود دارد و همیشه هم در کنار ما
هستندوکمکمیکنندتااینمشکالتبهگوش
مابرسدضمناینکهبرایمردمنیزتشویشایجاد
نشود،اگرآهنگرشدمعیشتیوامنیتیماامروز
سرعت گرفته در ســایه همین همدلی بین همه
دستگاههاستوگاهینیزالزماستماخودمان
را برای توسعه و پیشرفت اســتان کوچک کنیم.
امروز هر کســی در اســتان و در هر سطحی که به
مردم خدمترسانی میکند ،نباید هیچ هویتی
جز خادمی امام رضا(ع) برای خود قائل باشــد،
این افتخاری اســت که همه مدیران در هر مقام و
جایگاهیبایدبهآنتوجهداشتهباشند.
•ساماندهیواحیایکشفرود،یکاقدام
جهادیاست

همچنین محمدرضا کالیی شهردار مشهد نیز
در این مراسم گفت :از آقای استاندار تشکر می
کنمچراکهموضوعاتبینبخشیجزبامدیریت
واحد و مقتدر انجام شــدنی نیســت .وی افزود:
همه نیروهایی کــه امروز وجود دارد در گذشــته
نیزدراستانوجودداشتوکاراستاندارمدیریت
و هدایــت ایــن نیروها بــود ،امنیت مثــال زدنی
این روزهای مشــهد هم به دلیل همین مدیریت
خوب اســت .وی ادامه داد :در مدت اخیر کمک
دســتگاه هــای مختلف و شــورای محترم شــهر
مشهد،بسیاراهمیتداشتهاماحمایتدستگاه
قضاییمهمترینپشتیباندراینحوزهبودهاست
کهامیدواریمدرطولزمانهمادامهداشتهباشد.
شــهردار مشــهد با تاکید بر این که طرح سامان
دهیواحیایکشفرودنبایدتنهایککاراجرایی
تصور شود ،تاکید کرد :احیای کشف رود باید تا
انتهایکاربهعنوانفعالیتیجهادیوعملیاتی
مدنظر تمامی دستگاه ها قرار گیرد ،تا زمانی که
به اطمینان کامل برســیم که مشــکالت زیست
محیطی حل شــده و بســتر آمــاده کســب و کار

است .وی افزود :طرح پهنه بندی شهر مشهد از
سوی اداره کل راه و شهرســازی به مشاور ابالغ
شــده اســت که این موضوع نیز می تواند مکمل
طرحساماندهیواحیایکشفرودباشد.
•حمایتدستگاهقضاازمدیریتشهری
برایساماندهیکشفرود

قاضی بهشتی دادیار حوزه معاونت اجتماعی و
پیشگیریازوقوعجرمدادسرایمرکزاستاننیز
در بخش دیگری از این مراسم گفت :آزادسازی
بســتر و حریم رودخانه توســط آب منطقــه ای و
حوزهدادستانیتاامروزانجامشدهوازامروزاین
منطقه در اختیار شــهرداری قرار گرفته اســت و
شهردارمشهدازاینپس ،وظیفهخطیروبزرگی
را برعهده دارد و شــاید اگر مشــکالت تا این حد
نبود ،در حوزه وظایف شــما هم نبود اما به دلیل
میزانزیادمشکالتآنراپذیرفتند.ویباتاکید
بر حمایت از مدیریت شــهری در ســامان دهی و
احیای کشف رود گفت :به شدت بر این موضوع
تاکیدداریمکههمهدستگاههابایدبهوظایفیکه
درتوافقنامهساماندهیکشفرودآمدهاست،
عملکنندزیراموضوعکشفرودبرایدادستانی
بسیاراهمیتدارد.همچنیندربخشدیگریاز
این مراسم ،حاجیان شــهری رئیس کمیسیون
خدمات شــهری شورای شهر مشــهد نیز گفت:
اگر از من به عنوان یک کارشــناس بــرای بزرگ
ترین مشکل زیست محیطی شهر مشهد سوال
شــود ،بعد از آلودگی هوا ،کشــف رود را معرفی
می کنم .وی افــزود :در طول تاریخ ،کشــف رود
منبعتامینآباطرافمشهدبودهاماورودبخش
صنعتــی ،آن را با معضالتی مواجه کرده اســت.
اقداممشترکصورتگرفتهپسازدستورخوب
استاندار،سرعتکارساماندهیواحیایکشف
رودراباالبردهاست .ویتصریحکرد:شهرداری
مشــهد هم با این که ماموریتــی در حریم و خارج
از محدوده شــهری نداشــته برای حفظ محیط
زیســت و جلوگیری از آلودگــی و ایجاد خطرات
برایمردماقدامبهکارکردهاستواعضایشورا
رویاینموضوعکامالاتفاقنظردارندوباتصمیم
شــهردار موافقت کردند و امیدوارم این کار جزو
افتخاراتماباشد.مهدییعقوبیمعاونخدمات
و محیط زیســت شهری شــهرداری مشهد نیز با
بیان جزئیات طرح سامان دهی و احیای کشف

رود گفت :عملیات اجرایی طرح احیای کشــف
رود به مســاحت  130هکتار در بخشی از بستر
فعال رودخانه صورت خواهد گرفت .وی افزود:
در این طرح با عرض  6متــر الی روبی انجام می
شودوحریمآنهمبهطول 17متربهعنوانبستر
فعال آزاد و بعد از آن یــک دیواره خاکی احداث و
سپسدرختکاریانجاممیشودواززمانیکهاز
طرف آبمنطقهایعرصهتحویلشودکارمانیز
آغاز خواهد شد .یعقوبی با اشاره به محدوده این
طرح گفت :این پروژه از پــل کالت تا خین عرب
در یک ضلع و از ضلع دیگر در محدوده چرم شهر
به مساحت  40هکتار آغاز شده است .وی ادامه
داد:تصفیهخانهچرمشهرقراراستدرراستای
اینپروژه با همکاری شهرکصنعتیچرمشهر
تکمیلشودواسنادتصفیهخانهسپتاژوفراخوان
آن نیز آماده اســت و با دستور اســتاندار مبنی بر
اختصاص 15میلیاردبودجهدولتی،شهرداری
نیزآمادهتحویلمابهالتفاوتمبلغموردنیازاست
واینکار،اولویتاولماست.
همچنین به گــزارش «خراســان رضــوی» ،روز
گذشــته جلســه کارگروه ســاماندهی کشــف
رود نیز بــا حضور معاون رئیــس جمهور و رئیس
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار
شد .عیســی کالنتری معاون رئیس جمهور در
این جلســه با بیان این که کشف رود یک مسئله
فرااستانیاست،وعدهپیگیریمشکالتکشف
رود را داد و گفت :از آقای استاندار خواهش می
کنم نامه ای به رئیس جمهور محترم بنویســند
و من هم پیگیری می کنم.وی اظهــار کرد :اگر
کشــف رود در دوره مدیریت آقای رزم حســینی
به حیطه زندگی برنگردد هیچ وقت دیگری این
اتفاق نخواهد افتاد ،مشابه مسئله کشف رود را
درجنوبتهرانداشتیمولیبرایحلآنموفق
نشــدیم چون تفکر و انســجامی که در خراسان
رضــوی وجــود دارد در آن جــا نبــود .همچنین
علیرضا رزم حسینی استاندار نیز در این جلسه
گفت :امیدواریم بــا حمایت ســازمان حفاظت
محیط زیســت کشــور پروژه کشــف رود ســریع
ساماندهیشود.

مدیرکلمحیطزیستاستان:

مجوز شکار برای پنجمین سال
متوالی در استان صادر نشد
مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضویگفت:
امسالبرایپنجمینسالمتوالی،مجوزشکارچهارپا
در این اســتان صادر نشــده و هرگونه تصمیمگیری در
اینزمینهبستگیبهظرفیتزیستیگونههادرمناطق
تحت حفاظــت دارد .تورج همتی در گفــت و گو با ایرنا
افزود:طیماههایآبانوآذرامسال،برنامهسرشماری
وحوش در مناطــق تحت حفاظت این اســتان با هدف
ظرفیتسنجیوتعیینتواناکولوژیکیمناطقانجام
میشود بنابراین هنوز نمیتوان گفت احتمال صدور
پروانهشکارچهارپادرخراسانرضویوجودداردیاخیر
زیراظرفیتمناطقدراینزمینهتعیینکنندهاست.وی
ادامه داد :همچنین طبق برنامهریزی انجام شــده ،در
اینخصوصنشستیمشترکبافعاالنمحیطزیست،
طرفداران حقوق حیوانات و نمایندگان سازمان های
مردمنهاد برگــزار و پس از آن برای صدور پروانه شــکار
چهارپاوپرندهتصمیمگیریمیشود.مدیرکلحفاظت
محیط زیست خراســان رضوی گفت :سال گذشته به
صورتمحدودپروانهشکارپرندهدرایناستانصادرشد
امابرایامسالهنوزتصمیمیگرفتهنشدهاست .وی
درخصوصصدورپروانهشکاربرایاتباعخارجینیزبا
تاکیدبراینکهایناقدامفقطازطریقسازمانمرکزی
حفاظتمحیطزیستدرتهرانصورتمیگیرد،گفت:
اگرقرارباشدپروانهشکارچهارپابرایشکارچیاناتباع
خارجیدرمناطقتحتحفاظتخراسانرضویصادر
شود ،صرفا شــکار در زیســتگاه هایی که ظرفیت های
قابل توجــه گونههــای جانوری و همچنیــن گونههای
دارایسنزیاددارند،صادرمیشود.

انجام عمل جراحی زنده چشم
ممشهد
درکنگرهبینالمللیچش 
انجامعملهایجراحیزندهچشمیکیازبرنامههای
مهم کنگرهبینالمللی چشمپزشکی اســت که در سه
گروه مختلف قرنیه ،جراحی پالستیک و شبکیه انجام
میشود.بهگزارشوبداوبهگفتهدبیراجراییکنگره،
شرکتکنندگان کنگره میتوانند از طریق ویدئویی،
شــاهد فرایند عمل و نحوه اقدامات استادان دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد باشــند .دکتر مرتضی مرتضوی
گفت :هم اکنون ســطح علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهدازنظرتشخیص،درمانواعمالجراحیدرهمه
حوزههای شــشگانه ،با کشــور برابری میکنــد و اگر
تجهیزات و امکانات پیشــرفتهتری در اختیار جراحان
قرارگیرد،دانشعلمیپزشکانمشهدحتیباسطوح
علمیدنیانیزبرابریمیکند.ویتصریحکرد:قرنیه،
شبکیه،جراحیپالستیک،اعصاببینایی،آبسیاهو
یووئیت،گروههایششگانهبیماریهایچشمهستند
کهدراینکنگرهبررسیجامعمیشوندوصدهامحقق
داخلیوخارجی،آخریندستاوردهاوتحقیقاتخودرا
بایکدیگربهاشتراکمیگذارند.

