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خدمات رسانی آستان قدس به
زائران؛ از مشهد تا نقطه صفر مرزی

قائم مقام آستان قدس رضوی گفت :آستان قدس
با برپایی چهار موکب در مرزهای مهران ،خسروی
و شلمچه از زائران حسینی پذیرایی خواهد کرد .به
گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،مصطفــی
خاکســار قهرودی گفــت :طبــق برنامهریزیهای
انجام شده امســال آســتان قدس رضوی با برپایی
چهار موکب در مرزهای مهران ،خسروی و شلمچه
روزانه با توزیــع  ۱۱۵هــزار وعده غذایــی به مدت
 ۱۵روز از زائران حســینی پذیرایی خواهد کرد.او
ادامه داد :برپایی شــش موکب در مرزهای ورودی
کشــور برای پذیرایی از زائران کشورهای همسایه
در مرزهای میرجــاوه ،تایباد ،آســتارا و بیله ســوار
از دیگر اقداماتی اســت که با اســتفاده از نیروهای
مردمی خادمیاران و کمکهای آستان قدس انجام
میشود.وی گفت :روزانه  ۱۱۴هزار وعده غذایی
در موکبهای اســتقرار یافته در کشور عراق و ۵۵
هزار وعــده در مرزهای دوغــارون و میرجاوه توزیع
میشــود.قهرودی افــزود :چهار موکب در کشــور
عراق اســتقرار یافته که دو موکب در شــهر کربال و
بقیه در شهرهای کاظمین و سامرا راهاندازی شده
است که این موکب ها وظیفه اســکان و پذیرایی از
زائران را برعهــده دارند.وی تصریح کــرد :بیش از
 ۶۰۰نفر از خادمان و کارکنان آستان قدس رضوی
برای ارائه خدمت به مناطق مذکور اعزام شدهاند.
وی گفت :ارائه خدمات اســکان روزانــه به دو هزار
و  ۵۰۰نفر در موکب سامرا و پذیرایی روزانه از ۵۰
هزار نفر و اســکان هشــت هزار نفر در موکب عمود
 ۲۸۵موقوفــه امام رضــا (ع) از جملــه خدمات این
مواکب اســت.قهرودی افــزود :خدام بــارگاه منور
رضوی بــه زائرانی که بــرای حضور و مشــارکت در
راهپیمایی اربعین از شــهر مشهد عبور میکنند به
ویژه زائران کشور افغانســتان و پاکستان خدماتی
را ارائه میدهنــد.او ادامــه داد ۱۲۰ :نفر از خدمه
به عنوان کادر درمانی شامل پزشک و پرستار برای
ارائه خدمات پزشکی و درمانی در بیمارستانهای
ســیار مســتقر شــدهاند.قهرودی گفت :امســال با
مشارکت بیمارستان رضوی و بنیاد سالمت آستان
قدس رضوی ،چهار بیمارستان تخصصی سیار در
قالب اتوبوس بیمارســتانی در عمود  ۳۲۰مســیر
نجف به کربال با تجهیزات کامــل درمانی به زائران
اربعین حســینی خدمترســانی خواهنــد کرد که
در آن واحدهــای اتاق عمــل ،اورژانس ،بســتری،
آزمایشگاه و دندان پزشکی پیشبینی شده است.
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گزارشی درباره احیای دوباره صنعت فراموش شده نمد مالی درتربت حیدریه

لباس نو برتن صنعت قدیمی نمد مالی
گزارش
شعبانی
نمد در گذشــته کاالیــی مهــم و مورد نیــاز اکثر
مردم شــهر و روستا در شــکل های مختلف مثل
پوشــاک نمدی،کاله و زیرانــداز و پــادری بوده
است .صنعت نمد مالی زمانی در تربت حیدریه
رونق خاصی داشت و در یک بازار اختصاصی در
راســته کوچه نمد مال ها خرید وفروش می شد
اما امروز هیچ گونه رد پایی از صنعتگران با تجربه
این حرفــه را نمی تــوان یافت و ایــن هنر اصیل
سنتی به دست فراموشی سپرده شده است .نمد
مال ها بر اثر ورز دادن و ایجاد درگیری و تراکم در
پشم و کرک گوسفند محصوالت مختلفی را تهیه
می کردند .این هنر قدیمی در گذشته بیشتر در
مناطقی از تربت حیدریه و روستای سهل آباد در
زاوه به چشم می خورد .نمدبه دلیل سهولت در
فراهم آوردن ابزار و مواد مــورد نیاز به ویژه برای
دامــداران  ،از قدیمیتریــن دستســاختههای
بشری است که با آن دو نیاز عمده تامین زیرانداز
و پوشش رفع می شد .پشمی که برای تولید نمد
به کار میرود پشم بهاره گوســفند با الیاف بلند
اســت و از صابون و زرده تخممــرغ نیز برای بهتر
شدن کیفیت کار استفاده می کنند .برای تهیه
نمد،نمدماالن در روش سنتی ابتدا نقش مدنظر
را بــا پشــمهای رنگی روی یــک پارچــه کرباس
طراحی میکنند ،سپس پشــم حالجی شده را
روی تمام ســطح پارچــه قرار می دهنــد و پارچه
کرباس را میپیچنــد .آن گاه نمدمال با ریختن
آب جوش بر آن و فشــردن مداوم کار ،با کوبیدن
دســت و پا روی آن به مدت پنج تا شــش ســاعت
به صورت مداوم فرشی از نمد را تولید می کند.
•احیای رشته نمد مالی در تربت حیدریه
و زاوه

محمدی ،رئیس میراث فرهنگی وگردشگری

مرکزی تربــت حیدریه به نــام روســتای منظر،
کارگاه نمدمالــی بــا تولید محصــوالت نمدی و
کاربری های جدید راه اندازی کرده و توانســته
با حمایــت اداره کل میراث فرهنگی اســتان به
برگــزاری کالس های آموزشــی ویژه شــاغالن
و بانوان در روســتای ســهل آبــاد زاوه بپردازد.
وی که دانش آموخته رشــته گرافیــک و کارش
طراحی های کالســیک اســت،مدتی اســت با
هنــر و خالقیــت خود بــه رونــق دوبــاره صنعت
نمد مالی در این شــهر کمک شــایانی می کند.
ایــن بانوی اهــل تربــت حیدریــه در گفــت وگو
با خراســان رضوی بیان می کند :فعالیت خود
را در حوزه حرفه نمدمالی حدود سه سال است
که شــروع کرده ام .قبل از ایــن در مدارس هنر
تدریس مــی کــردم و در زمینه کارهــای حجم و
زیباســازی مدارس فعالیت داشتم .محصوالت
نمدی امروز من ،جمع بندی تمام فعالیت هایی
بوده کــه تاکنون انجــام داده و ســعی کــرده ام
تجربه هایی را که در رشته گرافیک داشتم روی
تولیدات نمدی با هدف ایجاد نوآوری اجرا کنم.
او در تشریح خالقیت اش در این حوزه می گوید:
نمدمالی از قدیم با روش های مخصوص به خود
کــه همان ورزیدن پشــم همــراه بــا آب وصابون
اســت؛ انجــام می شــود اما مــن هنر نقاشــی را
به ایــن محصــول اضافــه کــردم و روی کارهای
نمــدی نقــش هــای بســیار زیبایی کشــیدم .او
کارهای نمدی خود را طوری طراحی کرده که
امروزه پســند باشــد و در همه زمینه ها از جمله
تزیینات،کفش های طبی،کیف،زیورآالت،کار
روی شال و لباس،کاله،سنجاق سینه و هزاران
طرح دیگرمحصول نمدی تولید کرده است .این
بانوی هنرمند مدتی اســت بر طراحی و ساخت
عروســک هــای نمــدی متمرکــز شــده اســت.
عروسک های نمدی ساخته شده او برای اجرای
نمایش عروسکی با هدف معرفی فرهنگ غنی
ایران زمین ،سفیر سیار فرهنگ صلح کشورمان

تربت حیدریه می گوید :نمد مالی هنر و صنعتی
قدیمی و سنتی اســت و با این که شغلی سخت
به نظــر می رســد ،اما می شــود با نــوآوری های
ایجاد شــده در تولید محصول رونقــی دوباره به
آن داد .او معتقد است که به تازگی تالش خوبی
برای احیای رشته نمد مالی در تربت حیدریه و
زاوه صورت گرفته اســت .وی تغییر کاربری در
تولیدات این هنر را که در گذشته فقط به صورت
تــن پــوش،کاله و زیراندازاســتفاده می شــده،
کلید رهایی این حرفه از زندان فراموشی در این
روزها می داند .محمدی درباره خواص درمانی
این محصول می گوید :چون جنس نمد از پشم
خالص اســت ســبب می شــود از نرمی ،لطافت
و لذت خاصــی برخوردار باشــد و بــرای درمان
کمردرد ،رماتیســم و کاهــش دردهای مفاصل
نیز بســیار موثراســت .حتــی هنــگام خوابیدن
روی نمــد گرمای حاصــل از تماس بــدن با نمد
تشدید و به همین سبب گردش خون به راحتی
انجــام می شــود و هرگونه گرفتگــی عضالت را
تســکین می دهد .محمدی افزود:برای احیای
این رشــته ابتــدا با مشــکالتی روبــه رو بودیم و
چون سال هاســت به دلیل اســتفاده نکردن از
تن پــوش های نمــدی و دیگــر محصــوالت این
رشــته ،هنــر نمدمالی در حال منســوخ شــدن
بود؛ فقط ســه کارگاه توســط افراد کهن ســال
مشغول فعالیت بودند و جوانان دیگر عالقهای
برای فعالیت در این رشــته نشــان نمــی دادند
اما بــا توجه بــه خاصیــت درمانــی و زیبایی این
محصول برآن شدیم با رویکردی جدید درتولید
محصــوالت این رشــته  ،در این صنعــت تحولی
ایجاد کنیــم .حاال کاربــرد محصــوالت را نیز از
تن پوش تغییر داده ایم و درشــکلهای متفاوت
تر همچون کیف و کاله تولیــد می کنیم تا مردم
نیــز بــرای اســتفاده از آن راغب شــوند .حدود
سه سال اســت که یکی از بانوان فعال در حوزه
صنایــع دســتی در یکــی از روســتاهای بخــش

به کشــور قرقیزستان ارســال شــده و او اکنون
مشــغول طراحی عروســک هایی از جنس نمد
با دنیایی از خاصیت های فــراوان برای اجرای
دیگــری از مجموعــه نمایــش هــای عروســکی
در کشــور آلمان اســت .به گفته وی ،آشنایی با
سفیر سیار فرهنگ صلح کشورمان که در زمینه
معرفی فرهنگ اصیل ایــران در بخش کودکان
در جهان فعالیت های گســترده ای انجام داده
است ،باعث شــد که تولیدات نمدی او در آینده
ای نزدیک به نمایشگاه های خارج از کشور راه
یابد.او بهتریــن گزینه برای تقویــت این صنعت
را شــرکت در نمایشــگاه هــای مختلــف صنایع
دســتی در داخل و خــارج از کشــور مــی داند و
معتقد اســت که نمایشــگاه فرصت خوبی برای
تبلیــغ و تبادل نظــر با دیگــر صنعتگــران ایجاد
می کنــد .او تاکنون در نمایشــگاه های مختلف
صنایع دستی داخل کشــور در شهرهای تربت
حیدریه  ،مشــهد و تهران حضورداشــته و حتی
محصوالتش در مجلس شــورای اسالمی هم به
نمایش درآمده است.
•رونق نمدمالی در سایه حمایت
سرمایه گذاران

او درباره مشکالت خود اظهار می کند :من برای
رســیدن به اهدافی که بــرای این حــوزه تعریف
کرده ام ،نیازمند حمایت مالی هســتم و مطمئنا
حمایت مســئوالن برای اعطای تسهیالت سهل
الوصول یا معرفی ســرمایه گــذاران می تواند در
تقویت و احیای این صنعت راهگشــا باشــد .این

بانوی هنرمند به عالقه مندان سرمایه گذار این
اطمینان را می دهد که در صورت مشــارکت در
این حوزه ،سود خوبی عایدشان می شود .او ادامه
می دهد :بــه جرئت مــی توانم بگویم بــا توجه به
خواص نادر موجود در محصوالت نمدی وترکیب
هنر ســنتی با طــرح های نــو مطابق نیــاز امروز،
هر کس در این حوزه ســرمایه گــذاری کند قطعا
بازگشت خوب ســرمایه و ســود را در پی خواهد
داشــت.یکی دیگراز خانــم هایی کــه درصنعت
نمد مالی فعال اســت ،با امیــدواری از روزهای
آینده ایــن صنعت  ،می گوید :تابســتان امســال
برنامه ریــزی کرده ام تا با شــرکت در نمایشــگاه
های خارجی هنر کهن نمدمالی و محصوالتش
را معرفــی کنــم کــه امیــدوارم با حمایــت بخش
دولتی و خصوصی ســرمایه الزم برای تولید این
محصوالت و شــرکت در این عرصه جهانی مهیا
شــود.او اکنون در کارگاه کوچک خود برای پنج
نفر اشــتغال ایجاد کرده و تعدادی از بانوان اهل
روستای سهل آباد شهرستان زاوه را بعد از اتمام
دوره آموزشی به نیروهای کار خود اضافه خواهد
کرد.مواد اولیه مورد نیاز این کارگاه شامل پشم
بهاره اســت که فصل مخصوص خــودش را دارد
و از داخل اســتان تهیه مــی شــود .او از صابونی
در کار خود اســتفاده می کند که حاوی  48نوع
داروی گیاهــی بوده و جدای از ایجاد اســتحکام
در محصول نقــش مهمی در باال بــردن خاصیت
طبی آن دارد .او امید دارد صابون احیا بر تن این
صنعت زده شود و رونق تولید محصوالت نمدی
بیش از گذشته باشد.
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درساعاتاولیهصبحوشبضعیفاست.بهگزارشروابطعمومیشورایاسالمیشهرگلبهار،
مهدیجانعلیزادهدرجلسهشورایاسالمیشهرگلبهارگفت:ضعیفبودننظارتبرعملکرد
شرکت های مسافربری مسیر گلبهار به مشهد و بالعکس به ویژه در ساعات پیک مسافر موجب
تشدید اعتراضات و نارضایتی شهروندان گلبهار شده است.

خبر
گوناگون

گمانه زنی ها درباره رفع محدودیت
تردد کامیون به ترکمنستان
از مرز سرخس
محمــودی -مدیــر گمــرک ســرخس ازگمانــه زنی
هابرای رفع محدودیت ترانزیت کاال و افزایش تردد
کامیون از سوی ترکمنستان در روزهای آینده خبر
داد .به گزارش خراســان رضوی ،رحیمــی زاده با
اشاره به محدودیت تردد بیش از  18ماهه کامیون
ازسوی ترکمنستان گفت:براساس اخبار رسیده،
اجالس مشــترک اقتصــادی ایران و ترکمنســتان
در روزهای آینــده با حضــور وزیر امــور خارجه ،راه
و ترابــری و...در عشــق آبــاد برگــزار می شــود که
احتمال دارد موانع محدودیت تردد کامیون از این
پایانه مرزی که بیش از یک ســال به طول انجامیده
برداشته شود .وی با بیان این که هم اکنون تنها 30
دستگاه کامیون در روز مجوز ورود به ترکمنستان را
دارند،افزود:براساس پروتکل های قبلی که روزانه
 230دســتگاه کامیون مجوز خروج وبــه عکس را
داشتند،امیدواریمدرایننشستموانعموجودرفع
شود وهمچنین رفت وآمد اتباع ترکمن هم به حالت
عادی برگردد .وی با اشــاره به نصب دستگاه های
ایکس ری چمدانی در پایانه مــرزی اضافه کرد:در
گذشته دســتگاه ایکس ری برای بارهای حجیم به
کار می رفت اما نوع جدید نصب شده برای بارهای
کم حجم (چمدانی)به کار می رود که از دقت کافی
برخوردار است واز ترافیک ورود مسافر می کاهد.
مدیر گمرک ســرخس تصریــح کرد :چنــان چه در
این اجالس دوطرف به توافق برســند در دوسه روز
آینده پل جدید نیز توسط مسئوالن دوکشور ایران
وترکمنستان افتتاح می شود.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار خبر داد:

برداشت ۵۶۰۰تن پسته در سبزوار

کالتــه -امســال پنــج هــزار و  ۶۰۰تــن پســته از ســطح دو هــزار و
۸۰۰هکتار باغ های ســبزوار برداشت شــد.مدیر جهاد کشاورزی
ســبزوار گفت :بیش از چهار هــزار هکتار باغ در این شهرســتان زیر
کشــت پســته قرار دارد که دو هــزار و ۸۰۰هکتــار آن بارور اســت.
برغمدی افزود :امسال بر اثر بارش های مناسب به طور میانگین از هر هکتار باغ پسته در سبزوار
دو هزار کیلوگرم محصول برداشت شده است .وی با اشاره به اقلیم و آب و هوای مناسب سبزوار
برای کشــت پســته تصریح کرد :کله قوچی ،اوحدی ،ســپید فیض آباد ،اکبری و فندقی از مهم
ترین ارقام پسته تولید سبزوار هستند .برغمدی گفت :در شهرستان سبزوار ۱۰واحد پسته پاک
کنی(فرآوری)پستهدرحالفعالیتاستکهغالبمحصولپستهشهرستانرافرآوریمیکنند.

بازرسی سرزده از نانوایی های
تربت جام
حقدادی-نانوایی های تربت جام درشیفت کاری صبح روز پنج شنبه
با حضور مدیــران اجرایی،انتظامی و کارشناســان مورد بازرســی
ســرزده قرار گرفتند.معاون فرماندار تربت جام با اشاره به بازرسی
سرزده مدیران از  ۵۵نانوایی شهری در شــیفت کاری صبح گفت  :با هدف تولید نان با کیفیت
و به منظور حمایت ازمصرف کنندگان و ارزیابی عملکــرد نانوایان در رعایت قوانین و مقررات،
بازرسی سرزده درشیفت کاری صبح انجام شد .کاظمی افزود:این بازرسی با شرکت  ۴۵نفر
از مدیران به همراه خبرنگار خراسان از  ۵۵نانوایی صورت گرفت و موارد بازرسی شامل رعایت
ساعت پخت ،کیفیت آرد و نان ،وزن خمیر ،بهداشت محیط و ...مورد ارزیابی قرار گرفت.

سردار تقوی درمراسم معارفه فرمانده انتظامی تربت جام :

گزارش جلسه

قیام عاشورا الگوی انقالب اسالمی است
حقــدادی  -مراســم تکریــم و معارفــه فرمانده
انتظامــی تربــت جــام باحضــور فرماندهــی
انتظامی خراســان رضوی  ،اعضای شــورای
تامین تربت جام ،تایباد  ،باخرز،امامان جمعه
و جماعات و مســئوالن اجرایــی تربت جام در
محل تاالر جامی شهرستان برگزار و با حکمی
از ســوی فرمانده انتظامی کشــور ســرهنگ
«غالم محمــد قهســتانی» به عنــوان فرمانده
جدید انتظامــی تربت جــام معرفی شــد و از
زحمات سه سال خدمت «سرهنگ هوشنگ
کیانی» تجلیل به عمل آمد .فرمانده انتظامی
اســتان گفت :باید تامل و تفکر کنیم که طی
این۴۰سال چه مسیری را طی کردیم انقالب
اسالمی دارای نقشه راه و قیام عاشورا الگوی
انقالب اســت وملت انقالبی ایــران نیز خود
الگویی برای آزادگان جهان هستند.ســردار

کاظم تقوی افزود :حضرت امام خمینی (ره
) هدف و مســیر ما را مشــخص کردند و امروز
با رهبری حضرت آیــت ا ...خامنه ای انقالب
اســامی جهانی شــده اســت .وی با تشریح
برخی شــیطنت های دشــمنان افــزود :ما در
بســترجنگ های تحمیلی نابرابر و تحریم ها
رشد کردیم و صالبت ،اقتدار و امنیت کنونی
کشــور ماحصــل سیاســت اصولــی و اقتــدار
دفاعی نظام است.تقوی اضافه کرد :با وجود
این ها راهبــرد ایــران فراتر از کشــور بلکه در
سطح کل دنیاســت و باید شــاکر والیت فقیه
باشیم چرا که هر چه داریم از وجود والیت فقیه
و شهداداریم.وی با اشــاره به لزوم هوشیاری
همه مردم و مســئوالن درخصوص فتنه های
دشــمنان تصریح کرد :هدف دشــمن ،تفرقه
بین فرقه های مختلف و تضعیف نظام است و

شهرستان ها

درجلسهایباحضوراستانداربررسیشد

برای دوام این انقالب هزینه های زیادی شده
و الزم است که همه هوشیار باشیم و در مسیر
انقــاب حرکــت کنیــم و قــدردان مجاهدت
های صورت گرفته در راســتای اعتالی نظام
باشــیم.مرتضی حمیــدی افــزود :تــاش و
رســالت نیروی انتظامی در دیگر حوزه های
امنیتــی ،اجتماعی،فرهنگــی اقتصــادی و
سیاســی بســیار خطیر و ســنگین اســت.وی
تصریحکرد:حساسیتواگذاریمسئولیتدر
نیروی انتظامی متفاوت با دیگر حوزه هاست
چــون ماموریــت هــای آنان بــر محــور امنیت
فردی و عمومی جامعه است و بدانیم که همه
مســئولیت هابا خــون شــهدا به دســت آمده
اســت .حمیدی خاطرنشــان کرد :مشکالت
اقتصادی و نبوداشتغال آستانه تحمل مردم را
کاهش داده است و موجب بروز خشونت می

گزارش عملکرد5معین اقتصادی
شهرستانکاشمر

شــود.وی افزود:جامعه مداری پلیس خیلی
مهم اســت و امروز پلیس درقلب مردم است.
مولوی شــرف الدیــن جامیاالحمــدی امام
جمعه اهل سنت تربت جام نیز طی سخنانی
از مجاهــدت های نیــروی انتظامــی در دیگر
حوزه هــای امنیتــی ،فرهنگــی و ...تشــکر و
قدردانی کرد.در پایان مراســم ،سردار تقوی
کتاب «شور،شــعور و شــهادت» را که در زمان
فرماندهی سرهنگ کیانی درباره سرگذشت
پژوهشی شهدای ناجا تهیه و تدوین شده بود،
رونمایی کرد.

2700خانوار روستایی رشتخوار تحت پوشش بیمه عشایری قرار دارند
خاکشــور-مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعــی
روستاییان،کشاورزانوعشایراستانگفت :با
تعامل مسئوالن و بخشهای مربوط و فرهنگ
سازی و اطالع رســانی برای پوشش بیمه ای
بیش از دو هزار و  ۷۰۰خانوار رشــتخوار زیر
پوشــش بیمه عشــایری قرار دارند .کاظمی
در جلســه شــورای اداری رشــتخوار افــزود:
براساس برنامه ریزی سالیانه  ۱۴هزار خانوار
جدیدروستاییزیرپوششبیمهقرارمیگیرند
که با روند فعلی  ۱۰تا  ۱۵ســال برای پوشش

کامل خانوارهای فاقد بیمه زمان الزم اســت
بنابراین رســانه های ارتباط جمعی و دســت
انــدرکاران مربــوط باید بــه فرهنگ ســازی و
آگاهــی بخشــی جامعــه هــدف در خصــوص
اهمیت پوشــش بیمه توجه بیشــتری داشــته
باشــند.وی از تشــکیل ســتاد راهبردی بیمه
اجتماعی روســتاییان ،کشــاورزان و عشــایر
خراسان رضوی با هدف اســتفاده از ظرفیت
هــای بخش هــای مختلــف و هم افزایــی بین
بخشــی برای توســعه این بیمه در بین جامعه

هدف اســتان خبر داد.کاظمی اظهــار کرد:
دولت توجه خاصی به توسعه بیمه روستاییان
و عشــایر دارد و در چهار ســال گذشته به طور
همه جانبه با بهره گیری از تمام ظرفیت های
موجــود از این بخــش حمایــت کرده اســت و
دو برابر افرادی که زیرپوشــش ایــن بیمه قرار
گیرند دولت حق بیمــه پرداخت می کند.وی
ادامــه داد :میــزان جــذب بیمه روســتاییان و
عشایر خراسان رضوی طی شش ماه نخست
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

9.6درصد افزایش یافته و این میزان در سال
 97نسبت به ســال قبل از آن  ۱۱درصد رشد
داشته است.کاظمی تصریح کرد :هم اکنون
پنج هزار نفر از اعضای بیمه عشــایری استان
خراسان رضوی ،در سن بازنشستگی پیش از
موعد قرار دارند.مدیر صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان و عشایراســتان افزود :رشتخوار با
31هزار و800خانوار روستایی از نظر پوشش
این بیمه بین  ۲۹شهرستان استان رتبه ۲۵را
به خود اختصاص داده است.

اســتاندار به منظــور رفــع موانع پیشروی توســعه
مناطق مورد هدف الگوی مثلث توســعه اقتصادی
فرهنگــی ،عملکــرد پنج معیــن اقتصــاد مقاومتی
کاشــمر را در جلســهای با حضور مدیران ذیربط
بررسی کرد.به گزارش روابط عمومی استانداری،
رزمحســینی در ادامــه سلســله جلســات بررســی
اقدامات معین های اقتصاد مقاومتی ،در جلسهای
بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
استانداری و فرماندار کاشمر ،اقدامات معینهای
اقتصاد مقاومتی این شهرستان را مورد بررسی قرار
داد.اســتاندار در بخشی از این جلســه گفت :یکی
از اهداف طرح مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی
استان تقویت اقتصاد روستا با محوریت روستاییان
است.وی با اشاره به این که ایجاد رغبت به فعالیت
در روســتاها بــرای افــراد جــوان و تحصیلکــرده
نیازمنــد مــدرن ســازی و صنعتی شــدن کســب و
کارهای گوناگون است ،افزود :در حوزه هایی مثل
دامپروری اگــر فعالیت ها به شــکل صنعتی دنبال
شود ،فرد شاغل رغبت بیشــتری به کار کردن پیدا
خواهد کــرد و این مهم باعث مهاجــرت معکوس از
شهرها به روستاها خواهد شد.شــایان ذکر است،
در این جلسه نمایندگان شرکت های پیشرو صالح،
گروه صنعتی دماوند فوالد ترشیز ،سازمان همیاری
شــهرداریهای خراســانرضوی ،نویــن زعفران و
گیاهان دارویی پرند به عنــوان معین های اقتصاد
مقاومتی شهرســتان کاشمر گزارشــی از اقدامات
خود ارائه کردند.

