ا ز میان خبر ها
گوناگون

زنگ خطر پیک ششم کرونا در
تایباد به صدا درآمد
کلثومیان /مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت
تایباد گفت:با افزایش تعداد بســتری ها و مبتالیان
به کرونا درتایبــاد  ،زنگ خطر پیک ششــم در تایباد
به صدا درآمد.جواد آفریدون افزود  :متاســفانه طی
 24ســاعت  12 ،نفر بســتری جدید در بیمارستان
داشتیم که این هشــداری جدی برای کادر درمان و
مردمشهرستاناستو  21نفردربخشبیمارانحاد
تنفسیبیمارستانتایبادبستریو 3نفرنیزدربخش
مراقبت های ویژه آی سی یو هستند.آفریدون ادامه
داد:باز هم به شــهروندان تذکر می دهیم که تنها راه
برونرفتازپیکبعدی،واکسیناسیوندودوزکامل
توسطهمهمردماستکهدراینشاخصمتاسفانهاز
اکثرشهرهایهمجوارعقبترهستیموامیدواریمکه
باتوجهبهفراهمبودنشرایط تزریقواکسندرکلیه
مراکزبهداشتیوپایگاهتجمیعیوسیار،مردمفوری
بهمراکزمراجعه و واکسنهایدوزاولودومراتزریق
کنندتابابحرانجدیمواجهنشویم.

پیشبینیکاهش ۱۰درجهای
دمایهوا دراستان
شبینیهواشناسیاستانگفت:دمای
کارشناسپی 
هوایخراسانرضویتاپایانهفتهحدود ۱۰درجه
کاهشمییابدوصبحروزجمعهسرمایمحسوسی
ی نسب در
اســتان را فرا خواهد گرفت .زهرا مبشــر 
گفت و گو با ایرنا افزود :دمای هوای مشهد برای روز
چهارشنبه ۱۵درجهوروزپنجشنبه ۱۳درجهسانتی
گرادپیشبینیمیشودوبرایصبحجمعهبسیاریاز
نقاطاستانبهویژهنقاطکوهستانیوسردسیردمای
زیرصفرراتجربهخواهندکرد.

بامصوبهستادمدیریتبحرانشهرستان

مسیرعبورسیالبها
در خلیل آباد بازگشایی می شود

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان خلیل
آباد گفت  :با مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان
خلیل آباد ،مسیر عبور سیالب ها در این شهرستان با
محوریت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بازگشایی
می شــود.به گزارش روابط عمومــی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی  ،حمید ترابی
اظهارکرد :بر اســاس مصوبه جلســه مدیریت بحران
شهرســتان خلیل آباد مبنی بر بازگشایی مسیر عبور
سیالب ها ،آبراهه ها و مسیل ها و با همکاری ادارات
مرتبطباموضوعازجملهمحیطزیست،شورایشهرو
امورآبضمنبازدیدازمسیررودخانههایشهرستان
تصمیماتالزمگرفتهشد.ویافزود:باتوجهبهشروع
فصلسرماواحتمالبارندگیشدیدووقوعسیالبو
بهمنظورپیشگیریازهرگونهخسارتبامحوریتاداره
منابع طبیعی و آبخیزداری و همکاری دیگر دستگاه
های اجرایی شهرســتان راجع به بازگشایی و اصالح
مسیررودخانههاوآبراهههااقداممیشود.
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درخواستامامجمعهتربتجامازمسئوالنبرای
حلمشکالتزعفرانکاران

دالالن حاکم قیمت زعفران هستند

درجلسه معارفه شهردار جدید چناران مطرح شد

 6اولویتتوسعهشهریچناران
باقری-درجلسهمعارفهحمیدرضاداورزنیبه
عنوانشهردارجدیدچناران  پروژهقطاربرقی
مشــهد ،گلبهار ،چناران  ،تهیه و تکمیل طرح
تفصیلی شــهر ،به سازی و زیباســازی مبلمان
شهری و بوستان ملت ،ســامان دهی و اصالح
امورآرامستانوبولوارشهدا،بهسازیآسفالت
معابرشــهری و جمع آوری آب های ســطحی و
توسعه کالبدیوهمهجانبهشهر ازاولویتهای
امورشهریچناراناعالمشد.
به گزارش خراســان رضــوی ،در پــی انتصاب
حمیدرضا داورزنی از سوی اعضای ششمین
دوره شــورای اســامی شــهر چناران و صدور
حکم انتصاب وی از ســوی اســتاندار خراسان
رضوی  ،آیین معارفه شــهردار جدید این شهر
دیــروز با حضــور جمــع کثیــری از معتمدین ،
اعضای شــورای اســامی و شــهرداران ادوار
گذشــته  ،اعضای شــورای اداری شهرستان و
مدیرکلدفترامورشهریوشوراهایاسالمی
استانداریخراسانرضویبرگزارشد.
•شهرداریدر12شهرتازهتاسیس
دایرمیشود

مدیرکلدفترامورشهریوشوراهایاسالمی
اســتانداری خراســان رضوی در این جلســه
گفت :هم اینک از ۹۴شهر در استان خراسان

رضوی در  ۸۲شهر،شــهرداری تاسیس شده
و در  ۱۲شهرتازه تاسیس،شهرداری در حال
تاسیس اســت که دو مورد آن یعنی شهرهای
رادکان و ســیدآباد در شهرستان چناران قرار
گرفته اســت .خــادم پیر افــزود :بــا پیگیری و
انجام تعهدات شورای اســامی شهر رادکان
درهفتهآیندهمجوزتاسیسشهرداریرادکان
ابالغ و مقدمات انتخاب شهردار این شهر مهیا
میشــود .اما درباره ســیدآباد هنــوز تعهدات
شــورای اســامی صورت نگرفته اســت  .وی
با اشــاره به وضعیت شهری و شــهرداری این
شهر ،بر ضرورت برنامهریزی بر اساس درآمد
پایدار تاکیــد کرد و گفــت :الزم اســت درآمد

مسئولنمایندگیمیراثفرهنگیمهوالتخبرداد:

مرمت خانه تاریخی حسین زاده در شهر فیض آباد

مسئول نمایندگیمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدستی شهرستان مهوالت از پایان فاز
دوم مرمت خانه تاریخی حسینزاده فیض آباد
خبــر داد.به گــزارش روابطعمومــی ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
خراســان رضوی جلیل صدیقی بــا اعالم این
خبر افزود:فاز دوم مرمت ایــن خانه تاریخی با

تخصیص اعتباری بیش از یک میلیارد و 600
میلیونریالانجامشدهاست.
وی ادامــه داد :هزینــه مرمــت خانــه تاریخــی
حســینزاده از محل اعتبارات معاونت صنایع
دســتی تامین شــده و بــا نظارت کارشناســان
معاونتهای سرمایه گذاری و میراث فرهنگی
ادارهکلخراسانرضویاجراشدهاست.

شــهرداری از روزمرگی خارج شود و کارهای
عمرانی و زیرســاخت ها شناســایی و شهری
در شان شــهروندان چنارانی ایجادشود  .وی
همچنین به تعامل و همکاری با دیگر دستگاه
های اجرایی و ایجاد انضباط در منابع انسانی
شــهرداری بــرای بسترســازی زمینه توســعه
شهری تاکید کرد.
•توسعهکالبدیوهمهجانبهشهر

داورزنی شــهردار جدیــد چنــاران هم ضمن
اشاره به شناسایی اولویت های کاری خود در
سمتشهردارچنارانگفتکهتوسعهکالبدی
و همــه جانبه شــهر مدنظر اوســت و تخطی از

قانــون را خــط قرمز مــی دانــد و اتــاق کارش
شیشــه ای خواهد بود .نماینده مردم چناران
وگلبهار و بینالود در مجلس شورای اسالمی
هم طــی ســخنانی توجه ویــژه به پــروژه قطار
برقی مشهد ،گلبهار ،چناران  ،تهیه و تکمیل
طــرح تفصیلی شــهر ،به ســازی و زیباســازی
مبلمان شهری و بوســتان ملت ،سامان دهی
و اصــاح امــور آرامســتان و بولوار شــهدا  ،به
سازی آسفالت معابر شــهری و جمع آوری آب
های ســطحی را از اولویتهای امور شــهری
بیان کرد .حســین امامــی راد ،ظرفیتهای
گردشگریوبرخورداریچنارانازبزرگترین
شهرک صنعتی شرق کشور را از ظرفیتهای
توسعه شهرستان برشــمرد و گفت :موقعیت
مجاورت شــهر چناران در محور ورودی کالن
شهر مذهبی کشور و مرکز استان ،این شهر را
مستعد سرمایه گذاری کرده که ضروری است
همه دســتگاههای اجرایی و به ویژه شــورای
اسالمی و شهرداری برای جذب سرمایهگذار
همت مضاعف داشــته باشــند  .گفتنی است
در پایان این آیین ،داورزنی به عنوان شهردار
جدید ،حکــم خــود را از مدیــرکل دفتــر امور
شــهری و شــوراهای اســامی اســتانداری
خراسان رضوی دریافت وبرای انجام خدمات
بهترسوگندنامه مربوط را قرائت کرد .

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار خبر داد:

سرانه فضای ورزشی سبزوار ،کمتر از میانگین کشوری
رئیــس اداره ورزش و جوانــان ســبزوار
گفت :ســرانه فضای ورزشی ســبزوار۶۲ ،
ســانتیمتر اســت که این میزان حدود ۴۰
سانتی متر ،کمتر از ســرانه کشوری بوده و
با توجه به استعدادهای ورزشــی و نشاط و
سالمت بیشتر شهروندان ،توسعه فضاها و
اماکن ورزشی سبزوار ،یکی از رویکردهای

ماست.به گزارش خراسان رضوی ،حسین
شــهابی افزود  :با تکمیل برخی طرح های
ناتمــام ،شــامل ورزشــگاه  ۱۵هــزار نفری
سربداران ،خانه جوان ،سالن ورزشی شهر
روداب و تکمیل مجموعه ورزشی مشکانی،
ســرانه فضــای ورزشــی ســبزوار ،افزایش
می یابد.

امــام جمعــه تربتجــام خواســتار ورود جدیتــر
مســئوالن بــه حــل مشــکالت زعفــران کاران کــه
محصول ویژه مناطق کم آب مانند تربتجام است،
شــد و گفت :اقتصاد این مناطق بــا محصوالتی که
نیاز به آب زیادی ندارد ،زنده خواهد ماند.وی اظهار
کرد :یکی از مشــکالت بزرگ زعفران کشور ،نبود
زنجیره مناسب از کشت تا توزیع و صادرات مربوط
به آن اســت؛ نبود نظــارت در تولید و قیمــت هم از
مشکالت زعفران بهشــمار میرود و داللها حاکم
قیمت زعفران هستند.حجتاالسالم میرزا حسین
معتمدیفر در گفتوگو با ایســنا درباره مشکالت
کشــاورزان و نبود مدیریت در کشــت زعفــران این
منطقه تصریح کرد :درمراحل مختلف کشــاورزی
از کاشت ،داشت ،برداشت ،توزیع و حتی صادرات
محصوالت  ،مشــکالت عدیدهای در کشــور وجود
دارد.وی ادامه داد :سال اول که به این شهر آمدم،
نخســتین مرتبهای بــود کــه زعفــران را میدیدم؛
در طول زمــان با مشــکالت کشــاورزان روبــهرو و
متوجه شــدم پشــت صحنه کشــت زعفران بســیار
غمبار اســت.امام جمعه تربتجام به رتبه ایران در
برخی محصوالت کشاورزی در جهان اشاره کرد و
افزود :قاچاق محصوالت کشــاورزی در بسیاری از
محصوالت در حجمهای باال باعث شده حق ایران
در موارد مختلف ضایع شود .سیر ،خرما ،زعفران،
هندوانه و محصوالت دیگر به دلیل بیســامانی در
بســتهبندی و کنترل نکردن صادرات ،آسیبهای
فراوانی نصیب کشــور کرده است.این استاد حوزه
علمیه بــا بیان ایــن که برخی مشــکالت کــم آبی و
گرمازدگی بر بازدهی زعفران کشور در سالهای
گذشــته تاثیــر گذاشــته ،خاطرنشــان کــرد :ایــن
مشکالت تأثیر خود را میگذارد اما این همه تفاوت
تولیــد غیرمنطقی اســت که شــاید برخی بــه عمد
نمیخواهند آن طــور که باید و شــاید این محصول
برای کشــور ارزآوری داشته باشــد.وی با اشاره به
این که زعفران طالی قرمز و یکی از گرانترین مواد
غذایی دنیاســت ،گفــت :یکی از مشــکالت بزرگ
زعفران کشــور ،نبــود زنجیره مناســب از کشــت تا
توزیع و صــادرات مربوط به آن اســت؛ نبود نظارت
در تولید و قیمت هم از مشــکالت زعفران بهشــمار
میرود و داللها حاکم قیمت زعفران هستند.امام
جمعه تربتجام بــه نبود دســتگاههای مکانیزه در
کاشت ،داشت و برداشت زعفران کشور اشاره کرد
و افزود :بهروز کردن کشاورزی در محصول زعفران
بر کیفیت و میزان تولید آن خواهد افزود.

اولویتشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضوی
تکمیلطرحهاینیمهتمامدرسطحشهرکها
ونواحیصنعتیاستاناست
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراســان رضــوی گفــت :اولویت این شــرکت
شناســایی و اتمام اجرای طرح های نیمه تمام
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان است که
باید برای به بهره برداری رســیدن آن ها شاهد
تالش جــدی و مســتمر مدیــران شــهرک ها و
نواحی صنعتی باشیم .
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های
صنعتی خراســان رضــوی ،علــی بهرامی زاده
در نشســتی بــا اعضــای هیئت مدیره شــرکت
و مدیــران شــرکت هــای خدماتــی و شــهرک
ها و نواحــی صنعتــی اســتان افــزود :مدیران
موظف هستند در مدت  15روز همه طرح های
نیمه تمام در شــهرک هــا و نواحــی صنعتی را
اعالم و طی نشســت های کارشناسی  ،تعیین
تکلیف کنند.رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل
شرکت شــهرک های صنعتی خراسان رضوی
اظهارکرد :نشست های مربوط به کنترل طرح
های نیمه تمام نیز باید در شــهرک ها و نواحی
صنعتی با حضور مدیران آن ها و مدیران محترم
محلی برگزار و گزارش مربوط به آن تهیه شود.
وی راهبــرد و سیاســت روشــن وزیــر محتــرم

صنعت ،معدن و تجــارت را احیــای واحدهای
صنعتی راکــد و نیمه فعال دانســت و گفت :در
شــهرک ها و نواحــی صنعتی موظــف به پایش
شــرایط کلیه طــرح هــای واحدهــای صنعتی
مســتقر هســتند و باید واحدهــا و کارگاه های
راکــد یا طــرح هــای نیمه تمــام را شناســایی و
عارضه یابی کنند.
وی افزایش سطح اراضی در اختیار شهرک ها
و نواحی صنعتی را از دیگر اولویت های شرکت
شهرک های صنعتی خراسان رضوی برشمرد و
افزود :در شرایط کنونی توسعه شهرک صنعتی
مشه (کالت)  ،ایجاد نواحی صنعتی بیزه  ،زاوه
 ،گناباد ، 2یونســی ،اســحاق آباد ،سروالیت و
گرماب و پیگیری توسعه شهرک صنعتی خیام
و ناحیه صنعتی جغتای از اولویت های شرکت
است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراسان رضوی گفت :زیرساخت های شهرک
صنعتی شماره  5مشــهد نیز تکمیل شده و هم
اینک برای هــزار هکتار از اراضی این شــهرک
متقاضی سرمایه گذاری وجود دارد اما یکی از
اشکاالت عمده آن وجود معارضین است که با

پیگیری حقوقی و قضایــی  ،موضوع را پیگیری
می کنیم .علی بهرامــی زاده برخورد قانونی و
قاطعانه بخش های حقوقی و حراست شرکت
با موارد مربوط بــه تضییع حقوق بیــت المال،
عمل به تکالیف سازمانی ،تنظیم گری و ارجاع
مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی به بخش
های تخصصی شــرکت ،مستندســازی موارد
و تســهیل گری را از ســوی مدیران شــهرک ها
و نواحی صنعتی استان مورد تاکید قرار داد.
وی اظهــار کرد :کمیتــه دولــت الکترونیک در
شــرکت تشــکیل شــده اســت و درصدد ایجاد
پنجره واحد و ســامانه هوشــمند اســت تا همه
فعالیت ها در حوزه های اداری و تجاری در یک
واحد انجام شــود که این مهم نخستین گام در
مسیر تسهیل گری خواهد بود که ان شاءا ...در
سطح کشور هم عملیاتی می شود .
وی تســهیل گری در حــوزه واگــذاری اراضی
در شــهرک های صنعتی را ضروری دانســت و
گفت :باید تحلیل گذشــته نگــر و تحلیل آینده
نگر در سیســتم واگذاری اراضی و زیرســاخت
های شــهرک ها و نواحــی صنعتی  ،ســرلوحه
کار قرار گیرد.

