اخبار

اخبار

فرهنگی

برگزاری یادواره 168شهید
دانش آموز بسیجی در سبزوار
کالته -یادواره  168شهید دانش آموز بسیجی سبزوار با
حضور پرشور دانش آموزان و مسئوالن این شهرستان
برگزار شــد .به گــزارش خراسان رضــوی ،مدیر حوزه
علمیه سبزوار ظهر دیروز در مراسم یادواره  168دانش
آموزشهید بسیجی سبزوار که با حضور پرشور دانش
آمــوزان و مسئوالن شهری در محل تــاالر کاشفی این
شهرستان برگزار شد ،اظهارکرد :امــروزه با توجه به
هجمه های فرهنگی دشمنان نظام جمهوری اسالمی،
برپایی یادواره های شهدا موضوعی کامال ضروری است.
حجت االسالم رمضانعلی ثباتی مقدم با تاکید بر این که
مسئوالن باید برای برگزاری یــادواره شهدا به منظور
آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت
حساسیت الزم را داشته باشند ،افزود :ماندگاری یاد
شهدای هشت سال دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان
جامعه با ارزش های دفاع مقدس از مهم ترین رویکرد
های برپایی یادواره های شهداست.

خبرگزاریفارسمدعیشد:

واگذاری ۲/۳میلیون دالری
سولههایشهرداریمشهددرنجف
خبرگزاری فارس روز گذشته با انتشار خبری اعالم کرد:
شهردار مشهد طی نامهای به مدیر آستان مقدس علوی
برای واگذاری ابنیه ساخته شده توسط شهرداری مشهد
در نجف به آستان مقدس علوی اعالم آمادگی و هزینه
انجام شده برای آ نها را  2.3میلیون دالر اعالم کرد.
بر اساس این گزارش «قاسم تقیزاده» طی نامهای به
مدیر آستان مقدس علوی در نجف پیشنهاد واگذاری
سولههای شــهــرداری مشهد در نجف اشــرف را ارائــه
داد .شهردار مشهد در این نامه با اشــاره به حمایت و
همراهی مدیر آستان مقدس علوی برای افزایش تعامل
با شهرداری مشهد ،بیان کرده است :ساخت و تکمیل
سولههای نجف اشرف در مرحله  90درصد پیشرفت
فیزیکی قرار دارد .با توجه به پیشنهاد جناب عالی در
جلسه  28ژوئن  2018با حضور سرکنسول محترم،
شهرداری مشهد آمادگی دارد طی قرارداد جدید برای
واگذاری همه مستحدثات ساخته شده توسط شهرداری
مشهد بهعتبه علویه اقدام کند .تقیزاده خامسی در این
نامه هزینههای انجام شده توسط شهرداری مشهد را دو
میلیون و  300هزار دالر اعالم کرد و نوشت :همه اسناد
هزینهکرد بهصورت جداگانه اعالم میشود .وی در ادامه
این نامه بیان کرد :تاکنون  560نفر نیروی فنی و عمرانی
جمعا به میزان  13هزار و  440نفر روز کار در ساخت و
احداث سولهها ،از طرف شهرداری مشهد اعزام شدهاند.
شهردار مشهد در پایان نامه ابــزار امــیــدواری کــرده با
مساعدت مسئوالن و عوامل اجرایی آستان مقدس علوی،
در ادامه خدمتگزاری بهزائران و مجاوران آن امام همام
قدمهای بزرگ برداشته شود .در سربرگ این نامه ،تاریخ
 12مرداد  97بهچشم میخورد و برخی منابع غیررسمی
صورتجلسه واگذاری این سولهها را نیز منتشر کردهاند.

•پاسخی از شهرداری دریافت نشد

درخــور ذکر اســت ،روز گذشته تالش کردیم توضیحات
شهرداری مشهد درباره این خبر را دریافت و منتشر کنیم
اما پیگیری ها تا عصر دیروز بی نتیجه ماند و مسئوالن روابط
عمومی شهرداری مشهد توضیحی درباره این خبر ارائه
نکردند .اگرچه حسامی قائم مقام ستاد اربعین شهرداری
مشهد حدود  10روز قبل و در زمان انتشار اخباری درباره
اینواگذاریگفتهبود«:اخبارمنتشرشدهدرفضایمجازی
مبنی بر واگذاری و فروش این مراکز اقامتی کذب محض
بوده و در جهت تشویش اذهان عمومی منتشر شده است.
به اطالع همشهریان عزیز می رساند که کار ساخت سوله
های شهرداری در عراق به تازگی به اتمام رسیده است و
برای بهره برداری دایمی از این سوله ها توسط مردم مشهد
خارج از زمان راهپیمایی اربعین در حال مذاکره با طرف
عراقی هستیم».

از میان خبرها
شهرستان ها

اصغری-رئیس شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت :در
روزهای پایانی ماه صفر و با عبور کاروان های پیاده زائران
حرم مطهر رضوی ،گروه های درمانی شبکه بهداشت و
درمان فریمان با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی
شهرستان آماده ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زائران
عزیز هستند.
فیض عارفی -مدیر شبکه بهداشت و درمــان کاشمر،
از خرید و نصب یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال در
مرکز تشخیص زودهنگام سرطان بیمارستان شهید
مدرس(ره) کاشمر خبر داد.
مرشدلو  -فرمانده بسیج حوزه مقاومت عفاف شهر خرو
گفت  :خواهران بسیجی شهرخرو و دهستان اردوغش
با بسته بندی  10هزار بسته انواع خشکبار و محصوالت
باغی این منطقه ،به استقبال کــاروان های پیاده امام
مهربانی می روند.
صفری -فرمانده انتظامی گناباد گفت :ماموران انتظامی
با کسب گزارشی مبنی بر انباشت سوخت قاچاق ،از
مکان مد نظر بیش از دو هزار و  360لیتر سوخت قاچاق
کشف کردند .
ملکی -مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان خوشاب گفت :دو کانون جدید مصالی امام
خامنهای واقع در سلطانآباد و کانون شهدای روستای
برقبان در سال  97مجوز تاسیس گرفتند.
*رئیس اداره آموزش و پرورش خوشاب گفت :با آغاز
ســال تحصیلی جدید ،خیران ایــن شهرستان 210
میلیون ریال به دانش آموزان بی بضاعت کمک نقدی و
غیر نقدی کردند.
*درمراسمی با حضور حجت االســام فروتنی معاون
قضایی – فرهنگی دادگستری خراسان رضوی ،آقای
عبدالسالمی به عنوان رئیس دادگاه بخش صالح آباد
و آقای حسن نژاد به عنوان دادستان عمومی و انقالب
شهرستان باخرز معرفی شدند.
نوری -فرمانده انتظامی بردسکن از دستگیری سارق
ساختمان های ناتمام در این شهرستان خبرداد.
*در هفته پدافند غیر عامل با هدف آشنایی هر چه بیشتر
شهروندان شهر جدید بینالود با این مقوله  ،برنامه های
متنوع آموزشی برگزار شد.
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مدیرکلاوقافوامورخیریهاستانخبرداد:

ثبت 200وقف جدید از ابتدای سال97

زنگ خطر تعطیلیکارخانه قند تربت جام

مدیر اداری شرکت فراورده های غذاییقندتربت جام:درصورت پرداخت بدهی دولت ،بدهی کارخانه به کشاورزان صفر می شود
به تحویل چغندر شرکت زراعــی نیل شهر دارد
که باید تمام توان و توجه رابه سمت این مجموعه
داشته باشد که در همسایگی کارخانه قرار دارد.
خوشخو بیان کرد:سهامداران کارخانه افراد زجر
کشیده ای هستند و کارخانه باید به این مجموعه
توجه بیشتری داشته باشد چرا که صدای آن ها را
کسی نمی شنود.وی تصریح کرد:مهندس بهمنی
مدیر عامل کارخانه قند تربت جام در تمام جلسات
اظهار کرده است ما هفت میلیاردو  800میلیون
تومان از دولت طلبکار یم.

گزارش
حقدادی

کارخانه قند تربت جــام با  350کارگر در دو
نوبت کاری و ظرفیت ایجاداشتغال غیرمستقیم
برای پنج هزار نفر وبا قدمتی بیش از  50سال
به دلیل کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن طلب
هفت میلیارد و 800میلیونی ازس ــوی دولــت
طبق اظهارات مدیراداری این کارخانه با کارکرد
زیرظرفیت اســمــی در فصل بــرداشــت چغندر
قندپاییزه دســت وپنجه نــرم می کند؛ مشکلی
که می تواند طبق اظهارات مسئوالن درصورت
کاهش تحویل چغندر بــه کارخانه زنــگ خطر
تعطیلی این واحد قدیمی رابه صدا درآورد.
به گزارش خراسان رضوی ،مدیراداری شرکت
فــراورده های غذاییقندتربت جام با اشــاره به
آغــاز تحویل چغندر به کارخانه قند تربت جام
گفت:درکارخانه بیش از۳۵۰کــارگــر به طور
مستقیم در دو نوبت کــاری و پنج هزارنفر نیزبه
صورت غیر مستقیم ارتباط کاری دارند.
محمد میرزایی افزود:کارخانه تا پایان بهره
بـــــــرداری کــشــت پ ــای ــی ــزه بـــه مـــیـــزان هفت
میلیارد و۸۰۰میلیون تومان از دولــت طلبکار
است که درصــورت پرداخت بدهی توسط دولت
موجب نجات کارخانه از آسیب های جدی خواهد
شد وبدهی کارخانه به کشاورزان صفر می شود.
وی تصریح کرد:ظرفیت اسمی کارخانه قند
 ۱۵۰۰تن چغندر درشبانه روز است وبا توجه به
این که چغندرتولیدی منطقه به دیگر کارخانجات
شهرهای هم جــوار تحویل می شــود هم اکنون
کارخانه زیر ظرفیت اسمی تولید داردکه مقرون به
صرفه نیست.محمد میرزایی افزود:کارخانجات
شهرهای هم جوار با توجه به بضاعت مالی که دارند
اقدام به خرید چغندر تولیدی تربت جام می کنند
که این حرکت آنان موجب کاهش شدید تحویل
چغندربه کارخانه قند تربت جام شده است.
وی تصریح کــرد:اگــر ایــن رونــد ادامــه پیدا کند
صدمات جبران ناپذیری به این واحد تولیدی با
قدمت بیش از  50سال وارد خواهد شد.
مــدیــر اداری کــارخــانــه قند تــربــت جــام اف ــزود:
درصورت تحویل چغندر تولیدی کشاورزان به این
واحد صنعتی مشکلی برای کارگران و سهامداران
پیش نخواهد آمد.وی تاکید کرد:مدیران استانی
،محلی،کشاورزان،تولیدکنندگان وسهامداران
کمک کنندکارخانه به فعالیت ادامه دهد وبازار کار
برای جوانان جویای کار فراهم باشد.

•پرداخت نشدن مطالبه کارخانه ازسوی
دولت

میرزایی افزود:پرداخت نشدن مطالبه کارخانه
ازســـوی دولـــت ونــبــود نقدینگی مــوجــب شده
مطالبات کشاورزان از کارخانه دیرتر پرداخت
شود و این مشکل باعث خــروج چغندر تولیدی
ازشهرستان شده که بایدهرچه زودتر از انتقال
چغندر جلوگیری شود.
وی افـــزود:مـــاهـــانـــه بــیــش از یـــک مــیــلــیــارد
و۲۰۰میلیون تومان به کارگران حقوق پرداخت
می شود و اکنون هیچ گونه بدهی به کارگران
نداریم و فقط مطالبات کشاورزان مانده است.
فرماندار تربت جام نیز بااشاره به مشکل پیش آمده
برای کارخانه قندتربت جام گفت :کارخانه قند
تربت جام تنها واحد تولیدی است که بیش از ۵۰
سال قدمت دارد و این شهرستان بیشترین تولید
محصول استراتژیک چغندرقند در استان را دارد.

•گالیه کشاورزان از تاخیر در پرداخت
پول چغندر

مرتضی حمیدی افزود:در سال های گذشته بیش
از میزان خوراک کارخانه چغندرقنددرشهرستان
تولیدمی شد ولی کاهش بارندگی و خشکسالی
اخیر موجب کاهش تولید چغندر قنددر منطقه
شده و بااین حال بازهم تولید چغندردرتربت جام
نسبت به دیگر شهرهای استان باالتر است.
وی تصریح کرد:کشاورزان زحمات زیادی متحمل
می شوند تا یک محصول را تولید کنندو توقع دارند
موقع تحویل محصول هزینه هایشان پرداخت شود
واین حق کشاورزان است .از طرفی کارخانه های
قند در کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند و
مطرح می کنند که کار تولید قند از چغندر برای
آنــان مقرون به صرفه نیست و س ــودآوری کافی
ندارد.فرماندار ادامه داد:کارخانه قند تربت جام
یک مقدار با مشکل مالی مواجه است ومدعی
هستند که ازدولــت مطالبه دارنــد و هم اکنون
نقدینگی ندارندکه در زمان تحویل چغندر هزینه
کشاورز را پرداخت کنند.

•کارخانه  ۳۵۰کارگر دارد

وی افــزود:کــشــاورزان مطالبه وجه دارنــد و باید
حمایت شوندزیرا تولید در دســت آن هاست و
از طرفی هــم باید کــارخــانــه را ببینیم کــه تنها
واحــد تولیدی فعال در شهرستان اســت که به
صــورت فصلی فعالیت می کند.حمیدی بیان
کرد:کارخانه  ۳۵۰کارگر دارد و اگر تعطیل شود
کارگران با مشکل عدیده ای مواجه میشوند بنابر
این کشاورزان امسال عالقه مند نبودندچغندر
تولیدی رابــه کــارخــانــه قند تربت جــام تحویل
دهندونبود نقدینگی موجب تحویل نشدن چغندر
به این کارخانه شده است و اگر چغندر به کارخانه
تحویل نشود تعطیل می شود.
فرمانداربا اشاره به ادامه فعالیت کارخانه گفت:
برای حل مشکل کارخانه ورود کردیم و باتشکیل
چند جلسه اضطراری با مدیران کارخانه و شرکت
زراعــی نیل شهر که بیش از ۱۲هــزارتــن تولید
چغندر دارد قرار همکاری گذاشته شد و با مدیران
این شرکت که در گذشته بخش زیادی از خوراک
کارخانه را تامین می کردند به نتایج خوبی دست
یافتیم.وی ادامــه داد:باتوجه به این که شرکت
زراعــی نیل شهر نقش موثری در زمینه فعالیت
کارخانه قند تربت جام دارد تا این واحد صنعتی
روی پای خود بایستدو اگرچه شرکت زراعی با
کارخانه قند تربت حیدریه قــرارداد بسته بودکه
تمام چغندر تولیدی را به آن جا تحویل دهد ومبلغ
 1.5میلیارد تومان هم پول پیش گرفته ،االن با
شرکت زراعی به توافق رسیدیم ۵۰درصد تولید
چغندر را به کارخانه قندشهرستان تربت جام

حادثه واژگونی چادرهای یک موکب استقبال
از زائران امام رضا(ع) و توضیحات هالل احمر
درپی انتشار فیلمی در فضای مجازی که نشان
مــی داد بالگرد هــال احمر خــراســان رضــوی
که قصد فــرود آمــدن درنزدیکی یکی از موکب
هــای استقبال از زائـــران پــیــاده امــام رضــا(ع)
در روســتــای زمــان آبــاد شهر ملک آبــاد را دارد،
به این موکب نزدیک می شود که شدت جریان
باد بالگرد موجب واژگونی دو چادر این موکب
می شود .روابط عمومی هالل احمر خراسان
رضوی با ارائه توضیحاتی ضمن عذرخواهی از
به وجود آمدن این حادثه توضیح دادکه نماینده
مدیرعامل و گروهی از مسئوالن امدادی استان
برای بررسی موضوع به محل حادثه در حوالی

ملکآباد (زمــان آبــاد) اعــزام شده و از زائــران و
موکب داران عزیز دلجویی کرده و تصمیمهای
الزم رابرای جبران خسارات گرفته اند.درهمین
ارتباط حمید مرادخواه بخشدار احمد آباد به
خراسان رضوی گفت:بالگرد هالل احمر ساعت
 16:30روز یک شنبه در هنگام فرود درروستای
زمان آباد حریم را حفظ نمی کند و موکب تحت
تاثیر باد حاصل از آن قرار می گیرد .خوشبختانه
این حادثه تلفات جانی نداشته و فقط یک مصدوم
جزئی داشته که به مشهد اعزام شده است و برای
بازسازی چادرها هم نیروهای خدماتی اعزام
شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

پزشکان گناباد و بجستان 150میلیارد ریال
بابت کارانه طلبکارند
صفری -رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی گناباد گفت 150 :میلیارد
ریــال بابت کارانه پزشکان گنابادوبجستان به
دلیل کمبود منابع اعتباری طی  13ماه گذشته
طلبکارند  .دکتر جواد باذلی در نشست خبری،
بدهی های معوق بیمه ها بابت خدمات بهداشتی
و درمانی به دانشگاه علوم پزشکی گناباد را از
جمله دالیل کمبود اعتبار در این بخش دانست
و افزود :طبق قرارداد با بیمه تامین اجتماعی و
خدمات درمانی ،ماهانه  25میلیارد ریال سند به
بیمه ها ارسال و بخشی از آن توسط آن ها پرداخت
می شود .وی بدون اشاره به مجموع بدهی های

بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،اظهار
کرد :بیمه ها به دلیل مشکالت مختلف نتوانسته
اند به طور کامل به تعهدات خود عمل کنند .وی
گفت 29 :طرح عمرانی با اعتبار  100میلیارد
ریال با مشارکت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و وزارت کشور در بخش های مختلف
بهداشتی و درمانی گناباد و بجستان ،محور
فعالیت ایــن دانشگاه ،طی یک ســال گذشته
قرار گرفت که  28طرح به بهره برداری رسیده
و آموزشگاه بــهــورزی و پایگاه سالمت مرحوم
علیزاده نیز با پیشرفت فیزیکی  45درصــد در
حال اجراست.

تحویل دهد.فرماندارتاکیدکرد :کارخانه قند
تربت جام هم متعهد شد مطالبات کشاورزان را تا
بهمن ماه پرداخت کند.
حمیدی افــزود:بــا قولی کــه مــدیــران کارخانه
وشرکت زراعی دادند ،کارخانه روی پای خودش
می ایستدوبه تعطیلی کشانده نمی شودو کارگران
نیز فعال خواهند بود.
وی تاکید کرد:اگر کارخانه تعطیل شود ،دیگر
فعالیت نمی کند چــون هزینه هایش باالست
وتالش داریم خاموش نشود.
حیدری افزود :اگر روند تحویل چغندر به تربت
حیدریه ادامه پیدا کند و کارخانه قندتربت جام
زمین گیر شــود ،کشاورز ضرر می کندویکی از
رویکردهای ما این است که کارخانه ازکارنیفتدکه
دراین صورت کارگر،کشاورز وسهامداران دچار
مشکل می شوند.
مدیرجهاد کشاورزی تربت جام نیز گفت:درسال
زراعــی جــاری کشاورزان منطقه دوهــزار هکتار
اراضی را به کشت چغندر قند اختصاص دادند و
کاربرداشت محصول چغندر از اول آبان شروع
شده و با توجه به متوسط عملکرد ۵۰تن در هکتار
پیش بینی می شود بیش از ۱۰۰هزار تن برداشت
شود.مهندس اصغر خوشخو با اشــاره به مشکل
تحویل نشدن چغندر قندبه کارخانه تربت جام
توسط کشاورزان و تولیدکنندگان افزود :چغندر
تولیدی این شهرستان به کارخانجات شهرستان
های هم جوار با قیمت تضمینی که دارد تحویل می
شودو با حمل چغندر به دیگر شهرها هزینه حمل
ونقل و رفت و آمد به هزینه های کشاورزان اضافه
می شود.وی ادامه داد:تنها دلیلی که کشاورزان
منطقه تمایل به تحویل چغندر به کارخانه قند
تربت جام ندارند ،بحث بدحسابی و جواب گو
نبودن مسئوالن کارخانه در پرداخت بهای چغندر
تحویلی است.
خوشخو اضــافــه کــرد :کــشــاورزان هزینه های
کاشت،داشت و برداشت را پرداخت می کنند
ونمی توانندمنتظر دریافت بهای چغندر بمانند
که اقساطی پرداخت شود.
وی تصریح کــرد:کــشــاورزان قــدر کارخانه قند
شهرستان را به خوبی می دانندو به فکر اشتغال
کارگران هم هستند که فرزندان همین منطقه به
شمار می روند.
خوشخو خاطرنشان کرد:مدیران کارخانه اگر
قصد کمک به بهبود وضعیت کارخانه را دارند
باید بیشترهمت کنندو وضعیت نابه سامان مالی
کارخانه را که حدود  10سال است ادامه دارد،
سامان دهند.مدیر جهاد کشاورزی تربت جام
اظهار کرد:ازطرفی فعالیت کارخانه قند بستگی

یکی از کشاورزان نیز با اشاره به بدعهدی کارخانه
قند تربت جام درقبال چغندر تحویلی گفت :آذرماه
سال گذشته مقدار ۲۰۰تن چغندر به کارخانه
تحویل دادم و ۶۴میلیون تومان طلبکارشدم و
مدیران کارخانه به صورت قطره چکانی پول دادند
و هنوز هم ۸۰۰هــزار تومان طلبکارم که امروز و
فردا می کنند.
احمد توکلی افزود :همین میزان پولی که پرداخت
کردند با دعوا ،سروصدا،خواهش،تمناو پیگیری
از طریق فرمانداری و جهاد پرداخت شدو امسال
هنوز با کارخانه قند تربت جام قرار دادنبستم و به
شهرهای هم جوار چغندر قند می برم و با توجه به
این که هزینه بیشتری متحمل می شوم در عوض
پول چغندر تحویلی را سریع پرداخت می کنند.
یکی دیگر از کشاورزان نیز گفت:در سال زراعی
گذشته به میزان ۲۲۰تن چغندر قند به کارخانه
تربت جام تحویل دادم و هفت ماه طول کشید تا
کارخانه بهای چغندر را پرداخت کند.
حسین سارایی افزود :کارخانجات شهرهای هم
جوار خیلی زود بهای چغندر تحویلی را پرداخت
می کنند ولی به دلیل این که برای دریافت پول
چغندر خیلی اذیت شدم و مطالباتم را به سختی
گرفتم امسال دیگر از کشت چغندر منصرف
شدم.مدیرعامل شرکت زراعی نیل شهر با اشاره
به تحویل چغندر قند به همسایه خود یعنی کارخانه
قند تربت جــام گفت :پرداخت نشدن به موقع
بهای چغندر توسط مدیران کارخانه موجب بروز
مشکالت اقتصادی و اجتماعی در حوزه فعالیت
شرکت سهامی زراعی نیل شهر شده است.
مهندس ملک خانی افزود:شرکت ما مطالباتش
را از کارخانه می خواست تا به موقع دریافت کند
کهبا پرداخت نشدن از سوی کارخانه مواجه شد
وشرکت هم باید به موقع پاسخ گوی مطالبات
کارگران ،سهامداران،کشاورزان و بستان کاران
باشد چراکه پرداخت نشدن بها ی چغندر از سوی
کارخانه شرکت سهامی را با مشکالت عدیده روبه
رو کرده است.
وی خاطرنشان کرد:چرا فقط شرکت زراعی نیل
شهر باید تامین کننده خوراک کارخانه قند تربت
جام باشد .بدحسابی کارخانه موجب شد شرکت
زراعی امسال تمایل به تحویل چغندر به کارخانه
قند تربت جام نداشته باشد.مهندس ملک خانی
افزود:شرکت زراعی امسال با کارخانه قند تربت
حیدریه قراردادبست چون که پول پیش پرداخت
کرده و بقیه مطالبات را هم به موقع تسویه حساب
می کند.
وی با اشاره به این که کارخانه قند تربت جام اگر
مشکل دارد به دلیل ضعف در مدیریت آن هاست
که به موقع برای عقد قراداد اقدام نمی کند ادامه
داد :شرکت زراعــی دو میلیارد تومان به صورت
چک از کارخانه قند تربت جام طلبکار است که در
بانک کشاورزی بالتکلیف است.

همزمان با ایام عزاداری دهه آخر ماه صفر

کاروان دانشجویان دانشگاه آزاد سراسر کشور
پیاده از نیشابور رهسپار حرم مطهر می شوند
شجاعی مهر /رئیس دانــشــگــاه آزاد اسالمی
واحد شهرستان نیشابور گفت :کــاروان بزرگ
دانشجویان دانشگاه آزاد سراسر کشور با حضور
در نیشابور ،قدمگاه امامرضا(ع) را تا حرم مطهر
امام هشتم پیاده طی خواهند کرد .دکتر جعفر
سعیدی با اعالم این خبر افــزود :سه شنبه ۱۵
آبــان ماه دانشگاه آزاد اسالمی واحــد نیشابور
میزبان کاروان  ۷۰۰نفره از دانشجویان دانشگاه

آزاد سراسر کشور است .وی با اشاره به جزئیات
ایــن سفر معنوی گفت :دانشجویا ن سه شنبه
شب پس از اجتماع و برگزاری مراسم فرهنگی
ویژه و سخنرانی امامجمعه نیشابور ،در نیشابور
استراحت خواهند کــرد و صبح چهارشنبه با
حضور در ملک آباد مسیر  ۲۴کیلومتری تا مشهد
مقدس را پیاده طی خواهند کرد و پنج شنبه در
حرم مطهر به عزاداری میپردازند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان :

برنامه هایی برای مهار آب های مرزی درکالت و درگز داریم
مقصودی-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان خــراســان رضــوی درمــراســم آغــاز پــروژه
های آبخیزداری دامنه کوه ا ...اکبر در محدوده
روستای داغدار از توابع بخش چاپشلوی درگز
گفت :بــرای پیشگیری از هــدررفــت آب های
سطحی به خارج از کشور ومهار آب های مرزی
در منطقه درگز و کالت برنامه های خوبی پیش رو
داریم و توجه خاصی به این موضوع خواهدشد.
مهندس علیرضا صحرائی از اختصاص 30
میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه
ملی کشور برای اجرای طرح های آبخیزداری
در استان خبر داد و افــزود :عالوه براین اعتبار
 10میلیارد تومان نیزاز محل اعتبارات استانی
برای این گونه طرح ها اختصاص یافته است .وی
افزود :هم اکنون تعداد  90طرح آبخیزداری در
استان درحــال اجراست که از این طرح ها 60

طرح با مشارکت مردم انجام می گیرد که این
روند روبه افزایش است و می تواند در توسعه طرح
های آبخیزداری مثمر واقع شود .مدیرکل منابع
طبیعی استان افزود :تغییرات اقلیمی باعث تغییر
بسیاری از الگوها شده است و شدت باران ها در
استان  50درصد افزایش داشته که باعث وارد
آمــدن خسارات جبران ناپذیری به مــردم شده
است و اگر پروژه های آبخیزداری انجام شوند،
باعث کاهش خسارات ناشی از سیل و حوادث
طبیعی خواهند شد.مهندس شرفخانی رئیس
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درگز نیزگفت:
این پروژه دردهنه زو در روستای داغدار انجام می
گیرد که برای اجرای آن مبلغ  430میلیون تومان
از اعتبار صندوق توسعه ملی کشور اختصاص
یافته است و حدود دو میلیون متر مکعب آب های
سطحی در منطقه را می توانیم ذخیره کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت :از
ابتدای سال تاکنون  200وقف جدید به ثبت رسیده
است که بیشترین وقف مربوط به نیات مذهبی و مساجد
و نیات اجتماعی اســت .بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ،حجت
االسالم محمد احمدزاده در نشست خبری «دهه وقف»،
گفت :دهه وقــف(  15تا  24آبــان ) با عناوین مختلف
نام گذاری شده است .به همین مناسبت  66نشست
علمی تخصصی وقف در شهرستان های استان با حضور
روحانیون ،بــازاریــان ،نخبگان و  ...برگزار می شود.
همچنین  23ایستگاه با عنوان همه واقف باشیم برای
سومین سال فعالیت خواهد کرد .وی با بیان این که
همایش یاوران وقف در دو سطح استانی و شهرستانی
با هدف تجلیل از اصحاب وقف و بقاع متبرکه برگزار
خواهد شد ،افزود :همایش استانی نیز  21آبان ماه در
تــاالر همایش های نور و همایش های شهرستانی در
تمام شهرستان های دارای بقاع متبرکه برگزار می شود.
وی اظهار کرد :در همین زمینه از  40نفر از روحانیون،
خیران بقعه ،متولیان ،پژوهشگران ،اصحاب رسانه،
مدیران موقوفه و کارکنان دستگاه ها در همایش استانی
تجلیل خواهد شد .حجت االسالم احمدزاده اظهار کرد:
سال گذشته  285وقف جدید ثبت شده که  26وقف
مربوط به دهه وقف بوده است؛ همچنین از ابتدای سال
تاکنون 200وقف جدید به ثبت رسیده که بیشترین وقف
مربوط به نیات مذهبی ،مساجد و نیات اجتماعی است.
وی با بیان این که حدود  10درصد وقف کشور مربوط به
خراسان رضوی است ،افزود 24 :هزار و  924موقوفه در
سامانه جامع موقوفات کشور برای خراسان رضوی ثبت
شده است که این موقوفات غیر از موقوفات آستان قدس
رضوی است .وی همچنین در ادامــه به امکان بازدید
رایگان از موزه تخصصی وقف در دهه وقف خبر داد و بیان
کرد :همچنین  15نمایشگاه دهه وقف در شهرستان ها
و یک نمایشگاه استانی در مشهد برگزار می شود .مدیر
کل اوقــاف و امــور خیریه خراسان رضــوی اظهار کرد:
مستندی نیز با موضوع وقف در این دهه رونمایی و 12
پروژه عمرانی کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

مدیرکلمیراثفرهنگیدرنشستبررسی
وضعیتموزههایاستانمطرحکرد:

پیشرفت 70درصدی 11موزه
جدیداستان

با حضور مدیرکل موزه های میراث فرهنگی کشور ،طرح
محتوی  11موزه استان خراسان رضوی بررسی شد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی« ،محمدرضا کارگر»
در این جلسه گفت :برای ایجاد موزه در شهرهای استان
خراسان رضوی قدم های خوبی برداشته شده که قابل
تقدیر است و با انتصاب مکرمی فر به عنوان مدیرکل
میراث فرهنگی خراسان رضوی همان طور که انتظار می
رفت گام های اساسی در این اداره کل برداشته می شود.
کارگر تصریح کرد :اگرچه محدودیت هایی اعتباری
وجود دارد اما با توجه به این که در خراسان رضوی کار
به خوبی انجام می شود ،منابع مالی مورد نیاز را تامین
خواهیم کرد تا موزه های استان برای ادامه فعالیت با
مشکل مواجه نشود.

•پیگیری طرح هر شهراستان یک موزه

همچنین مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضــوی دربــاره برنامه ایجاد 11
موزه در استان اظهار کرد :این برنامه در دهه  80در
دستور کار قرار داشت و قرار بود در هر شهر حداقل یک
موزه ایجاد شود و در شهرهایی که ظرفیت دارند دو موزه
ایجاد شود اما به سرانجام نرسید و امسال در این دوره
بار دیگر در دستور کار قــرار گرفته است«.ابوالفضل
مکرمی فــر» افــزود :از شش مــاه پیش با هــدف توسعه
موزه ها برنامه «هر شهراستان یک موزه» را آغازکردیم.
قرارداد مطالعه ،اجرا و نظارت برای ایجاد موزه ها نیز
منعقد و طراحی های آن نهایی شده است .وی با اشاره
به برنامه عملیاتی ایجاد موزه های استان ادامــه داد:
برنامه ایجاد  11موزه در استان تاکنون به طور میانگین
حدود  70درصد پیشرفت دارد .مکرمی فر تصریح کرد:
میزان باقی مانده از اجرای برنامه ایجاد موزه ها نیز با
محدودیت های اعتباری مواجه شده است اما با توجه
به این که اعتبارات از محل اوراق خزانه است برنامه را با
قبول تعهد اجرا می کنیم .وی گفت :هفت موزه در دهه
فجر و چهار موزه در  28اردیبهشت و روز موزه ها به بهره
برداری خواهد رسید.

معاوندرمانعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

راه اندازی 2کلینیک در مناطق کم
برخوردارمشهدطینیمهاولامسال
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تجهیز و بهره
برداری از دو کلینیک ویژه شهید هاشمی نژاد و سیدی در
مناطق کم برخوردار مشهد را از مهم ترین اقدامات این
معاونت در شش ماه نخست امسال اعالم کرد .به گزارش
وبدا ،دکتر شاپور بدیعی با بیان این که در قالب برنامه
تحول نظام سالمت ،توسعه خدمات تخصصی و فوق
تخصصی در مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار
در دستور کار قرار گرفت ،اظهار کرد :با بهره برداری از
این کلینیک ها ساکنان مناطق کم برخوردار از خدمات
تخصصی و فوق تخصصی مناسبی بهره مند شدند .وی
تصریح کرد :بر اساس این برنامه ،تکمیل و بهره برداری
از کلینیک های ویژه ابن سینا  ،هاشمینژاد ،طالقانی
در مشهد و کلینیکهایی در شهرستان های کاشمر،
بردسکن و درگز نیز پیگیری می شود.

