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رئیسادارهتبلیغاتاسالمیبردسکنخبرداد:

آغاز طرح «مهرواره اوج»
با محوریت مساجد بردسکن

علــی نــوری -رئیــس اداره تبلیغــات اســامی
بردســکن گفت :طرح «مهرواره اوج» بــا محوریت
مساجد با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی
بر احیــای ســنت حســنه مواســات و همدلــی ،در
شهرستان بردسکن آغاز شده است .حجت االسالم
هادی شــکاری با بیان ایــن که هــدف از برگزاری
«مهــرواره اوج» ارتقای خدمترســانی مســاجد با
رویکرد حل مشکالت محالت است ،تصریح کرد:
جلب مشــارکت مردم ،شناســایی امامان جماعت
فعال و در نهایت کمک به برطرف کردن مشکالت
محالت ،از آثــار مثبت «مهــرواره اوج» خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی بردسکن با اشاره به
این که در اجرای طرح مهرواره ،روحانیون و امامان
جماعت مســاجد شهرستان ،مســائل و مشکالت
محــات خــود را در حوزههــای مختلــف همچون
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...رصد میکنند،
گفت :روحانیــون و امامــان جماعت پــس از رصد
مســائل ،با جذب افــراد توانمند و همــکاری مردم
برای حل مشــکالت محالت اقــدام میکنند .وی
کارآفرینی و اشتغال ،سالمت ،خیریه و بستههای
معیشــتی ،آمــوزش ،خانــواده ،مناجــات و دعــا و
استغفار ،آرامش روانی ،تربیت نیرو و ...را از جمله
محورهــای مهم فعالیت مســاجد در مهــرواره اوج
دانست .حجت االسالم شــکاری با بیاناین که در
طرح «مهرواره اوج» مساجد مرکز کمک و همیاری
مردم میشــوند ،تصریحکرد :با توجه به نقش مهم
ائمه جماعات در مساجد ،این افراد به عنوان محور
طــرح ،در خدمترســانی بــه مــردم نقشآفرینــی
میکنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی
خراسان رضوی خبرداد:

ضبط تعدادی از ابزار آالت
حفاری غیرمجاز در قوچان

فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی خراســان رضــوی از ضبــط ابــزار
آالت حفــاری ســودجویان و حفــاران غیرمجــاز با
همــکاری نیروهای انتظامی و قضایی شهرســتان
قوچان خبر داد.به گزارش روابطعمومی ادارهکل
میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
خراسان رضوی ،سرهنگ محمدعلی مدیر افزود:
با پیگیریهای اداره میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی قوچــان و تعامــل خــوب مقامــات
قضایی شهرســتان ،تعدادی از ابــزار آالت حفاری
غیرمجاز که توقیف شــده بود ،با رای قاضی تعیین
تکلیف شد.وی ادامه داد :دو دستگاه موتور برق ،دو
دستگاه هیلتی و چند دیلم ،بیل و کلنگ با دستور
دســتگاه قضایی به نفع اداره کل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی ضبط شد.ســرهنگ
مدیر تصریح کرد :خوشبختانه با همکاری نیروهای
امنیتــی ،انتظامــی ،قضایــی و همچنین بــا فعال
شــدن انجمنهــای میراثفرهنگــی ،بــه حفــظ
میراث فرهنگی توجه بســیار و موجب شده تا همه
دستگاههای دولتی ،غیردولتی و عموم شهروندان
خود را در صیانت و برخورد با تخریبگران میراث
فرهنگی شریک و دخیل بدانند.

رونمایی از مرکز واکسیناسیون
عمومی در شاندیز
همزمان با آغاز هفته گرامی داشت دفاع مقدس،
ازمرکز واکسیناســیون شــاندیز مزین به نام شهید
حــاج قاســم ســلیمانی ،رونمایی شــد.به گزارش
خبرگزاری صداوسیما  ،فرماندار شهرستان طرقبه
شــاندیز با اعالم رونمایی از مرکز واکسیناســیون
عمومی شــاندیز گفت :بــا راه انــدازی ایــن مرکز
و تالشهــای کادر درمــان ،امیدواریــم وضعیــت
شــیوع بیماری کرونا در شهرســتان هر چــه زودتر
به وضعیت ســفید برگردد .سیدحســن حســینی
افزود :با افتتاح مرکز واکسیناســیون در شــاندیز،
عالوه بر مراکز درمانی ،از ساعت  ۷:۳۰تا ۱۹طرح
واکسیناسیون افراد باالی ۱۸سال اجرا میشود.
بــه گفتــه وی ،در ایــن مرکــز از ســه نــوع واکســن
سینوفارم ،برکت و آسترازنکا استفاده میشود.

مدیرکل بهزیستی استان:

قانون حمایت از معلوالن
نیاز به اصالح دارد

مدیــرکل بهزیســتی اســتان گفــت :قانــون جامع
حمایــت از معلوالن که تاکنون دو بار اصالح شــده
باز هــم نیاز به اصالحــات جــدی دارد و امیدواریم
در ایــن زمینــه تــاش بیشــتری از ســوی مجلس
شورای اسالمی ،شــورای عالی انقالب فرهنگی،
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ســایر نهادهای
مسئول شــود .فیروزی در گفت و گو با ایرنا افزود:
قانون گذاران اگرچه در ســالهای گذشته تالش
بسیاری در این زمینه داشته اند و دست کم سه بار
به این حوزه ورود کردهاند اما باید در نظر داشت که
هیچ قانونی دایمی نیست و همیشه جای اصالح و
بهنگری وجود دارد.

اخبار

۷

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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فرماندار طرقبه شاندیزمطرح کرد:

نجات سنگ نگاره ها مستلزم تغییر درقانون
محمــد بهبــودی نیا-پــس از اعالم خبر آســیب
دیدن برخی سنگ نگاره های دیزدر ،روزنامه
خراسان رضوی ،گزارشــی با عنوان «ادعای
تخریــب دوبــاره ســنگنگارههــای دیــزدر و
فک پلمب معدن» به چاپ رســاند .گزارشــی
کــه در آن تعــدادی از ســواالت مــا بــه دلیــل
پاســخگو نبودن مســئوالن میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دســتی استان بی پاسخ
ماند .روز گذشــته نیــز تعــدادی از گروه های
حامی محیط زیســت این شهرســتان و شــهر
مشــهد به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر
ســنگ نگاره های این منطقه در محل حاضر
شدند.فرماندار طرقبه شــاندیز در گفت و گو
با روزنامه خراســان رضــوی در پاســخ به این
سوال که چرا یک بار برای همیشه و به صورت
قاطع جلوی فعالیت معدنی که با وجود اخطار
مسئوالن و فک پلمب محل ،اقدام به فعالیت
مجــدد کــرده ،گرفته نمی شــود؟ گفــت :در
ســال های گذشــته مالــکان معدنــی که در
نزدیکی ســنگ نگاره هــای باســتانی دیزدر
قرار دارد مجوزهای الزم را برای اســتخراج
سنگ دریافت کرده بودند و در آن زمان برای
بهره برداری از معادن نیز به دریافت مجوز از
میراث فرهنگی و دیگر نهادها از جمله منابع
طبیعی نیاز نبوده و این موضوع مشکالتی را
ایجاد کرده است و هر زمان ،هر نهادی قصد
تعطیلی این معادن را داشته باشد ،خساراتی
به معدنکار وارد می شــود که او مــی تواند در

•چند معدن در محدوده سنگ نگاره های
شهرستان تعطیل شده است

برابر این خسارت ها ادعاهایی را مطرح کند.
از طرفی تعداد زیــادی از کارگران بیکار می
شــوند اما تمام این موارد نفــی کننده ارزش
تاریخی سنگ نگاره ها نیست ،به همین دلیل
تضادی در زمینه حفظ منافع معدنکار و لزوم
حفظ ســنگ نگاره ها بــه وجود آمده اســت.
سید حسن حســینی افزود :ســازمان میراث
فرهنگــی و گردشــگری ،چند بار تــا امروز از
معدنکار شــکایت کرده و چند بــار این معدن
پلمب شــده اما ســوال ما و دادســتان طرقبه
شــاندیز این اســت که بعد از تعطیلی معدن،
خسارات را چه کسی پرداخت می کند؟
وی افــزود :جلســات زیــادی بــا معدنــکاران

داشته ایم و در این جلسات معدنکاران اعالم
کــرده انــد مجوزها به صــورت کامــا قانونی
صادر شده اســت و آن ها حاضرند در صورت
تامیــن خســارت هــا معــدن را تعطیــل کنند
اما مرجعــی در قانون برای تامین خســارات
مشــخص نشــده است.حســینی درپاسخ به
ســوال دیگر ما مبنی براین که آیــا فک پلمب
معدن توسط معدنکاران به عنوان یک تخلف
بررســی و بــا آن برخورد شــده اســت ،گفت:
این موضوع در دســت بررســی اســت و قطعا
در صورت اثبات فک پلمب ،توســط دستگاه
قضــا برخوردهــای الزم در دســتور کار قــرار
می گیرد.

حسینی در ادامه به تعطیلی تعدادی از معدن
های اطــراف ســنگ نگاره هــا در شهرســتان
طرقبه شــاندیز اشــاره کرد و گفت :در طرقبه
شــاندیز بیش از  18هزار ســنگ نــگاره وجود
دارد که در محدوده این سنگ نگاره ها چندین
معدن وجــود داشــته کــه در گذشــته فعالیت
هایی داشــته اند و تــا امروز تعــدادی از معدن
کاران برای جلوگیری از تخریب ســنگ نگاره
ها تصمیم به ســاخت ژئوپارک و ژئوتوریســم
گرفته اند و برداشت سنگ متوقف شده است
اما طبیعتــا همه معدنکاران حاضــر به این کار
نیستند و تنها در صورت دریافت مبلغی معادل
ارزش معدن حاضر به تعطیلی معادن هستند
و تنها راهکار الزم ورود مســئوالن قوه مقننه و
مجریه اســت تا با تغییراتــی در قوانین مربوط
به معــادن ،زمینه های الزم را بــرای حفظ این
سنگ نگاره ها و دیگر آثار تاریخی فراهم کنند
به این معنــا که قانونــی وضع شــود و محلی را
برای تامین خسارت معدنکاران مشخص کند
تا در صورت کشــف هــر اثر تاریخــی بالفاصله
فعالیت معدن تعطیل شــود.وی خاطر نشــان
کرد :تا زمان تغییــر این قوانین ،مــا و مقامات
قضایی و اعضای شورای تامین ،تخریب سنگ
نگاره ها را محکوم می کنیم و پشتیبان حامیان
محیط زیســت و آثار فرهنگی کــه در ثبت این
سنگ نگاره ها تاثیر بسزایی دارند ،هستیم.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعالم کرد:

صنایع تبدیلی استان10درصد ظرفیت تولید محصوالت زراعی وباغی
علی نوری -مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی
خراســان رضوی اعــام کرد :خراســان رضــوی با اعطــای بیش
از هــزار و  200پروانه صنایع تبدیلــی ،مقام اول کشــور را در این
حوزه دارد و تولید ســاالنه محصوالت زراعی وباغی استان بیش
از 7.5میلیون تن است که واحدهای صنایع تبدیلی استان بیش
از  10درصــد تولیــد ظرفیــت دارند .مجید رضایــی فریمانی در
حاشــیه بازدید از چند واحد صنایع تبدیلی شهرستان بردسکن
به خبرنگار ما گفت :واحدهایی که از ســازمان جهادکشــاورزی
پروانه بهره برداری گرفته اند ،در هفت ســرفصل از جمله صنایع
خوارکدام،لبنی،زراعیوباغی،شیالت،انبارونگهداریوسایر
و بیش از  90درصد این واحدها در بخش کشاورزی و دامپروری
فعالیت دارند .وی با اشــاره به این که از انتهای ســال  ۹۵صنایع
تبدیلی محصوالت کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار
کرده اند ،گفت :اشــتغال زایــی ایجاد شــده در این تعــداد واحد
صنایع تبدیلی در اســتان ،بیش از  17هزار نفر اســت و به همین
تعداد واحد فعال در استان ،پروانه بهره برداری خود را از سازمان
صمت دریافت کرده اند که اشــتغال زایی آن ها هــم بیش از 15
هزار نفر اســت اما متاســفانه هنوز پروانه خود را به سازمان جهاد
کشــاورزی انتقال نداده اند .وی ادامه داد :در بســیاری از مواقع

اصرار داریم ســرمایهگذاران به دلیل صدور پروانه بیش از اندازه
در صنعتی خاص ،به دنبال آن نروند؛ از جمله تولید شــیر استان
اندازه مشخصی دارد و اگر کسی بخواهد در بخش لبنی فعالیت
داشته باشد ،به سهمیه شخص دیگری لطمه وارد میکند و باعث
ایجاد رقابت ناســالم در صنایع استان میشــود .وی اظهار کرد:
بسیاری از افراد مقاومت می کنند و موافق این موضوع نیستند که
کار جدیدی را راهاندازی کنند و بیشترین ظرفیت صدور پروانه در
بخشهای لبنی ،خوراک دام ،رب و کنسرو بوده است که برخی

فرماندار خوشاب با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس خبرداد:

توزیع بسته های معیشتی و ارائه خدمات پزشکی رایگان
ملکی -فرماندار خوشــاب با اعالم برنامه های
هفته دفاع مقدس گفــت :در تقویم جمهوری
اســامی ایــران  31شــهریور یادآور رشــادت
ها ،ایثارگری ها و فداکاری های انسان هایی
اســت که زیباترین صحنه هــا را در کره خاکی
خلــق کــرده انــد .وی افزود  :اجــرای برنامــه
هایــی نظیر طــرح « یک کتــاب ،یک شــهید»،
اهــدای جهیزیه بــه نوعروســان شهرســتان و
توزیــع بســته هــای معیشــتی از برنامــه های
تدارک دیده شده در این هفته است.امان ا...
خدمتگزار فرماندار خوشاب با تاکید بر این که
هفته دفاع مقدس فرصتی است برای معرفی
و شناســاندن حماســه عظیم ایثار و رشــادت
رزمنــدگان اســام و شــهدا بــه نســل جدید و

فرزندانمــان ،گفــت :از همــه پیش کســوتان
عرصه دفــاع مقــدس و ادارات مختلف و مردم
عزیز و شهید پرور شهرســتان خوشاب دعوت
می کنیم بــا رعایت پروتــکل های بهداشــتی
این هفته بــزرگ را گرامی بدارنــد و در برنامه
های آن شرکت کنند.خدمتگزار رئیس ستاد
گرامی داشــت هفته دفاع مقدس در خوشاب
نیز بــا بیان ایــن که برگزاری مراســم شــبی با
قرآن در جــوار شــهدای گمنــام ســلطان آباد
و همچنیــن افتتــاح خانه های ســاخته شــده
در طــرح محرومیت زدایی بســیج ســازندگی
خوشاب از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس
در خوشاب است ،افزود :ارائه رایگان خدمات
پزشکی و دام پزشکی از دیگر برنامه ها ست.

از آن هــا  4تا  5برابــر ظرفیت تولیدی اســتان فعالیــت دارند و به
نوعی این واحدها در استان اشباع شده است و بانک ها هیچ گونه
تسهیالتی به این دسته از واحدها پرداخت نمی کنند .وی اظهار
کرد :از مجموع بیــش از  170ترمینال ضبط و فراوری پســته در
استان  55واحد آن مربوط به بردسکن است که یکی از مشکالت
این واحدها بحث رها سازی پساب آن هاست و تا زمانی که مدیران
ترمینال ها مشکل زیست محیطی خود را حل نکنند ،پروانه بهره
برداری برای آن ها صادر نمی شــود و هیچ سهمیه سوختی به آن
ها تعلق نمی گیرد .وی یک خبر خوش هم به باغداران داد و گفت:
با توجه به این که نگهداری محصوالت در سردخانه ها ماندگاری
آن ها را افزایش می دهد ،کسانی که متقاضی احداث سردخانه
باشــند ،ســازمان جهادکشــاورزی این آمادگی را دارد که مجوز
احداث سردخانه را در مقیاس  50تا  200تن ،در محل برداشت
محصول صادر کند .وی افزود :تولید ســاالنه محصوالت زراعی
وباغی استان بیش از 7.5میلیون تن است که واحدهای صنایع
تبدیلی استان بیش از 10درصد تولید ظرفیت دارند .وی تصریح
کرد:هدفگذاریاستاندرایجادواحدهایصنایعتبدیلی100
فقره است که ازابتدای امسال تاکنون  53فقره آن تحقق یافته و
برای متقاضیان نیز پروانه صادر شده است.

رئیس اداره آب و فاضالب فریمان خبرداد:

ارتقای شبکهآب رسانی سعدآبادو سنگ بست فریمان
اصغری -شبکه آب رسانی روستاهای سعدآباد
وسنگبستفریمانبهطول160متراصالح
شــد و ارتقا یافت .رئیــس اداره آب و فاضالب
فریمان گفــت :با توجه به فرســودگی لوله در

برخی نقاط روستای سنگ بســت ،اداره آب
و فاضالب شــهر فرهادگرد اقــدام به اصالح
شبکه به طول  60متر کرد و تمامی انشعابات
مسیر بازسازی و ترمیم شد.

شهرستان ها

آغاز پروژه تصویرگری
شهدای فریمان

اصغــری -بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس پــروژه
تصویرگریونقاشیعکس شهدایفریمانوشهدای
شــاخص کشــور روی دیوارهای شــهر فریمان کلید
خورد .به گزارش خراسان رضوی ،فرمانده مقاومت
بســیج ناحیه فریمان در این باره گفت :ایــن پروژه به
منظور پاسداشــت یاد و خاطره شــهدای فریمان و به
همت دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و
با کمک خیران و نیکوکاران آغاز شده است .سرهنگ
پاسدار اکبری با اشاره به این که تصویرگری و نقاشی
عکس شهدا را هنرمند نامدار فریمانی ،امین هنرتبار
که از تصویرگران شهدای مدافع حرم در کشور سوریه
اســت ،انجام می دهــد ،گفت :قــرار اســت این طرح
به طــول  2کیلومتر در مدت دو ســال روی دیوارهای
شهرها و روستاهای شهرستان فریمان اجرا شود.

رئیس اداره مخابرات چناران خبرداد:

برقراری ارتباط 15هزارخط تلفن
ثابت چناران

باقــری -رئیــس اداره مخابــرات چنــاران از برقــراری
ارتباط15هزار خطتلفنثابتچناران کهازصبحروز
دوشنبه به دلیل  خرابی یونیت های کنترلی و سوئیچ
مرکزی دچــار اختالل وقطعی شــده بــود ،خبر داد.
ادریس زاهدی رئیس اداره مخابرات چناران گفت :با
همتوتالشدوروزگذشتهکارشناسانومتخصصان
فنی اعزامی از مرکز اســتان ،پس از شناسایی عیوب
وتعویضقطعاتمعیوب،سوئیچمرکزتلفنولیعصر
(عج) شهر چناران به حالت عادی و طبیعی برگشت.
ادریــس زاهــدی افزود :هــم اکنــون ارتبــاط تمامی
خطوط  15هزار تلفن ثابت مشــترکان شهر چناران
برقرار شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد .گفتنی
استتمامیخطوطتلفنثابتشهریچنارانازصبح
روز دوشــنبه به دلیــل خرابی یونیت هــای کنترلی و
سوئیچ مرکزی دچار اختالل وقطعی شده بود.

مدیر کل دام پزشکی خراسان رضوی:

طرح کمک مومنانه برای
دامداران تحت پوشش
کمیته امداد اجرا می شود

مدیر کل دام پزشکی اســتان گفت :همزمان با هفته
دام پزشکی ۱۶،تا ۲۳مهر ،طرح کمک مومنانه برای
دامدارانگروههدف،اجرامیشود.جواداعلمی،این
اقدامراخدمتیجهادیازخانوادهدامپزشکیاستان
در سال حمایت از تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
دانست که به مناسبت هفته دام پزشکی و در  ۲۰مهر
امســال ،برای دامداران تحت پوشــش کمیته امداد
مستقر در هشت روستای مشهد اجرا خواهد شد.وی
افزود:باتوجهبهشرایطخاصسال ۱۴۰۰ومصادف
شدن  ۱۴مهر روز ملی دام پزشکی با تعطیالت پایان
ماه صفر و شــهادت امام رئوف ،حضرت رضا(ع) و نیز
شرایط خاص منبعث از بیماری کرونا ،اعضای ستاد
استانی گرامی داشت روز ملی دام پزشکی در استان،
در پی نشست هم اندیشی تصویب کردند برای ارائه
خدمات جهادی به اقشــار محروم در خصوص تامین
ســامت دام و طیور و کمــک به تولیدات روســتایی،
طرحکمکمومنانهدربرخیروستاهایتحتپوشش
کمیتهامداددرمشهدبهمرحلهاجراگذاشتهشودودر
صورت موفقیت ،این طرح ،در نقاط بیشتری از استان
و در بازههای زمانی دیگر اســتمرار داشته باشد.وی
گفت :طی این طرح ،به دامداران تحت پوشش کمیته
امدادبااقالمونهادههایینظیردارو،واکسن،سمومو
درصورتامکانمکملوخوراکدامبهصورترایگان
کمک خواهد شد و در اجرای آن اداره کل دام پزشکی
اســتان ،نظــام دام پزشــکی اســتان ،دانشــکده دام
پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات
واکسنوسرمسازیرازیشعبهشمالشرقبهعنوان
دســتگاههای عضو ســتاد بزرگداشــت روز ملی دام
پزشکی ،مشارکت خواهند داشت.

