ا ز میان خبر ها
گوناگون

توزیع 1281سبد معیشتی
در قالب طرح مسجد سنگر سالمت
در رشتخوار

خاکشــور/فرماندار رشــتخوار گفت :در راســتای
فرمایشهایمقاممعظمرهبریدرادامهکمکهای
مومنانهدرقالبطرحبزرگشهیدسلیمانی،تاکنون
 1281بســته معیشــتی بــا همــکاری ســپاه ناحیه
رشتخوار بین خانواده بیماران کرونایی نیازمند در
رشتخوارتوزیعشدهاست.خالقدادعرببهخبرنگار
ما افزود :طرح شــهید ســلیمانی با شــعار «مسجد،
ســنگر ســامت “ از  ۲۲آبــان امســال با مشــارکت
سپاه ناحیه شهرستان رشــتخوار آغاز شده است و با
همراهی فرماندهی سپاه ناحیه رشتخوار  ،جلسات
هماهنگی و آموزشــی در تمام مناطق شهرستان با
محوریت مساجد برگزار شد.

مدیرکلهواشناسیاعالمکرد:

کاهش 18درصدی بارندگی
در استان

مدیرکل هواشناسی اســتان میانگین حجم بارش
در خراســان رضوی طــی چهار ماه نخســت ســال
زراعی جاری یعنی مهر تا پایان دی ماه امسال را۴۷
میلی متر اعالم و بیان کرد :این میزان بارش نسبت
به مدت مشــابه دوره بلندمدت آماری نشــانگر ۱۸
درصد کاهش بارندگی در استان است .عراقیزاده
در گفت و گو با ایرنا افــزود :حجم بارش در همه ۳۳
شهرستان اســتان به جز «ریوش» مرکز شهرستان
کوهســرخ از ابتدای ســال زراعی جاری (مهر ماه)
نســبت به مدت مشابه ســال گذشــته زراعی کمتر
شده است .وی اظهار کرد :میانگین حجم بارندگی
در خراســان رضوی طی مدت مشابه ســال زراعی
گذشته ۸۵میلی متر و در دوره بلندمدت آماری۵۷
میلی متر ثبت شــده بود .وی تصریح کرد :کمترین
حجم بارش طی ایــن مدت در ســبزوار با  ۲۱میلی
متر و بیشترین حجم بارش در ریوش به میزان ۱۰۶
میلیمتربارانگزارششد.عراقیزادهگفت:حجم
بارش ثبت شــده در ایســتگاه مشــهد نیز طی چهار
ماه نخست سال زراعی جاری  ۴۳میلی متر است،
به این ترتیــب میزان بارش ثبت شــده در ایســتگاه
هواشناسی مشهد ۳۸درصد نسبت به مدت مشابه
دوره آماری ،کم شــده اســت .مدیرکل هواشناسی
اظهارکــرد ۷۲ :میلی متر بارش طی مدت مشــابه
ســال گذشــته و  ۶۸میلی متر در طول دوره آماری
بلندمدت در شهر مشهد ثبت شده بود.

دانشآموزجوینیمدالطالی
استعدادیابیریاضیکشوررا
به دست آورد
شمس آبادی /دانشآمــوز جوینی در مسابقات
استعداد یابی ریاضی مدال طال را از آن خود کرد.
مدیر روابــط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان
جوین با بیان این خبر به خراســان اظهار کرد :در
یازدهمیــن مســابقه اســتعداد ســنجی ریاضی ،
توســط خانه ریاضی کشــور    ،یگانه ســردار آبادی
دانش آموز جوینی   رتبه نخســت در ســطح کشور
را کســب کرد و مدال طال  را برای این شهرستان
به ارمغان آورد.

اجتماعی-اقتصادی
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبرداد:

تولیدساالنه13هزارتن
ماهیدراستان

کلثومیان  /رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضویدرنشستتودیعومعارفهمدیر جهادکشاورزی
تایباد کــه در فرمانداری این شهرســتان برگزارشــد،
گفت :بخش کشــاورزی بــرای جهــش تولیــد از دیگر
بخش ها مستعدتر است و ســالیانه  13هزار تن ماهی
در منابــع آبی اســتان تولید می شــود .وی افــزود۴۵:
درصدصادراتاستان مرتبط با بخشکشاورزی است
و به دلیل باال بودن حجم تولیدات در این بخش  ،خرید
همه محصوالت کشاورزی و دامی  ،برای دولت امکان
پذیرنیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر
نشان کرد :خراســان در زمینه گوشت قرمز و تخم مرغ
و مرغ باالترین رتبه تولید در بین اســتان های کشور را
دارد.ویگفت:دربخشکشاورزیاستعدادهایزیادی
داریم ،از جمله این که از ۱۴۷۸منبع آبی ۱۳هزار تن
ماهی در اســتان تولید داریم  ،که می تــوان این مقدار
برداشتماهیراتا۱۷برابرافزایشداد کهطبقبررسی
کارشناسیانجامشده،خراسانرضویاستعدادتولید  
معــادل  ۱۷۵هزار تن ماهــی در ســال را در منابع آبی
موجوداستاندارد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان به بخشی از
استعداد بالقوه در تولید عسل اشاره کرد و گفت :زمینه
برای افزایش تولید عسل فراهم اســت چرا که اراضی
مستعد وکوهپایه ای خراســان از استان اردبیل بیشتر
اســت در حالی که خراســان هم اکنون در تولید عسل
جایگاه مطرحی ندارد .وی به حلقه مفقود شــده پایین
بودنضریببهرهوریاشاره کردوگفت:بازدهی تولید
در واحد سطح در بخش کشــاورزی باید افزایش یابد و
بازدهی فعلی تولید در بخش کشاورزی رضایت بخش
نیست .رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان پایین
بودنسطحدانشبهرهبردارانرامشکلاساسیتولید
دانست و گفت :بیش از  ۳۰۰هزار کشــاورز در استان
خراسان رضویمشغولفعالیت هستند که حدود۴۵
درصد از ایــن تولید کننــدگان بی ســواد و  ۳۹درصد
دارای سواد خواندن و نوشتن هســتند و ۲۲درصد تا
ســطح راهنمایی و دیپلم درس خوانده انــد و ۳درصد
تحصیــات دانشــگاهی دارند .رئیس ســازمان جهاد
سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
ازانتشارمزایدهعمومیفروشوواگذاریزمین
ها و پروانه های ساخت پروژه مهر و ماه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی معاونــت اقتصادی
شــهرداری مشــهد ،مهدی حاتمی اظهار کرد:
برای تحقق اهداف توسعه شــهری و استفاده از
توانبخشخصوصی،شهرداریمشهدبهانتشار
مزایدهعمومیفروشوواگذاریزمینهاوپروانه
های ســاخت پروژه مســکونی ،تجــاری ،اداری
و پارکینگ مهر و مــاه با مجمــوع زیربنای 255
هزار مترمربع اقدام کرده است.وی در خصوص
ســابقه این پــروژه گفــت :در اوایل دهــه  ۸۰به
منظوراتصالمحورالدنجنوبیبهشمالبولوار
وکیل آباد و نیز امتداد محور بولوار الدن به الدن
شمالی،قطعهبزرگیازاراضیاینمحدودهطی
مذاکرات و توافق با مالکان در تملک شهرداری

اخبار

کشاورزیاستانبهدیگرمشکلبخشکشاورزیاستان
اشــاره کرد و گفت  :پایین بودن ضریب مکانیزاســیون
سختی کار کشاورزی را باال برده است وافراد تحصیل
کرده تمایلی بــه کار در این بخش ندارنــد  .وی تصریح
کرد:باالبــردن ضریــب مکانیزاســیون ســختی کار را
کاهش و تولید را افزایش می دهد و موجب تشــویق به
کار در ایــن بخش مــی شــود .وی افزود :امســال بیش
از ۱۷۰میلیــارد تومــان تســهیالت برای ایــن بخش
اختصاصیافتهاستکهجذباینتسهیالت بهنوشدن
مکانیزاســیون اســتان کمک می کند.رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان به لزوم فعال شدن تشکل ها در
بازار فروش محصوالت دامی  ،باغی و کشاورزی اشاره
کرد و گفت  :کار آمد ســازی بازار از ســوی تشکل های
بخشکشاورزیازمهمتریننیازهایبخشکشاورزی
است و محصوالت تولیدی را امروز باید بازاریابی کرد.
مهندس اورانی تصریح کــرد :یک واحــد گلخانه ای ۵
هکتاریبهزودیدرتایباداحداثمیشودکهدرترویج
کشتهایگلخانهایموثرخواهدبود .ویبهتوانمندی
شهرستانمرزیتایباددراستفادهازاراضیمستعدنوار
مرز ایــران و افغانســتان و واردات جو و دیگــر نهادهای
دامی از کشــورها اشــاره کــرد وگفت :در ســه اســتان
همجــوار افغانســتان۳۰۰هزار هکتار زمین مســتعد
کشت جو با کیفیت باال وجود دارد که با طرح مشترک
دوکشورمیتوانیمایناراضیمستعدو بالتکلیفرااحیا
کنیم .بااحیایایناراضیهمبرایمرزنشیناندوکشور
اشتغالایجادمیشودوهم میتوانیمتولیداترابرای
فعالترشدنکارخانههایخوراکخریداریکنیم.وی
در پایان این نشست  ،از خدمات مهندس میری تقدیر و
دکترجواداعتضادیرابهعنوانسرپرست جدیدجهاد
کشاورزیتایبادمعرفیکرد.

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهد:

سیتیاسکنبردسکنباتکمیل
ساختمانراهاندازیمیشود
علینوری/معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:دستگاه
سیتیاسکنبردسکن باتکمیلساختماننصبوراهاندازیمیشود.
دکترشاپوربدیعیاولدرسفربهبردسکنودربازدیدازساختمانبخش
سی تی اسکن بیمارســتان ولی عصر این شهرستان گفت :به زودی به
بیمارستانولیعصر(عج)شهرستانبردسکننیزیکدستگاهاکسیژن
ساز مدرن و پیشرفته اختصاص داده می شود و دستگاه سی تی اسکن
این شهرستان نیز آماده است و منتظر اتمام ساخت ساختمان سی تی
اسکن هستیم تا این دستگاه به شهرســتان تحویل شود .وی همچنین
برایاختصاص 150میلیونتومان بودجه درخصوصتجهیزپانسیون
هایپزشکانوتعمیرات اینبیمارستان قولمساعدداد.بدیعیافزود:با
توجهبهشیوعویروسکرونا طی 10ماهگذشته،بیشترتمرکزدانشگاه
علومپزشکیمشهدرویریشهکنکردنکرونابودهاست واکنونامکان
ساختوسازبرای احداثبیمارستان 170تختخوابی بردسکنمیسر
نیست.وی اظهار کرد:به دلیل این که شرایط بیماران کرونایی و کادر
درمان بهتر باشد به فکر ایجاد فضای بزرگ تری برای بخش آی سی یو
دراینشهرستانهستیمکهامیدواریمهرچهسریعترراهاندازیشود.
بدیعی خاطرنشانکرد:باتوجهبهاینکهحدودیکسالازشیوعکرونا
می گذرد طی بازدید از بیمارســتان ولیعصر(عج) بردسکن امکانات و
تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت و در همین خصوص کمک هایی نیز
ازسویدانشگاهعلومپزشکیمشهدبهاینشهرستانمیشود.معاون
درماندانشگاهعلومپزشکیمشهددرپاسخبهسوالخبرنگارمامبنی
برپرداختسرانهپزشکانوپرستارانبیانکرد:پرداختیهاتابععواملی
از جمله پرداخت بیمه اســت و با توجه به این که پرداختی توســط بیمه
صورتمیگیردمابهپزشکاناطمینانمیدهیمتاخیردرپرداختیها
ازسویدانشگاهعلومپزشکیمشهدنیست،بلکهازتهراناست.بدیعیبه
وضعیتکرونادراستاناشارهوبیانکرد:فعالوضعیتاستانثابتاست
وامیدواریممردمرعایتپروتکلهایبهداشتیرادراولویتقراردهند،
چراکهتنهایکغفلتموجبشیوعموجچهارمکروناخواهدشد.ویبا
بیان این که موج چهارم کرونا به مراتب خطرناک تر است،تصریح کرد:
استان و شهرستان های استان در آمادگی کامل برای مبارزه با ویروس
کرونابهسرمیبرندوتمامسعیماایناستکهبتوانیمبارعایتشیوهنامه
هایبهداشتیاینویروسراشکستدهیم.بدیعیضمنتقدیروتشکراز
ائمهجمعهشهرستانهایاستانخراسانرضوی،فرماندارانوتمامی
نهادها که همکاری خوبی با مراکز بهداشــتی شهرســتان ها داشتند،
افزود:بامشارکتوهمراهیمردموتمامیمسئوالناستانیوشهری،
هم اکنون تعداد بیماران بستری و سرپایی مبتال به کرونا در مناطق زیر
پوشش دانشگاه کاهش یافته اســت و امیدواریم که این شیب نزولی با
همکاریبسیارخوبمردمبهثباتبهتروبیشتریبرسیم.

سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد خبر داد:

انتشار مزایده فروش زمین و پروانه ساخت
پروژه مهر و ماه
مشــهد قرار گرفــت امــا طــرح مذکور بــه دلیل
تغییرات طــرح تفصیلی به محــور الدن جنوبی
محدود و زمین اشــاره شــده برای اجرای پروژه
های بزرگ شــهری در نظر گرفته شــد.حاتمی
افزود:دراواخردهه 80شهرداریمشهدقرارداد
مشارکتیباسرمایهگذاربخشخصوصیبرای
ساختواجرایدوبرجبابیشاز 50طبقهمنعقد
کردکهمتاسفانهبهدلیلانجامنشدنتعهداتاز
سویسرمایهگذارقراردادمذکورفسخشد.وی
بر تالش های متعدد شــهرداری در ســال های
گذشــته با هدف اجرای پــروژه بــزرگ مهرو ماه
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تاکید کرد و گفت :از سال ۹۱شهرداری مشهد
به منظور جذب و شناســایی ســرمایه گــذاران،
مذاکرات متعددی را برای ســاخت مرتفع ترین
ساختمانشمالشرقکشورانجامداد کهباتوجه
بهباالبودنحجمموردنیازبرایسرمایهگذاری
و صادر نشدن مجوزهای مربوط به پروژه به ویژه
مصوبه کمیسیون ماده ،5این پروژه با استقبال
و پیشنهاد جدی از سوی سرمایه گذاران مواجه
نشد.حاتمی با اشاره به اهمیت و توجه مدیریت
شهری به این پروژه یادآور شد :با توجه به تامین
مالی پروژه های عمرانی و زیرســاختی شــهری

توسط معاونت اقتصادی ،طبق دستور شهردار
مشــهد پروژه مهر و مــاه مجدد به عنــوان اصلی
ترین و مهم ترین پروژه بــرای تامین منابع مالی
غیر نقد بازنگری شد و با همکاری حوزه معاونت
شهرسازی و نهاد مطالعات شــهرداری قرارداد
الزم با مشــاور ذیصالح منعقد و طی برگزاری
جلسات متعدد و در نظرگرفتن کلیه مالحظات
الزم ،مصوبه کمیســیون ماده  5برای این پروژه
هادریافتشد.
سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
بیان کرد :هم اکنون این پروژه شامل شش برج
مســکونی در 22طبقه و یک برج تجاری در26
طبقهباخدماتموردنیازرفاهیمختصهربرج
در طبقات هم کف با زیربنایی به مساحت255
هزار مترمربع در عرصه ای به مساحت 42هزار
مترمربعاست.

اهدای هزینه مراسم ترحیم برای
خرید تجهیزات اورژانس۱۱۵
نجم الشــریعه /رئیــس مرکــز مدیریت حــوادث و
فوریتهای پزشکی نیشابور و زبرخان گفت :هزینه
مراسم چهلم مرحوم سیدجالل لگزیان به اورژانس
 ۱۱۵برای خریــد تجهیزات آمبوالنــس اختصاص
داده شــد .مصطفی افشــارنیک با اشــاره به اهدای
مبلــغ  75میلیون تومــان توســط خانــواده مرحوم
لگزیان گفت :با این مبلغ یک دستگاه تله مدیسین
و یک برانکار برای اورژانس 115خریداری شد .وی
افزود:دریکسالاخیرباکمکحوزهمشارکتهای
اجتماعی دانشــکده و خیران نیک اندیش توانسته
ایم تجهیــزات مهم نجات بخشــی بــرای آمبوالنس
های اورژانس تهیه کنیم که نقش بســیار اثربخشی
در نجات بیمــاران و مصدومــان دارد .دســتگاه تله
مدیســین برای تســریع در تشــخیص ســکته قلبی
بیماران و اقدامــات درمانی به موقــع ،ارتباط زنده،
تصویری و صوتی با تکنیسین های اورژانس و امکان
ارســال نوار قلب به پزشــک متخصص را فراهم می
کند و بعد از آن ،بیمار مبتال به سکته قلبی مستقیما
به بخش آنژیوگرافی منتقل میشود.

خرید  ۸هزار تبلت
برای مددجویان بهزیستی کشور
معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی
با اشــاره به این که بنیاد مســتضعفان امسال ۱۸۰
میلیــارد تومــان به بهزیســتی کمــک کرده اســت،
گفت :هشــت هزار دســتگاه تبلت برای مددجویان
سازمان بهزیستی خریداری شده است .به گزارش
ایکنا ،محمــد عباســی در جمع مدیران بهزیســتی
اســتان اظهــار کــرد :بخشــی از کمکهــای بنیــاد
مســتضعفان را به این امر اختصاص دادیم و این کار
به شکلی انجام شد که کرامت و شأنیت مددجویان
حفظ شــود .وی ادامه داد :یک شــرکت غیر دولتی
تبلتها را بــه صورت اینترنتی خریــداری و از طریق
پســت برای مددجویــان به در منازلشــان ارســال
میکند و در نتیجه ،مددجــو در منزل خودش تبلت
را دریافت میکند بدون این که به ســازمان یا مراکز
تحــت نظــارت مراجعــه کنــد ۱۷۰۰ .مــورد از این
تبلتها به دست مددجویان رسیده است و بقیه نیز
تا پایان ســال بین امدادبگیران ســازمان در سراسر
کشور توزیع خواهد شد.
•اهدای  60عدد تبلت به دانش آموزان نیازمند
در بردسکن

رئیس کمیتــه امــداد امام خمینــی (ره) بردســکن
گفت :به همت خیران تاکنون  60عــدد تبلت برای
دانشآموزاننیازمندایننهادتامینشدهاست.سید
کاظمحسینیدرگفتوگوباخبرنگارمااظهارکرد:
 50درصدهزینههایاینتعدادتبلت توسطخیران
شآموزو
تامینشدهاست.ویبابیاناینکه 550دان 
دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند،افزود :با
توجهبهتعدادزیاددانشآموزتحتپوششایننهاداز
خیران میخواهیم که کمک های خود را به این نهاد
اختصــاص دهند.رئیس کمیته امــداد امام خمینی
(ره)بردســکن از اجــرای طرح پویش ایــران مهربان
تا اوایل ســال  1400خبر داد و گفت :تاکنون 400
یتیم حامی جدید شناســایی شــده و ســرانه ماهیانه
کمک به محســنین و یتیمان 270هزار تومان است
که امیدواریم این مبلغ با کمک خیران شهرستان به
 700هزارتومانبرسد.حسینیبابیاناینکهحدود
 ۱۰درصد جمعیت شهرســتان بردسکن از خدمات
کمیته امداد اســتفاده می کنند،افزود :شهرســتان
بردسکندارای 700یتیمومحسنیناستکهکمک
خیرانمیتواندمارادرارائهخدماتبهتریاریدهد.

