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از میان خبرها
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امامجمعهتربتجام:

حقدادی -امام جمعه شهرستان تربت جام با گرامی
داشت هفته تعاون در جمع مدیران شرکت های تعاونی
این شهرستان گفت :از جمعیت 300هزار نفری
شهرستان تربت جام 20 ،هزار سرپرست مرد خانوار
بیکارند .حجت االسالم طاهری افزود :میزان بیکاری
شهرستان 14درصد است که برای اشتغال بیکاران
به تاسیس چهار هزار تعاونی نیازمندیم .وی ادامه داد:
مسئوالن انرژی خود را برای جابه جایی مدیران هدر
می دهند که باید این انرژی را برای اشتغال هزینه کنیم.
امام جمعه تصریح کرد :برای ایجاد تعاونی که ثمره اش
شیرین است جوانان باید با مهارت و مدیریت جهادی و با
تشکیل اتاق فکر ورود کنند.
طاهری خاطرنشان کرد :تعاونی ها با نیت اشتغال
بیکاران ورود کنند چراکه هیچ عبادتی باالتر از خدمت به
مردم نیست و با برنامه ریزی برای اشتغال منتظر فرماندار
و امام جمعه نمانند .وی افزود :نباید اجازه داد که مسئول
تنبل داخل شهر بچرخد و آمادگی داریم محکم پشت
تعاونی ها بایستیم و با هر نهاد و اداره ای که سنگ اندازی
کند برخورد میکنیم .در ادامه رئیس اداره تعاون ،کار و
امور اجتماعی تربت جام بااشاره به وضعیت تعاونی ها
گفت :در این شهرستان 727تعاونی تشکیل شد504 .
تعاونی غیرفعال و راکد و  196تعاونی فعال است و برای
سه هزار و 120نفر اشتغال ایجاد شده است .رحمتی
زاده افزود :برای 30تعاونی راکد ،مجوز انحالل از
کمیسیون استان دریافت و 17تعاونی پس از طی مراحل
ثبتی منحل شده است .وی بااشاره به وضعیت اشتغال در
شهرستان بیان کرد :تعداد جویندگان کار665نفر است
که از این تعداد 295نفر مشغول به کار شدند و برای
30طرح مشاغل خانگی مجوز صادر شد.

اجرایطرحنهالکاریالگوییبهروش
باترباکسبرایاولینباردراستان
نوری-جواد براتی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
بردسکن از اجرای طرح نهال کاری الگویی به روش
باترباکس برای اولین بار در خراسان رضوی دراین
شهرستان خبرداد.

برگزارینمایشگاهیوزپلنگ
آسیاییدربردسکن
به مناسبت روز ملی یوزپلنگ ،نمایشگاه یوزپلنگ
آسیایی با بیش از  70اثر از عکاسان حفاظت محیط
زیست در بردسکن برگزار شد.ذوالفقاری ،رئیس اداره
محیط زیست بردسکن در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار
کرد :هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن مردم با
طبیعت و تنویر افکار عمومی است.
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گزارشی از مشکالت تنها کشتارگاه قدیمی بردسکن

کشتارگاهبردسکن،متناسببانیازهای 40سالقبل!

سرپرست شهرداری بردسکن :هم اکنون کشتارگاه مشکل خاصی ندارد
گزارش
نوری

تنها کشتارگاه بردسکن بیش از  40سال قدمت
داردوظرفیت این کشتارگاه پاسخگوی نیاز فقط
 10درصد جمعیت شهرستان است.مردم از
وضعیت نامناسب بهداشتی این کشتارگاه گالیه
دارند .هرچند برای تجهیز کشتارگاه هزینه شده
است اما سیستم فاضالب کشتارگاه طبق اظهارات
رئیس دام پزشکی بردسکن مشکل دارد .باتوجه به
انتقادها وگالیه های اهالی بردسکن ازوضعیت
فعلی کشتارگاه با چندتن ازاهالی شهر ومسئوالن
گفت وگو کردیم که درادامه می خوانید.

•متناسب بانیازهای  40سال قبل

عباسی یکی از قصابان روستای ابراهیم آباد
می گوید :اگر چه شهرداری در سال های اخیر
کشتارگاه را بهسازی کرده اما از نظر موقعیت و
فضای ذبح دام بسیار نامناسب است و نیاز است
یک کشتارگاه دیگر احداث شود .ذاکری یکی
دیگر از اهالی بردسکن می گوید :کشتارگاه
بردسکن با توجه به قدمت  40ساله آن برای 40
سال قبل خوب بود نه حاال که روزانه بیش از 50
قصاب در این کشتارگاه کوچک دام های خود را
ذبح می کنند .حسن نژاد یکی از ساکنان قدیمی
بردسکن وضعیت کشتارگاه را نامناسب می داند و
بیان می کند این کشتارگاه در شأن مردم این شهر
نیست .وی می گوید :بردسکن  24سال است به
شهرستان ارتقا پیدا کرده است و نباید کشتارگاه
آن به لحاظ بهداشتی شرایط بدی داشته باشد.

•مشکل فاضالب و سگ های ولگرد

یکی دیگر از اهالی به وضعیت بد سیستم فاضالب
کشتارگاه اشاره می کند و می گوید :متاسفانه
سیستم سپتیک کشتارگاه ،غیر بهداشتی و
اطراف آن پر از زباله و سگ های ولگرد است که
باید متولیان امر فکری اساسی در این باره بکنند.
مرادی یکی دیگر از شهروندان می گوید  :با توجه
به این که در شهر بردسکن و روستای ابراهیم آباد
بیش از  50واحد قصابی فعالیت دارند و در مراکز

بخش های انابد و شهرآباد کشتارگاهی وجود
ندارد ،می طلبد یک کشتارگاه صنعتی در این
شهرستان احداث شود.

•کشتارگاه پاسخگوی  10درصد نیاز است

انصاری یکی دیگر از شهروندان بیان می کند :با
توجه به جمعیت  35هزار نفری شهر بردسکن یا
 80هزار نفری شهرستان ،روزانه به طور متوسط
حدود  40تا  50راس دام سبک و سنگین در
کشتارگاه ذبح می شوند که این تعداد تنها
پاسخگوی نیاز 10درصد جمعیت شهرستان است
و  90درصد دام ها در مراکز بخش ها و روستاها
بدون نظارت و غیر بهداشتی ذبح می شوند.

•فاضالب کشتارگاه بردسکن مشکل دارد

دراین باره دکتر علی صدیقی رئیس شبکه دام
پزشکی بردسکن گفت :روزانه بیش از  40راس
دام سبک و سنگین در کشتارگاه بردسکن ذبح می
شوند و نظارت ویژه برذبح دام توسط کارشناس
این شبکه و ناظر شرعی انجام میشود .وی
افزود :شهرداری بردسکن در سال های اخیر
برای بهسازی کشتارگاه اقدام و به تازگی پیش
سردکن آن را نصب کرده است ولی متاسفانه
سیستم فاضالب کشتارگاه بردسکن مشکل
دارد و در اطراف آن سگ های ولگرد مشاهده
می شود .دکتر صدیقی بیان کرد :انتقاد قصابان
به سیستم فاضالب کشتارگاه به جاست و دراین
باره شهرداری قول داده است برای رفع مشکالت
اقدام کند .وی همچنین گفت :با توجه به این که
کشتارگاه بردسکن یک کشتارگاه سنتی است و در
محدوده شهر قرار دارد ،فاقد پروانه بهداشتی است
و دام پزشکی نمی تواند برای آن مجوز صادر کند.
دکتر صدیقی با اشاره به کمبود فضا برای ذبح دام
ها گفت :با توجه به این که قصابان روستای ابراهیم
آباد نیز در کشتارگاه بردسکن دام های خود را
ذبح می کنند ،درصدد هستیم که ورود قصابان را
به کشتارگاه ممنوع کنیم و سالخ هادام ها را ذبح
کنند و تحویل قصابان دهند .وی افزود :با توجه به
این که درهیچ یک از مراکز بخش های شهرستان
کشتارگاه وجود ندارد و مردم غیر بهداشتی دام

اخبار
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پارلمانهایمشورتیبانوانکل
استانباحضورابتکارافتتاحمیشود
داورزنی-معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استاندار
خراسان رضوی در مراسم افتتاح یازدهمین پارلمان
مشورتی بانوان کشور در داورزن اظهار کرد :مشارکت
مردم در امور از مهم ترین راه های توسعه کشور است.
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی از داورزن،دکتر
سیدجواد حسینی با بیان این که امروز دوازدهمین
و سیزدهمین پارلمان نیز در سبزوار و نیشابور افتتاح
میشود ،اظهار کرد :این پارلمان به دنبال یک مشارکت
نظام مند برای رفع مشکالت جامعه خواهد بود.
حسینی ادامه داد :به زودی با حضور خانم ابتکار
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ،در مشهد،
150اورژانس اجتماعی که  11اورژانس اجتماعی
در خراسان رضوی است و همچنین خانه تشکل های
غیردولتی و باقی مانده پارلمان های مشورتی زنان
استان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد.
وی همچنین افزود :پارلمان مشورتی کل استان
25شهریور با حضور اعضای پارلمان های شهرستان
ها در مشهد افتتاح می شود.

•یازدهمین پارلمان مشورتی زنان
در داورزن افتتاح شد

خود را ذبح می کنند ،می طلبد بخش خصوصی
یک کشتارگاه صنعتی در شهرستان احداث و
دولت نیز از صاحبان سرمایه حمایت کند .رحمانی
کارشناس مرکز بهداشت بردسکن دراین باره
گفت :سیستم سپتیک کشتارگاه مشکل دارد و از
نظر مرکز بهداشت ،کشتارگاه بردسکن وضعیت
بهداشتی مناسبی ندارد .وی افزود :کشتارگاه
بهداشتی برای تولید گوشت سالم و بهداشتی،
الزم و حق مردم هر شهری است که ازاین امکانات
بهره مند باشند .وی بیان کرد :وضعیت کشتارگاه
بردسکن نگران کننده و سالمت مردم را به مخاطره
انداخته است.در همین زمینه حاج علی صابری
رئیس شورای اسالمی شهر بردسکن گفت :با
توجه به قرار گرفتن کشتارگاه بردسکن در بولوار
ورودی شهر به لحاظ مکانی موقعیت مناسبی
ندارد و بایددر آینده برای احداث کشتارگاه جدید
در شهرستان فکری اساسی شود .وی اظهار کرد:
شهرداری سال قبل هزینه خوبی برای به سازی و
تجهیز امکانات در کشتارگاه صرف کرده است و
هم اکنون به لحاظ بهداشتی و کشتاردام مشکل
خاصی ندارد .صابری بیان کرد :با توجه به این
که کشتارگاه سیستم سپتیک ندارد در روزهای
اخیر کانال فاضالب کشتارگاه دچار ریزش شد
که واحد عمران شهرداری آن را مرمت کرد.وی
از آمادگی شهرداری و شورای اسالمی شهر برای
احداث کشتارگاه جدید با کمک بخش خصوصی
خبرداد و افزود :با توجه به این که قصابان روستای

ابراهیم آباد دام های مورد نیاز خود را در کشتارگاه
ذبح می کنند ،ضرورت دارد کشتارگاه جدیدی
در شهرستان احداث شود .محمد رضا مختاری
سرپرست شهرداری بردسکن با توجه به اظهارات
قصابان گفت :اگر چه کشتارگاه بردسکن قدمت
 40ساله دارد اما شهرداری بردسکن برای به سازی
و تجهیز کشتارگاه و نصب پیش سردکن ،بیش از
 200میلیون تومان از منابع داخلی هزینه کرده
و نسبت به گذشته گام های موثری برداشته است.

•آمادگی برای مشارکت با بخش خصوصی

وی بیان کرد :شهرداری آمادگی دارد با کمک
بخش خصوصی یک کشتارگاه صنعتی احداث
کند و از حمایت های دولت نیز برخوردار شود.
سرپرست شهرداری بردسکن بیان کرد :هم اکنون
کشتارگاه مشکل خاصی ندارد اما به دلیل مراجعه
قصابان روستای ابراهیم آباد فضای فعلی جوابگوی
کشتاردام نیست و با توجه به این که کشتارگاه
سیستم سپتیک ندارد برای دفع فاضالب دام
ها مشکالتی داریم که به تازگی واحد عمران
شهرداری به طور موقت این مشکل را رفع کرده
است .مختاری پیشنهاد داد با توجه به این که
شهرهای کاشمر و خلیل آباد نیز کشتارگاه صنعتی
ندارند این آمادگی را داریم که با کمک بخش
خصوصی کشتارگاهی در محدوده محور بردسکن
به خلیل آباد احداث کنیم که شهرهای هم جوار
نیز برای ذبح دام های خود مشکلی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی از داورزن؛مراسم
افتتاح یازدهمین پارلمان مشورتی بانوان در این
شهرستان صبح دیروز با حضور معاون سیاسی،
اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی و نماینده
مردم داورزن در مجلس در محل سالن اجتماعات
دکترشریعتی برگزار شد .حجت االسالم محمدتقی
معلمی فر امام جمعه موقت داورزن اظهار کرد :داورزن
دیار دین ،داد و دانایی است و راه اخالق ،انسانیت و
درستکاری راه رسیدن به خداست .فالحی فرماندار
داورزن با تبریک ایام والیت گفت:با وجود امکانات کم
در منطقه ،این که تمام ادارات مستقر نشده اند و برخی
هم نمایندگی هستند ،کمیسیون هایی تشکیل شده
است تا برنامه های متنوعی در حوزه فرهنگی برای
بانوان اجرا شود.

مدیرآموزشوپرورشبردسکنخبرداد:

آغاز عملیات اجرایی 4پروژه
آموزشیبامشارکتخیران

مدیر آموزش و پرورش بردسکن از آغاز عملیات اجرایی
چهار پروژه آموزشی با مشارکت خیران دراین شهرستان
خبرداد .غفوری گفت :این پروژه ها شامل کلنگ زنی یک
فضای آموزشی هشت کالسه توسط خیر حاج غالمرضا
رحمتی در منطقه ثامن شهر بردسکن ،کلنگ زنی واحد
آموزشی دو کالسه چاه سلطان که زمین آن را خانواده
مرحومه زهرا رحمانی واگذار کرده اند و کلنگ زنی مرکز
دارالقرآن مرحوم حشمتی راد است.

چهرهها وخبرها
فرمانداربردسکنخبرداد:

معاونجهادکشاورزیاستانخبرداد:

کمکیکمیلیاردتومانینوسازی
مدارسبرایکانونفرهنگی

رئیسادارهمیراثفرهنگینیشابورخبرداد:

تخصیص  209میلیاردتوماناعتبار
برای خسارت سرمازدگی کشاورزان

نوری-فرماندار بردسکن از کمک یک میلیارد تومانی مدیرکل نوسازی و تجهیز
مدارس استان برای نوسازی کانون فرهنگی تربیتی هنرمند روشندل دکتر محمد مصلحی خبرداد .برات
علی نیا در جمع مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان با بیان این که کارآمدی مدیران باعث رشد و
توسعه منطقه می شود ،افزود :مدیران ادارات باید تالش کنند از طریق مدیران کل خود بودجه هایی را به
شهرستان اختصاص دهند .وی دکتر محمد مصلحی را فردی خودباور و خدا باور دانست و گفت :با توجه
به شناختی که مدیران کشوری و استانی از این هنرمند دارند ،می توانند اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز
شهرستان را از این طریق مطالبه کنند.

تملک 6000متر از اراضی شهر قدیم
نیشابورتوسطمیراثفرهنگی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی خراسان رضوی از تخصیص
 87میلیارد و  800میلیون تومان اعتبار برای توسعه بخش مکانیزاسیون استان خبرداد .مهندس محمد
رضا اورانی به خراسان رضوی گفت :سهمیه شهرستان ها از این میزان اعتبار ابالغ شده است و با توجه
به این که بخشی ازاین اعتبار در استان شناور است هر شهرستانی که بهتر و بیشتر کارکند در اختیار
آن شهرستان قرار می گیرد .معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی خراسان رضوی از
اختصاص  209میلیارد و  600میلیون تومان اعتبار در قالب تسهیالت ارزان قیمت برای کشاورزان
خسارت دیده از سرمازدگی دراستان خبرداد.

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور گفت :به منظور حفاظت و صیانت از آثار
تاریخی و محوطه های باستانی شش هزار متر مربع از محدوده تپه تاریخی آلب ارسالن تملک شد.به
گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،هادی شریفان اظهار کرد:
در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و محوطه های باستانی شش هزار متر مربع از محدوده تپه
تاریخی آلب ارسالن (ترب آباد) به نام سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری تملک شد.وی
افزود:اهمیت شهر نیشابور در دورههای مختلف تاریخی به ویژه دوره اسالمی بر کسی پوشیده نیست و
الزم است برای جلوگیری از آسیب دیدن این میراث گران بها و حفظ آن برای آیندگان تالش کرد.

اخبار

اخبارکوتاه
شهرستان ها

راسخی نیا /معاون سازمان و مدیرجهاد کشاورزی
شهرستان نیشابور گفت :نیشابور باالترین سطح زیر
کشت و تولید ذرت علوفه ای استان را با توجه به شرایط
و ظرفیت کشت و تولید این محصول در استان خراسان
رضوی دارد .محمد علی فرهمند راد اظهار کرد154 :
هزار تن ذرت علوفه ای از دو هزار و  800هکتار سطح
زیر کشت با میانگین تولید  55تن در هر هکتار برداشت
می شود.
امام جمعه تربت حیدریه گفت :با توجه به اهمیت مساجد
تاریخی و حفظ ضوابط سازمان میراث فرهنگی در مرمت و
سامان دهی مساجد تاریخی ،عضویت نماینده ای از میراث
فرهنگی در هنگام تشکیل هیئت امنا ضروری است.
صفری/فرماندار گناباد گفت :توجه به صادرات و بهروز
کردن عرصه تولید از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
است .محمدعلی نبیپور در مراسم رونمایی دستگاه میز
پرداخت پرس ایزو استاتیک در کارخانه چینی تقدیس
گناباد ،افزود :استفاده از قابلیتهای دانشبنیان
میتواند در بهروز کردن محصوالت و ایجاد زمینه برای
رقابت موثر باشد .وی با بیان این که کارخانه چینی
تقدیس گناباد از واحدهای موفق حتی در سطح ملی
است ،افزود :استفاده از نیروی انسانی فعال و ماهر
موجب موفقیت این واحد تولیدی شده است.
مهدیان /رئیس کانون بسیج هنرمندان کاشمر از
بازسازی صحنه واقعه غدیر با حضور 120صحنه گردان،
بازیگر و عوامل اجرایی ،همزمان با روز عید غدیر خم با
عنوان نمایش میدانی سحاب در این شهرستان خبر داد
و گفت :ترویج فرهنگ غنی غدیر و تبیین حقایق واقعه
غدیر مهم ترین هدف در برگزاری نمایش بازسازی غدیر
خم با عنوان سحاب در کاشمر است که برای نخستین بار
در این شهرستان اجرا می شود.
اصغری /حسن تجردفریمانی،رئیس کمیته امدادامام
خمینی(ره)فریمان در گفت و گو با خراسان از افزایش
گوشت قربانی دریافتی از خیران ،مراکز نیکوکاری و
مردم در روز عیدقربان نسبت به سال گذشته خبر داد
و گفت :در روز عیدقربان 943کیلو گوشت قربانی به
ارزش363میلیون و 930هزارریال به کمیته امداد اهدا
و در بین نیازمندان توزیع شد.

مرگ مادر در حادثه واژگونی خودرو
واژگونی خودروی پژو پارس در محور مشهد -تربت حیدریه
به مرگ زن جوان و مجروح شدن شوهر و دو فرزند او منجر
شد.فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه در تشریح
این خبر گفت :ساعت  5:19روز گذشته در پی اعالم مرکز
فوریت های پلیسی  110مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در
محور مشهد -تربت حیدریه  ،ماموران کالنتری  12به همراه
نیروهای امدادی به محل حادثه که پنج کیلومتری ورودی شهر
تربت حیدریه بود اعزام شدند .سرهنگ اکبر آقابیگی افزود :با
حضور ماموران و بررسی های به عمل آمده در محل ،مشخص
شد یک دستگاه خودروی پژو پارس به رانندگی مردی  38ساله
در مسیر حرکت به سمت تربت حیدریه واژگون شده است.
در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو به نام مریم ( 35ساله
همسر راننده خودرو) به علت شدت جراحات جان باخت و دو
فرزند این خانواده (امیرعلی هشت ساله و امیرارسالن دو ساله)
مجروح شدند که گروه اورژانس  115آنان را به بیمارستان
منتقل کرد .وی بیان کرد :کارشناسان پلیس راه علت وقوع این
حادثه را بی احتیاطی راننده پژو پارس به علت نداشتن توانایی
در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم
کردند .فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه با ابراز تاسف
از این سانحه مرگبار از شهروندان خواست در ازای هر دو ساعت
رانندگی  15دقیقه استراحت را در برنامه سفر خود لحاظ کنند

تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری 3عضو باندکیفقاپی
درنیشابور

دستگیری ۱۳خرده فروش مواد مخدر
در مه والت

پلیس آگاهی شهرستان نیشابور سه عضو باندکیف قاپی این
شهرستان را شناسایی و اعضای آن را دستگیرکرد.سرهنگ
بیات مختاری فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت :در
پی گزارش چند فقره کیف قاپی توسط نوجوانان با یک دستگاه
موتورسیکلت در محدوده خیابان  17شهریور و منوچهری
شمالی ،موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی
قرار گرفت .وی خاطرنشان کرد :کارآگاهان دایره عملیات
ویژه پلیس آگاهی با بررسی اظهارات مال باختگان و زمان و
مکان سرقت ها متوجه شدند؛ سارقان بیشتر در محدوده های
خلوت به کیف قاپی اقدام کرده و متواری شده اند .سرهنگ
بیات مختاری تصریح کرد :پلیس در پیگیری این پرونده با
گشت زنی های نامحسوس به راکب یک دستگاه موتورسیکلت
مظنون شد که وی قبل از فرار در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه
دستگیر شد .متهم  16ساله در تحقیقات فنی و پلیسی
کارآگاهان به چهار فقره کیف قاپی با کمک و همدستی دو نفر
دیگر از دوستان  17ساله اش که همگی اهل یکی از شهرهای
خراسان رضوی هستند ،اعتراف کرد .با هماهنگی قضایی
دیگر همدستان متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر

پوریوسف -فرمانده انتظامی مه والت از دستگیری 13
فروشنده مواد افیونی در این شهرستان خبر داد .سرهنگ
ذوالفقاری گفت :پلیس این شهرستان در اجرای طرح ارتقای
امنیت اجتماعی 13 ،خرده فروش مواد افیونی و سارق را
شناسایی و دستگیر کرد .فرمانده انتظامی مه والت افزود:در
هفته گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،با محوریت
برخورد با سارقان خیابانی و خرد هفروشان مواد افیونی در
شهرستان مه والت اجرا شد .ذوالفقاری خاطر نشان کرد:
در اجرای این طرح که با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر،
آگاهی و کالنتری مرکزی در شهر فیضآباد عملیاتی شد،
 ۹خرد هفروش مواد افیونی و معتاد پرخطر و چهار سارق
خیابانی شناسایی و دستگیر شدند .فرماندار مه والت نیز
در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تقدیر وتشکر
از عملکرد مثبت نیروی انتظامی مه والت در موضوع آسیب
های اجتماعی از افزایش300درصدی کشفیات مواد مخدر
خبرداد وگفت:بااقدامات نیروی انتظامی در این شهرستان
شاهد کاهش  4.4درصدی سرقت در سال  95در مقایسه با
سال قبل از آن بوده ایم.

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتشریحکرد:

اقدامات انجام شده پس ازحادثه سیل درکالت و درگز
پس از گذشت بیش از سه هفته از سیل کالت و
درگز ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی ،رئیس
سازمان جهاد کشاورزی گفت:در ساعات اولیه
سیل درگز و کالت که خسارت های زیادی به
بخش کشاورزی وارد کرد ،این جانب به همراه

طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی ،به
شهرستان های کالت و درگز رفتیم و از نزدیک
خسارت های وارد شده را بررسی کردیم.
مزروعی افزود :در کالت تا این لحظه چهار هزار متر
لولهبرایآبرسانیبهباغهاوشالیزارهایخسارت
دیده  ،تهیه و تحویل کشاورزان شده است .وی
بیان کرد :ماشین آالتی در اختیار مدیریت جهاد

کشاورزی کالت قرار گرفته است تا بندهای آسیب
دیده ،الی روبی و ترمیم شود .وی افزود :در حال
پیگیری مجوز کشت برنج و برداشت آب در نقطه
صفر مرزی برای کشاورزان منطقه هستیم که با
کمک مسئوالن مربوط به زودی محقق خواهد
شد.وی همچنین میزان خسارت برآورد شده سیل
به بخش کشاورزی کالت را حدود  70میلیارد

تومان بیان کرد که بیشترین خسارت به میزان
42میلیارد تومان ،به اراضی برنج وارد شده است.
مزروعی همچنین از خسارت  11میلیارد تومانی
سیل به بخش کشاورزی درگز خبرداد و افزود:
تاکنون سردهنه ها و کانال های تخریب شده و سه
رشته قنات به طور موقت بازسازی شده است و دیگر
اقدامات در حال انجام است.

شهرستان ها

طرح گاز رسانی به 3روستای
داورزن به بهره برداری رسید
پورسخاوت-با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار طرح گاز رسانی به سه روستای شهرستان
داورزن بهره برداری شد.به گزارش خراسان رضوی،
سید جواد حسینی در این مراسم اظهار کرد :هم اکنون
هزار و  ۴۴۰روستای استان از نعمت گاز بهره مند شدند.
وی با بیان این که میزان گاز رسانی به جمعیت روستایی
استان از مرز  ۸۰درصد عبور کرده است ،تصریح کرد:
دولت برنامه دارد تا پایان سال  ۱۳۹۷و از محل ردیف
اعتباری ،تمام روستاهای کشور را از نعمت گاز بهره مند
کند.وی افزود :در همین زمینه برنامه ریزی شد تا روزانه
دو روستای استان از نعمت گاز بهره مند شوند.فرماندار
داورزن نیز در این مراسم گفت :طرح گاز رسانی به ۲۳
روستای شهرستان از سه سال گذشته آغاز شده است.

ناحیهصنعتیداورزنازمهرماه
واگذارمیشود
داورزنی -نماینده مردم داورزن و سبزوار در مجلس
شورای اسالمی گفت :داورزن در زمینه کشاورزی،
گیاهان دارویی و گردشگری ظرفیت باالیی دارد.
سبحانی فر تصریح کرد:داورزن قطب گیاهان دارویی
شناخته می شود و یکی از سرفصل های اختصاص 60
هزارمیلیاردریال تسهیالت برای مناطق کمتر توسعه
یافته و روستاها ،گیاهان دارویی و رونق کارخانجات در
این بخش است .وی ادامه داد :راه اندازی کارخانجات
عصاره گیری عالوه بر جلوگیری از خام فروشی و صدور
خشک این گیاهان به اروپا ،اشتغال زایی نیز خواهد
داشت.وی در خانه ملت به فرایند واگذاری زمین ناحیه
شهرک صنعتی داورزن اشاره کرد و گفت :واگذاری زمین
برای سرمایه گذاران در این ناحیه از مهر شروع خواهد شد
و متقاضیان می توانند برای سرمایه گذاری در این ناحیه
صنعتی اقدام کنند.

