اخبار

شهرستانها

شعبانی

تامیناعتبارکتبدرسی دانشآموزان
کم بضاعت در تربت حیدریه
هفتمین مرحله رزمایش مواســات ،همدلی و کمک
مومنانه آمــوزش و پــرورش تربــت حیدریــه به همت
پارلمــان اولیای شهرســتان و بــا تامیــن اعتبار کتب
درســی دانش آموزان کــم بضاعت مدارس حاشــیه
شــهر و روســتاها اجــرا شــد .به گــزارش خراســان
رضوی محمدرضا قرایی مدیر آموزش و پرورش تربت
حیدریــه گفــت :در این مرحلــه از رزمایش مواســات
همدلی و کمــک مؤمنانه که با همکاری و مســاعدت
اعضای انجمن اولیای شهرســتان انجام شــد هزینه
خرید کتب درســی بیش از  85دانش آمــوز با اعتبار
 20میلیون ریال پرداخت شده اســت.وی افزود :در
مراحل بعدی تعداد بیشــتری از دانش آموزان تحت
پوششاینطرحفرهنگیقرارخواهندگرفت.ظفری
نیا رئیس پارلمان اولیای شهرستان گفت :این اقدام
فرهنگیدرراستایفرمایشهایمقاممعظمرهبری
و برای کمک به خانواده های آســیب دیــده از بحران
کرونا انجام شــد و اعتبــار خرید کتب درســی دانش
آموزانمدارسروستاییوحاشیهشهرتوسطاعضای
انجمن اولیای مدارس شهرستان تامین شد.

اهدای کمک های مومنانه
در روستاهای معدن و پوستین دوز
بخش رخ تربت حیدریه
همزمان با صدور فرمان رهبر معظم انقالب در یاری
رسانی به اقشار مستضعف و آســیب دیده از کرونا در
جای جای استان ،مردم و مسئوالن پای کار آمدند تا
با لبیک به ندای رهبرشان همدلی و مهربانی را فارغ
از رنگ و نــژاد و مذهــب در روزهای ســخت کرونایی
به منصه ظهــور برســانند.دهیار روســتاهای معدن
و پوســتین دوز بخش رخ تربت حیدریــه از تجلی این
کمک ها در این روستا توسط آســتان قدس رضوی و
خیران خبر می دهد.
فاطمه واخــری دهیار روســتاهای معدن و پوســتین
دوز می گوید :در روزهای اخیر  ۳۵بســته معیشــتی
از ســوی آســتان قــدس رضوی بیــن مســتمندان و
نیازمندان روســتاهای معدن و پوســتین دوز بخش
رخ توزیع شده است.وی می افزاید :همچنین تعداد
 ۲۰سبد کاال به ارزش۲۰میلیون ریال توسط دو خیر
مشهدی بیننیازمنداناینروستاتوزیعشد.واخری
خاطرنشانمیکند:همچنینتعدادیماسکو مایع
ضدعفونیکنندهبهارزش۱۵میلیونریالازسویدو
خیر یاد شده بین اهالی این روستا تقسیم شد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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گزارشی درخصوص مطالبات ساکنان مسکن مهر بردسکن

گزارش

مسکنمهربردسکنمحروم
ازپارکوفضایسبز

از دیگر ســاکنان ایــن پروژه افــزود :پروژه
مســکن مهر بردســکن با داشــتن بیش از
 220واحــد مســکونی حداقــل هــزار نفر
جمعیت را در خود جای داده اســت و فاقد
هر گونه امکانات رفاهی و خدماتی اســت
که ضرورت دارد متولیان امــر برای ایجاد
فضاهای آموزشی  ،فرهنگی و تفریحی در
این منطقه اقدام جــدی انجام دهند .یکی
از دانش آموزان ساکن در مجموعه مسکن
مهر نیز از مســئوالن خواســت بــا توجه به
این کــه نوجوانان و جوانان ســاکن در این
پروژه در زمین خاکی بازی می کنند برای
احداث یک زمین ورزشــی اســتاندارد در
این پروژه اقدام کنند و جوانان و نوجوانان
ایــن منطقــه نیــز حــق دارنــد از فضاهای
ســبز و بــازی هماننــد دیگر مناطق شــهر
برخوردار شوند.

علی نوری

ســاکنان پــروژه مســکن مهــر شهرســتان
بردسکن گالیه دارند که با گذشت هشت
ســال همچنــان از نبــود امکانــات رفاهی
و خدماتــی و آموزشــی تفریحــی بــی بهره
هســتند .بــه گــزارش خراســان رضــوی
تعدادی از ساکنان مسکن مهر بردسکن
مطالبــات خــود را از متولیــان امــر اعــام
کردنــد .عبــاس زاده یکی از ســاکنان این
منطقــه گفــت :ابتدا قــرار بــود واحدهای
مســکونی به صــورت کامل بــه متقاضیان
واگذار شود که متاسفانه برخی از واحدها
به افراد در مرحله خــاک گچ تحویل داده
شــد و با هزینه خودشــان مســکن خــود را
تکمیل کردند .وی مطرح کرد :با گذشــت
هشت سال متاســفانه مســئوالن امر هیچ
گونه امکانات رفاهــی و خدماتی را دراین
منطقه ایجاد نکرده اند.
•گالیههای ساکنان مسکن مهر

اکبری یکی دیگر از ساکنان پروژه مسکن
مهر بردسکن مطرح کرد :متاسفانه پروژه
مسکن مهر بردسکن گویی از بافت شهری
جدا افتاده اســت و مســئوالن ایــن منطقه
را به فراموشی ســپرده و هیچ فکری برای
حل مشکالت این منطقه با گذشت هشت
سال نکرده اند .وی اظهار کرد :هر محله یا
منطقه ای باید دارای یک ســری امکانات
اولیه رفاهــی و خدماتی باشــد ولی پروژه
مســکن مهــر از حداقــل امکانــات محروم

•توضیحات مدیر بنیاد مسکن
بردسکن

اســت و مســئوالن تاکنــون قــول هایی را
بــرای حل مشــکالت این منطقــه داده اند
ولی هیچ یــک از قول های آن هــا اجرایی
نشده است.
•افت فشار آب و وجود حشرات موذی

یکی از فرهنگیان ســاکن مسکن مهر بیان
کرد :در فصل تابســتان همه ســاله با افت
فشار آب مواجه هستیم و از سوی دیگر با
توجه به این که این منطقه در حاشیه شهر
قــرار گرفته اســت شــاهد وجود حشــرات
مــوذی در خانه ها هســتیم و هیــچ فضای

ســبز و تفریحی و بازی برای خانواده ها به
ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان نداریم.
رضایی یکی از فرهنگیان پروژه مسکن مهر
بردســکن افزود :مســئوالن وقتــی منطقه
ای را احداث می کنند باید به زیرســاخت
های آن نیز از قبیل مســجد  ،فضای ســبز،
مدرســه ،نانوایــی و حمــل و نقــل عمومی
توجه کنند که متاســفانه با گذشت هشت
ســال از بهــره بــرداری از این پــروژه هنوز
هیچ یک از این امکانات رفاهی و خدماتی
ایجاد نشــده اســت و این مشــکالت مردم
این منطقه را رنج می دهد .خانم موســوی

در همین باره مهندس احسان میری مدیر
بنیاد مسکن بردسکن گفت :پروژه مسکن
مهــر ثامــن بردســکن ســال  91در قالــب
 228واحد تحویل متقاضیان شده است و
تمامی خدمات روبنایی از جمله زیرسازی
و آسفالت  ،اجرای کانیو  ،شبکه آب رسانی
برق  ،گاز و تلفن انجام شــده است ولی آن
چه که مطالبه ســاکنان مســکن مهر ثامن
اســت ایجاد فضای ســبز  ،پارک و مســجد
اســت که ادارات متولــی آن شــهرداری و
اوقــاف بایــد ورود مــی کردنــد که بــه رغم
کاربری مصوب خدمات مورد نیاز در پروژه
مسکن مهر بردسکن انجام نشده است.

اخبار
گوناگون

پارک بانوان و بازارچه روز در درگز
راه اندازی می شود
مقصــودی -درجلســه شــورای فرهنــگ عمومی
درگز مقرر شد پارک بانوان و بازارچه روز با همکاری
شهرداری و سازمان های مربوط در درگز راه اندازی
شود .
به گزارش خراسان رضوی دراین جلسه بر همکاری
ادارات بــرای اجرایی شــدن برنامه های ســتاد امر
به معروف در نقــاط تفرجگاهی تاکیــد و از ادارات و
نهادهای شهرســتان خواســته شــد برای برگزاری
مراســم ســالگرد ارتحال حضرت امــام (ره) همکار
ی و مســاعدت الزم را داشته باشــند .در این جلسه
حجــت االســام ایروانــی امام جمعــه درگــز گفت :
درزمینه کارهــای فرهنگی هر چه زمــان می گذرد
شرایط برای مومنان سخت تر و برای دشمنان دین
آسان تر می شود .
وی افــزود :اگــر شــرایط فعلی را بــا اوایــل انقالب
مقایسه کنیم حتی شهرهای ســنتی نظیر درگز نیز
وضعیــت خوبی از نظــر فضــای مجــازی و فرهنگی
ندارندودچارمشکلهستند.
امام جمعه درگز افزود :عفاف و حجاب به حال خود
رها شد و نهادهای مربوط نیز کار خود را به درستی
انجام نمــی دهنــد و درواقــع کار روی زمیــن مانده
است و شرایطی ایجاد می شــود که جوانان انقالبی
خود جوش کار مقابله با منکرات را انجام می دهند .
در این جلسه هریک از اعضای جلسه نیز نظرات خود
را در زمینه مسائل فرهنگی شهرستان و راهکارهای
قابل اجرا ارائه کردند.

 ۶۳درصد جمعیت شهرستانهای
نیشابور و فیروزه تحت پوشش
بیمه سالمت هستند
شــجاعی مهــر -سرپرســت اداره بیمــه ســامت
نیشــابور گفت ۳۰۸۵۱۰ :نفر در شهرســتان های
نیشابور و فیروزه تحت پوشش بیمه سالمت هستند
که این میــزان معــادل  ۶۳درصد جمعیــت کل این
شهرستان ها ست.
راضیه مالنوروزی افزود :هم اکنون  ۳۱۰موسســه
شــامل  ۳بیمارســتان ۱۱ ،درمانــگاه ۶۰ ،پزشــک
عمومــی ۵۰ ،پزشــک متخصــص و فــوق تخصص،
 ۴۱دنــدان پزشــک ۱۶ ،آزمایشــگاه ۸ ،مرکــز
تصویربرداری ۱۶ ،فیزیوتراپی ۴۴ ،مرکز بهداشت
و  ۶۱داروخانــه تحت پوشــش این بیمه در نیشــابور
هستند.

سوژهها و خبرها

برداشت ۲۰تنگلمحمدی
در نیشابور

 ۳۴نقطه بحرانی آب در نیشابور
وجود دارد

مدیر جهادکشاورزی نیشــابور گفت :امسال برداشت گل محمدی در
وضعیت مناسبی است و با همت کشاورزان تولید کننده برداشت این
محصول آغاز شده است .محمد علی فرهمند راد افزود :هم اکنون۲۵
هکتارازاراضیشهرستانزیرکشتگلمحمدیقرارگرفتهاستکهانتظارمیرودازباغهای بارور
 20تن محصول برداشت شود .وی بیان کرد :با توجه به جوان بودن گلستان های موجود میانگین
برداشتدرشهرستان 2000کیلوگرمدرهکتاراستوایندرحالیاستکهدرسالچهارمبیشترین
میزانتولیدراداردکهمیانگینآن 3000کیلوگرمدرهکتاربرآوردمیشود.

خبر
خاکشور

آغاز برداشت گندم از اراضی
کشاورزی شهرستان رشتخوار
مدیر جهاد کشاورزی رشــتخوار گفت :برداشت
محصول گندم از سطح پنج هزارهکتار ازاراضی
کشــاورزی شهرســتان با میانگین چهارهــزار و
دویستکیلوگرمدرهرهکتارآغازشدهاست.
محمود اعظمی به خبرنگار ما گفت :پیش بینی
می شــود بیش از بیســت هــزار تن گنــدم در این
شهرستان برداشــت و تحویل ســیلوهای گندم
شود.
وی گفت :با شروع ماه خرداد ،برداشت گندم در
شهرستانرشتخوارشروعمیشود وکلیهعوامل
برداشــت با همت مضاعف و تالش زیاد مشغول
برداشتگندم هستند.
اعظمی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در یک
کشورواینکهاگراینامنیتوجودنداشتهباشد،
دشــمنان میتوانند ،فشــارهای زیادی را به یک
ملت تحمیل کنند ،گفت :امام راحل ،همواره بر
موضوع کشــاورزی و اهمیت محصوالت غذایی
تأکیدداشتند وحاالنیزمقاممعظمرهبری،توجه
بهاینبخشرامهموجزواولویتهامیدانند.
وی همچنین افــزود :کشــاورزی عالوه بــر تأثیر
به ســزایی که در میزان اشــتغال ،افزایش رشــد
اقتصادی و تولید ناخالص ملــی دارد ،در قدرت
و پایداری ملی و اســتقالل یک کشــور نیز دارای
اهمیتاستومیتواندقدرتچانهزنییککشور
رادردنیاافزایشدهد.
۴۰هزارهکتارازاراضیکشاورزیرشتخوارزیر
کشت محصوالت باغی و زراعی است و هر ساله
۳۵۰هزارتنمحصولواردبازارمصرفمیکند.

شجاعیمهر-مدیرعاملآبوفاضالبشهرستاننیشابورگفت:برای
تابستان امســال با کســری ۲۳۰لیتر برثانیه ای آب در نیشابور مواجه
هســتیم که این میزان به اندازه ۱۰حلقه چاه استاندارد است .علیرضا
اخویانافزود:برایاینکسریبهدنبالایجاد ۳حلقهچاهجدید،بهسازی ۳حلقهچاهقدیمیواجاره
چندحلقهچاههستیم.ویبیانکرد ۳۴:نقطهبحرانیدر روستاهاینیشابورشناساییشدهاستکه
برایحلمشکلآنهابهحدود ۶۷میلیارد ریالاعتبارنیازاست.ویخاطرنشانکرد:هماکنون۱۶
روستاینیشابورباتانکرآبیاریمیشودکه ۵روستایآنثابتوبقیهفصلیهستند.

درجلسهکارگروهاشتغالوسرمایهگذاری
خلیلآبادمطرحشد

گردش مالی8هزارمیلیارد ریالی
کشاورزی خلیل آباد
حســین نــوری -سرپرســت بانــک
کشــاورزی خراســان رضــوی گفــت:
گــردش مالــی در بخــش کشــاورزی
خلیلآباد  8هــزار میلیارد ریال اســت.
علی دشــتبیاضی در جلســه کارگروه
اشتغال و ســرمایهگذاری خلیلآباد که
در فرمانــداری ایــن شهرســتان برگزار
شد ،اظهار کرد :خلیلآباد با داشتن12
هزاربهرهبردارکشاورزیدارای ظرفیت
قابلتوجهی است،بنابراین،مابهعنوان
متولی کمــک به بخــش کشــاورزی در
خراســان رضــوی ،انتظــار بیشــتری را
از ایــن شهرســتان داریــم .سرپرســت
بانک کشاورزی خراســان رضوی بیان
کرد :گردش مالی در بخش کشــاورزی
خلیلآبــاد  8هــزار میلیارد ریال اســت
و شــاخص ریســکپذیری اعتبــاری در
شعبه بانک کشاورزی در خلیلآباد هم
اکنون  19.5درصد اســت کــه باید این
رقم حــدود  5درصــد باشــد ،بنابراین،
این شعبه  435میلیارد ریال مطالبات
مانــده دارد کــه بایــد مــورد توجــه قرار
گیرد .دشت بیاضی مطالبات مشکوک
در بانــک کشــاورزی را بــاال ذکــر کرد و
افــزود :ظرفیــت بــرای توســعه و جذب
سرمایه از اهداف ما ست .دراین جلسه
حمید رضا صدیقی مسئول نمایندگی

تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در خلیل
آباد گــزارش اقدامــات و فعالیــت ها در
حوزه اشــتغال شهرســتان را برشمرد .
ابراهیم قاســمپور ،فرمانــدار خلیل آباد
هم با بیان ایــن که شهرســتان در حوزه
معادن ظرفیــت خوبــی دارد که مغفول
ماندهاست،گفت:باحضورسرمایهگذار
کرمانیبحثکنسانترهآهندرروستای
ایرج آباد با ســرمایه گذاری  30میلیارد
تومانی انجــام و نیروگاه خورشــیدی 7
مگاواتی هــم برنامــه بعدی اســت که با
سرمایه گذار خارجی قرار داد بسته شده
است .درپایان جلسه از دو تشکل تعاونی
بازدید به عمل آمد .

معضل افزایش ساخت و ساز
غیرمجاز در روستاهای گناباد
مدیرجهادکشاورزیگنابادگفت:افزایشساختوسازهایغیرمجاز
در تعدادی از روســتاهای این شهرستان مشــکالتی به همراه داشته و
موجبناامنیهاییدرآنهاشدهاست .علیرضاحسینزاده درنشست
خبریبااشارهبهبرخیواکنشهایمردمورسانههاوفضایمجازیراجعبهتخریبساختوسازهای
غیر مجاز در زمین های کشاورزی گناباد گفت :حفاظت از اراضی یک اقدام قانونی و از وظایف جهاد
کشاورزیاست.ویگفت:ازابتدایامسال ۱۶موردبناهایغیرمجازدرزمینهایکشاورزیگناباد
تخریبشدهاستواینمسئلهباقوتادامهمییابد.

توضیحاتفرماندارطرقبهشاندیزدربارهاخذورودی
دربرخیروستاهایگردشگری:

روستاها درآمد نداشته باشند
توانایی فعالیت بهداشتی ندارند

میثاق اشرافیان -فرماندار طرقبه شاندیز در گفتوگو
با خراســان رضوی درباره گله و شــکایت گردشــگران و
مســافران درخصوص وضعیت بهداشــتی روســتاهای
گردشــگری این شهرســتان گفت:به هیچ وجه اعضای
دهیاریهــای روســتاهای هدف گردشــگری همچون
کنگوزشکوهمچنینمادرفرمانداریاینشهرستان
مایلبهگرفتنوجهدرورودیهایروستاهاازگردشگران
و طبیعتگردان نیســتیم اما در برابر تعداد بــاالی ورود
گردشگر و تبعات زیستمحیطی و بهداشتی که حضور
این افراد به دنبال دارد ،چاره دیگــری جز انجام این کار
نداریم  .سید حسن حسینی تصریح کرد :یکی از تبعات
حضورگردشگراندراینروستاهاتولیدانبوهزبالهاست
متاسفانهبهدلیلرعایت نکردننکاتبهداشتیازسوی
برخی مسافران هر هفته شاهد ریختهشــدن انبوه زباله
و آشــغال در داخل رودخانهها و باغهای روستاهای این
شهرستان هستیم .وی گفت:از همینرو دهیاریهای
اینروستاهامجبورندبرایجمعآوریزبالههاورسیدگی
به امور روســتا برای خدماترســانی مطلوبتر به مردم
در ورودیهــا از گردشــگران مبالغــی را دریافت کنند.
حسینی در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر وضعیت
نامناسب بهداشت روســتاها و عدم جمعآوری مطلوب
زبالهها از سوی دهیاران روســتاهای هدف گردشگری
پاسخداد:ماده 8قانونپسماندبهایننکتهاشارهداردکه
هر فردی که تولید زباله کرد موظف است خودش هزینه
جمعآوری زباله تولید شده را پرداخت کند و دهیاران ما
با تکیه به این قانون و موافقت بخشــداریها و شوراهای
اســامی اقدام به دریافت وجه کردند و کارشان قانونی

اســت؛ از همیــن رو خوشــبختانه از محل ایــن درآمدها
در روســتای ازغد ضمن ســاخت محلی برای پارکینگ
بهمنظــور توقــف خودروهــا اقدام به ســاخت ســرویس
بهداشــتی نیز شــده اســت ؛ در دیگر روســتاهای هدف
گردشــگری نیز دهیاران باید این موارد را برطرف کنند
و از پولی که در ورودیها ازمســافران دریافت میکنند
به درستی استفاده کنند .فرماندار طرقبه شاندیز تاکید
کرد  :باید بررسی و آسیبشناسی شــود تا اگر کمکاری
و اهمالی در این خصوص از ســوی دهیاران وجود دارد،
برطرفشود.هرچنددهیارانواقعابهجمعآوریزبالهها
اهتمامدارنداگرغیرازاینمیبوداینروستاهاتاحاالزیر
تودهانبوهزبالههاغرقشدهبودند.ویافزود:بلهممکن
اســت در برخی از روســتاها وضعیت جمعآوری زباله از
کیفیت مطلوب برخوردار نباشــد .اگر نصف پولی که از
محلدرآمدعوارضدراینروستاهاجمعآوریمیشود،
بهدهیاراندادهشودآنهاخیلیبهترمیتوانندبرایاین
کاراقدامکنند؛امااینپولصرفدیگرپروژههایعمرانی
روستاهامیشود.حسینیبهدهیارانتاکیدکرد:بهای
خدمات گرفته شده در روستاها را تنها صرف موارد درج
شدهرویقبضعوارضکنندمواردیهمچونجمعآوری
زبالههاوساختسرویسبهداشتیوازخرجآنبرایدیگر
مصــارف و پروژههای عمرانی روســتا خــودداری کنند.
وی افزود  :شــاید ارائه خدمات از طرف دهیاران ایدهآل
نباشد اما به این نکته توجه کنید اگر این درآمد برای این
روستاهانباشدآنهاتواناییانجامهیچفعالیتبهداشتی
وعمرانیدراینزمینهرانخواهندداشتوتمامروستاها
رازبالهفرامیگیرد.

از میان خبرها
علی نوری

زیره سیاه برای اولین بار
در بردسکن زراعی شد
مدیــر جهــاد کشــاورزی بردســکن گفــت:
محصول زیره سیاه برای اولین بار در خراسان
رضوی در این شهرستان زراعی شد .مهندس
علیرضا مهمیز به خبرنگار ما گفت :با توجه به
خشکسالی های اخیر و نیاز به ترویج گیاهان
کــم آب طلــب بــرای اولیــن بــار در خراســان
رضوی زیره ســیاه در بردســکن زراعی شــد.
وی مطرح کرد :بیشــترین ســطح زیرکشــت
محصول زیره ســیاه استان خراســان رضوی
به میزان  14هکتار به شهرســتان بردســکن
اختصــاص یافته اســت و هــم اکنــون در 15
روســتای منطقه کوهپایه این شهرستان این
محصول کشت و باعث ایجاد اشــتغال پایدار
و بومــی مناطــق کوهپایــه مــی شــود و مقاوم
به کم آبی اســت بــه گونــه ای که بــا  3آبیاری
برداشــت می شــود .مدیــر جهاد کشــاورزی
بردســکن گفت :این محصول برای اولین بار
در شهرســتان بردســکن کشت شــده است و
برخی از شهرستان های استان با الگو برداری
از شهرستان بردســکن به ترویج و توسعه این
محصول اقدام کرده اند .وی اظهار کرد :زیره
ســیاه به عنوان یکی از محصــوالت و گیاهان
دارویی است .در شهرستان بردسکن به لحاظ
شرایط آب و هوایی ،کشت این محصول برای
کشاورزان به صرفه است و درآمد خوبی را می
توانــد نصیب کشــاورزان کند .برداشــت این
محصول از اوایل خردادماه آغاز شــده است و
یک ماه ادامه دارد.

