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نجم الشریعه -مدیرنمایندگی شورای سیاست
گذاری ائمه جمعه در خراسان رضوی گفت :تعداد
شــش شــهر و بخش متقاضــی برپایی نمــاز جمعه
هســتند.حجت االســام ایزدی در ســفر به شــهر
قدمگاه رضوی برای معرفی حجت االسالم بابایی
امام جمعه جدید این شهر در گفت وگو با خبرنگار
ما جمعیت  ۱۰هزار نفری را مالک شورای سیاست
گذاری ائمــه جمعــه در شــهرها و بخش هــا برای
برپایی پایگاههای جدید نماز جمعه دانست.وی به
حکم سه ساله ائمه جمعه اشاره کرد و افزود :پس از
سه سال در صورت تقاضای مردمی یا به درخواست
امام جمعه در شــهرها و بخشها بــا توجه به مالک
های مد نظر شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه
برای تمدید مدت احکام ائمه جمعه اقدام می شود.

معاونعلومپزشکیتربتجامخبرداد:

انجامغربالگریژنتیکی
برای 738زوج تربت جامی

حقدادی-معاون دانشــکده علوم پزشــکی تربت
جام گفت :در ســه ماه اول امسال برای  738زوج
غربالگری ژنتیک رایگان انجام شــده اســت که از
این رقم نتیجه پرســش نامه  312نفر مثبت بوده و
برای مشاوره ژنتیک به مراکز آزمایشگاهی ژنتیک
مشهد ارجاع شدند.رحیمیان گفت:زوج ها برای
مشــاوره ابتدایــی و تکمیل پرســش نامه بــه مرکز
خدمات جامع ســامت شــماره  ۱شــهری (اقبال
الهــوری) مراجعــه کننــد تا در صــورت نیــاز برای
انجام مشاوره ژنتیک راهنمایی شوند و در صورت
بــارداری از تولــد نــوزادان دارای ناهنجاری های
مادرزادی پیشگیری شود.

تجمع مخالفان واکسیناسیون
کرونا در نیشابور
روز گذشــته تعداد معــدودی در مخالفــت با طرح
واکسیناســیون عمومــی کرونــا در میــدان امــام
خمینــی(ره) نیشــابور تجمــع کردند.بــه گزارش
خراسان رضوی ،این افراد که حدود  ۴۰نفر بودند،
با در دست داشتن پالکارد و دادن شعارهایی مانند
«واکسیناســیون اجبــاری ،توطئه جهانــی» و «نه
به واکسیناســیون عمومــی» در مقابل شــهرداری
نیشابور تجمع کردند.بیشتر این تجمعکنندگان
بانــوان بودند و حدود دو ســاعت در میــدان اصلی
نیشابور حضور داشتند .

فرماندارخلیلآبادخبرداد:

تصویب 3میلیارد در سازمان
شهرداری ها برای پروژه های
عمرانی خلیل آباد

حسین نوری -فرماندار خلیل آباد از تصویب یک و نیم
میلیارد تومان از محل اعتبارات کشور در سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشــور برای احداث
پل روستای کاهه وترمیم نقاط حادثه خیز در محور
تکمار به ســعدالدین  ،روکش آسفالت محور خلیل
آباد -بجســتان در حــوزه این شهرســتان  ،روکش
چهار کیلومتر آســفالت در بولوار ســردار دل ها در
ورودی هــای شــهر خلیل آبــاد و همچنیــن تامین
اعتبار 1/5میلیارد تومانی برای روکش آسفالت
 ۵کیلومتر از ســه راهی تکمار به ســمت خلیل آباد
 ،آسفالت مســیر هفت کیلومتری ایرج آباد به علی
آباد وتامیــن اعتبار برای مســیر روســتای ابراهیم
آباد خبرداد که طی امسال در شهرستان عملیاتی
خواهد شد .قاسم پور فرماندار شهرستان به همراه
سرپرست شــهرداری  ،رئیس شــورای شهر خلیل
آباد و مســئول امور اقتصادی ،اعتبارات و سرمایه
گذاری این شهرداری با چندین دستگاه اجرایی و
خدماتی در تهران دیدار و گفت وگو کرد .

مدیر جهاد کشاورزی گناباد با اشاره به خشکسالی بی سابقه در50سال اخیر تشریح کرد:

سیرتا پیاز روزگار سخت دامداران

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت :خشکسالی
بیســابقه در  ۵۰ســال اخیر ،شــرایط بحرانی
بســیار ســختی را به دامداران گنابــاد تحمیل
کــرده به طــوری کــه علوفــه مراتع شهرســتان
امســال حداکثــر جواب گــوی تامین نیــاز ۳۰
درصد دام موجود بوده اســت و ســهمیه نهاده
تخصیصیدولتینیزتنهابخشکوچکیازنیاز
دام را تامین میکند و از طرفی با وجود مکلف
شــدن بانکها به تأمیــن نقدینگــی دامداران،
بانکها بــه بهانه نبود منابع ،حمایــت الزم را از
دامداران نداشته اند و دامدار در شرایط بغرنج
فعلی به دلیــل تأمیــن نقدینگــی و هزینههای
سرسامآورخوراکوعلوفهمجبوراستتعدادی
از دامها را بفروشد یا دام مولد را روانه کشتارگاه
کند.نعمت ا ...غفوری کاخکی در گفتوگو با
ایســنا افزود :تغییرات شــدید اقلیمی کشور به
ویژه در شهرستانهای حاشــیه کویر و از جمله
شهرســتان گنابــاد یکــی از تلخترین ســالها
را بــرای دامــداران دام ســبک گنابــاد رقم زده
اســت.غفوری کاخکــی اظهار کــرد :تغییرات
اقلیمی در شهرستان ،باعث کاهش بیسابقه
علوفــه در مراتع شــد و خشکســالی بیســابقه
امســال کــه در ادامه ترســالیهای گذشــته به
وقوع پیوست ،دامداران را غافلگیر و مشکالت
شــان را تشــدید کرد.مدیــر جهــاد کشــاورزی
گنابــاد افــزود :بــه دلیــل کاهــش بارندگیها
که در  ۵۰ســال اخیر بیســابقه بوده ،امســال
پوشش گیاهی مراتع بسیار فقیر بود به طوری
کــه علوفه مراتــع شهرســتان ،حداکثــر جواب
گوی نیاز  ۳۰درصد دام موجود بود ه است.وی
افزود :با توجه به شرایط بحرانی ،حجم تقاضای
تأمین نهادهها در ابعاد کشــوری بــه حدی باال
رفت که دولت توانســت تنها بخش کوچکی از
نیاز نهادههای دامی دامــداران را تأمین کند،
از طرفــی بازار کشــش خرید دام مــازاد دامدار
را نداشــت و خســارت مضاعفــی به دامــداران

بخش کوچکــی از آن را میدانیم؛ حجم نیاز و
کمبود در کشــور عدد کمی نیســت به عنوان
مثال یک شهرســتان کوچک مثل شهرستان
گناباد در ماه بین  ۳۰۰۰تــا  ۴۰۰۰تن فقط
نهــاده دام ســبک و ســنگین یارانــه دریافت و
توزیع میکند که اگر این مقدار را به کل کشور
تعمیم دهیم حجم باالی نیاز مشــخص شده و
تأمین آن کار سادهای نیست.
•بانکها باید به فریاد دامداران برسند

تحمیل شــد.غفوری کاخکی گفت :ادامه این
رونــد ضربات جبــران ناپذیــری را به این قشــر
تولید کننده و زحمت کــش وارد کرد به طوری
که بخــش زیــادی از دام مولد به کشــتارگاهها
گسیل شــد و دامدار به دلیل تأمین نقدینگی و
هزینههای سرســامآور خوراک و علوفه مجبور
شد برای حفظ بخشــی از دام خود ،تعدادی از
دامها را بفروشــد.وی تصریح کرد :گستردگی
این مشکل در کشــور و احتماال مشکالت ورود
نهادههــای دامی به دلیــل تحریمهــا ،خارج از
توان دولت بــود و توانایی دولــت ،صرفا در حد
تأمیــن تخصیص ســهمیه ســرانه  ۳تــا  ۴کیلو
خوراک در ماه بود که این میــزان خوراک ،نیاز
پنج روز دام در ماه است.مدیر جهاد کشاورزی
گناباد تصریح کرد :یکی از راهکارها برای عبور
از این بحران ،سیاســت خرید دام مازاد توسط
شرکتپشتیبانیاموردامکشورواستانبوداما
خرید دام مازاد ،آن هم صرفا از شهرستانهای
عشایری و به صورت محدود ،دردی از مشکالت
دامداران دوا نکرد.
•بانکها دامداران را حمایت نکردند

وی تأکیــد کرد :بــا این کــه دولــت بانکها را

مکلف به تامین نقدینگی دامــداران کرد ،اما
بعضی بانکها بــه بهانه نبود منابــع از دامدار
حمایتــی نکردند.غفــوری کاخکــی دربــاره
برنامه حمایت از دامــداران در روزهای آینده
توضیح داد :با توجه به تغییر دولت و به تبع آن،
تغییرات وزارتی تا ردههای استانی و احتماال
شهرســتانی ،ممکــن اســت بــرای چنــد ماه،
تصمیمگیریها به تعویق بیفتد.او با بیان این
که در شرایط فعلی هیچ چیز قابل پیشبینی
نیســت و این موضوع هــم بیتاثیر در تشــدید
مشکالت ،حداقل برای مدت کوتاهی نخواهد
بود ،افزود :در سیاســتهای اعالم شده وزیر
جدید بر حمایــت از بخش تولید و کشــاورزی
تأکید شــده ،اما عملی شــدن آن نیاز به زمان
و تأمیــن منابع مالــی دارد که تحقــق آن فعال
قابل پیشبینی نیست.وی همچنین در پاسخ
به این پرســش که خشکســالی بیســابقه در
کشــور از جمله معضالتی است که ماههاست
با آن روبهرو هستیم و برای عبور از این بحران
و مدیریــت بهتر شــرایط ،قبل از ایــن که کارد
به استخوان دامدار برســد ،آیا نباید تدابیری
اندیشــیده میشــد ،گفــت :تامیــن نهــاده از
مسائل پیچیدهای است که ما در شهرستانها

فرمانده سپاه بردسکن اعالم کرد :

برگزاری  ۶۰برنامه فرهنگی و محرومیت زدایی طی هفته دفاع مقدس

علی نوری -فرمانده ســپاه ناحیه بردسکن
گفــت :در هفتــه دفاع مقــدس بیــش از ۶۰
عنوان برنامــه فرهنگی و محرومیــت زدایی
برگزار می شود .سرهنگ جنیدی در جلسه
هماهنگی و برنامه ریــزی هفته دفاع مقدس
و ســتاد اربعیــن اظهــار کــرد :مســئوالن در
هفته دفاع مقــدس ایثارگری های هشــت
سال دفاع مقدس برای نسل آینده و ترویج
فرهنگ ایثار و شــهادت را بازگو کنند.وی
افزود :در هفته دفاع مقدس تمام برنامه ها
با محوریت مردمی بودن برگزار می شــود.

شــرکت در نماز جمعه ،برگزاری شــب شــعر
عاشــوراییان ،نواختن زنگ ایثار و مقاومت ،
برگزاری یادواره شهدای گمنام و شرکت در
نماز جمعه بــا لباس بســیجی از جمله برنامه
های ایــن هفته اســت.فرمانده ســپاه ناحیه
بردســکن به برنامــه های محرومیــت زدایی

هفته دفاع مقدس اشــاره و بیان کرد :افتتاح
 ۶۰خانه محرومان ،توزیع  ۸۰۰بسته لوازم
تحریر با توجه به بازگشــایی مدارس ،افتتاح
پروژه آب رسانی به روستای فاطمیه و ویزیت
رایگان در مناطق محروم شهرســتان از دیگر
برنامه های این هفته است.

در متــن اعتراضــی کــه بــه تازگــی از طــرف
مدیرجهــاد کشــاورزی گنابــاد در فضــای
مجازی منتشــر شــده اســت نیز بــه حمایت
نکــردن بانکها اشــاره شــده و در ایــن متن
آمده اســت :در حالی که بیــش از  ۷۰درصد
گردش مالــی اقتصــاد شهرســتان در حوزه
دام و طیــور و بــاغ ها به ویــژه باغ های پســته
و صنایــع تبدیلی و تکمیلی شــیر و گوشــت و
سایر صنایع مرتبط با بخش کشاورزی است
و حدود ۱۰هــزار و  ۳۰۰خانــواده در حوزه
کشــاورزی و دام پروری شهرســتان فعالیت
دارند ،باوجود مصوبات استانی و تصمیمات
شــورای هماهنگــی ،بانکهــای اســتان از
دادن تسهیالت حتی با بهره  ۱۸درصد و یک
ساله به دامدار طفره می روند و دراین شرایط
سخت و بحرانی دامدار را حمایت نمیکنند.
نیاز شهرســتان بــه تســهیالت بانکــی برای
تامین نقدینگی در حــوزه دام و طیور۲۷۴ ،
میلیــارد تومــان بــه اســتان اعــام شــده که
پس از بررســی منابع در شــورای هماهنگی
بانکهای استان ،سهم گناباد در مرحله اول
 ۴۰میلیارد تومــان تعیین و به مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان ابالغ شده اما با گذشت
چند هفته از اعالم موضوع ،بانکها با اعالم
این کــه منابــع نداریم ،تــا کنون در ایــن باره
اقدامی انجام ندادهاند.

حجت االسالم دهقانی به عنوان
امامجمعهبجستانمنصوبشد
ســلیمی-طی مراســمی بــا حضــور مدیــر
نمایندگی شــورای سیاســت گــذاری ائمه جمعه
در استان ،حجت االســام دهقانی به عنوان امام
جمعــه بجســتان منصــوب شــد.مدیرنمایندگی
شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعه در اســتان
ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره امام جمعه فقید
مرحوم حجت االســام عبدی گفــت :امام جمعه،
به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در هر منطقه
است که باید برای رفع مشــکالت مردم با مدیران
دســتگاه های اجرایــی تعامل داشــته باشــد.وی
افزود:حجت االسالم دهقانی به عنوان امام جمعه
جدیــد شهرســتان معرفی می شــود وبایــد یادآور
شویم که امام جمعه فقید شهرستان در مدت کوتاه
حضــورش ،پایه گــذار زیر ســاخت هــای فرهنگی
خوبی بود و امیدواریم امام جمعه جدید این شــهر
هم بتواند با برنامــه ریزی ادامه دهنــده این راه در
شهرستان باشد.شــایان ذکر است حجت االسالم
ســیدجواد عبــدی ،امــام جمعــه فقید بجســتان،
شــانزدهم تیرماه امســال در ســانحه رانندگی در
اتوبان مشهد  -باغچه جان باخت.

مدیر کمیته امداد سبزوارخبرداد:

اهدای  ۳۸۰تبلت
به دانش آموزان نیازمند

مدیــر کمیتــه امــداد ســبزوار گفت  :بــه منظــور
بهرهمندی از آموزش مجازی ۳۸۰ ،دستگاه تبلت
به دانش آمــوزان نیازمند ســبزواری اهدا شــد.به
گــزارش خبرگــزاری صداوســیما  ،مدیــر کمیتــه
امداد ســبزوار گفت :از این تعداد ۳۳۰ ،دســتگاه
توســط واحد فرهنگی کمیته امداد و  ۵۰دستگاه
دیگر نیز توســط واحد زکات این نهاد وبا مشارکت
خیران ،خریداری و به دانشآمــوزان محروم اهدا
شد.داورزنی افزود :دو هزار دانشآموز سبزواری
زیر پوشش کمیته امداد هستند که بخشی از لوازم
تحصیلی این دانشآموزان بــی بضاعت ،از طریق
جشــن عاطفهها و کمک خیران ،به ویژه در فضای
مجازی ،تامین میشــود.وی ادامه داد :با توجه به
شرایط کرونایی ،برپایی پایگاه جشن عاطفهها در
ســبزوار محدود شــده و عمده کمکهای خیران و
نیکوکاران برای تامین لــوازم تحریر دانش آموزان
محروم ،از طریق فضای مجازی و مراکز نیکوکاری
جمع آوری میشود.

