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کمک 100میلیارد تومانی
خیران برای نوسازی مدارس استان
کالتــه -مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان گفت:
خیران نیک اندیــش  100میلیارد تومــان در یک
ســال اخیر برای نوســازی و تجهیز مدارس استان
کمک کرده اند و همچنیــن  180میلیارد تومان از
محل اعتبارات دولتی هزینه شد .خدابنده در آیین
اســتقبال از نو دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیان و
افتتاح دانشــگاه فرهنگیان واحد دختران در تاالر
کاشــفی ســبزوار اظهــار کــرد :در ســال تحصیلی
جدید بیش از  290طرح آموزشــی در قالب هزار و
 204کالس درس برای ورود دانش آموزان به بهره
برداری رســیده اســت .وی از رتبه نخســت استان
در کشــور با تالش های اداره کل نوســازی ،توسعه
و تجهیز مدارس اســتان در خصوص آماده ســازی
فضاهای آموزشی برای ورود دانش آموزان در سال
تحصیلی جدید خبر داد .مدیر کل آموزش و پرورش
ســبزوار بیان کرد :از مجموع تعداد ساخت کالس
های درس در ســال تحصیلی جدید 602 ،کالس
درس با کمک خیران نیــک اندیش و  602کالس
درس دیگر از محل اعتبارات دولتی ســاخته شده
اســت .وی تصریح کرد :خیران نیک اندیش 100
میلیارد تومان برای یک سال اخیر برای نوسازی و
تجهیز مدارس استان کمک کرده اند.

فرماندارجویندرخواستکرد

توقف بارگیری کامیون ها
در زمان اوج ترافیکی

شــمس آبادی-فرمانــدار جویــن خواهــان توقــف
بارگیری و حمل و نقل وسایل سنگین فوالد جوین
در مدت زمان اوج ترافیکی در محور جوین به سبزوار
شــد.به گزارش خراســان رضــوی جمشــیدی در
حاشیه جلســه شــورای آموزش و پرورش جوین با
اشــاره به تصادفات مکرر در محور جوین به سبزوار
به دلیل عبور و مرور زیاد و سنگین کامیون ها و تریلر
های حامل گندله فوالد جوین در مســیر ســبزوار
گفت :تا زمانــی که محور جوین به ســبزوار تعریض
یا دوبانده نشود ناگزیر هستیم عبور و مرور کامیون
های ســنگین فــوالد را در زمان مشــخص مدیریت
کنیم تــا از بار ترافیکی این محور کاســته شــود.در
خور اشــاره اســت که از زمان راه انــدازی کارخانه
فوالد جوین به میزان زیــادی ترافیک محور جوین
به سبزوار افزایش یافته و تصادفات منجر به جرح و
فوت هم دو برابر شده است.
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شروعآزمایشی فاز دوم نساجی مدرس کاشمر
همزمان با تعطیلی موقت فاز اول !

اخبار
شهرستان

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریاعالمکرد:

شناسایی 800واحد تولیدی مشکل دار در استان

گزارش

معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضوی در ســفر به
بردسکنگفت:باتشکیلکلینیکصنعتدراستان 800واحدتولیدیمشکل
دار شناسایی شده اند .علی رسولیان درگفت و گو با خبرنگار ما گفت :ازمجموع
واحدهایی که مشکل دارند یا با ظرفیت کامل کار نمی کنند تاکنون 350واحد
آن به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و در آینده نه چندان دور
با تامین نقدینگی وارد چرخه تولید می شوند و مابقی در دست اقدام است .وی
با اشاره به افزایش پنج درصدی مصرف برق و دو درصدی مصرف گاز در استان
گفت :این مهم بیانگر این است که تولید در اســتان نسبت به سال قبل بیشتر
شده است.وی ازفعالیت 100معین اقتصادی در مرحله اول در استان خبرداد
و گفت :پنج درصد معین های اقتصادی استان در بردسکن است و خوشبختانه
گام های خوبی در حوزه اشتغال روستایی در این شهرستان درحال برداشتن
است .وی بیان کرد :توسط جهاد دانشگاهی مطالعات  1100طرح روستایی
در استان انجام شده است و براساس توانمندی معین های اقتصادی در حوزه
طرح های اشتغال زایی ورود می کنند.

علی نوری
فاز دوم کارخانه نســاجی مدرس کاشمر درشرایطی
با حضور رسولیان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری بعــد از ظهردوشنبه شــروع شــد کــه
مدیرعامــل ایــن کارخانــه از تعطیلی موقت فــاز اول
ایــن کارخانــه در پــی بــه فــروش نرفتــن محصوالت
کارخانه وبیکاری  78نفرازکارگران خبرداد!
بــه گــزارش خراســان رضــوی بــا حضــور معــاون
هماهنگیاموراقتصــادی اســتانداری بعدازظهــر
دوشــنبه  ،فاز دوم کارخانه نساجی مدرس به صورت
آزمایشی شروع شد .علی رسولیان معاون هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری گفت :کارخانه نســاجی
مدرس در کشــور جایــگاه منحصر به فــردی دارد و از
فناوریوسیستمهایپیشرفتهدردنیابرخورداراست
و امیدواریم با تامین نقدینگی الزم در آینده نه چندان
دور با حضور مقامات کشوری رسما افتتاح شود .وی
کمبود نقدینگــی را از مهم ترین مشــکالت این واحد
تولیدی دانست و گفت :نشســت هایی با مدیرعامل
بانکصنعتومعدنبرگزارومقررشددرستاداقتصاد
مقاومتی اســتان این موضوع مهم تصویب شود .قائم
مقــام مدیرعامــل کارخانــه نســاجی مــدرس گفت:
سرمایه گذاری انجام شده در فاز  2رقمی معادل 16
میلیون یورو است و با افتتاح این پروژه زمینه اشتغال
 250نفر نیز فراهم می شــود .وی با بیــان این که در
این مجموعه 13هزار متر مربع عملیات مسقف انجام
شده است ،افزود :فاز  2کارخانه نساجی مدرس 14
خط تولید دارد و خوراک ورودی کارخانه روزانه 28
تن پنبه است که  85درصد آن تبدیل به نخ می شود.
نعمتی ظرفیت تولید فاز  2کارخانه نســاجی مدرس
را روزانه  21تن نخ اعالم کرد .وی یکی از علل تاخیر
در افتتاح فاز دو کارخانه نساجی را کمبود نقدینگی
دانست و گفت :برای تکمیل ماشــین آالت و سرمایه
در گردش  200میلیارد تومان تســهیالت نیاز است
که متاســفانه مســئوالن کشوری از ســال قبل ضمن

بازدیــد از این مجموعــه قول هایــی را بــرای تامین و
پرداخت نقدینگــی داده اند که هنــوز هیچ نتیجه ای
نداشته است.
•تعطیلی فاز اول کارخانه نساجی مدرس  78نفر
از کارگران را از کار بیکار کرد

اما قائــم مقــام مدیرعامــل کارخانه نســاجی مدرس
گفت :در پی به فروش نرفتن محصوالت کارخانه برآن
شدیم به صورت موقت فاز اول کارخانه نساجی تعطیل
شــود .مهندس نعمتی گفت :هم اکنون  480تن نخ
و  270تــن پنبــه در انبارهای کارخانه ذخیره شــده و
این محصوالت به عنوان ســرمایه در گردش کارخانه
بوده اســت که در پی به فــروش نرفتن مجبور شــدیم
حق و حقوق کارگــران را پرداخت و فــاز اول کارخانه
را بــا  78نفرکارگر تعطیــل کنیم .وی با بیــان این که
اکثر این کارگران باالی  15ســال ســابقه فعالیت در
این واحد تولیدی دارند ،افزود :ما به هیچ عنوان قصد
نداریم که این عزیزان از کار بیکار شوند و حتی به آن ها
اعالم شده است که پس از راه اندازی کارخانه مجدد
این افراد به کار گیری خواهند شــد .مهندس نعمتی
اظهارکرد :تا زمانی که فاز اول کارخانه نساجی تعطیل
باشد کارگران از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
قائم مقــام مدیرعامل کارخانه نســاجی مــدرس بیان

کــرد :پیش بینی ما این اســت کــه ظرف دومــاه آینده
فاز اول کارخانه مجــدد وارد چرخه تولید شــود و این
کارگــران را نیز بــه کار بگیریــم .نعمتی مطــرح کرد:
کارگرانی که از کار بیکار شــده اند تمامی معوقات آن
ها تا مهرماه تســویه شــده اســت و به هیچ عنوان قصد
تعطیلــی این واحــد را نداریــم و همچنان بــرای رونق
تولید فعالیــت خواهیم کــرد .وی اظهارکرد :حداقل
 30میلیارد تومان سرمایه در گردش کارخانه در پی به
فروش نرفتن محصوالت در کارخانه خوابیده اســت.
درهمین زمینه حســین غالمــی رئیــس اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی بردسکن گفت :کارگران بیکار با
مراجعه به اداره تعاون درخواســت بیمه بیکاری داده
اند و با توجه به این که تعداد آن ها باالی  10نفر است
پس از تشکیل پرونده برای بررســی به استان ارسال
شــده اســت که پس از تصویب در کمیته اســتان بیمه
بیکاری آن ها لحاظ خواهد شد .غالمی با بیان این که
اکثر کارگران حدود 19سال سابقه کاری در این واحد
تولیــدی دارند  ،افــزود :کارفرما باید از ایــن کارگران
حمایت همه جانبه کند و در صورت راه اندازی مجدد
فاز اول کارخانه با اولویت کارگران بیکار شــده جذب
شوند .وی اظهارکرد :اگرچه اخراج این تعداد کارگر
با توجه به قرارداد امضا شده قانونی است ولی حق این
کارگران است که مجدد جذب کارخانه شوند.

• 70درصد سوغات استان تولید داخل است

معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضوی در جلســه
اقتصادمقاومتی و شورای اداری شهرستان بردســکن با اشاره به بیانات مقام
معظم رهبری در گام دوم انقالب بر لــزوم کاهش کاغذبازی های اداری و رفع
موانع ســرمایه گذاری تاکید کرد .علی رســولیان گفت :به دلیل افزایش نرخ
دالر و محدودیت های واردات رقابت با کاالی خارجی و قاچاق راحت تر شده
است و هم اکنون بیش از  70درصد سوغات اســتان از تولید داخل است .وی
بیان کرد  450میلیارد تومان تســهیالت اشــتغال روســتایی استان پرداخت
شده است که  18هزار فرصت شغلی ایجاد شده که سهم شهرستان بردسکن
از تسهیالت بیش از  19میلیارد تومان است.وی بیان کرد هزار میلیارد تومان
در کشور تســهیالت جدید به اشتغال روســتایی تخصیص داده شده است که
پنج درصد آن ســهم استان اســت .وی همچنین گفت1800 :میلیارد تومان
تسهیالت نهادهای حمایتی اشتغال روستایی کشور شناور و قابل پرداخت به
طرح های مصوب است .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی یادآور شــد :امروز خراســان رضوی جایگاه مطلوبی در بحث صادرات
دارد و میتوان به جرئت گفت که  80درصد صادرات کشور مربوط به خراسان
رضوی اســت.وی به تالش اســتان برای توسعه مس در خراســان اشاره کرد و
گفت باید بردسکن به قطب تولید مس و کلیه فرایندها تبدیل شود .وی افزود:
بخشی از موانع داخلی در کشور ما همین کاغذبازی های اداری است که رهبر
انقالب نیز در تبیین گام دوم انقالب بر موضوع اقتصاد و فرهنگ تاکید کردند.

سوژه ها وخبرها

افزایش پهنای باند در 3روستای سرخس
محمودی -رئیس شرکت مخابرات ســرخس از توسعه پورت ADSL
و افزایــش دو برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت در ســه روســتای
شهرستان خبر داد .مختاری  ،گفت :ظرفیت پهنای باند در روستای
معدن از  2Mبه  ، 4Mروستای اسالم قلعه از  4Mبه  8Mو روستای
شیرتپه از  8Mبه  16Mارتقا یافت .وی افزود  :افزایش سرعت ،مدیریت زمان و رضایت مندی
مشــتریان از جمله اهداف اجرایی این طرح ها در روســتاهای شهرستان ســرخس است .وی
افزود:هم اکنون در مسیر محور سرخس -مشهد تا دو راهی صالح آباد نقطه کوری که آنتن دهی
نداشتهباشدنداریمچراکهدراینمسیرپنجسایتبیتیافشاملدکلدرقوشخزایی،گردنه
گنبد لی ،شور لق ومنطقه نیزار ومختوم قلی نصب شده است .

امنیت دوغارون برای استقبال
از زائران اربعین حسینی

عیادت از بیماران با طعم کتاب
به مناســبت هفته کودک،به همت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
تربت حیدریه در اقدامی با عیادت از بیماران خردســال این شهر به
آن ها کتاب هدیه شد.محمد حسن زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
تربت حیدریه گفت :امروز با تالش نهاد کتابخانه های عمومی شهر و
جمعی از مسئوالن به مناسبت هفته کودک با حضور در بخش اطفال بیمارستان رازی و نهم دی
ضمن عیادت از بیماران و دلجویی از آن ها به این عزیزان کتاب،این یار مهربان هدیه شــد .وی
افزود :امروزه کتاب با توجه به فضای مجازی جایگاه ارزشمند خود را از دست داده و می رود تا
به کلی از سبد خانوارها حذف شود.حسن زاده افزود :وظیفه همه آحاد جامعه و به ویژه دستگاه
های فرهنگی ایجاب می کند تا بتوانند نسل کودک و نوجوان ما را با کتاب آشتی دهند .

کلثومیان-مدیر کل امنیتی انتظامی استان گفت :امنیتی که در مرز
دوغارون شهرســتان تایباد به همت و تالش شــبانهروزی ماموران
امنیتی ،نظامی و انتظامی برقرار اســت همیشــه در سراسر کشور
مثالزدنی بوده و اکنون این امنیت به صورت کامل برای اســتقبال از زائران اربعین حســینی
فراهم است.حسین شرافتیراد در بازدید از مرز دوغارون اظهار کرد :همه ساله زائران بسیاری
از کشــور افغانســتان برای زیارت عتبات عالیات از طریق مرز دوغارون وارد کشــور میشوند،
امسال نیز با تمهیدات انجام شده تمام کمیتههای مربوط با محوریت مردمی وارد میدان شده
اند و بسترهای الزم را برای استقبال از زائران کشور همسایه آماده کردهاند.

اخبار
گوناگون
با تجهیز  50انشعاب پرمصرف آب به کنتور
هوشمند در شهر طرقبه انجام شد:

آغاز هوشمند سازی انشعابات
پر مصرف آب در خراسان رضوی

با نصب کنتور هوشمند روی انشــعابات پرمصرف
در شــهر طرقبه  ،پروژه هوشمندسازی کنتورهای
آب در آبفای خراســان رضوی عملیاتی شد.در این
فاز 50کنتور هوشمند روی انشــعابات غیردایم و
فصلی شامل رستوران ها و باغ ویالها نصب شد که
از این تعداد  10دستگاه وارد مدار شده و اطالعات
مصرف چهار دســتگاه نیز به ســرور مرکزی ارسال
می شود.
صابری رئیس اداره نظارت بر نصب انشعابات آب و
فاضالب اســتان گفت :کنتورهای هوشمند نقش
موثری در جلوگیری از برداشــت هــای غیر مجاز و
وارد آمدن آسیب به شبکه توزیع آب و تضییع حقوق
شهروندان دارند.

کمک 2میلیاردریالیخانوادهخیر
کاشمریبهحوزهسالمت

مهدیان -مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر
از کمک دو میلیــارد ریالی یک خانــواده خیر به
حوزه ســامت کاشــمر خبر داد.دکتــر یزدانی
افــزود :خانواده نیــک اندیــش مرحوم ســتوده
منش در اقدامی خداپســندانه مبلغ دو میلیارد
ریال را به مجمع خیرین ســامت کاشــمر اهدا
کردنــد.وی ادامــه داد :با موافقت ایــن خانواده
نیک اندیش یک دستگاه هواســاز به ارزش یک
میلیارد و ســیصد میلیــون ریال خریــداری و در
بخش اورژانس نصب شد.

اخبار

دانش آموز تایبادی
دراستخر شنا غرق شد

کلثومیان-دانش آموز تایبادی که همراه یک گروه از دانش
آمــوزان در اردوی داخــل شهرســتان توســط معلمان به
استخر شنا رفته بود،در استخر غرق شد ودر بیمارستان
تایباد فــوت کرد .مدیــر آموزش و پــرورش تایبــاد گفت:
متاســفانه در اردویی که دانش آموزان با رضایت نامه به
استخر رفته بودند به علت نامعلومی یکی از دانش آموزان
پایه ششم در استخر غرق و بالفاصله به بیمارستان منتقل
شــد.محمود آریامنش افزود :با وجودتالش تیم پزشکی
دانش آمــوز جان خــود را از دســت داد.وی مطــرح کرد:
به دلیــل صحبتهــای ضد ونقیــص جزئیــات پرونده در
دست بررسی است و به زودی اعالم خواهد شد.محمود
آریامنش ،مدیر آموزش و پرورش تایباد درگذشت دانش
آموز غرق شــده در اســتخر را به خانواده و وابســتگان آن
مرحوموجامعهآموزشوپرورششهرستانتسلیتگفت.
در خصوص حضور نجــات غریق دراســتخر ،دکتر علی
محمدی رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت :استخر
نجات غریق دارد ودر زمان تعویض شیفت این اتفاق افتاده
است که علت اصلی حادثه و مقصر حادثه توسط مسئوالن
ذی ربط ذکر خواهد شد.

کشف 31کیلوگرم هروئین وشیشه
در مرز تایباد
فرمانده مرزبانی استان از کشــف 22کیلوگرم هروئین
و9کیلو و100گرم شیشه در نقاط مرزی تایباد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان
خراســان رضوی ،ســردار " ماشــاا ...جان نثار " فرمانده
مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان
کرد :ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مــواد مخدر در یک
عملیــات ضربتــی در دام مــرزداران هنگ مــرزی تایباد
گرفتارشدند.فرماندهمرزبانیاستانبیانکرد:درهمین
زمینه مرزداران غیور هنگ مرزی تایباد با انجام عملیاتی
موفق به کشف  22کیلوگرم هروئین و 9کیلو و  100گرم
شیشه  ،مجموعا  31کیلو و  100گرم مواد مخدر شدند،
که یک نفر قاچاقچی دســتگیر شــد و برای ســیرمراحل
قانونی به مراجع ذی ربط ارجاع داده شد.

فرماندهانتظامیطرقبهشاندیزخبرداد:

کاهش 37درصدی و بازداشت های
حاصل از رفتارهای غیر اخالقی
اشــرافیان -فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز از کاهش
 37درصــدی دســتگیری ها و بازداشــت هــای حاصل از
رفتارهای غیــر اخالقی وپارتی ها در طرقبه شــاندیز خبر
داد.فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز در گفت
و گو بــا خبرنگار مــا به مناســبت هفته ناجا بــه  275طرح
اجتماعی این نیرو با همیاری ائمه جماعات این شهرستان
اشاره کرد و گفت  :خوشبختانه طی امسال نسبت به سال
گذشته در بحث جرایم سرقت شاهد کاهش  21درصدی

بودیم  .علی اکبر حسین پور با بیان این که رویکرد ناجا یک
رویکــرد اجتماعی همراه بــا فرهنگ ســازی و تغییر رفتار
نامطلوب در افراد اســت ،تصریح کرد :امســال نســبت به
مدت مشابه آن در سال گذشته در خصوص نزاع های دسته
جمعی و مزاحمت ها از  27مورد در سال گذشته توانسته
ایــم خوشــبختانه به یک مــورد برســیم .وی عامــل اصلی
کاهش نزاع ها و مزاحمت ها را در ماه جاری در بین مردم
حرمت ماه محرم و صفر دانست و خاطر نشان کرد  :یکی از
شائبه های این شهرســتان بحث جرایم اخالقی است که
خوشبختانه توانستیم با همکاری مســئوالن فرهنگی در
شهرســتان به توفیقات خوبی برسیم و شــاهد کاهش بزه
های اخالقی به ویژه در بحث دزدی ها و نزاع ها باشیم .

رئیس پلیس راهور تربت جام
با اشاره به آمار  6ماهه اول امسال :

 ۶راکب موتورسیکلت
در حوادث رانندگی جان باختند

حقدادی-رئیسپلیسراهورتربتجامدرهمایشموتور
سیکلتسوارانقانونمندگفت:درنیمهاولامسالشش
راکب موتورسیکلت در حوادث رانندگی شهرستان جان
گبزمیافزود:برخیراکبان
خودراازدستدادند.سرهن 
موتورسیکلتبارفتارهاینامطلوبموجبآزارشهروندان
می شوند که باید با وجود کاله ایمنی،گواهی نامه و بیمه
نامه از موتور سیکلت اســتفاده کنند و با یک لحظه غفلت
خانواده خود و دیگران را داغدار نکنند.وی یاد آورشد:به
مناسبت گرامی داشــت هفته نیروی انتظامی ۸۰بسته
نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند و تعدادی کاله ایمنی
به راکبان موتورسیکلت اهدا شد.

شهرستان ها

اهدای110بسته لوازم تحریر به
دانش آموزان سیل زده فریمان
اصغری-مراســم اهدای 110بســته لوازم تحریر به
دانــش آمــوزان ســیل زده شهرســتان فریمــان بــه
ارزش 40میلیون تومان با حضور معاون فرماندار و
با همکاری هالل احمر فریمان در قالب طرح ارمغان
مهر انجام شــد .بــه گــزارش خراســان رضوی،این
اقالم شامل کیف  ،نوشت افزار  ،دفتر  ،کتاب و ...به
طور نمادین در آموزشگاه دخترانه شهیدان افقهی
فریمان به دانش آموزان سیل زده اهدا شد.

بازدیدگردشگراناسپانیایی
وآلمانیازمعدنفیروزه
شــجاعی مهر -دو گروه گردشــگری از اســپانیا و
آلمــان از معدن فیــروزه بازدید کردند .سرپرســت
گروه ۳۰نفره گردشگران اســپانیایی گفت :پیش
از این نیز به ایران ســفر و از جاذبه های گردشگری
شیراز و اصفهان بازدید کرد ه بودم.احمد عزالدین
که اســپانیایی و البتــه لبنانی االصل اســت افزود:
در ایــن ســفر  ۹روزه از جاذبــه هــای گردشــگری
مشــهد ،نیشــابور ،فیروزه ،زنجان ،تبریــز و اردبیل
بازدید میکنیم و سپس از مرز آستارا از ایران خارج
خواهیم شــد.وی خاطر نشــان کــرد :فیــروزه این
منطقه شــهرت جهانی دارد و بازدیــد از آن برای ما
بسیار لذت بخش بود .شــایان ذکر است یک گروه
 ۱۰نفره از گردشگران آلمانی نیز همزمان با حضور
گردشگران اســپانیایی در قالب تور جداگانه ای از
پایتخت فیروزه جهان بازدید کردند.

