از میان خبرها

شهرستان ها

شهرستان ها

با دستور دادستانی

اماکن توزیع مواد مخدر درقوچان
تخریبشد

برگزاریاولیندورهمسابقات
گوهرتراشیدرتایباد
کلثومیــان -اولیــن دوره مســابقات آزاد اســتانی دررشــته
گوهرتراشیباحضورشهرستانهایاستانخراسانرضوی
به مــدت یــک روز درمرکز فنی وحرفه ای شــهید عباســیان
شهرستانتایبادبرگزارشد.مهندسمرتضیثابتسرپرست
فنــی وحرفــه ای شهرســتان تایباد درحاشــیه این مســابقه
گفت  :تعدادی از شهرســتان های اســتان خراسان رضوی
درمراکز فنــی وحرفه ای رشــته گوهرتراشــی دارنــد  ،ازآن
جمله شهرســتان تایباد اســت که یکی ازمراکز مهم آموزش
گوهرتراشیاستانبابرخورداریمربیانمجربدراینمرکز
فعالاست،ویگفت:بهدلیلوجودزیرساختهایآموزشی
الزمدراینمرکزوحضوربیشترینشرکتکنندهدرمسابقات
اســتانی دررشــته گوهر تراشــی  ،این مســابقه بــه میزبانی
شهرستانتایبادبرگزارمیشودوشرکتکنندگانازسراسر
استانازجملهشهرستانهاینیشابور،فیروزه،تربتحیدریه
ومشهد،دراینمسابقهحضورفعالدارند.
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ازبین رفتن مراتع وکاهش پوششگیاهی؛2تهدیدمهم برای منابع طبیعی سرخس

خطرایجاد ریزگردها این باردر سرخس

محمد علی تمدن -شهرستان مرزی سرخس در
انتهای صحرای قره قوم قرار دارد و از آب و هوایی
صحرایی و نیمه صحرایی برخوردار است .شرایط
اقلیمی و عوامــل مختلــف انســانی و تخریب و از
بین بردن مراتع برای ایجاد کشــت دیــم و از بین
رفتن تعادل دام و مرتع و خشکسالی های پی در
پی و کمبود نزوالت آسمانی باعث کاهش شدید
ســطح رویش هــای مرتعــی و ایجاد کانــون های
توفان شــن و ریزگرد ها در این شهرســتان شــده
اســت  .گرچه از ســال هــای  1350آن هم برای
بهره بــرداری از منابــع گازی منطقــه خانگیران
مالچ پاشــی و تــاغ کاری شــده اســت و در ســال
های پس از آن هم اقداماتی شــده ،اما این تالش
ها در برابــر رونــد فزاینــده تخریب مراتــع ناچیز
اســت .با آموزش های فرهنگی و چهــره به چهره
به دامــداران و مخصوصا دیــم کاران و با حمایت
برخی نهاد های رســمی به جای توســعه مراتع با
کشــت های دیم بی حاصل و بســیار کم بازده نه
تنهــا محصولی به دســت نمی آورنــد بلکه همان
مراتع ناچیز را که از گونه هــای کمیاب و منحصر
به فرد است از بین می برند.
همه این رویدادهازنگ خطری است تا به هوش
باشیم.
اکنــون مــی توانیــم بــا فرهنــگ ســازی و هزینه
کــم جلــوی تخریــب مراتــع وپوشــش گیاهــی را
بگیریــم امــا در آینده شــاید با صــرف هزینه های
زیاد هــم نتوانیــم این ثــروت خــدادادی را حفظ
کنیــم و جلــوی ایجــاد ریزگردهــا را در منطقــه و
شهرستان های اســتان و حتی کالن شهر مشهد
بگیریم .درهمین ارتباط گفت وگویی با تعدادی
از اهالی منطقه و مســئوالن شهرســتان سرخس
داریم که درادامه می خوانید.
دراین خصوص یک شــهروند و کشاورز سرخسی
مــی گویــد :حفــظ منابــع طبیعــی حفــظ حیات
موجــودات زنده اســت وتخریــب منابــع طبیعی
نابودی انــواع گونــه هــای جانــوری را درمنطقه
بــه دنبــال دارد واکنــون نیز ازبیــن رفتــن انواع
پوشــش گیاهی و فرســایش خــاک تهدید جدی
به حســاب می آید  .نصرا ...رضائی افزود :ازبین
رفتن پوشــش گیاهی فاجعــه ای جبــران ناپذیر
و دردنــاک اســت .وی افــزود :آنچه درســرخس
اتفاق مــی افتد فاجعه زیســت محیطی اســت که
اگر به همین شکل ادامه داشــته باشد عاقبت آن
نا معلوم ومبهــم ودرحین حال خطرناک اســت.

عکس :آرشیو

ایشان زاده -درراستایاجرایطرحارتقایامنیتاجتماعی
وکاهشجرایموبادستگیریعدهایازتوزیعکنندگانمواد
مخدر وجمع آوری معتادان در نقاطی ازشهر قوچان  ،اماکن
توزیع مواد پلمب ودســتور تخریب آن ها ازســوی دادستانی
صادرشد.به گزارش خراســان رضوی پس ازاینکه یکشنبه
هفتهجاریدستوردادستانیبرایدستگیریتوزیعکنندگان
مواد مخدر اجراشد  ،روزگذشته حکم تخریب اماکن پلمب
شده باحضور دادســتان وشــهردار به اجرا درآمد .دادستان
عمومی قوچان در این باره گفت :ایــن اماکن که به ظاهر وبه
نوعی به صورت مسکونی درآمده ،صرفا سازه ای برای توزیع
وفروش موادافیونی به ویژه موادمخدرصنعتی وروان گردان
ها وبرخی نیــز پاتوقی برای معتادان به این مواد هســتند که
اغلب نیز در حاشیه های شــهر قراردارند .علی آذری افزود:
دراینمکانهاتوزیعکنندگانازشیوههاوشگردهایخاصی
برایعرضهموادوهمچنینمعدومسازیآندرزماناحساس
خطر استفاده می کنند به طوری که در قسمتی از این مکان
ها ،چاه هایی وجود دارد که درکنار آن بطری ها ودبه های پر
آبقرارمیگیردوبهمحضنزدیکشدنماموران،بالفاصله
مواد به داخل چاه ریخته شده و چون مواد صنعتی به سرعت
درآبحلمیشودمامورانموفقبهکشفنمیشوند.حتی
چاه های خشک واستتار شده ای وجوددارد که پس از رفتن
مامورانپلیس،موادراازآنبیرونمیآورند.دادستانقوچان
باتاکید بر برخوردقانونی هرچه قاطع تــر با توزیع کنندگان
وخرده فروشان  ،خاطر نشان کرد :عالوه بر آثار مخرب مواد
مخدر وروان گردان ها درانسان  ،تبعات مختلف آن همچون
ســرقت ،نزاع ها وازهم پاشــیدن کانــون خانــواده ،طالق و
مشکالتامنیتیوزیانهایاقتصادینگرانکنندهتراست
کهدرهرحالبایدبساطآناندرهرنقطهایبرچیدهشودوهمه
محالتومناطقپاکسازیشود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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متاســفانه یک عده افراد ســودجو وفرصت طلب
که به جزمنافع زودگذر خود به چیز دیگری نمی
اندیشند از موقعیت ها اســتفاده کرده ودست به
تخریب مراتع می زنند و بــا تمام توان خود بیابان
زایی ومبادرت به کشت دیم بی حاصل می کنند
وبوته ها وپوشــش گیاهی را که عامل تثبیت شن
ها وجلوگیری از فرســایش خاک است نابود می
کننــد ودســت بــه کشــت ناپایداردیم مــی زنند.
تخریــب از دامنــه کــوه ها وتپــه های مــزدوران و
بزنگان گذشــته و بــه بیابــان ریگزار روســتاهای
کچولــی وقوش ســربوزی رســیده اســت و مردم
ومســئوالن همچنان تماشــاگر هســتند .باتوجه
به خشکســالی های پی درپی ،امید اســت هرچه
زودتر جلوی این فاجعه گرفته شود .

•ریزگردها هم درمنطقه تولید می شود
وهم ازترکمنستان می آید

دبیر نظام صنفی کشــاورزی شهرستان سرخس
هــم می گویــد :در ســرخس بحــث ریزگــرد ها را
داریم کــه هم از صحــرای قــره قوم ترکمنســتان
وارد می شود و هم در منطقه تولید می شود  .علی
اصغر صفائیان به خراسان رضوی گفت :به دلیل

وجود کشــت های بی رویه از جمله کشــت دیم و
عوامل زیســت محیطی ،اگر چاره ای اندیشــیده
نشــود ریزگرد ها به شهرســتان هــای همجوار و
حتی کالن شهر مشهد سرایت خواهد کرد.

•مراتع سرخس هرروز فقیرتر می شود

اســماعیل آذری از دامــداران و کشــاورزان
دیمه کار ســرخس هم می گوید :چند سال است
که مراتع ســرخس هر روز فقیر تر از قبل می شود
کــه عوامل بســیار زیــادی دراین موضــوع دخیل
اســت از جمله دام های بســیار زیادی که ممیزی
نداشــتندو از ســایر شهرستان های اســتان وارد
ســرخس می شــدند که این عامل مهمی برای از
بین رفتن مراتع و فقیر شدن آن هاست.
محمد رضا قویــدل رئیــس اداره منابــع طبیعی
بخــش مرزداران ســرخس هــم گفت :مســاحت
کل شهرستان ســرخس  542هزار هکتار است؛
از ایــن مقدار حــدود  200هزار هکتار مســاحت
بخش مراتع مــرزداران اســت که بهتریــن مراتع
و بهترین دارو هــای گیاهی در بخــش مرزداران
ســرخس وجــود دارد و کلیــه دامدارانــی کــه با
وســایل نقلیــه مختلــف قصــد وارد کــردن دام به

مراتــع شهرســتان را داشــته باشــند کنتــرل می
شــوند و در صورتــی اجــازه مــی دهیــم دام وارد
شهرســتان شــود که دامدار از مــا پروانــه گرفته
باشــد و عوارض ســال  95حق دولت را پرداخت
کرده باشد و نامه دامپزشــکی شهرستان را بابت
ســامت دام ارائــه دهــد کــه در این صــورت دام
شمارش و طبق پروانه داخل شهرستان می شود.
وی گفت :ما االن دامدار را بــه همکاری با منابع
طبیعــی وارد کــرده ایــم که با کاشــت بوتــه های
مرتعــی و نهال هــای مرتعــی مراتع خودشــان را
بارور و سپس بهره برداری کنند  .دام های مهاجر
غیر مجــازو مــازاد هم گاهــی از راه هــای مخفی
وارد می شــوند که دهیــاران و شــوراها همکاری
می کنند و نمی گذارند که وارد شــوند و سریعا با
دستور مقام قضایی از منطقه خارج می کنیم.
حمید رضا سینایی رئیس اداره منابع شهرستان
ســرخس گفت :قبــل از اینکه خاک در ســرخس
تثبیت شــود پروژه مالچ پاشی را در سرخس اجرا
مــی کنیم .مالچ مواد نفتی اســت کــه روی زمین
پاشــیده و ســپس نهالــکاری انجام می شــود در
منطقــه خانگیران از ســال هــای  51و  52مالچ
پاشــی شــده و خاک منطقه خانگیــران را تثبیت
کرده ایم .حمید رضا ســینایی افــزود :در زمینه
بیابانزدایــی پــروژه ای به نــام پــروژه  243هزار
هکتاری داریم که مطالعه شده است.
وی ادامــه داد :شهرســتان ســرخس قشــاق
چندین شهرستان استان خراسان رضوی است.
از چنــاران  ،قوچــان و فریمان در فصل قشــاق
دام مجازی که از عشــایر و غیربومیان است وارد
می شــود که چیزی حــدود  90هزار دام ســبک
هست .در سنوات گذشــته این میزان به  150تا
 200هزار واحد دام هم می رســید اما امسال از
 25سامانه عشــایری ما حدودا هزار واحد دامی
ما زاد داشــته ایــم و باســخت گیری هایــی که در
ســال های گذشــته در جلوگیری انجــام دادیم و
حتی در حوزه شهرســتان  40روز مــا جلوی دام
را گرفتــه ایم و نگذاشــته ایــم دام بــه منطقه وارد
شود و برخی دامداران با منابع طبیعی همکاری
خیلی خوبی دارند.
وی گفــت :در پــروژه جنــگل کاری از توانمندی
هــای شــرکت هــای نفــت و گاز در منطقــه و دام
داران اســتفاده مــی کنیــم و تالش ما این اســت
که به دامداران آموزش هــای الزم را برای ایجاد
تعادل بین دام و مرتع بدهیم .

اخبار
شهرستان ها

یادواره چهار شهید فرهنگی
درزبرخان برگزارشد

نجم الشریعه -رئیس اداره آموزش وپرورش زبرخان صبح
دیــروز در مراســم یــادواره چهار شــهید فرهنگی مدرســه
کاردانــش ابراهیــم چهار قدمــگاه گفت  :شــهدا بــه فراتر
ازمادیاتمیاندیشیدندوخواندنخاطراتشهداومطالعه
زندگیآنانبرایماعبرتآموزخواهدبود.تاراشبابیاناین
کههموارهبایدیادخداوائمهمعصومین(ع)رادرنظرداشته
باشیمدربارهشهادت"شهیدحسامی"دبیرشیمیآموزش
وپرورش اعزامی از نیشــابور به جبهه ها گفت  :این شــهید
آرزو داشت در مبارزه رو در رو با دشمن به شهادت برسد که
همانطورهمشدوآخرینجملهایکهدربیسیمگفتهبود
"یا صاحب الزمان" (عج) بود .در این مراسم که به مناسبت
یادواره شهدای فرهنگی این آموزشگاه؛ "شهیدان رحمت
ا ...محســنی  ،ابوالفضل بزرگمهــر  ،رضا یــادگار و جانباز
شهیدقدمگاهی"برگزارشدهبود،دهقانازیادگاراندفاع
مقدسبهروایتگریازدوراندفاعمقدسپرداخت.

رئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانفریمان:

خدماتی بیشتر از تعهداتبنیاد
مسکن به ایثارگران ارائه می شود

اصغری -رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران فریمان گفت:
مدیر کل بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران خراســان رضوی و
هیئــت همــراه ،از خانوادههای شــهدای ســاکن در مناطق
زلزلهزده فریمان دلجوییکردند .محمدقهار در گفت وگو با
خراسان اظهارکرد :مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران از
مناطقزلزلهزدهسفیدسنگفریمانبازدیدوازخانوادههای
شــهدا و ایثارگــران این مناطــق دلجوییکرد.رئیــس بنیاد
شــهید و امورایثارگران فریمان افزود :در ایــن دیدار  ،رئیس
اداره تسهیالت بنیاد شــهید اســتان نیز حضور داشت که از
نزدیک در جریان روند بازســازی منازل خانواده های معظم
شهدا و ایثارگران قرارگرفت و بر رسیدگی هرچه سریعتر به
مشکالتاینخانوادههاتاکیدکرد.قهارخاطرنشانکرد:در
اینبازدید،مقررشدخدماتیبیشترازتعهداتبنیادمسکنبه
ایثارگرانارائهشودوبهافرادواجدشرایطتسهیالتنوسازی
مسکن تا ســقف  35میلیون تومان از طریق بیمه ایثارگران
پرداختمیشود.

تشکیل ۱۳۰پروندهکاالیقاچاقدر
گناباد
صفری -رئیسکمیسیونمبارزهباکاالیقاچاقوارزگناباد
گفت :در ســال گذشــته ۱۳۰فقــره پرونده قاچــاق صنفی
توســط تعزیرات حکومتی در گناباد تشــکیل شــد که ارزش
ریالی اجناس قاچاق این پروندهها حدود  ۴میلیارد و ۳۲۹
میلیونریالبودهاست.نبیپورگفت:رونقاقتصادیصرف ًا
بــا حمایــت از واحدهای تولیــدی محقق نمیشــود بلکه در
راســتای رونق اقتصادی باید با واردات کاالی قاچاق به طور
جدیمقابلهشود.

چهرهها وخبرها
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز گفت :

خطوط انتقال گازدر مناطق زلزله زده
خراسان رضوی آسیبی ندیده است

مدیــر منطقــه چهارعملیــات انتقــال گاز ایــران گفــت :خطــوط لولــه
انتقــال گاز مناطــق زلزلــه زده در محــدوده شــهر هــای فریمــان  ،مشــهد ،
ســرخس و تربــت جــام آســیبی ندیــده اســت.به گــزارش روابــط عمومــی
منطقــه  ، 4ناصــر علــوی شــهری در حاشــیه جلســه کمیتــه بحــران منطقــه و در گفــت و گــو بــا
خبرنــگاران افــزود :بــه رغــم شــدت بــاالی مــوج زمیــن لــرزه در محــدوده شــهرهای فریمــان
و مشــهد ،خوشــبختانه خطــوط فشــار قــوی انتقــال گاز این منطقــه ســالم اســت و انتقــال گاز تــداوم دارد.
وی ادامه داد :کارکنان منطقه از نخستین دقایق وقوع زلزله به صورت شبانه روز در آماده باش کامل بودند.

رئیسدانشگاهپیامنورخراسانرضویخبرداد

آمادگی دانشگاه پیام نور برای
راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی

اخبار
شهرستان ها

پورسخاوت

آبزی پروران اقدامات پیشگیرانه
از بیماری استرپتوکوکوزیس را
انجام دهند

ایشــان زاده -دکترقدرتــی رئیــس دامپزشــکی قوچــان
باتوجــه بــه گــرم شــدن هــوا نســبت بــه شــیوع بیماری
استرپتوکوکوزیس درمزارع واستخرهای پرورش آبزیان
ازجملــه ماهی قزل آال درشهرســتان قوچان هشــدارداد
وبراقدامــات پیشــگیرانه درایــن خصــوص تاکیــد کــرد.
وی گفت  :استرپتوکوکوزیس ازبیماری های مهم درآبزی
پروری ویک بیماری عفونی سپتی سمیک درماهیان آب
های شور وشیرین اســت و مهم ترین عامل مستعدکننده
این بیماری ،شــرایط اســترس زا ازجمله باالبودن تراکم
دراســتخرها،جابه جایی ودســتکاری ماهی ها ،افزایش
دمای آب ،کاهش کیفیت آب و تغذیه است.

رئیسسازماناتوبوسرانیتربتجام:

گروه های بازرسی به صورت
شبانه روزی حمل و نقل عمومی را
تحت کنترل دارند

حقدادی -رئیــس ســازمان اتوبوســرانی تربــت جام در
نشست خبری گفت :سازمان اتوبوســرانی با اعزام گروه
های گشتی به صورت شــبانه روزی حمل و نقل عمومی
را تحت کنترل دارد .حسن ســاالر افزود :حضور مستمر
گروه های گشت موجب شده است که در حال حاضر هیچ
گونه شــکایت مردمی نداشته باشــیم و کمیته انضباطی
نیز بدون پرونده اســت که دلیل آن افزایش گشت سواره
و پیاده است .وی بااشاره به توقیف خودرو های مسافربر
شخصی در ســطح شــهر گفت :در سال گذشــته بیش از
یکصد خودروی شــخصی بدون مجوز در ســطح شهر که
به جابه جایی شــهروندان اقدام کرده اند با کمک پلیس
راهور از یک تا  20روز در پارکینگ توقیف شدند.

کمک 100میلیاردی خیران
مدرسهسازبرایساختمدرسهدر استان

گفتی  -رئیس دانشــگاه پیام نور خراســان رضوی گفت :تمام واحد های
دانشگاهی دانشگاه پیام نور در سطح اســتان و مشهد آماده استقبال از
کرسی های آزاد اندیشی اســت.محمد علی داود یار دیروز به خراســان رضوی در جغتای گفت :یکی
از اقدامات مهمــی که در جهت توســعه علمی فرهنگی کشــور صورت گرفته تالش ها و بســتر ســازی
هایی است که برای ایجاد فضای گفتگو  ،نقد و پرسش و پاسخ انجام شده است.وی تصریح کرد :ما در
دانشگاه پیام نور تشکل هایی داریم که پیگیر راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی هستند.

گزارش جلسه

رئیس دامپزشکی قوچان تاکید کرد

رئیسمجمعخیرینمدرسهسازاستانخبرداد

پور سخاوت -رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز خراسان رضوی گفت :خیران
مدرسهسازاستانخراسانرضویسالگذشتهحدودهزارمیلیاردریالکمکدر
زمینهابنیه،زمینوکمکهاینقدیداشتهاند.بهگزارشخراسانرضوی،غالمرضارافتیدرحاشیهبهرهبرداری
ازیکبابمدرسهروستاییدرسبزواراظهارکرد:دراستانخراسانرضویازسال 77تاامروزکهاینمجمعفعال
شده است بیش از 2500خیر مدرسه ســاز در این مجمع عضویت دارند .مدیر عامل مجمع خیرین مدرسهساز
سبزوارنیزگفت:خیرینمدرسهسازشهرستانسالگذشتهحدود 20میلیاردریالمشارکتداشتهاند.

معاون دهیارهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

 71درصد اعتبارات دردولت یازدهم به عرصه روستاییاختصاص یافت
معاون دهیارهای ســازمان شهرداری ها
و دهیاری هــای وزارت کشــور گفت71 :
درصد از اعتبارات کشور در دولت یازدهم
به عرصه توســعه روســتایی در ســه ســال
اخیر اختصاص یافت .به گزارش خراسان
رضوی ،ســعیدرضا جندقیان در همایش
" بررســی راهکارهــای مدیریــت توســعه
کارآفرینی روستایی در ایران" که در محل
دانشــگاه حکیــم ســبزواری برگزار شــد،
اظهار کرد :طی سه سال گذشته  73هزار
میلیارد ریال(هفت هــزار و  300میلیارد
تومان) به دهیاری های کشور کمک شد.
وی ادامــه داد :از ســال  1382تا ابتدای
ســال  1393تنهــا  130هــزار میلیــارد
ریال( 10هــزار و  300میلیارد تومان) به
دهیاری های کشور اعتبار اختصاص داده
شــد .جندقیان با بیان اینکه نظام بودجه
ریــزی و برنامه ریزی کشــور با مشــکالت
جدی در چند ســال گذشــته مواجــه بود،
گفــت :بیشــترین وقــت دولــت یازدهــم
در چهــار ســال گذشــته صــرف اصــاح
ساختارهای نظام برنامه ریزی کشور شد.
وی یادآورشد :یکی از مهم ترین مشکالت
ایــن دولــت در آغــاز کار مواجهه بــا نظام
برنامــه ریزی بــود که بایــد از نو پــی ریزی
مــی شــد .معــاون دهیارهــای ســازمان
شــهرداری هــا و دهیــاری هــای وزارت
کشــور عنــوان کــرد :در طول چهارســال
گذشــته صدهــا نشســت بــرای اصــاح
قوانین در عرصه های روســتایی با حضور
مســئوالن برگزارشــده اســت .جندقیان
اظهارکــرد :پــس از اعالم برنامــه اقتصاد
مقاومتــی از ســوی رهبــر معظــم انقالب

ادارات و نهادهای مختلــف برای اجرایی
شــدن ایــن برنامــه دســتورالعمل هــای
زیــادی تدویــن و ابــاغ کردند کــه بخش
مهمی از این آیین نامه ها به جای حمایت
از اجرا شــدن برنامه اقتصــاد مقاومتی در
تقابــل و تعــارض بــا یکدیگر هســتند .وی
با اشــاره به اختصاص هــزار میلیارد ریال
تسهیالت اشــتغال زایی ویژه روستاییان
عنوان کرد :این تسهیالت به استان هایی
اختصاص یافت که کار آفرینان آن ،دارای
طرح های کارآفرینی روســتایی هستند.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــای موجود
در روســتاها ظرفیت ثروتمنــد کردن یک
استان و منطقه را دارند ،گفت:نهادسازی
دهیاری هــا و تغییر رویکرد با اســتفاده از
نگاه دانشــگاهی ،زمینــه را برای توســعه
روســتایی فراهــم مــی کنــد .جندقیــان
گفت :قانون هایی که امروز برای توســعه
روســتایی در مجلــس شــورای اســامی
گذرانــده مــی شــود ،کارشناســی شــده
نیســت .وی با اشــاره بــه اینکــه در دولت
یازدهم کارهای زیرســاختی زیادی برای
توسعه روســتاها انجام شده است ،افزود:
با همــکاری مرکــز پژوهش هــای مجلس
شــورای اســامی و با کمک دانشگاهیان
ســند توســعه روســتایی کشــور درحــال
بررسی و تدوین است.

• جلوگیری از مهاجرت
روستاییان با توسعه اشتغال پایدار
مدیــرکل دفتــر روســتایی اســتانداری
خراســان رضــوی در ایــن مراســم گفت:
تنها راه جلوگیری از مهاجرت روستاییان

توجه به اشتغال پایدار و توسعه زیر ساخت
ها در روستاهاســت .وحی قربانی با بیان
اینکــه امروز مهاجرت روســتاییان ســبب
توســعه حاشــیه نشــینی در شــهرها شده
اســت ،افزود :وقــت و هزینه هــای زیادی
برای حل مشــکالت حاشــیه نشــینی در
شهرها صرف می شود؛ این درحالی است
که مهم ترین دلیل ایجاد حاشــیه نشینی
در شــهرها پدیــده مهاجــرت روســتائیان
است .وی ادامه داد :در سالیان گذشته به
دلیل نبود نگاه درست به موضوع روستا و
توجه به اشتغال روستاییان ،تعداد زیادی
از روســتاها در کشــور و اســتان خراسان
رضوی از سکنه خالی شد.

ت دولت
•توسعه اشتغال؛ اولوی 

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار
ویژه ســبزوار نیز گفــت :دولت بر توســعه
اشــتغال روســتاییان توجه ویژه ای دارد؛
بر همین اساس ،ستاد اقتصاد مقاومتی،
کارگــروه اشــتغال و کارگروه بانــک ها به
اختصاص تســهیالت و بستر ســازی الزم
بــرای رونق اشــتغال در روســتاها موظف
هســتند .احمــد بــرادران بــا بیــان اینکه
یکی از مهمترین فرصت های اشــتغال در
روستاها موضوع توجه به بخش کشاورزی
اســت ،افزود :براســاس مصوبه کارگروه
اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان پرداخــت
تسهیالت تا سقف  3میلیارد ریال از سوی
بانکهــای عامل در ســبزوار در راســتای
رونق اشتغال در روســتاها و شهرها انجام
میشــود .وی گفت :همچنین تسهیالت
ویژهای تا ســقف  100میلیون ریال برای
پرداخت به افراد نیازمند با  25اولویت در

نظر گرفته شــد که از مهمترین آنها کمک
به اشــتغال و ســاخت مســکن روســتایی
و کمــک بــه پرداخــت بدهــی و معوقــات
بانکی روســتاییان اســت .برادران ادامه
داد :دولت نیز برای کمک به اشــتغال در
روستاها تسهیالتی با کارمزد  4درصد به
شــرکت های تعاونی پرداخت میکند که
می توان با ایجاد صنایع تبدیلی و صنعتی
زمینه اشــتغال مناســب در این مناطق را
فراهم کرد .وی بــا بیان اینکــه طرحهای
اشــتغال روســتایی ســبب کارآفرینــی،
توسعه و افزایش تولید در نواحی روستایی
میشود ،گفت :در همین راستا  3سازمان
مردم نهاد(ســمن) روســتایی بــا رویکرد
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در سطح
این شهرستان تشکیل شد که این سازمان
هاعملکرد موفقی در زمینه ایجاد اشتغال
در شهرستان دارند .برادران عنوان کرد:
با وجود ارائه خدمات زیر ساختی در سال
های گذشته بازهم با پدیده حاشیه نشینی
در شهرها مواجه هســتیم که این موضوع
به دلیــل بی توجهــی به موضوع اشــتغال
روســتاییان و توســعه صنایــع تبدیلــی در
این مناطق اســت .همایش ملی" بررسی
راهکارهــای مدیریت توســعه کارآفرینی
روســتایی در ایــران" بــه مــدت  2روز و بــا
همــکاری اســتانداری خراســان رضــوی
و بــا حضــور  200تــن از دهیاران کشــور
برگزار شــد 85 .مقاله از سراســر کشــور
به دبیرخانه همایش ارســال شــد که پس
از بررســی توســط  31عضو هیئت علمی
 61مــورد آن پذیریــش اولیــه و  42مقاله
برگزیده شد.

حادثه مرگبار دانش آموزان موتورسوار در
گناباد

صفری -رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی گناباد
گفت  :طی تماس با مرکز پیام اورژانس  115گناباد مبنی بر وقوع تصادف
بین یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در خیابان شوریده گناباد ،به سرعت
دو آمبوالنس اورژانس 115به محل اعزام شد .دکتر باذلی افزود  :از بین3
سرنشینموتورسیکلت 2نفرمصدومشدندونفرسومکهنوجوانی 15ساله
بود متاسفانه به علت آســیب شدید ســر و گردن قبل از رسیدن آمبوالنس
فوت کرده بود  .وی همچنین در ادامه افزود  2:مصدوم پراید نیز که خانمی
 42ســاله و آقایی  53ســاله بودند نیز بعــد از انجام اقدامــات اولیه ،تحت
مراقبت به بیمارســتان عالمه بهلول گنابادی منتقل شــدند .رئیس مرکز
اورژانس  115گناباد در پایان گفت  :متاسفانه عدم استفاده از کاله ایمنی
و نیز سرعت باال از علل حادثه آفرین در تصادفات موتورسیکلت است که این
حادثه خود گویای این نکته مهم است.

برقجانتازهداماددرگزی را گرفت
مقصودی-بــی احتیاطی و عــدم رعایت نــکات ایمنی در اســتفاده از برق
موجب برق گرفتگی یک جوان تازه داماد درگزی شد  .به گزارش خراسان
رضوی فردی به نام امین (ش) ســاکن یکی از روســتاهای درگز درحالی
که قصد برق کشــی منزلی را داشــت به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی
دچاربرق گرفتگی شد و جان ســپرد .وی به تازگی ازدواج کرده بود و بروز
این حادثه موجب تاثر مردم شهرســتان شده است  .طی یک سال گذشته
این حداقل ســومین مورد است که در شهرســتان فردی بر اثر عدم رعایت
نکات ایمنی جان خود را از دست می دهد.

برقگرفتگیمردجوانهنگامسرویسکولر
مردیجواندرشهرستانخواف هنگامسرویسکولردچاربرق گرفتگیشد .
به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ قربانعلی قربانی فرمانده انتظامی
شهرستان خواف گفت :مرد جوانی به نام امیر هنگام سرویس کولر منزلش
دچاربرق گرفتگی شد وفوت کرد .
وی افزود :کارشناسان دربررســی اولیه عدم رعایت اصول ایمنی را علت
حادثه دانسته اند .با این حال تحقیقات دراین خصوص ادامه دارد.

