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رئیس دانشگاه نباید نماینده
یک جریان سیاسی باشد
مســئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاههای
خراســان رضــوی گفــت :رئیــس دانشــگاه نبایــد
نماینــده یک جریان سیاســی باشــد و تمــام همت
خود را وقف این امر کند که جریان موافق خود را در
موقعیتهای مناســب به کار گیرد.حجت االسالم
والمســلمین احمد ترابی در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص انتظارات خود از رئیس جدید دانشــگاه،
اظهــار کرد :رئیــس دانشــگاه نبایــد نماینــده یک
جریان سیاسی باشد و تمام همت خود را وقف این
امر کند کــه جریان موافق خــود را در موقعیتهای
مناسب برای اســتادی ،اســتخدام ،کارمندی و...
جاسازی و نیروهای مخالف را به بهانههای مختلف
از دور خارج کند.وی افزود :این اقدامی اســت که
متاســفانه در بیشتر دورههای گذشــته انجام شده
و اکنــون بایــد نیروهای انقالبــی و اصیــل ،بنیانی
را بگذارنــد که دیگر فــردی در آینــده نتواند چنین
اقداماتی را انجام دهد .این کار نیاز به برنامهریزی
دارد .همچنیــن بــه زیرســاختهایی نیــاز داریــم
کــه دخــل و تصرفهــای حزبــی و گروهــی امکان
نداشته باشــد و این جزئی از عدالتی است که باید
به آن پرداخت.مســئول نهاد نمایندگی رهبری در
دانشگاههای استان افزود :دومین درخواست من
از مدیریت دانشگاه این اســت که در اولین فرصت
کمیته عدالتخواهی را در دانشگاه شکل دهد که
در آن افراد عاقل و علمی منهــای افراطگریهای
گروهی راست و چپ ،اصولگرا و اصالحطلب حضور
داشته باشند زیرا هیچ کدام از آنها در این مجموعه
جایگاهی ندارند .بنابراین افرادی که عاقل هستند
و مبانی علمی و انســانی را در نظــر میگیرند ،باید
در این مجموعــه جــای داد.وی بیان کــرد :رئیس
دانشگاه باید بداند که مسئول یک آموزش ،پژوهش
و فضای کلی فرهنگی است اما بداند که نه خودش
همه مســائل آموزش و پژوهش را میداند و نه باید
به دســتور افراد مختلــف ،فعالیــت فرهنگی انجام
دهد .بنابراین هر کدام از حوزهها باید به متخصص
و انســان آگاه ســپرده شــود .به تعبیر دیگــر رئیس
دانشــگاه موظــف نیســت دوچرخــه ســواری را در
دانشــگاه راه بیندازد یا دیوار دانشــگاه را بردارد و
به فکر اسکوتر باشد .این موارد باید در کمیتههای
علمی ،بی طــرف و بدون وابســتگی به جریانهای
سیاسی بررسی شود و اگر بزرگان دانشگاه نظری
دادند ،مدیریت به عنوان رئیس دانشــگاه دســتور
اجرا دهد و آنها را عملیاتی کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

تولید دام و طیور خراسان رضوی
مازاد بر نیاز این استان

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان گفت :هم
اکنون میــزان تولید در بخــش دام و طیور اســتان
مازاد بــر نیاز و روند تولید عادی اســت.محمدرضا
اورانی روز گذشــته در گفت و گو با ایرنا افزود :هم
اکنون در بخش گوشت قرمز ،تخم مرغ و شیر دارای
مازاد تولید نسبت به مصرف داخل استان هستیم.
وی ادامه داد :طبق پیش بینی و برآورد انجام شده
تا آخر امسال  ۲۱هزارتن گوشت قرمز و  ۳۰۰هزار
تن شــیر در اســتان تولیــد خواهد شــد.وی گفت:
طبــق برنامهریــزی انجام شــده ماهانــه  ۹میلیون
قطعه جوجهریزی انجام میشــود و بــه این ترتیب
پیش بینی شــده تــا پایان ســال حــدود  ۲۵تا ۲۷
میلیون جوجه ریزی در اســتان انجام شود.اورانی
افزود :بر این اســاس تــا پایان ســال همانند امروز
میانگیــن روزی  ۵۰۰تن گوشــت مرغ در اســتان
تولیــد میشــود.وی گفــت :همچنین هــم اکنون
روزانه  ۳۶۰تن تخم مرغ در استان تولید می شود
که در این بخش هم مانند گوشت قرمز و شیر مازاد
بر نیاز تولید می شود.

جهاد کشاورزی  :از ابتدای سال  325میلیارد تومان از خسارات توسط بیمه جبران شده است

جبران 4درصدی خسارت  8هزارمیلیاردی کشاورزان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی از ایجاد خسارت
هشــت هزار میلیــاردی به بخش کشــاورزی
از ابتــدای امســال تاکنــون به دلیــل کاهش
بارندگــی ،گرمــای زودرس و ســرما خبر داد
و گفت از این میزان خســارت  325میلیارد
تومــان توســط بیمــه پرداخت شــده اســت.
غالمحسین ســاربان در گفتوگو با ایسنا در
خصــوص خســارتهای وارد شــده به بخش
کشــاورزی اســتان اظهار کرد :طی امســال
تولید غله و کاه کاهش  ۶۴۸هزار تنی نسبت
به ســال گذشــته در اســتان داشــته کــه این
موضوع سبب به وجود آمدن بحران در حوزه
تأمین نهــاده دامی بهویــژه برای دام ســبک
شــده اســت.معاون بهبود تولیــدات گیاهی
ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی
بیان کرد :تولید زعفران از حدود  ۳۰۰تن در
سال گذشــته به حدود  ۱۲۰تن طی امسال
کاهش یافته که این کاهش تولید به افزایش
قیمت زعفران منجر شده است .از طرفی در
تولید محصــوالت باغــی مانند انگور ،پســته
و ...نیز کاهش  ۱۵۸هزار تنی در استان رخ
داده است.
•پرداخت  ۳۰۷میلیارد ریال خسارت در
بخش زراعت

ســاربان تصریح کرد :در بخش زراعت حدود
 ۲۰۸هــزار هکتــار از اراضــی اســتان تحت
پوشــش بیمه اســت .همچنیــن در این حوزه
میــزان خســارت  ۷۵۲میلیارد ریــال برآورد
شــده که قابل پرداخت اســت .البته تاکنون
 ۳۰۷میلیارد ریال از مجموع این خســارات
پرداخت شــده اســت .وی ادامــه داد۱۲۰ :

میلیارد ریــال از مجموع این خســارات تهاتر
شده با بیمهنامه امسال بوده و  ۳۰۰میلیارد
ریال باقــی مانده نیــز آماده پرداخت اســت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی خراســان رضوی گفت :همچنین
در حــوزه محصــوالت باغی حــدود  ۳۰هزار
هکتــار از اراضی اســتان تحت پوشــش بیمه
قرار دارد که حدود  ۳۵۰میلیارد ریال غرامت
به منظور جبران خســارات وارد شــده در این
حوزه تعیین شــده که  ۱۸۰میلیارد ریال آن
آماده پرداخت است.
•میزان بارندگی در استان  12.3درصد
بوده است

ســاربان با اشــاره به کاهش کشــت پاییزه در
مقایسه با برنامه ابالغی در استان خاطرنشان
کــرد :تــا  ۹دی امســال میــزان بارندگی در
اســتان  12.3درصــد بــوده کــه نســبت بــه
دوره آمــاری  71.8درصد و نســبت به ســال

گذشــته  63.8درصد کاهش داشته است.
هم اکنــون از  ۱۲۶هزار هکتار کشــت گندم
آبی ابالغ شده به اســتان  ۱۲۰هزار و ۵۰۰
هکتار آن معادل  95.6درصد کشــت شــده
اســت.وی افــزود :همچنیــن از  ۱۳۷هــزار
هکتار کشــت گندم دیم ابالغی به اســتان تا
کنون حــدود  ۶۷هزار هکتــار معادل 48.9
درصد کشــت شــده اســت .در جو آبی نیز از
 ۱۳۸هــزار و  ۲۱۱هکتــار برنامــه ابالغــی
حــدود  ۱۲۶هــزار و  ۵۰۰هکتــار معــادل
 91.5درصــد و در جــو دیــم از  ۴۲هــزار و
 ۳۵۸هکتاربرنامــه ابالغی حــدود  ۲۰هزار
هکتار معادل  47.2درصد کشت انجام شده
است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد:
خوشبختانه طی هفته گذشته بارندگیهای
خوبــی در خراســان رضــوی صــورت گرفته
که ایــن مســئله موجب شــده تــا کاهش ۷۰
درصدی میزان بارندگی در شهرســتانهای

جنوبی اســتان به  ۴۲درصد تغییر پیدا کند.
انتظار داریم به محض فراهم شــدن شــرایط
به توســعه کشــت دیــم در اســتان بپردازیم و
در بخش دیگــری از اراضــی باقی مانــده نیز
کشت صورت گیرد.ســاربان با اشاره به تاثیر
بارندگــی در تولیدات کشــاورزی بیان کرد:
بر اساس مطالعات صورت گرفته و اطالعات
هواشناســی دانشــگاه تهران طــی دوره ۶۰
ساله مشخص شده اســت که اقلیم ،آبوهوا
و بارندگی در تولیدات کشــاورزی بین  ۳۵تا
 ۵۰درصد نقــش دارد .همچنین طی ســال
گذشته شاهد کاهش  ۵۲درصدی در تولید
گندم و جو بودیم .امیدواریم نزوالت آسمانی
به تولیدات کشــاورزی کمک کند.وی ادامه
داد :خراسان رضوی اســتانی با آب و هوایی
گرم و خشــک اســت کــه ایــن مســئله تبعات
شدیدی را برای بخش کشاورزی در پی دارد.
تا قبل از بارندگیها پیشبینی ما این بود که
تولید گندم در استان خراسان رضوی بیش از
 ۳۰۰هزار تن خواهد بــود و میتوانیم حدود
 ۶۰درصد از ایــن مقدار را خریــداری کنیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشــاورزی خراســان رضوی تصریــح کرد :با
توجه به این که خراسان رضوی استانی پهناور
اســت بنابراین در حــوزه پرورش دام ســبک
جایگاه مهمــی دارد و نیاز به نهــادهدامی نیز
به شدت احساس میشــود ،اما امیدواریم با
بارندگیهایی که اتفاق میافتد ،معادله بهتر
پیش برود و به ســمت افزایــش تولید حرکت
کند .طی امســال به اندازه کافی نهادههایی
همچون بذر و کود در استان خراسان رضوی
فراهم بوده و ســهمیه کود استان نیز افزایش
پیدا کرده است.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی مطرح کرد:

خداحافظی با تخفیف های پوشالی با اجرای طرح درج قیمت واقعی ازکارخانه
بهبودی نیا  -معاون بازرســی و نظارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :به منظور
جلوگیــری از درج قیمــت هــای غیرواقعــی
روی محصــوالت تولیــدی ،طــرح درج قیمت
واقعی تولیدکننده در کارخانه با آنالیز قیمت
توسط کارشناســان به صورت کشــوری ابالغ
و اجرایــی شــده اســت.به گــزارش خراســان
رضوی ،محمدجواد ســاعدی در تشریح طرح
درج واقعی قیمت تولید کننده از کارخانجات
گفــت :در ســال هــای اخیــر برخی فروشــگاه
هــای زنجیــره ای و غیرزنجیــره ای اقــدام بــه
ارائه تخفیــف های عجیب و غریــب می کردند
کــه ایــن موضــوع ناشــی از درج قیمــت های
غیرواقعی کاال در کارخانه ها بود که این اقدام
به نوعــی معاونــت در گران فروشــی به شــمار
می آید .همین موضــوع برخورد بــا متخلفان
را در واحدهــای فروش کاال مشــکل می کرد.
وی افــزود :با این گونــه درج قیمــت در فرایند
تولید تا مصــرف ،داللــی هایی وجود داشــت

به طوری کــه در تولیداتی کــه در کارخانجات
انجام می شد 30 ،درصد ســود به جیب تولید
کننــده و  70درصد بــه جیــب دالل می رفت.
ساعدی ادامه داد :در سالهای گذشته وقتی
برای اعمال قانون تخفیف هــای غیرواقعی به
ســراغ فروشــگاه های زنجیره ای می رفتیم با
این معضل روبه رو می شــدیم که تمام خریدها
به صــورت متمرکــز از خــارج از اســتان انجام
می شــد و ما بــرای کنتــرل قیمت هــا و اثبات
تخلف با مشــکالت زیــادی روبــه رو بودیم .در
برخی از موارد هم که فروشــگاه هــای زنجیره
ای از کارخانجــات داخــل اســتان خریــداری
میکردند ،وقتی ما کارخانجات داخل استان
را به رعایت درج قیمت واقعی ملزم می کردیم،
این فروشگاه ها از خارج استان خریدهایشان
را انجام می دادند.وی تصریح کرد :سرچشمه
اصلی مشکل این بود که تعیین قیمت براساس
آنالیز کارخانجات بــود و در نتیجه قیمت های
غیرواقعی را در بازار شاهد بودیم اما با اجرای

این طرح کارشناسان با توجه به مواد مصرفی
و قیمت آن ،آنالیزهای الزم را انجام می دهند
و درصد ســود مشــخص بین  17تا  19درصد
و در مــواردی نادر تا  31درصد بــه قیمت تمام
شده افزوده می شود و به دست مصرف کننده
می رسد.محمدجواد ساعدی در پاسخ به این
ســوال که از چــه زمانی مــی توان شــاهد درج
قیمت واقعی تمام شــده روی تمــام کاالها در
استان باشیم؟ گفت :ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت با توجه به لزوم نظارت بر واقعی بودن
قیمت های درج شده روی کاالهای تولیدی از
یک ماه قبل طرح درج قیمت واقعی از کارخانه
را پیگیری کــرده و تا امــروز  24قلــم از قیمت
های تولیدکننده واقعی ســازی شده است که
در این فهرســت ،لنت ترمز ،دستمال کاغذی
سلولزی ،پوشــک ،روغن موتور ،فیلتر خودرو،
لوازم خانگی و ...وجود دارد که تاپایان ســال
این کارخانجات باید فهرســت تولیداتشــان را
به ما اعالم کنند .در ادامه ما به راستی آزمایی

می پردازیم ومراحل نظارت و اعمال جریمه در
دســتور کار قرار می گیــرد .در مراحل بعد این
طرح در تمامــی تولیدات کارخانه هــا و مراکز
تولیدی اجرایی می شود.

از میان خبرها
گوناگون

رئیس پارک علم و فناوری استان:

تنها یک درصد از اقتصاد کشور
بر پایه اقتصاد دانش بنیان است
بهبودی نیــا -رئیس پــارک علم و فناوری خراســان
رضوی گفــت :تاکنون تنهــا یک درصــد از اقتصاد
کشور بر پایه اقتصاد دانش بنیان است و تا رسیدن
به  5درصد از اقتصاد ،راه سختی پیش رو داریم که
تالش همگانی را طلب می کند.
به گزارش خراسان رضوی ،رضا قنبری روز گذشته
در جمع خبرنــگاران گفت :خراســان رضوی تنها
اســتانی اســت که برای ســه ســال متوالی ،موفق
به کســب عنوان فنــاور برگزیده کشــوری از میان
کارآفرینان این اســتان می شود و امسال هم دکتر
انوشیروان فرشیدیان فر ،مدیرعامل شرکت دانش
بنیان طاها قالب توس و عضو هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد توانسته اســت این افتخار را برای
استان به ارمغان آورد.
وی افزود :هــدف پارک علــم و فناوری خراســان،
ارتقای ثروت به وســیله پیشــرفت فرهنگ نوآوری
است .اکنون تنها یک درصد از اقتصاد کشور بر پایه
اقتصاد دانش بنیان اســت و تا رسیدن به  5درصد
از اقتصــاد ،راه ســختی پیــش رو داریــم که تالش
همگانی را طلب می کند.

نمایش  ۲۸اثر در جشنواره
مردمی فیلم عمار مشهد
دبیــر اجرایــی جشــنواره مردمــی فیلم عمــار در
مشــهد از نمایش  ۲۸اثر این رویداد طی ســه روز
در پردیس ســینمایی هویــزه این شــهر خبر داد.
محمدرضــا مالــدار در گفت و گو بــا ایرنــا افزود:
نمایــش  ۲۸اثــر از آثــار دوازدهمیــن جشــنواره
مردمــی فیلم عمــار همزمان با تهــران در پردیس
هویــزه مشــهد از  ۱۹دی آغاز شــد ،روز گذشــته
 ۲۱دی به پایان رسید.
وی اضافــه کــرد :آثــار متنوعــی در قالــب هــای
داســتانی ،مســتند ،پویانمایی و نماهنگ در این
دوره از جشــنواره بــرای عمــوم مــردم بــه صورت
رایــگان در دو ســالن پردیــس هویــزه از ســاعت
 17:30تــا  20:30از  ۱۹تــا  ۲۱دی نمایــش
داده شد.
دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار در مشهد
گفت :تاکنون برخی از آثار این جشنواره از جمله
«هایتک»« ،ژنــرال»« ،قرعه»« ،قیچــی تیز» و «بی
بی» مــورد توجــه تماشــاگران در پردیس ســینما
هویــزه مشــهد قــرار گرفتــه اســت.مالدار افزود:
در حاشــیه نمایش فیلــم های جشــنواره عمار در
ســینما هویزه ســه کارگروه تخصصی با نخبگان،
پژوهشــگران و هنرمنــدان با موضوعات «ســینما
پیشــرفت»« ،ســینما ســلطه» و «ســینما و حماسه
اجتماعی» نیز برنامه ریزی شد.

همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی صورت گرفت

نام گذاری مجموعه تولید خودروی سواری شرکت ایران خودروی
خراسان به نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

مجموعــه تولید خــودروی ســواری شــرکت ایران
خــودروی خراســان مقــارن بــا ســالگرد شــهادت
سردار حاج قاسم سلیمانی به نام آن شهید بزرگوار
نام گذاری شــد .به گــزارش روابط عمومــی ایران
خودروی خراسان ،مراســم گرامی داشت سالروز
شهادت ســردار حاج قاســم ســلیمانی همزمان با
ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شرکت
ایران خودروی خراســان برگزار شــد .در این آیین
که با حضور تعدادی از مســئوالن استانی و منطقه
ای برگزار شــد ،مجموعه تولید خودروی ســواری
این شرکت به مســاحت  50هکتار که شامل چهار
سالن تولیدی ،بدنه ســازی ،رنگ ،مونتاژ و تکمیل
کاری است به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
نام گذاری شد .این نکوداشت با تالوت آیاتی چند
از قــرآن مجیــد و پخش ســرود مقــدس جمهوری
اسالمی ایران آغاز و در ادامه مراسم ذکر مصیبتی
به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) انجام شد و
ســخنرانان به بیان ویژگی های ســردار حاج قاسم
ســلیمانی پرداختنــد .مدیرعامــل شــرکت ایران
خودروی خراسان در این مراسم با اشاره به جایگاه
واالی شــهدا و بــه خصــوص نقــش پررنگ شــهید
ســلیمانی در به ثمر رســیدن آرمان های بلند نظام
مقدس جمهوری اســامی گفت :شــهادت سردار
دلها ،انقالب و همبســتگی بزرگــی در جامعه ما
به وجود آورد و رســالت ادامه این مسیر را به عنوان
تکلیفبرایمابهیادگارگذاشتند.بیژنزاهدیفرد
نام گذاری سایت تولیدی ایران خودروی خراسان
به نام ســردار حاج قاسم ســلیمانی را برکتی برای
تمام مجموعه دانســت و افزود :وقتی مکانی به نام
یک شهید مزین می شود ،امنیت و برکت را با خود

به آن مکان می آورد و من بسیار خرسندم از این که
این سایت تولیدی به نام ســردار شهید حاج قاسم
ســلیمانی نام گذاری شــد .مدیر کل بنیاد شهید و
امور ایثارگران اســتان خراســان رضوی نیز در این
مراسم شــهید ســلیمانی را فردی با تقوا دانست و
گفت:سپهبدسلیمانیتنهافرماندهایبودکهحتی
پس از پایان جنگ پوتین از پا در نیاورد و همیشه به
دنبال ایجــاد امنیــت و حفاظت از جان مــردم بود.
حجتاالسالمحسینمعصومیادامهداد:کارکنان
زحمت کش ایران خودروی خراســان نیــز امروز با
تولیدمحصوالتباکیفیتتردرجهترضایتمردم
ادامه دهنده راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
هستند.حجتاالسالممعصومینامگذاریسایت
تولیــدی ایــران خــودروی خراســان به نام ســردار
ســلیمانی را اتفاقی مبارک خواند و گفت :این نام
گذاری اثر روحی بسیار خوبی برای تمام کارکنان
این مجموعه دارد و من از مسئوالن ایران خودروی
خراسان بابت این حرکت زیبا تشکر می کنم .امام
جمعه شــهر ملک آباد و بخش احمدآباد نیز در این
مراسم گفت :اخالص و صداقت سردار سلیمانی او
را جاودانه کرد و همان طور که مقام معظم رهبری
درباره شــهید فرمودند ،ســردار از دیده شدن فرار
می کرد اما امروز تمام جهان او را می بینند .حجت
االســام فرمانبر ضمن تشــکر از مســئوالن ایران
خودروی خراســان بابت این نام گذاری افزود :این
نام گذاری باعث می شود تا همیشه فداکاری های
ســردار ،در دل ما و همه کارکنان ایــران خودروی
خراسان باقی بماند .در پایان مراسم نیز میثاق نامه
کارکنان شرکت ایران خودروی خراسان با شهید
سلیمانی امضا و از لوح یادبود مراسم رونمایی شد.

