اخبار
سیاسی  -اقتصادی

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی:

نرخ تورم نقطه به نقطه استان
در بهمن ۵۲درصد بود

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی
گفت:نرختورمنقطهبهنقطهاستاندربهمنامسال
 ۵۲درصد بــود که در مقایســه با ماه قبــل از آن3.6
درصدافزایشیافتهاست.بهگزارشایرنا ،جمشیدی
افزود :نرخ تــورم نقطه به نقطه کل خانوار خراســان
رضوی طی بهمن در نقاط شهری استان 49.5و در
نقاط روستایی استان 61.7درصد بود که نسبت به
ماهقبلازآندرنقاطشهری 3.3ودرنقاطروستایی
 4.8درصدافزایشداشت.ویافزود:نرختورمبهمن
امســال در کل خانوارهای اســتان 3درصــد بود که
نســبت به ماه قبل از آن  1.4درصد افزایش داشت.
این شاخص برای خانوارهای شــهری استان  2.8و
برایخانوارهایروستایی 3.7درصدبودکهدرنقاط
شهریوروستایی 1.4درصدافزایشداشتهاست.

رئیسادارهزندانشهرستاننیشابور
خبرداد:

عفو ۱۵زندانی نیشابوری

شــجاعی مهر /با پیشــنهاد ریاســت قوه قضاییه و
موافقت مقــام معظم رهبــری و به مناســبت چهل و
دومینسالگردپیروزیانقالباسالمی ۱۵،زندانی
نیشــابوری مشــمول عفو و تخفیف مجازات شدند.
رجبیرئیسادارهزندانشهرستاننیشابوربااعالم
این خبــر افزود :بــا عنایت به پیشــنهاد ریاســت قوه
قضاییهوموافقتمقاممعظمرهبریودرراستایبهره
مندیزندانیانواجدشرایطازرأفتاسالمیوجنبه
های ارفاقی قوانین برای کاهش جمعیت کیفری و
به مناسبت چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی،پروندهزندانیانواجدشرایطبررسیشدو
باطرحدرشورایطبقهبندیزندانوموافقتمراجع
قضایی،تعداد ۱۵زندانیمشمولعفوشدند.

معاونسپاهامامرضا(ع)اعالمکرد:

مشارکت 5000بسیجی در طرح
شهیدسلیمانیاستان

معاونسالمتودفاعزیستیسپاهامامرضا(ع)اظهار
کرد :پنج هزار بســیجی با حضور داوطلبانــه در طرح
شهید ســلیمانی در اقدام به بیماریابی ،ارائه خدمات
پشتیبانی و معیشــتی و انجام امور جاری زندگی فرد
بیمار در استان مشــارکت دارند .دکتر صادقی وزین
در گفــت و گــو بــا وب دا گفت :شناســایی بیمــاران از
طریق شبکه محلهای ،معرفی به مراکز جامع سالمت
منتخب،تسهیلهدایتبیماربهدرمانگاه،نقاهتگاهو
بیمارستانمطابقفرایندتعریفشده،ازجملهخدمات
بسیجیاندرطرحملیشهیدسلیمانیاست.
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در نشست بررسی مصوبات سفرهای استاندار به  2شهرستان مطرح شد

اجرای۹۰درصدمصوباتدرگزوسرخس دردههفجرامسال

نخستین نشســت بررســی و پیگیری مصوبات
سفرهای شهرستانی استاندار خراسان رضوی
با موضوع بررســی مصوبات ســفر اســتاندار به
درگز و ســرخس برگزار و تصمیمات الزم برای
سرعت بخشــی به اجرای مصوبات گرفته شد.
دراین نشست ،معاون هماهنگی امور عمرانی
اســتاندار گفت:بیش از ۹۰درصــد مصوباتــی
که باید طی دهه فجر در این شهرســتان ها اجرا
میشــد ،محقق شــده و بقیــه مصوبات نیــز در
راستای شتاب بخشــی به طرح های ناتمام این
شهرستان ها بوده است که باید حداکثر تا پایان
نیمهدومسالآیندهبهبهرهبرداریبرسند.
به گزارش ایرنا ،معاون هماهنگی امور عمرانی
اســتاندار گفت :ســفرهای اســتاندار بــه دو
شهرستانسرخسودرگزدرمجموع۶۲مصوبه
داشتکهعمدهآنهامربوطبهتخصیصاعتبار
یا رفع مشــکالت برای سرعت بخشی به اجرای
طرحهایعمرانیناتمامبودهاست.
سید کمال الدین میرجعفریان افزود :بیش از
 ۹۰درصد مصوباتی که باید طی دهه فجر در
این شهرســتان ها اجرا میشد ،محقق شده و
بقیه مصوبات نیز در راستای شتاب بخشی به
طرح های ناتمام این شهرستان ها بوده است
که باید حداکثــر تا پایان نیمه دوم ســال آینده
به بهره برداری برسند.وی در تشریح اقدامات
انجامگرفتهدرراستایمصوباتسفراستاندار
به شهرســتان درگــز ادامــه داد :یکــی از ۳۲
مصوبه این سفر ،اتمام عملیات گازرسانی به۹
روستای این شهرستان طی دهه فجر امسال
بود که از این تعداد ،گازرسانی به هشت روستا
انجام شده است.معاون استاندار گفت :اتمام
گازرسانی به شــش روســتای این شهرستان
نیز تا پایان اردیبهشــت ماه امســال در دستور
کار بوده که تاکنون گازرســانی به ســه روستا
به پایان رســیده و امید اســت تمام روستاهای
بــاالی  ۲۰خانــوار شهرســتان درگز تــا پایان
سال از نعمت گاز برخوردار شوند.وی افزود:
طرح هــادی بیشــتر روســتاهای شهرســتان
درگز نیازمند بازنگری است که بازنگری طرح
هادی  ۱۶روســتای این شهرســتان در ســفر
استاندارتصویبشدهوعملیاتاجراییبرخی
از آن ها به اتمام رسیده و بقیه آن ها باید تا پایان
اردیبهشت سال آینده انجام شود.

میرجعفریان ،مطالعات احداث شهرک های
کشــاورزی ،شناســایی و اجــرای برنامههای
توســعه گردشــگری ،انجام کارشناسی برای
ایجــاد بازارچــه مشــترک مــرزی لطــف آباد،
جلب مشــارکت بخش خصوصی بــرای فعال
کردنتخلیهوبارگیریریلیوکامیونی،ایجاد
انبارهایکاالدرپایانهمرزیلطفآبادوفراهم
کردن زمینه سرمایه گذاری شــهرداری ها در
معادن غیرفلزی در شورای معادن استان را از
دیگر مصوبات سفر استاندار به درگز برشمرد
و ادامه داد :اقدامات اولیــه در این خصوص از
سویدستگاههایاجراییانجامشدهاست.
وی گفت :توسعه و به سازی معابر بافت فرسوده
شهر درگز توسط شــهرداری از دیگر مصوباتی
استکهتامینمالیاینطرحبهمیزان ۲میلیارد
ریالتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیانجام
شدهاست.ویافزود:مطالعاتفرونشستزمین
با هدف «کاهش خطرپذیری» به صورت دیون،
پرداخت کمک بالعوض به مالــکان واحدهای
آسیبدیدهبرایاسکانموقتیاکمکبهخرید
کانکستوسطبنیادمسکندرشهرستاندرگز،
به عنوان مصوبات ســفر اســتاندار انجام شــده
است.ویادامهداد:اتصالاینترنتتلفنهمراه
۲۸روستاوتلفنهمراهچهارروستادرشهرستان
درگز از دیگر مصوباتی اســت که در حال انجام
استوبایددستگاهمتولیبرایشتاببخشیبه
اجرایاینطرحاهتمامورزد.
میرجعفریانگفت:درراستایاینمصوبات
،مســاعدت های مالی ســازمان مدیریت و
برنامهریزی،دفترامورروستاییوشوراهای
استانداریوبنیادمسکنبرایتصویبطرح
پیشنهادیتوسعهبازارچهشهرداریلطف

آباد ،جدول گذاری و زیرسازی معابر دو روستا و
تامینقیرموردنیازآنانجامشدهاست.
ویافزود:پیگیریبرایتامینوواگذاریزمین
توسطبنیادمسکنازطریقبازنگریوالحاقبه
طرحهایهادیدرزمینهجانماییمجتمعهای
معیشتی و کارگاهی در همه روستاهای باالی
 ۵۰خانــوار شهرســتان درگــز انجــام شــده تا
تسهیالتارزانقیمتتوسطنهادهایحمایتی
پرداختشود.ویادامهداد:بخشیازمصوبات
مربوط به شــهرداری هــای شهرســتان درگز،
از جمله طــرح های آتش نشــانی و پمپ بنزین،
تهیه طرح های توجیهی شن شویی و گلخانه و
پرورشماهی،تامینمالیبرایتوسعهبوستان
وتامینآبموردنیاز،تهیهطرحتوجیهیوتجهیز
و سامان دهی و نوسازی سنگ شکن و کارخانه
آسفالت و به سازی معابر فرســوده شهر توسط
شهرداریدرگزانجامشدهاست.
وی در خصــوص  ۳۰مصوبــه ســفر اســتاندار
به شهرســتان ســرخس نیز گفت :یکــی از این
مصوبات مربوط بــه  ۱۷طرح آموزشــی رفاهی
در این شهرستان اســت که تاکنون هشت طرح
به بهره بــرداری رســیده و ۹طرح دیگر تا ســال
تحصیلیآیندهبایدآمادهبهرهبرداریشود.
میرجعفریــان افــزود :آب شــرب دام در ۲۲
روســتای شهرســتان ســرخس نیز قرار است
به صورت مستمر از سد دوستی تامین شود.

وی آب رســانی بــه ۱۷روســتا ،ایجــاد چمــن
مصنوعیدرزمینورزشی،تامینمکانمناسب
برای دهیــاری ،ایجاد خانه ورزش روســتایی،
نصب تجهیزات گیرنــده در تمام روســتاهای
باالی ۵۰خانوار ،پرداخت تسهیالت اشتغال
زایی برای طرح های خرد و کارگاهی ،تکمیل
مجتمع فرهنگی هنری و ورزشگاه سرخس را
ازمصوباتیبرشمردکهپیگیریهایالزمبرای
اجرایآنهادرحالانجاماستوبایدتاشهریور
سالآیندهبهبهرهبرداریبرسد.
میرجعفریان ادامه داد :عمده مصوبات ســفر
استاندار خراســان رضوی به سرخس که قرار
بودهدردههفجرامسالبهبهرهبرداریبرسد،
در موعــد مقرر بهره برداری شــده امــا اجرایی
شدنکاملبقیهمصوباتمربوطبهپایانسال
یاتاشهریورسال ۱۴۰۰استکهپیگیریهای
الزمبرایتحققآنهادرحالانجاماست.
وی گفت :براساس این مصوبات ،پنج میلیارد
ریــال بــرای شــروع ســاخت بوســتان بانــوان
شهرستان ســرخس از سوی سازمان مدیریت
و برنامه ریــزی تامین اعتبار شــده و تامین گاز
پاســگاه های مــرزی در مســیر گازرســانی به
روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود :ســرمایه گذار منطقه گردشگری
غار مزداوند ،طرح گردشــگری خــود را ارائه
داده و طــرح باید تا پایان ســال توســط اداره
میراث فرهنگی خراسان رضوی بررسی شود
و به تصویب برسد.
وی ادامه داد :ســامان دهی  ۲۳گلزار شــهید
روستاهای شهرستان ســرخس ،تامین زمین
طرحاقدامملیمسکن،گازرسانیبهروستاها،
به سازی  ۱۴کیلومتر از جاده ،حذف و اصالح
نقاط حادثه خیز گردنه مزداوند ،اتصال جاده
دوباندهمشهد–سرخسبهبولوارورودیشهر
سرخس و ایجاد دفاتر پست بانک از مصوباتی
اســت که مقدمات اجرای آن ها آغاز شده و در
موعدمقرربهبهرهبرداریمیرسند.

زیستگاه یوزپلنگ در بردسکن
بهمناطقتحتمدیریتمحیط
زیستپیوست

علــی نــوری /رئیــس محیــط زیســت بردســکن
گفت:منطقه دشــت الغــری بردســکن ،زیســتگاه
یوزپلنگ آســیایی به مناطق تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیط زیســت پیوســت .مهنــدس مهدی
جمعه پــور افزود:منطقه دشــت الغری بردســکن با
وسعت۲۶هزارو ۲۱۳هکتاربهعنوانپناهگاهحیات
وحش و زیستگاه یوزپلنگ آســیایی به مناطق تحت
مدیریتسازمانحفاظتمحیطزیستپیوستهاست.
وی گونه شاخص گیاهی این منطقه را قیچ نام برد و
افزود :گونههای گز ،تاغ و برخی گونههای اســتپی
عمده پوشــش گیاهی منطقه را تشــکیل میدهند.
رئیسمحیطزیستبردسکن،گونهشاخصجانوری
اینمنطقهرازاغبورنامبردواظهارکرد:زاغبوریازاغ
ایرانی با نام علمــی «»Podoces Pleskieگون های از
خانوادهکالغهاستکهمتکاملترینپرندگاننامیده
شده است.جمعه پور افزود :از آن جا که تنها گزارش
های معتبر در خصوص مشــاهده این گونه ،محدود
به خاک ایران است ،بسیاری از پرنده شناسان آن را
گونهای بومی و آندمیک به شمار آورده و لقب «پرنده
ملی ایران» را به آن نســبت دادهاند .در مرداد ســال
 91براینخستینباریوزپلنگآسیاییدراینمنطقه
مشاهده شد.وی بیان کرد :دیگر گونههای جانوری
منطقه شــامل گرگ ،کفتار ،روباه و ...هستندکه از
پستاندارانوحشیهممیتوانبهیوزپلنگآسیایی،
گربهوحشیوآهواشارهکرد.

معاوندادگستریخراسانرضویخبرداد:

رفع مشکل ۱۷۳واحد تولیدی
استان طی ۹ماه

معاوناموراجتماعیوپیشگیریازجرمدادگستری
خراسان رضوی گفت :طی۹ماه گذشته در مجموع
 ۳۰۵جلســه برگزار کردیــم که باعث ابــاغ ۸۹۷
مصوبه و رفع مشــکالت  ۱۷۳واحد تولیدی شــد.
سید امیرمرتضوی در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
برای ارتبــاط موثر با صاحبان صنایــع و کارآفرینان
در چارچوب قوانین تعریف شــده قوه قضاییه اقدام
به تشــکیل شــورای حل اختالف تخصصی صنعت
کردهایم .ســند تحول دســتگاه قضا ما را بــه ایجاد
روشهــای جایگزین حل اختالف و ایجــاد تنوع در
مصادیق تامین مکلــف کرده و تمــام اقدامات ما در
جهت همین تحوالت بوده است.

