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مدیر مدرسه علمیه اهل سنت احناف
شهرستان خواف :

مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی :

مدارس 3شهرستان دیگر هم
تعطیلشد
مدیرامورآبوفاضالب
بجستان خبرداد:

وحدت ،ضرورت دینی
و سیاسی است

Sun.Nov.1.2020. No.4542

راه اندازی دستگاه
شیرین سازی آب
در 5روستای
شهرستانبجستان

صفحه7

معاوناستاندار:

خرید حمایتی زعفران
به زودی در استان
آغاز میشود
صفحه1
آمار جان باختگان
کرونا در سبزوار به
 ۲۶۵نفررسید

صفحه2

نجات ۷شهروند
مفقود شده در
دره ای در نیشابور
صفحه7

سرپرستادارهمحیط
زیستسرخس:

سرخس سمن های
زیست محیطی ندارد

صفحه1

کمک۱۰۰میلیون ریالی
خیر کاشمری به حوزه
سالمت
مهدیان/مدیرشبکهبهداشتودرمان
کاشــمر از کمک  ۱۰۰میلیــون ریالی
خیــر کاشــمری به حــوزه ســامت این
شهرســتان خبــر داد .دکتــر یزدانی با
تقدیــر از نــگاه خیرخواهانه خیــران به
حوزهسالمتبهویژهدرشرایطکرونایی
گفــت :در اقدامــی خداپســندانه حاج
ابوالقاســم خانی مبلــغ ۱۰۰میلیون
ریال را به حساب مجمع خیران سالمت
کاشــمر واریز کــرد.وی با بیــان این که
اولویــت هــا و نیازهــای حوزه ســامت
برای ارائه به خیران آماده شــده است،
یــادآور شــد :بــا توجــه بــه نیــاز حــوزه
درمان و با مشــورت انجام شــده با خیر
نیــک اندیــش ،مبلــغ اهدایــی صــرف
خرید فلومتر برای بیمارســتان شــهید
مدرس(ره) شــد.مدیر شبکه بهداشت
کاشــمر همچنین با اشــاره بــه افزایش
نگران کننده تعداد بیماران بســتری و
مبتال به کرونا در این شهرستان ،تاکید
کــرد :از هفته گذشــته شــاهد افزایش
تعدادمبتالیانوبهتبعآنتعدادبستری
شدگان ناشی از کرونا هستیم ،بنابراین
از همشهریان درخواست داریم با توجه
به بحــران افزایش بیمــاران کرونایی از
برگــزاری هرگونه مراســم در منــزل از
قبیل عروسی ،جشن تولد ،جشن های
مذهبی و ...و همچنین مراسم ترحیم و
روضه خوانی خودداری کنند.

تقدیرازبرگزیدگان
نخستینجشنوارهملی
هنرو روان
نخســتین جشــنواره ملی هنــر و روان
یادواره مرحوم دکتر حجازی با معرفی
برگزیدگان هر بخش به کار خود پایان
داد .دکتــر محمدرضا فیاضــی بردبار
رئیس نخستین جشنواره هنر و روان در
گفت و گو با وب دا اظهار کرد :اختتامیه
این جشــنواره طــی روزهــای هفتم تا
نهم آبان در ســه بخش عکــس ،فیلم و
داســتان برگزار شــد و برگزیدگان هر
رشته معرفی شدند.

مدیرگروهخدماتبیمه
ایاستانخراسانرضوی
خبرداد:

یک شنبه  1۱آبان  1۵ / 1399ربیع االول 1442
 8صفحه/شماره  / 454۲قیمت 600 :تومان

توسعهروستابدونسند!

درحالیکهسندملکیازمهمترینتضامینتسهیالتبانکیبهشمارمیرود65،درصد
خانههایروستاییاستانسندندارند

پرداخت  100درصدی
غرامت به خسارت
دیدگان حوزه دام و
زراعت استان
صفحه1

صفحه8

سنگبست
فریماندر
فهرستآزمایشی
ثبتجهانی

حکایتبالتکلیفی
پروژه 50میلیاردی
درگناباد

 160روستای
استان فاقد
اینترنتهستند
آخرسالدکلاینترنتروستای
خمی نصبوراهاندازیمیشود
صفحه8

صفحه2

اخبار

آماده سازی راه آهن خواف  -هرات در مراحل پایانی
براینخستینبار،قطارمسافربری
ایران مسافران خود را به هرات در
غرب افغانســتان انتقــال داد که با
استقبال بسیار مردم همراه شد تا
بیش از گذشــته توسعه و گسترش
روابط دو کشور را تضمین کند.
به گزارش تسنیم ،نخستین قطار
مسافربری هرات-خواف با کمک
بالعوض ایران به زودی آماده بهره
برداری میشود تا مسیر گسترش
روابط و توسعه در افغانستان نیز به
جریان افتد.
حرکت این قطار به هرات در غرب
افغانســتان با موجی از اســتقبال
مردم این کشور روبه رو شد.
«جیالنی فرهاد» ســخنگوی والی
هرات اظهار کــرد :ایــن قطار یک
هیئــت از ایران را به هــرات انتقال
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رئیسنظارتبرخدمات
ارتباطیاستان:

رئیسادارهمیراثفرهنگیفریمانگفت:
دواثرمحوطهتاریخی(شاملمنارهومقبره
ارسالنجاذبوبقایایشهرتاریخیسنگ
بست،بهوسعت۱۴هکتار)بازماندهازدوره
غزنویان با عنوان محور غزنوی_سلجوقی
خراســان و کاروان ســرای امیرعلیشــیر
نوایی(دورهتیموری)سنگبستباعنوان
کاروان ســراهای ایرانــی بعــد از ارزیابی و
بررســی معیارها و شاخص های ارزشمند
فرهنگی و تاریخی در فهرست آزمایشی و
موقت(نامزد) ثبت میراث جهانی یونسکو
قرارگرفت...


گزارشی درباره یک پروژه
تجاری که باهدف جذب
گردشگر در شهرستان به
بهره برداری رسید

داد تــا ایــن مســیر ریلــی را آمــاده
بهرهبرداری کنند.
وی افــزود :آمــاده ســازی راه آهن
هرات -خــواف در مراحــل پایانی
قرار دارد و به زودی مســیر توسعه
تجارت ،انتقال مسافران و ترانزیت

گوناگون

را آغاز خواهد کرد که در گسترش
روابط دو کشــور بســیار تاثیرگذار
خواهد بود.
راه انــدازی این مســیر ریلــی بین
ایــران و افغانســتان از مهــم تریــن
حرکت های توسعه پایدار در مسیر

تجارت دو کشــور اســت و حتی بر
کشورهایآسیایمرکزینیزبرای
انتقــال کاال بــه چابهــار تاثیرگذار
خواهد شد.
گفته میشود که با افزایش تجارت
بین ایران و افغانستان تغییری در
قیمت کاالها به وجود خواهد آمد.
راه آهــن هرات -خواف بر اســاس
تفاهم نامه بین ایران و افغانستان
از جملــه کمــکهــای بالعــوض
کشــورمان است .ســاخت این راه
آهنبا مجموع طول 193کیلومتر
از ســال  86آغاز شــد .این مســیر
ریلی هرات را به شبکه ریلی ایران
متصل کرده است.
پیشبینــی میشــود ایــن مســیر
ساالنهشاهدجابهجاییدومیلیون
تن کاال و  200هزار مسافر باشد.

سرپرستادارهمحیطزیستسرخس:

سرخس سمن های زیست محیطی ندارد
محمودی/سرپرســت اداره محیــط زیســت
ســرخس وجود ســمن هــای زیســت محیطی
را موجــب حفــظ و تقویــت گونه هــای گیاهی
و جانــوری در شــش منطقــه حفاظــت شــده
شهرستان دانست و گفت :شهرستان سرخس
فاقد سمن های زیست محیطی است.
به گزارش خراسان رضوی ،حسین ابراهیمی
با اشــاره به گســتردگی مناطق حفاظت شــده
ســرخس که بیشــترین زیســتگاه های استان
را دارد ،افــزود :از آن جــا کــه وظیفه ســازمان
حفاظــت محیط زیســت بــه عنــوان یــک نهاد
نظارتی در پایش و نظارت بر حفظ محیط زیست
طبیعی و انسانی تعریف شــده است اما کمبود
نیرو در بخش های کارشناســی و محیط بانی،
موجب شــده پرونــده هــای قضایی زیــادی در
خصوص شکار غیرمجاز و ...در محاکم قضایی
شهرستان تشکیل و خســارات جدی به محیط
زیست وارد شود.
وی فقــر شــدید تشــکیل ســمن هــای زیســت
محیطی را چالش جدی در شهرســتان مطرح
کرد و افزود :وجود سمن ها در مراحل مختلف
هماننــد همــکاری هایی کــه مردم بزنــگان در
انتقال آب به دریاچه داشتند ،بسیار مهم بود به

طوری که دریاچه گل بی بــی حیات دوباره ای
یافت .بر همین اساس ،سازمان های مردم نهاد
حامی محیط زیســت به عنوان بــازوی توانمند
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در بخــش
اجرایــی و باالخــص بخــش آمــوزش و فرهنگ
سازی نقش به سزایی دارند.
سرپرست اداره محیط زیســت سرخس یادآور
شــد :شهرســتان ســرخس هم به لحــاظ تنوع
جانــوری ،زیســتگاهی و هــم وســعت مناطــق
حفاظت شده ،با داشتن شش منطقه حفاظت
شــده و دارا بودن یک اثر طبیعی ملی (دریاچه
گل بی بی) ،جایگاه ویژه ای در محیط زیســت
طبیعی استان دارد که می تواند به عنوان جاذبه
گردشگری نیز نقش به ســزایی در اکوتوریسم
داشته باشد.
ابراهیمی وجود پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
و واحدهای صنعتی در منطقه ویژه را در ایجاد
آالیندگــی های انســانی موثر دانســت و خاطر
نشان کرد :در حوزه محیط زیســت انسانی در
شهرستان با توجه به وجود واحدهای صنعتی
بــزرگ در منطقــه ویــژه اقتصــادی و فعالیــت
پاالیشــگاه گاز شــهید هاشــمی نــژاد ،بــه رغم
جایــگاه اقتصــادی ویــژه و ایجــاد فرصت های

اشتغال زایی که دارد ،متاسفانه نگرانی هایی
را در خصــوص آالیندگی انســانی ایجاد کرده
اســت .همچنین معضــات ناشــی از مدیریت
نامناســب پســماندهای شــهری و روســتایی،
چالشــی اســت که نیاز به فرهنگ سازی بیش
از پیش دارد و این مشکل با تشکیل سمن های
محلی حل می شود.
سرپرست اداره محیط زیست سرخس با اشاره
به وجــود چهار تــاالب کشــف رود ،تجن ،ســد
دوســتی و اثــر طبیعی ملــی دریاچــه بزنگان و
بــه تبــع آن حضــور انــواع پرنــدگان مهاجر در
فصول مختلف سال که موجب شده شهرستان
سرخس به بهشت پرنده شناسان شهرت یابد،
تصریح کرد :با این تنوع زیســت محیطی نقش
سمن ها در حفظ محیط زیست ،اشتغال زایی
و جذب گردشــگر بســیار موثر اســت بنابراین
اداره حفاظــت محیط زیســت از کلیــه فعاالن
و دوســتداران محیط زیســت دعوت می کند،
با توجــه بــه تســهیل روند ثبــت ســازمان های
مردم نهاد ،بــا ایجاد ســمن زیســت محیطی و
فعالیت موثر دراین حــوزه این اداره را در حفظ
سرمایه های طبیعی ناب و حل مشکالت زیست
محیطی شهرستان یاری کنند.

مسئولانجمنحمایتاززندانیانتربتجامخبرداد:

اهدای ۳۱۵بسته مواد غذایی به خانواده مددجویان نیازمند زندان
تربت جام
حقــدادی  -مســئول انجمــن حمایــت از زندانیــان
تربت جــام گفــت  :به مناســبت ایــام فرخنــده میالد
با برکــت پیامبــر رحمــت و مهربانی حضــرت محمد
(ص) و فرزنــدش امامجعفرصادق (ع)  ۳۱۵بســته
موادغذایی به همت انجمن حمایت از زندانیان  ،اداره

زنــدان و خیران تهیه و بــا حضور جمعی از مســئوالن
قضاییبهخانوادهزندانیاننیازمنداهداشد.غالمرضا
عرب افزود:بسته های معیشتی شامل روغن،چای ،
قند ،برنج ،ماکارونی و  ...باهزینه  ۹۴میلیون و ۵۰۰
هزار تومان تهیه شد.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداری:

خرید حمایتی زعفران به زودی در استان آغاز میشود
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
گفت :بــا توجه به تصمیمات گرفته شــده به زودی
در اســتان خریــد حمایتــی زعفــران آغــاز خواهد
شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری،
رســولیان در حاشــیه جلســه بررســی مشــکالت
زعفران اســتان که با حضــور نماینده مــردم تربت

حیدریه ،زاوه و مه والت در مجلس شورای اسالمی
در محــل اســتانداری برگزار شــد ،گفــت :در این
جلســه افزایش قیمت زعفــران و خرید بیشــتر آن
از کشــاورزان بررســی شــد .وی افزود :بر اساس
تصمیمات گرفته شــده بــه زودی خریــد حمایتی
زعفران در استان آغاز میشود.

مدیرگروهخدماتبیمهایاستانخراسانرضویخبرداد:

پرداخت 100درصدی غرامت به خسارت دیدگان حوزه دام و زراعت استان

علــی نــوری /مدیر گــروه خدمــات بیمــه ای اســتان
خراســان رضــوی گفــت 100 :درصــد غرامــت بــه
خســارت دیــدگان تحت پوشــش بیمه درحــوزه دام و
محصوالتزراعیاستانپرداختشدهاست.مهندس
محمود رضا فرزانه در کارگروه توسعه بیمه محصوالت
کشاورزی شهرستان بردسکن گفت :از سال گذشته
تاکنون بیــش از یک میلیون راس دام دراســتان تحت
پوشــش بیمه قرار گرفت و اگرچه استان  100درصد
به تعهد خود در بیمه دام عمل کــرد و ازاین لحاظ رتبه
اول کشــور را به خود اختصــاص داده اســت ولی باید
اعالم کنیم تاکنون تنها  20درصد از دام های استان
زیر پوشــش بیمه قرار گرفته اســت که باید ایــن رقم را
حداقل به  80درصد افزایش دهیم .وی با بیان این که
در بخش زراعت 32محصول تحت پوشــش بیمه قرار
دارد ،افزود :در ســال زراعی جاری از مهرماه تاکنون
بیش از  100هزار هکتار از محصوالت زراعی استان
تحت پوشش بیمه قرار گرفته است .وی با بیان این که
یکی از گالیه های انجیرکاران بردسکن قرار نگرفتن
انجیر این شهرســتان در ســبد بیمه بــود ،اظهار کرد:
با پیگیری های انجام شــده محصول انجیــر آبی برای

اولین بار در سه استان کشور از جمله خراسان رضوی
در ســبد بیمه محصوالت قرار گرفــت .وی بیان کرد:
شهرســتان بردســکن با  200هکتار باغ انجیر قطب
تولیداینمحصولدرخراسانرضویاست.مدیرگروه
خدمات بیمه ای استان خراسان رضوی به طرح بیمه
قراردادی محصول کلزا با مشارکت شرکت کشاورزی
رضوی در اســتان اشــاره کرد و گفت :دراین زمینه بار
مالی دولت از  35درصد بــه  70درصد افزایش یافته
اســت .فرزانه با اشــاره به بیماری های مشترک بین
انسان و دام گفت :دولت دراین باره نیز بیماری هایی
همچونآنفلوآنــزا ،تب برفکــی و  ...را تحت پوشــش
بیمه پایه قرار داده است و سعی داردیارانه حداکثری
را به این حوزه اختصاص دهد .وی تعداد شعب بانک
کشاورزی را که کار بیمه را انجام می دهند دراستان
 40شــعبه اعالم کرد و گفت :بیــش از  240کارگزار
طرف قرارداد بیمه در استان فعالیت دارند که از این
تعداد بیش از  220نفر شبکه بازاریابی دارند .وی از
بهره برداران بخش کشاورزی خواست در حوزه بیمه
محصوالت کشاورزی و دام مشــارکت و حداقل بیمه
پایه را خریداری کنند.

