از میان خبرها

اخبار

گوناگون

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف ۱۸تن مواد مخدر
در استان طی امسال

کلثومیان-جانشینفرماندهانتظامیاستاندرنشست
تکریم و معارفه فرمانده جدیــد نیروی انتظامی تایباد
گفت :طی امسال ۱۸تن مواد مخدر در استان کشف
شد که بیش از۸۰درصد این مواد سنتی و۲۰درصد،
موادمخدر صنعتی است .همچنین فرماندار و رئیس
شــورای تامین تایبــاد در این مراســم ضمــن تقدیر از
تالش هــای ســرهنگ علی اکبــری قربانــی فرمانده
انتظامــی ســابق شهرســتان تایبــاد گفــت :در تایباد
بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و همکاری با کشــور
افغانستان،وجودگمرکبینالمللیدوغارونوبزرگ
ترین پایانه مــرزی در دوغارون می طلبد در ســاختار
ستادی نیروی انتظامی بازنگری شود و ساختار نیرو
در تایباد متناسب با نیاز شهرستان مرزی تایباد ارتقا
داده شــود .در این نشست ســرهنگ امیر احمدی به
سمت فرمانده جدید نیروی انتظامی تایباد معرفی و
از خدمات۳ساله سرهنگ قربانی تقدیرشد.

رئیس هیئت مدیره مرکز توسعه اقتصادی
زنان خبر داد:

تعطیلی  ۵۰درصدی
مشاغل خانگی بانوان استان

رئیس هیئــت مدیــره مرکز توســعه اقتصــادی زنان
گفت :در اســتان بیش از  ۵۰درصد بانوان مجبور به
تعطیلی کســبوکار خــود در حوزه مشــاغل خانگی
و صنایع دســتی شــدهاند ،دســتگاههای مختلف به
دنبال ایجــاد طرح و راهــکاری برای بهبــود وضعیت
شغلی بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار هستند،
همچنینطرحیباهدفایجادشبکهازطرفصندوق
کارآفرینی امید پیگیری میشود .یوسفی عارفی در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در استان بانوان غالبا
در کسبوکارهای خانگی و در بخش صنایع دستی
و موضوعاتــی کــه بــا خدمــات و گردشــگری ارتباط
دارد ،مشــغول بهکار هســتند ،یکی از اســتانهایی
که متاسفانه بیشــترین ضربه را در مواجهه با ویروس
کرونــا در حــوزه خدمات گردشــگری متحمل شــد،
خراســانرضوی بــود ،زیــرا درآمــد زیــادی از محــل
فروش کاال به زائــر ،کاالهای مصرفی زائــر و اقتصاد
گردشگری تامین میشد.

باغداران سبزواری  ۴۵۰۰تن
پسته برداشت کردند
باغداران سبزواری امسال چهار هزار و ۵۰۰تن پسته
خشــک از ســه هزار هکتار باغ بارور این شهرســتان
برداشــت کردند .مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار در
این زمینه به ایرنا گفــت :پنج هزار هکتار بــاغ در این
شهرســتان زیر کشــت پســته قرار دارد که ســه هزار
هکتار آن بارور است .امانیان افزود :امسال به خاطر
بارشهای مناســب و مبارزه بــا آفات بــا افزایش ۲۰
درصدی عملکــرد محصــول پســته در واحد ســطح
نسبت به سال گذشته مواجه شــدیم .وی با بیان این
که پســته محصولی کم آب طلب و مقاوم است گفت:
مهم ترین ارقام پســته ســبزوار کله قوچی ،اوحدی،
ســپید فیض آباد ،اکبری و فندقی اســت .وی گفت:
بیشاز ۱۰واحدپستهپاککنیوفراوریپستهدراین
شهرســتان در حال فعالیت است که بیشتر محصول
پسته شهرستان را فراوری میکنند.

تولیدساالنه 14هزارتنقارچخوراکی
دراستان
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت :ساالنه
حدود ۱۴هزارتنقارچخوراکیدراستانتولیدمیشود
که این میزان تولید ،خراسان رضوی را به استان چهارم
تولیدکننده پس از اســتان های تهران ،البرز و اصفهان
بدل کرده اســت .نقیبی در گفت و گو با ایرنا افزود :این
اســتان جایگاه مهمی در زمینه تولید ایــن بخش دارد و
بیش از  ۹۰درصد قارچ تولیدی استان را قارچ دکمهای
تشکیل میدهد که به دلیل تنوع مصرف و کاربرد آن در
پخت و پز اغلب غذاها به این میزان تولید میشود .
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فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا:

تمام تحرکات دشمن را رصد میکنیم
مســلمی -فرمانده قرارگاه منطقه ای شــمال شرق
نزاجا گفت :ما تمام تحرکات دشمن را رصد می کنیم
و آن ها توان مقابله با ایران را در هیچ شرایطی ندارند،
ارتش حافــظ نظام و خاک و مردم کشــور اســت .باید
قدردان مردم باشیم ما در ارتش فدائیان ملت و رهبری
هستیم اگر در هشت ســال دفاع مقدس در همه ابعاد
قوی بودیم با حمایت مردم بوده اســت ،دفاع مقدس
ما را در همه ابعاد قوی کرده است و در هر جریانی که
اگر حمایت مردم نبود نمی توانستیم به مقصد اصلی
برسیم .به گزارش خراسان رضوی ،امیرسرتیپ رضا
آذریان روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته
دفاع مقــدس اظهــار کرد :مــا از  38کشــور در جنگ
تحمیلی اســیر گرفتیم ،در 31شــهریور صدام بیشتر
پایگاه ها و فرودگاه هــای ما را مورد حملــه قرار داد تا
بتواند نفس نیروی هوایی ارتش ما را بگیرد ،اما در روز
دوم جنگ تیز پروازان هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایــران آن چنان ضربــه ای به عــراق زدند کــه در دفاع
مقدس بی نظیر است ،دشــمن فکر نمی کرد جوانان
خلبان ما این حرکــت را انجام دهنــد .وی در ادامه به
عملیات ثامن االئمه (ع) که لشکر  77خراسان نیز در
این عملیات حضور داشت اشــاره کرد و گفت :بعد از
شکســت صدام در این عملیات آمریکایی ها در خلیج
فارس صف آرایی کردند تا عملیات روانی ایجاد کنند
و این عملیات روانی تاکنون نیز ادامه دارد همان زمان
موفق نشدند و هیچ وقت هم موفق نخواهند شد .امیر
آذریان به نپذیرفتن صلح از ســوی ایران پس از آزادی
خرمشهر اشــاره کرد و گفت :اگر آن زمان صلح را می
پذیرفتیــم االن این جــا نبودیم و این صالبــت و اقتدار
را نداشتیم ،هشت ســال مقدس ملت ایران و تمامی

نیروهای مســلح در مقابل دشمن ایســتادگی کردند
و دفاع مقدس درســی شــد برای کســانی که زیر ظلم
اســتکبار جهانی بودند ،همان طور کــه رهبر انقالب
فرمودند که دفاع همچنان باقی اســت چــرا که هنوز
دشــمنان ما وجود دارند و آمریکا و رژیم صهیونیستی
دشــمن ما هســتند .وی افزود :ما باید در همه شرایط
آمادگی خــود را حفظ کنیــم ،در روز اول جنــگ به ما
سیم خاردار نمی دادند اما امروز همه توان دفاعی ما
بومی اســت و همه سیستم ها بومی ســازی شدند ،ما
پیشرفته ترین کشور در زمینه پدافند هوایی هستیم،
بالگردهای ارتش جمهوری اسالمی ایران هم مجهز
به موشــک های برد بلند و هم نقطه زن هســتند و این
ها همه به برکت دفاع مقدس است .فرمانده قرارگاه
منطقه ای شــمال شــرق نزاجــا تصریح کــرد :در این
شــرایط نباید هفتــه دفاع مقــدس را فرامــوش کنیم،
امسال چهلمین سالگرد دفاع مقدس است ،با این که
نتوانستیم به دلیل کرونا قدرت نظامی را در قالب رژه
نشان دهیم اما قدرت نظامی خودمان را در نمایشگاه
و فضای مجازی نشان خواهیم داد و رسانه ها هم باید
دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس را تبیین کنند.

ویژه برنامه های قرارگاه منطقه ای شمالشرق ارتش در هفته دفاع مقدس
برپایی نمایشگاه بین المللی هفته دفاع مقدس

اجرای برنامه های مختلف در یگان های نیروهای مسلح در تجلیل از جوانان و دانش پژوهان
ضد عفونی تعدادی از مدارس مشهد توسط ارتش

عطر افشانی مزار شهدا ،دیدار با جانبازان و خانواده های شهدا

تبیین دستاوردهای عملیات ثامن االئمه (ع) در نمایشگاه بین المللی
اجرای شب شعر و خاطره گویی
اجرای ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در حرم مطهر رضوی با رعایت پروتکل های بهداشتی
در طول هفته دفاع مقدس بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

 ۸۲پروژه استان آماده واگذاری به بخش غیردولتی
رئیــس ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان گفــت :از
محل ماده  ۲۷قانــون الحاق
 ۲در خصــوص واگــذاری
پروژ ههــای تملــک دارایــی
ســرمایهای ،امســال  ۸۲طرح
با اعتبــار  ۶۵۰میلیارد ریــال قابل
واگــذاری بــه بخــش غیردولتــی اســت.
رضــا جمشــیدی در گفــت و گــو بــا ایرنا
افزود :ســال گذشــته نیز قرار بود  ۲هزار
و  ۶۶۷طرح در کشــور بــرای واگذاری یا
مشــارکت با بخش غیردولتی یــا تعاونی
شناسایی شــود که از این تعداد  ۲هزار و
 ۲۹۱طرح مربوط بــه طرح های عمرانی
اســتان ها و  ۳۷۶طــرح مربــوط به طرح
های عمرانی ملی بــود .وی تصریح کرد:

سهم استان در ســال گذشته از ۲
هزار و  ۲۹۱طرح استانی قابل
واگذاری به بخش غیردولتی
یا تعاونی ۱۸۵ ،طرح معادل
 8/1درصد از کل طرح ها بود
که موضــوع عمده ایــن طرح ها
احداث و توســعه اماکــن و فضاهای
ورزشــی بــا  ۹۵طــرح و تخصیــص آب
آشامیدنی روســتایی و شهرهای کوچک
با  ۳۷طــرح بود .وی افزود :پارســال ۲۸
طرح با اعتبار  ۸۸۳میلیارد ریال در کشور
به بخش غیردولتی واگذار شد که مربوط
به تعداد محدودی از استان ها بود اما در
خراسان رضوی هیچ طرحی از این محل
برای اجرا به بخش غیردولتــی یا تعاونی
واگذار نشد.
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معاون استاندار با اشاره به برنامه ریزی
برای پایش  1500واحد تولیدی خبرداد:

راه اندازی 53واحدراکد
درداخل و خارج از
شهرک های صنعتی

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی از
برنامهریزی بــرای پایش  ۱۵۰۰واحــد تولیدی در قالــب کلینیک
کسبوکار خبر داد و با اشاره به راه اندازی  ۳۷واحد راکت در داخل
شهرک های صنعتی و  ۱۶واحد راکد در خارج از شهرک ها ،گفت:
پس از بررســی  ۴۴۵واحد تولیدی در کلینیک کســب و کار۶۲۹ ،
مشکل احصا شد که بیشــترین موانع با  ۳۶درصد مربوط به تامین
مالی ۱۳ ،درصد مربوط به فروش و بازار ۱۱ ،درصد مربوط به مواد
اولیه و  ۱۰درصد مربوط به دارایی و مالیات است .به گزارش روابط
عمومی اســتانداری ،رسولیان در جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع
تولید ویژه کلینیکهای کسب و کار استان با اشاره به هدفگذاری
بررسی و پایش  ۱۵۰۰واحد تولیدی تعطیل و زیر ظرفیت در امسال
اظهار کرد :برنامهریزی شده است تا سه کلینیک ویژه کسب و کار در
استان مسئولیت پیگیری موانع و مشکالت و انجام امور مشاورهای
را داشته باشند .وی افزود :بدین منظور کلینیک صنعت با محوریت
شرکت شهرکهای صنعتی استان ،کلینیک کشاورزی با محوریت
سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین کلینیک تامین مواد اولیه
و کاالهای اساسی استان با محوریت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
به حمایت و رفــع موانع تولیــد میپردازند .معــاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری تصریح کرد :امســال تعداد  ۳۴جلسه هسته
ارزیابی در  ۹شهرستان برگزارشده و  ۹۱مصوبه برای رفع مشکالت
واحدهــای تولیدی به تصویب رســیده است.رســولیان افزود:نهاد
ها و ســازمانهای دولتی ،تشکلهای صنعتی ،بســیج مهندسین،
هســتههای عارضهیابی شهرستانها و کمیســیون حمایت غذایی
مســتقر در شــهرکهای صنعتی با همراهی ســپاه امام رضا (ع) در
حال پایش مستمر موانع و مشکالت واحدهای تولیدی ،رفع موانع
و مشکالت ناشی از تحریمهای ظالمانه هستند که به راهاندازی ۳۷
واحد راکد در داخل شهرکهای صنعتی و  ۱۶واحد راکد در خارج از
شهرکها منجر شده است.شایان ذکر است ،در این جلسه  ۳۷واحد
دارای مشکل مورد رســیدگی قرار گرفت و همچنین در حاشیه آن
توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و فرمانده سپاه امام
رضا (ع) از نمایشگاه دایمی تعمیق ســاخت داخل با حدود ۲۴۰۰
نیاز شناسایی شده در بخشهای صنایع فوالدی ،نفت و گاز ،قطعات
خودرویی ،صنایع دفاعی ،حمل و نقل ریلی بازدید صورت گرفت که
هدف اساسی این نمایشگاه شناسایی نیازها و واحدهای دارای توان
دانشی به منظور داخلیسازی تقاضاهاست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر:

روند تحقق درآمدی شهرداری مشهد بسیار مناسب است
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه
شورای شهر مشهد گفت :روند
تحقــق درآمــدی شــهرداری
مناســب اســت و نســبت بــه
سنوات گذشته تحقق درصد
باالتــری در برخــی کدهــا را
شــاهد هســتیم .به گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی شــورا ،گندمــی افزود:
باوجود شــرایط بسیار ســخت اقتصادی
در کشــور ،در مدیریت شــهری مشــهد و
هماهنگی و همدلی کمسابقه در بخش

تأمیــن منابــع مالــی بــه انســجام
خوبی رســید هایم کــه یکی از
مهمتریــن دالیــل آن وجــود
مطالعــات و پیشبینیهایی
بــود کــه شــورای شــهر در
ســالهای اول و دوم فعالیــت
خــود در نظــر گرفتــه و شــهرداری
را ملــزم کــرد بــه احصــای ظرفیتهای
درآمدی و دریافت حق و حقوق شــهر که
در ســنوات گذشــته به هر دلیلی وصول
نشده بود اقدام کند.

اخبار
گوناگون

برگزیدگان مرحله استانی
مسابقات قرآن معرفی شدند
با پایــان یافتــن مرحله اســتانی چهل و ســومین دوره
مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی ،نفرات برتر این
مســابقات معرفی شــدند .به گــزارش روابط عمومی
اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی ،جعفر حسینی،
رئیس اداره امــور قرآنی اداره کل اوقــاف و امور خیریه
اســتان گفت :در این دوره از رقابت ها ۱۲۳مســابقه
دهندهآقاو ۹۴مسابقهدهندهبانوازخراسانرضوی از
 26تا 29شهریوردررشتههایحفظ ۱۰،5و ۲۰جزء
و حفظ کل قرآن ،قرائت تحقیق ،قرائت ترتیل ،اذان و
دعاخوانیبایکدیگربهرقابتپرداختند.

طرحسازمانفرهنگیاجتماعیشهرداربرای
بیعتباشهدایدفاعمقدساجرامیشود

«هرکوچهشهید،یکحسینیه»

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی
شهرداریمشهدازبرگزاریطرحمراسمروضهخوانی
درمنازلشهدایدفاعمقدستحتعنوان«هرکوچه
شهید،یکحسینیه»خبرداد.بهگزارشپایگاهاطالع
رسانیشهرداریمشهد،یوسفیاظهارکرد:اینبرنامه
تهایموجود
ازشبهشتمماهمحرمبهدلیلمحدودی 
برایبرگزاریمراس ممذهبیبهدلیلشیوعکروناآغاز
شدهاست،تاکنون ۱۱برنامهجلویدرمنازلشهدابه
اجرادرآمدهوبرنامه«هرکوچهشهید،یکحسینیه»تا
آخرماهصفرادامهخواهدداشت.

رئیسبنیادنخبگاناستان:

تعریفنخبهدرنگاهجامعه
باید عوض شود

رئیسبنیادنخبگاناستانگفت:وظیفهبنیادنخبگان
فراهمکردنبسترشکوفاییاستعدادهاستاماتعریف
نخبه باید در نگاه جامعه عوض شــود .دکتر لطفی در
گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :در کشور استعدادهای
بسیاری داریم ،به همین دلیل هدف اصلی بنیاد ملی
نخبگان ،شناسایی و رشد استعدادهای برتر است به
گونهای که این اســتعدادها به نخبه تبدیل شوند .وی
افزود :ســند راهبردی کشــور در حوزه نخبگان این را
به روشنی تعریفمیکند که فرد دارای استعداد برتر
لزوماتبدیلبهفردیتاثیرگذارنمیشودووظیفهبنیاد
نخبگان این است بستری را فراهم کند تا افراد دارای
استعدادبرترتبدیلبهنخبگانیعنیافرادتاثیرگذاردر
پیشرفتواعتالیکشورشوند.

آغاز برداشت آلو از  1200هکتار
از باغات نیشابور
شــجاعی مهر -مدیر جهادکشــاورزی نیشــابور گفت:
امســال هزار و  ۷۰۰هکتــار از باغ های نیشــابور زیر
کشــت آلو اســت که از این مقدار هزار و  ۵۰۰هکتار
سطح زیر کشــت بارور و 200هکتار به صورت نهال
وغیر بارور بوده و پیش بینی می شــود امســال حدود
هفــت هــزار و  ۲۰۰تــن انواع آلــو همچون شــمس،
طرقبه ،قطره طال  ،درگزی ،سانتارزا وبخارا برداشت
شود .فرهمند راد افزود :از این مقدار دو هزار تن آلوی
خشک تولید می شود وحدود 120تن نیز به صورت
تازه خوری مصرف می شود .وی اظهارکرد :نیشابور
از لحاظ محصوالت باغی از جایگاه ویژه ای در استان
خراسان رضوی برخوردار است و رتبه اول کاشت آلو
به این شهرستان تعلق دارد ،هم اکنون از محل تولید
و عرضه آلو بیش از  204میلیارد ریال سود ناخالص
عاید باغداران نیشابوری می شود.

