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افزایش 30درصدی داوطلبان بهارستان
گزارش جلسه
رضا میرزاده
رئیس ستاد انتخابات اســتان خراسان رضوی
آخریــن آمــار مربــوط بــه ثبــت نــام کننــدگان
انتخابــات مجلــس را اعــام کــرد .بــه گزارش
خراســان رضوی« ،حســن جعفری» در نشست
خبری عصر دیــروز گفــت :در پایان ثبــت نام از
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی در
استان خراسان رضوی ۱۱۱۳ ،داوطلب برای
شــرکت در انتخابات ثبت نام کردند که با توجه
به تعــداد داوطلبان دوره قبلی مجلس شــورای
اسالمی که  ۸۵۵نفر بود ،از افزایش برخوردار
بوده اســت .بر اســاس این آمار معاون سیاسی
استاندار ،تعداد ثبت نام کنندگان برای شرکت
در انتخابــات مجلس نســبت بــه دوره قبل 30
درصد افزایش یافته است.
•ثبت نام  983مرد و  130زن

جعفری افزود :از مجموع داوطلبان نمایندگی
مجلس شورای اســامی در اســتان ۹۸۳ ،نفر
را آقایان و  ۱۳۰نفر را بانوان تشکیل میدهند
که بــر ایــن اســاس ۸۸ ،درصــد داوطلبــان در
اســتان آقایان و  ۱۲درصد بانوان هســتند .وی
خاطرنشــان کــرد :مــدرک تحصیلــی  ۵۳نفر
از داوطلبان لیســانس اســت که با اســتفاده از
تبصرههای قانونی معادل مدرک فوق لیسانس
دریافت کردهاند .همچنین  ۸۵۱نفر با مدرک
فوق لیســانس ۱۴۳ ،نفر با مدرک دکترا و ۶۳
نفر نیز با مدرک تحصیلی حوزوی در انتخابات
ثبت نام کردهاند .جعفری ادامه داد ۲۹۷ :نفر
از داوطلبان در استان دارای ســابقه ایثارگری
و  ۳۳نفر از داوطلبان نمایندگی در اســتان نیز
دارای سابقه نمایندگی مجلس هستند که ۱۷
نفر آنهــا را نماینــدگان حال حاضــر مجلس و

 ۱۶نفر را نیز نمایندگان ادوار مجلس تشــکیل
میدهند .عــاوه بر ایــن از مجمــوع داوطلبان
 ۲۴۷نفــر دارای ســابقه داوطلبی شــرکت در
انتخابات هستند.
•بازه سنی داوطلبان

رئیس ســتاد انتخابــات اســتان در ادامه گفت:
 ۱۷۶نفــر از داوطلبــان بیــن  ۳۰تا  ۳۵ســال،
 ۲۳۴نفر بین  ۳۶تــا  ۴۰ســال ۲۰۸ ،نفر بین
 ۴۱تا  ۴۵سال ۲۰۵ ،نفر بین  ۴۶تا  ۵۰سال،
 ۱۵۱نفر بین  ۵۱تا  ۵۵سال ۸۷ ،نفر بین ۵۶
تا  ۶۰سال ۴۴ ،نفر بین  ۶۱تا  ۶۵سال ۶ ،نفر
بین  ۶۶تا  ۷۰ســال و  ۲نفر نیز بیــن  ۷۱تا ۷۵
سال ســن دارند .بر اســاس وضعیت شغلی نیز
 ۳۰۲نفر کارمند ۲۱۷ ،نفر فرهنگی ۱۴۷ ،نفر
دارای شغل آزاد ۱۱۸ ،نفر استادان دانشگاه،
 ۹۹نفر پزشــک ۲۳ ،نفــر روحانی و بقیــه نیز از
سایر مشــاغل از جمله بازنشستگان ،نظامیان،
وکال یا قضات دادگستری و نمایندگان مجلس
هســتند .تعــداد مشــموالن مــاده  ۲۹کــه باید
استعفا میکردند ۱۹ ،نفر بود که  ۱۳نفر آنها
در انتخابات ثبت نام کردهاند.

•شاکله سیاسی هیئت اجرایی

رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه به تشکیل
هیئتهای اجرایی انتخابات اشاره کرد و گفت:
در اســتان  ۷۵هیئت اجرایی تشــکیل شــده که
 ۸۲۵نفر شامل  ۲۲۵عضو اداری و  ۶۰۰معتمد
در آن عضویت دارند .وی افــزود :کل حوزههای
انتخابیــه در اســتان  ۷۵حوزه شــامل  ۱۲حوزه
اصلیو ۶۳حوزهفرعیاستکهحوزههایفرعی
نیز شامل  ۱۸فرمانداری و  ۴۵بخشداری است.
جعفــری خاطرنشــان کــرد :از مجمــوع اعضای
هیئتهــای اجرایــی  193نفــر را اصولگرایان،
 ۲۹۱نفر را اعتدالیون و اصالح طلبان و ۳۷۸نفر
را نیز افراد مستقل تشکیل دادهاند.
•اعالم تایید یا رد صالحیتها تا آخر آذر

وی دربــاره ادامــه فراینــد تاییــد صالحیــت
داوطلبــان نیــز گفــت :مراجــع چهارگانــه باید
حداکثر تــا  ۲۶آذر و پنــج روز بعــد از آن ،نتیجه
استعالمات را به وزارت کشور ارسال کنند تا از
این طریق در اختیار فرمانداریها و حوزههای
انتخابیه قرار گیرد.رئیس ستاد انتخابات استان
در ادامــه به برگــزاری انتخابات میــان دورهای

مجلس خبــرگان نیز اشــاره کرد و گفــت :ثبت
نام انتخابــات میــان دورهای مجلــس خبرگان
نیز از روز جمعــه آغاز شــده و با توجــه به رحلت
آیــت ا ...هاشــمی شــاهرودی نماینده ســابق
استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان ،این
انتخابات در حوزه انتخابیه خراسان رضوی نیز
برگزار میشود .وی افزود :ثبت نام از داوطلبان
شــرکت در انتخابــات میــان دورهای مجلــس
خبرگان نیز تــا  ۲۱آذر ادامــه دارد .جعفری در
پایان تاکید کرد :تبلیغات پیش از موعد نامزدها
ممنوع است و مرتکبان مورد پیگرد قانونی قرار
خواهند گرفت .همچنین بر اساس اعالم رئیس
ستاد انتخابات استان ،تعداد داوطلبان شرکت
در انتخابات مجلس شورای اسالمی به تفکیک
حوزه انتخابیه به شرح زیر است:
•آمار ثبت نامها به تفکیک حوزههای
انتخابیه استان
حوزه انتخابیه

تعداد

مشهد و کالت

536

نیشابور و فیروزه

85

سبزوار ،جغتای ،جوین ،خوشاب و
داورزن

85

تربت جام ،تایباد ،باخرز و صالح آباد

79

چناران و بینالود

51

خواف و رشتخوار

57

درگز

43

فریمان ،سرخس
و بخشهای احمدآباد و رضویه

41

تربت حیدریه ،مه والت و زاوه

37

قوچان و فاروج

37

کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد

34

گناباد و بجستان

28

دیــروز رفتم از یک میوه فروشی واقــع در
صارمی میوه خریدم؛ موز کیلویی 15هزارتومان
و سیب زمینی کیلویی 7هزارتومان .بعد که
رفتم جای دیگری قیمت کردم ،میبینم گران
حساب کرده.
از روزی که بنزین گــران شــده ،یک میوه
فروشی واقع در خیابان طبرسی ،میوه هایش را
گرانتر از معمول میفروشد.
داروخانه بولوار خیام اجناس خود را
فو قالعاده گران میدهد ،قیمت یک مدل
مسواک را  58هزار تومان میگفت اما من همان
مسواک را از منطقه دیگر  12هزار تومان خریدم.

اتوبوسرانی

در بولوار هاشمیه ،بعد از هاشمیه  ۸۳در دو
جایــگاه ایســتگاه اتوبــوس ،از نیمکــت خبــری
نیســت ،در صورتی که فضای کافی برای نصب
آن هســت .مــن و خانمــی کــه پــادرد بــود و
همسرشــان که عصا به دســت داشــت ،یک ربع
معطل اتوبوس کوثر بودیم.
اتوبوس خط  ۱۰کد  ۳۵۳۰/۲دارای
صندلیهای کثیف ،پرد ههای چرک و ۲۵
دقیقه تاخیر است .لطفا رسیدگی شود.
چند سال است تمام خطهای خیابان
رسالت خصوصی شده و هرچه اتوبوس فرسوده
است برای این مسیر در نظر میگیرند.
اگر لطــف کنید در بولوار آیت ا ...هاشــمی
رفســنجانی بعد از نمایشگاه ایســتگاه اتوبوس
بگذارید ،عالی اســت .چون مســیر زیــادی باید
طی شــود تا در هوای گرم وســرد ،بچه به بغل به
اولین ایستگاه برسیم.

شهرداری

ما ساکنان مصلی  ،7کوچه شهید
مازندرانی نژاد  ،10از پارک کردن خودروهای
شخصی و تخلیه بار کسبه و مشتریان مجتمع
یاقوت مصلی در عذابیم .از مسئوالن محترم
تقاضا داریم به وضع این منطقه رسیدگی
کنند.

• ماجرای یک بازدید سرزده و کشف
تخلف

دردسرهایتمامنشدنی باغ پرندگان

کارشناسمحیطزیست:ورودغیرقانونی75گونهجدیدپرندهبهباغپرندگان
مالکانرادادگاهیکرد

مردادمــاه امســال بــود کــه ادارهکل
گزارش
محیطزیست اســتان ،در پی دو
ِ
پیاپــی خراســان رضــوی بــا تیترهــای
«ضر باالجــل محیطزیســت بــه بــاغ
پرنــدگان» و «مســائل بــاغپرنــدگان به
جای حـــل شدن ،پاک شد» که به روایت
پرنــدگان باغ
شــرایط نامناســب فضــا و
ِ
پرداخته بود ،درخواستی مبنی بر رعایت
ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی
برای مجموعه باغ پرندگان مشهد ابالغ
و ارســال کرد و بــه این مجموعه تــا پایان
 31شــهریور  98مهلت داد تــا ایرادها و
نواقــص را برطــرف کند و تاکیــد کرد در
صورت رفع نشدن ،از ادامه فعالیت این
مجموعه جلوگیری خواهد شد .مهرماه
و بــا پایــان گرفتــن ضر باالجــل داده
شــده ،دوباره برای بررســی و مشــاهده
آخریــن وضعیــت بــاغ پرندگان مشــهد
بــه ایــن مجموعــه رفتیــم تــا از تغییرات
ایجاد شده توسط مدیر مجموعه ،مطلع
شــویم .متاســفانه باز هم مثل قبل ،بوی
ناخوشایند فضــا ،آب کدر و آلوده استخر،
فــواره خامــوش ،طوطیهــای بیرمــق
با پرهای ریخـــته ،عقــاب و کرکسهای
آســیبدیده ،پرنــدگان ســاکت و کــز
کــرده ،پرندههــای مــرده در قفــس و...
به قوت خــود باقی بودند و شــرایط کلی
بــاغ ،فــرق چندانــی نکــرده بــود« .آبیز

محمــدی» ،کارشناسمســئول نظارت
بر حیاتوحش اداره کل محیط زیســت
اســتان ،در توضیح شــرایط بــه روزنامه
خراســان گفــت« :چــون بــاغ پرنــدگان
دارای شرکای مختلفی است که هر کدام
بــه صــورت جداگانــه پیگیــر موضوعات
ایــن بــاغ هســتند ،از آنها درخواســت
کردیم یک مدیر واحد برای این مجموعه
معرفی شــود تا مــا بدانیــم با چه کســی
طــرف هســتیم .یکســری از اقدامــات
مدنظر تا امروز انجام شــده و بقیه موارد
نیــز در حــال برطــرف شــدن اســت .در
صورت برطرف شــدن ایرادهــای عمده
این بــاغ ،بــه مالک مجــوز یک ســالهای
خواهیم داد تا اصالحــات باقیمانده را
به مرور انجــام دهد .اگر هم کــه ایرادها
رفــع نشــود ،در نهایــت این بــاغ را جمع
خواهیــم کرد ».دیــروز و پس از گذشــت
دوماه ،تــورج همتی ،مدیــرکل حفاظت
از محیطزیســت خراســا نرضوی در
گفتوگو با ایرنــا ،اظهاراتــی درباره باغ
پرندگان داشــت که وقتی بــرای آگاهی
بیشــتر از جزئیات بــا او تمــاس گرفتیم،
ارجاعمان داد به «محمدی» ،کارشناس
این سازمان و مسئول مستقیم رسیدگی
به باغ پرندگان .منتهــا محمدی ،نکاتی
درباره شــرایط فعلی باغ پرندگان گفت
که قابل تامل است.

•  2اظهارنظر متناقض

«تــورج همتــی» مدیرکل حفاظــت محیط
زیست خراســان رضوی ،روز یک شنبه در
گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ،گفت« :انجام
رونداصالحاتزیستمحیطیدرمجموعه
بــاغ پرنــدگان مشــهد مانــع از تعطیلی آن
شــد .این مجموعه در مرداد ماه امســال به
دلیل فضای غیراستاندارد و رعایت نکردن
ضوابــط زیســتمحیطی اخطــار گرفــت و
مهلت انجام اصالحــات را دریافت کرد .از
آن زمان تاکنون ،الزامات زیســت محیطی
در این مجموعه به صورت عمــده و کلی در
حالرعایتاستکهاینمواردبهدادستانی
مشهدنیزاعالمشدهاست.مشکلاساسی
موجود در این مجموعه ،تنوع مدیریتی آن
استومهماستدارایمدیریتواحدباشد
تا امکان تعامل وجود داشته و اجرای موارد
قانونی و دستورالعملهای زیستمحیطی
قابل پیگیری باشد .مجموعه باغ پرندگان
باید دارای پاســخ گوی واحد و مشخص در
قبال وضعیت این مجموعــه در بخشهای
مختلف باشــد ».بهرغــم اظهــارات همتی
درباره شــرایط امیدوارکننده باغ پرندگان
اما ،وقتــی بنا به خواســت مدیــرکل ،برای
دانســتن جزئیــات بیشــتر از ایــن تغییــر و
تحــــوالت مثبت ،با کارشناسمسئول این
اداره گفتوگو میکنیم ،نکات قابل تاملی
میشنویــم.

بهرغم این
که یکی از
تاکیدهای مهم
محیطزیست
به مالکان باغ
پرندگان ،این بود
که بدون اطالع
و هماهنگی ما،
هیچ گونه جدید
پرنده ،از باغ
خارج یا به باغ
داخل نشود،
وقتیچهارشنبه
گذشتهبهشکل
سرزده برای
بررسی شرایط
رفتم ،با75گونه
جدید پرنده
روب هرو شدم

محمدی در گفتوگو با خراسانرضوی،
توضیح میدهد« :باغ پرندگان  26ایراد
اساســی داشــت که بهواســطه نظــارت و
پیگیری ادارهکل محیطزیســت اســتان
و اخطار بــرای پلمــب و تعطیلــیاش ،در
حال برطــرف کردنش اســت .از بین این
ایرادهــا ،نصــب دوربین مــدار بســته در
باغ ،پالک گــذاری گونه هــا ،ایجاد دفتر
اداری ،اســتقرار دام پزشــک ،ســاخت
فضای قرنطینه ،نصــب تابلوهای راهنما
و تعویــض بهموقــع آب آبگیرهــا از جملــه
ایــن مــوارد اســت کــه همــکاری خوبــی
برای رفعشــان وجود داشــت و اظهارات
مدیــرکل اداره هم بــر همین مبناســت.
منتهــا بهرغم این کــه یکــی از تاکیدهای
مهم محیطزیست به مالکان باغ پرندگان،
این بود که بدون اطــاع و هماهنگی ما،
هیچ گونه جدید پرنده ،از بــاغ خارج یا به
باغ داخل نشود ،وقتی چهارشنبه گذشته
بهشــکل ســرزده برای بررســی شــرایط
رفتم ،بــا 75گونــه جدیــد پرنــده روبهرو
شدم که برخالف قرارمان ،بیخبر به باغ
آورده شده بود .همان جا ،یگان حفاظت
محیطزیست مشهد را مطلع کردم و همه
پرنــدگان جدید ،ضبــط شــدند و پرونده
تخلف باغپرندگان تشکیل شد و مسئوالن
بــاغ ،منتظر جلســه دادگاه رســیدگی به
تخلفشــان هســتند .از آنجا که در بین
ایــن پرنــدگان ،گونههــای آبــزی هــم از
شمال کشور دیده میشــود ،اگر مبتال به
آنفلوآنزای پرندگان بودند -هرچند هنوز
دیده یا گزارش نشــده -و
مثــا در مواجهــه بــا
انســان ،یک بیماری
نوترکیــب شــکل
میگرفــت ،حرکت
مالکان باغ ،تهدید
علیــه بهداشــت
عمومی به حســاب
میآمد و هیچ راهی
نمیمانْد جز تعطیلی
باغ».

کاش شهرداری مشهد در بولوارهای جدید
هم نیمکت و سایبان و پل عابرپیاده نصب کند،
به ویژه در جاهایی که مدرسه و بیمارستان
است.
کاش شهرداری مشهد به جای صدور مداوم
مجوز برای ساخت وساز بازارهای بزرگ،
سرمایه گذاران را تشویق به ساخت مجتمعهای
ورزشی کند تا میزان سالمت جسم و روح
جوانان این مرز و بوم ارتقا یابد.
ای کاش تا وضعیت مشهد مشابه تهران در
خصوص وجــود و تعــداد زیــاد دســتفروشها و
متکدیان و کودکان کار ،از کنترل خارج نشده،
شــهرداری برای حل ایــن معضل فکر اساســی
کند.
لطفا آسفالت بولوار الدن ،حد فاصل میدان
اللــه تــا انتهــای الدن  ۴۸را درســت کنیــد؛
فو قالعــاده نامناســب و خــراب اســت و بــه
خودروهایمان خسارت وارد میکند.
پس کی به مرمت پیاده روهای انتهای الدن
خواهیــد پرداخت؟ چــرا گوش شــنوایی وجود
ندارد؟

شهرستانها

چرا در بازاردام قوچــان ،خبری از نظارت و
بازرسی نیســت؟ داللها هر قیمتی که دوست
داشته باشند روی گوسفندان میگذارنــــد اما
من قصاب را میگیرند.
همه فقط یقه ِ
متاسفانه در افتتاحیه نمایشگاه عکس ویژه
معلوالن شهرستان قوچان در تاریخ  ۱۱آذر ۹۸
هیــچ خبــری از حضــور مســئوالن ســازمان
بهزیستی استان و شهرستان نبود.

متفرقه

چــرا بعــد از  20روز از افزایــش قیمــت و
ســهمیهبندی بنزیــن ،هنوز ســهمیه ســرویس
مدارس مشهد را ندادند؟ این معضل باعث عقب
نشــینی راننــدگان از ارائه ســرویس بــه دانش
آموزان میشود.
چرا قیمت مــن کارت خالی بایــد 15هزار
تومان باشد؟
کنتــرل تــردد این خیــل عظیــم کامیون و
کمپرســی و اتوبوس که رفت و آمدشــان داخل
شــهر ممنوع اســت ،دســت کیســت کــه اجازه
میدهند فضای شهر ،با دود و سر و صدایشان،
دچار آلودگی هوا و آلودگی صوتی شود؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

کالفه از
گردوخاک

اینجا بولوار دانشجواســت و ســاعت
 11صبــح ،در دل ترافیک ســنگین،
کارگــران مشــغول سنگتراشــی
هســتند .معموال اینطور مواقع روی
ســنگ یا بتون در حال برش خوردن،
آب میریزند یا حصاری از گونی نمدار
درست میکنند تا جلوی پخش شدن
پودر ســنگ در فضــا گرفته شــود ،اما
همانطور که مالحظه میکنید ،اینجا
از این خبرها نیست و چند روزی است
که گرد و خاک ،امان مردم را بریده.
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