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مسئولستادنمازجمعهبردسکناعالمکرد:

کمک  60میلیونی زوج بردسکنی
برای آزادی زندانیان جرایم
غیرعمد

علی نوری -مســئول ســتاد نمازجمعه بردسکن
گفــت :زوج بردســکنی به نــام های حاج حســین
قلی پور و حاجیه خانم فاطمه شــمس برای آزادی
زندانیان جرایم غیرعمد مالی  600میلیون ریال
کمک کردنــد .حجت االســام محرم مصــوری با
اشاره به این که بخشش ،گذشت و کمک به همنوع
از تاکیدات دین مبین اســام اســت ،به خراســان
رضــوی گفــت :ایــن دو نیکــوکار تصمیــم گرفتند
بــرای آزادی زندانیــان جرایم غیرعمــد مالی 60
میلیــون تومان کمک کننــد که این مبلــغ از طریق
ســتاد نمازجمعه بــه انجمــن حمایــت از زندانیان
شهرستان داده شد و چه بهتر که ما به این امر توجه
بیشتری کنیم و در راه رضای خداوند گام برداریم.
این زوج خدمت به خانواده مددجویان ،خشنودی
خدا و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را از
اهداف خود ذکر کردند .درجلســه ای که با حضور
امام جمعه ،معاونت فرمانداری ،فرماندهان نیروی
انتظامی و سپاه و اعضای ستاد نماز جمعه بردسکن
برگزار شد ،از این دو نیکوکار تجلیل به عمل آمد.

مدیرکلاموراتباعخارجیاستانخبرداد:

افزایش تا  50درصدی ورود
غیرمجاز از مرزهای شرق استان

مدیــرکل امــور اتباع خارجی اســتان گفــت :ورود
غیرمجاز متجاوزان مرزی به خــاک ایران از طریق
مرزهــای شــرق اســتان در پی تســلط طالبــان در
افغانســتان نســبت بــه پیــش از آن تــا  ۵۰درصــد
افزایــش یافتــه اســت .هاشــمی در گفــت و گــو با
ایرنا افزود :روزانه  ۵۰۰تــا  ۸۰۰متجاوز مرزی از
افغانســتان وارد خراســان رضوی میشــوند .وی
ادامه داد :این افراد پــس از ورود غیرمجاز به ایران
توســط مرزبانــان جمهوری اســامی بازداشــت و
پس از طی مراحل قانونی از طریق گذرگاه رسمی
دوغارون به افغانستان بازگردانده میشوند.

باران پاییزی در راه استان
کارشــناس مرکز پیشبینی هواشناســی اســتان
گفت :بارشهای رگبــاری همراه بــا کاهش قابل
مالحظه دمــای هوا طــی روزهای ابتدایــی هفته،
استان را فرا میگیرد .عنایتی در گفت و گو با ایرنا
افزود :بارشهای پاییــزی عصر یک شــنبه تا ظهر
دوشــنبه همراه با وزش باد اغلب در نیمه شــمالی
استان رخ خواهد داد .وی با اشاره به روند کاهش
دمای هــوا در اســتان از روز یک شــنبه ،ادامه داد:
بیشینه دمای هوای مشــهد روز شنبه به  ۳۶درجه
خواهد رسید ولی تا روز دوشنبه  ۱۰درجه کاهش
خواهد داشــت .بیشــینه دمــای هوای مشــهد در
روزهای یک شــنبه و دوشــنبه به ترتیــب  ۳۲و ۲۶
درجه سلسیوس پیشبینی شده است.
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

بیابان زدایی در  ۱۵هزار هکتار
از اراضی استان اجرا می شود

صفری -مدیرکل منابع طبیعی استان گفت:
امســال عملیات بیابــان زدایــی در  ۱۵هزار
هکتــار از اراضــی خراســان رضــوی انجــام
خواهد شد که از این میزان  ۲۷۰۰هکتار در
گناباد بــا اعتبار  1.6میلیــارد تومان صورت
خواهد گرفت .محسن فنودی افزود۳۰۰ :
میلیارد ریال طی امســال برای اجرای طرح
های بیابان زدایی در این اســتان اختصاص
یافت که  ۲۵۰میلیارد ریــال آن از اعتبارات
ملــی و  ۵۰میلیــارد ریــال اســتانی اســت.
محســن فنودی افزود :بر این اســاس میزان
اعتبارات بیابان زدایی اســتان طی امســال
در مقایســه بــا ســال گذشــته دو برابر شــده
است .وی گفت :با صرف این مبلغ  ۱۵هزار
هکتــار عملیــات بیابــان زدایی با مشــارکت
مــردم و جوامع محلــی در این اســتان انجام
می شود که  ۲هزار و  ۷۰۰هکتار آن با هزینه
 ۱۶۰میلیــارد ریال مربوط به گناباد اســت.
فنــودی از اجــرای عملیــات هــای مختلــف
نهال کاری و کنترل روان آب و بیابان زدایی
در بیــش از  ۳۰۰هــزار هکتــار اراضــی این
اســتان طی ســال های گذشــته خبــر داد و
افزود :سطح اراضی استان خراسان رضوی
 11.6میلیــون هکتار بوده کــه از این میزان
 8.2میلیــون هکتــار منابع طبیعی اســت و
حفاظــت از آن صــورت میگیــرد .مدیرکل
دفتر امور بیابان ســازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور گفت :بیابان زایی ،توفان
های ماسهای و گرد و خاک ،ساالنه  ۳۰هزار
میلیارد ریال به زیرســاخت ها در بخشهای
مختلف کشور خســارت وارد میکند .وحید
جعفریــان در حاشــیه بازدید از طــرح نمونه
اســتانی بیابــان زدایــی در منطقــه عمرانی
گناباد افزود :از مجمــوع  ۳۰میلیون هکتار
منطقه تحت تاثیر فرســایش بادی در کشــور
 13.5میلیون هکتار از نظر ابعاد خسارت به
عرصه های زیست انسانی و زیرساختی نظیر
جاده ها ،کارخانجــات ،فرودگاهها ،اراضی
کشــاورزی و روســتاهای بحران زا یــا کانون
بحرانــی اختصــاص دارد .وی گفت :کشــور

ا ز میان خبر ها

ما بــه دلیل قــرار گرفتن در منطقه خشــک و
نیمه خشک از نظر بیابان زایی بسیار آسیب
پذیر اســت و از بین رفتن اراضی کشاورزی،
افزایش مهاجرت از مناطق روستایی و تبدیل
نیروهای تولیــد کننده در روســتاها به افراد
حاشــیه نشــین در شــهرهای بزرگ و تهدید
صنایع و منابع زیست محیطی از جمله تبعات
گسترش بیابان زایی است .جعفریان اظهار
کرد :بروز خشکســالی های اخیر تاثیر قابل
توجهی بر وضعیت اکوسیســتم های مناطق
بیابانــی داشــته و هجوم ماســه هــای روان،
توفان و گرد و خــاک را افزایش داده اســت.
وی افزود :در این شــرایط با توجه به وســعت
خســارت هــا منابــع اعتبــاری بــرای مقابله
بــا بیابــان زایــی در کشــور محدود شــده که
نیازمند توجه جدی اســت و دولت سیزدهم
باید بــه مقولــه بیابانزدایــی به عنــوان یک
اولویــت اصلــی و زمینه ســاز بــرای هرگونه
فعالیت های توسعه ای عنایت خاص داشته
باشــد .جعفریــان ادامــه داد :در این صورت
میتوان زیرســاخت ها و حضور روســتاییان
برای اسکان در مناطق روســتایی را امن و از
مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری کرد .وی
گفت :بــا عنایت بــه ظرفیت هــای اقتصادی
خــاص مناطــق بیابانــی میتــوان در کنــار
فعالیت های بیابان زدایی بــا حمایت دولت
طرح هایی مانند پرورش دام ،تولید گیاهان
دارویی ،توســعه نیروگاه های خورشــیدی و
بادی و توســعه طبیعت گردی توسط مردم و
جوامع محلی را اجرا کرد .جعفریان ایجاد و
توسعه زیرساخت ها از طریق مشارکت آحاد
جامعــه از جمله جوامع بهرهبــردار در عرصه
های مناطق بیابانی را از سیاســت های مهم
این ســازمان طی امســال ذکــر کــرد .وی با
اشاره به اجرای طرح الگوی مشارکتی توسعه
جنگل های دست کاشت در مناطق بیابانی
طی ســال هــای گذشــته در کشــور افــزود:
خراســان رضوی در سال گذشــته اقدامات
خوبی برای الگوســازی و انجام این فعالیت
ها داشته است.
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با حضور استاندار در تایباد انجام شد

بهره برداری از سیلوی
 ۳۰هزار تنی و جاده بینالمللی
دوغارون  -اسالم قلعه

با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی
از مسئوالن استانی و شهرستان تایباد ،دو
پروژه جــاده ترانزیتی گمــرک دوغارون به
اسالم قلعه و سیلوی مکانیزه  30هزارتنی
که بــه ترتیب بــا هزینــه  10میلیــارد و 25
میلیــارد تومان احداث شــده بــود ،به بهره
برداری رسید.به گزارش خراسان رضوی،
جاده بین المللــی دوغارون  -اســام قلعه
به طــول ۵۰۰متر بــا هزینــهای افــزون بر
۱۰۰میلیــارد ریال در مدت ســه ماه آماده
افتتاح و بهره برداری شد .همچنین سیلوی
فلزی تمام مکانیــزه  ۳۰هزار تنــی ذخیره
ســازی گندم شــهر کاریز با هزینــه بیش از
 250میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش
خصوصی ساخته شــده است.استاندار در
حاشــیه افتتاح جاده بین المللی دوغارون
 اســام قلعه گفت :گمرک دوغارون یکیاز مهــم تریــن کانونهای اقتصادی شــرق
کشــور و در زمــره پنج گمــرک فعــال و برتر
کشــور قــرار دارد و هــم اکنــون  ۵۰درصد
کاالهای صادراتی خراسان رضوی از معبر
زمینی دوغارون به افغانســتان و بازارهای
هدف این کشور ارسال میشود .معتمدیان
افزود :با توجه به این که مرز دوغارون اولین
ورودی به کشور از سمت افغانستان به شمار
میرود ،ســامان دهی ایــن دروازه طالیی
اهمیت ویــژهای دارد که تاکنــون اقدامات
خوبی در این زمینه انجام شــده است .وی
گفت :به طرحهای دارای توجیه اقتصادی
و اشتغال زا در این استان تسهیالت کم بهره
پرداخت میشــود.معتمدیان همچنین در
مراسم بهرهبرداری از سیلوی مکانیزه ۳۰
هزار تنی ذخیره گندم شهر کاریز شهرستان
تایباد خراســان رضوی اظهار کرد :یکی از
مهم تریــن برنامههــای دولت رفــع موانع و
مشــکالت پروژه های اســتانی است که در
سفرهای شهرســتانی به بررسی مشکالت
پیش روی آن ها خواهیــم پرداخت و موانع
آن هــا را رفــع خواهیم کــرد .وی بــه ایجاد

درآمدهــای پایــدار بــرای شــهرداریهای
اســتان اشــاره کــرد و افــزود :شــهرداری
های شهرســتان های اســتان باید با کسب
درآمدهــای پایــدار در این زمینــه خودکفا
شــوند .فرماندار تایبــاد نیز در این مراســم
گفت :سیلوی فلزی تمام مکانیزه  ۳۰هزار
تنی ذخیره سازی گندم شهر کاریز با هزینه
بیش از 250میلیارد ریال از محل اعتبارات
بخــش خصوصــی ســاخته شــده اســت.
محســن ســیاح افزود :با افتتاح این سیلو،
برای  ۱۵نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد
شده اســت و شــهر کاریز در پنج کیلومتری
شهرستان تایباد قرار دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری،
بازدیــد از شــهرهای کاریــز و مشــهد ریزه،
بازدید از روستای محروم محمدآباد قدس
و روستای دوغارون ،بازدید از مرز و گمرک
دوغــارون بــه منظور بررســی مشــکالت و
احصــای نیازهــا ،دیدار چهــره به چهــره با
مردم روستاها و برگزاری جلسه جمع بندی
ســفر و بررسی مشــکالت با حضور مدیران
اســتانی و محلی از جمله برنامههای ســفر
اســتاندار خراســان رضوی به شهرســتان
مــرزی تایبــاد بــود معتمدیان،درخصوص
مشکالت شهر کاریز گفت :پس از پیگیری
هــای کارشناســی اگــر از لحــاظ قانونــی،
جمعیت و وســعت مشــکلی وجود نداشته
باشد ،موانع را رفع خواهیم کرد .شهرداری
ها نیازمند درآمدهای پایدار هســتند و این
موضــوع در دســتور کار قــرار گرفته اســت
و پنــج میلیــارد ریال اعتبــار به شــهرداری
کاریز تخصیص خواهد یافت.

برگزاری مراسم یادواره 48شهید
اسحاق آباد زبرخان
نجم الشــریعه -به مناســبت هفته دفاع مقدس،
طی مراســمی یادواره  ۴۸شــهید واالمقام بخش
اسحاق آباد زبرخان در مسجد جامع شهر اسحاق
آباد برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی ،در این
مراسم امام جمعه شهر اســحاق آباد نتیجه روحیه
اســتقالل طلبی و آزادی خواهی مردم در ابتدای
پیــروزی انقــاب اســامی را ایثارگری مــردم در
دفاع مقــدس بیان کرد و افــزود :امــروز امتداد آن
کار و آن ایثارگری وظیفه ما و مســئوالنی است که
در پســت های مختلف حضور داریــم و باید این راه
را ادامه دهیم.ســخنرانی حجت االســام رضوی
از اســتادان حوزه علمیه ،اجرای ســرود خواهران
بســیج حوزه امام صادق(ع) ،دکلمه فرزند شــهید
دشــتی و روایتگری دفــاع مقدس توســط جباری
از یــادگاران دوران جنگ تحمیلــی از دیگر برنامه
های این مراسم بود .این مراسم به همت ستاد نماز
جمعه ،بخشــداری ،شــهرداری و حوزه بسیج امام
صادق(ع) اســحاق آباد برگــزار شــد.در پایان این
مراسم از خانواده های ایثارگران و رزمندگان دفاع
مقدس اسحاق آباد تجلیل شد.

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد

اعزام نمادین بسیجیان به
جبهههای دفاع مقدس در بردسکن

علی نوری -در گرامی داشــت هفته دفاع مقدس
و همزمان با اختتامیه آموزش دوره تکمیلی بسیج
گــردان امــام حســین(ع) بردســکن ،در حرکتــی
مشــترک بــا همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج،
مسئوالن دستگاه های اجرایی و خدماتی ،آموزش
و پرورش ،بســیج دانشجویی و بنیاد شــهید و امور
ایثارگــران ،کاروان نمادیــن اعــزام بســیجیان بــا
عنــوان کاروان راهیان کربال در محل ســپاه قدیم
بردســکن محل اعــزام رزمنــدگان در دوران دفاع
مقدس به جبهه ها ،اعزام رزمندگان به جبهه شبیه
ســازی شد .ســرهنگ علیرضــا جنیــدی فرمانده
سپاه بردسکن ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دست
اندرکاران برگزاری این حرکت فرهنگی و گردان
امام حسین(ع) که بستر این برنامه را فراهم کرد،
افزود :در این حرکت ،بسیجیان با پوشیدن لباس
های خاکی و سربند از محل سپاه قدیم در قالب یک
دستگاه اتوبوس با عبور از خیابان های اصلی شهر
به سمت گلزار شهدای بردسکن برای تجدید بیعت
با شهدا حرکت کردند.

دادستانفریمانخبرداد:

رفع تصرف 12هزار متر از اراضی
کشاورزی فریمان

اصغــری 12 -هــزار مترمربــع از اراضی کشــاورزی
فریمان رفع تصرف شد .به گزارش خراسان رضوی،
دادستان فریمان گفت :با هر گونه کاربری غیرمجاز
در فریمان برخــورد میکنیم .حقــدادی گفت :در
همین راســتا با حضور تیــم اجرایی شــورای حفظ
حقوق بیت المال شهرســتان و دســتور دادستانی
و در اجرای تبصره  ۲ماده  ۱۰قانون حفظ کاربری
اراضــی زراعــی 12 ،هــزار مترمربــع از اراضــی
کشــاورزی که بــه صــورت غیرمجــاز تغییرکاربری
پیداکــرده بــود ،بــه حالت ســابق اعــاده شــد و در
اختیار کشــاورزان شهرســتان قرار گرفت .شایان
ذکر اســت ،چندی پیش نیــز  20هــزار مترمربع از
اراضی کشــاورزی شهرســتان فریمــان در اختیار
جهادکشاورزی فریمان قرار گرفت.

