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مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای
خراسان رضوی خبر داد:

مدیرکل
آموزش و پرورش:

مشکل کمبود معلم
در استان رفع شد
درقالبرزمایشاقتدار
عاشوراییانجامشد

اختصاص 108میلیارد
به 77شهرداری استان
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اعزام 30گروه جهادی
به مناطق محروم
بردسکن
صفحه۱۱

مدیرامورآبفریمانخبر
داد:

اگویقوچان۱۰درصدپیشرفتپساز10سال!

صفحه۱۲

 150تن کاالی اساسی
قاچاق درتربت جام
کشف شد

قاچاق روغن
درکارتنخیارشور

توزیع 4هزار تن
کنسانترهدامیبین
دامداران چنارانی و
گلبهاری

گام2میلیاردی
برای راهاندازی
ناحیهصنعتی
زاوه

مدیرجهاد کشاورزی تربت جام
خبرداد:

آغازبرداشتپنبهاز
 ۳۵۰هکتاراراضی
کشاورزی

صفحه۱۲

صفحه۲

برگزاری همایش اقتدار
بسیجیان در تربت جام
حقــدادی  /همزمــان با هفته بســیج،
همایــش اقتــدار بســیجیان بــا حضور
امامــان جمعــه و جماعت و فرمانــدار با
شــرکت مســئوالن اجرایــی ،نظامی و
انتظامی ،اقشار مختلف بسیجی شیعه
و اهل ســنت در مصــای الغدیــر تربت
جام برگزار شد.
دراین محفل بســیجی پــس از اجرای
چند سرود توسط گروه رزم نوازان تیپ
 ۳۸زرهــی ،قرائــت دل نوشــته دانش
آموز بســیجی و ســردادن شــعارهایی
همچــون «مــرگ بــر آمریــکا»« ،مــرگ
براســرائیل»« ،ایــن همــه لشــکر آمده
به عشــق رهبرآمــده»« ،ما همه ســرباز
توایم خامنه ای» و «یاد شــهیدان زنده
و پاینده بــاد» فرمانده ناحیــه مقاومت
بســیج ســپاه تربت جام گفت :بســیج
مولــود انقــاب و یــادگار بنیــان گذار
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
حضــرت امام(ره) اســت که بــا هدف و
برنامه خاص و دوراندیشــی امام تفکر
و فرهنگ بســیج جهانی شــد و همه از
فضیلت و پیامدهای شجره طیبه بسیج
بهره مند می شوند.
گ ابوطالب جوان افزود :انقالب
سرهن 
و نهضت بــا اتکا به تفکر بســیج و حضور
بسیجیان در میدان ادامه پیدا می کند.
وی ادامــه داد :والیتمداری ،اســامی
بودن ،مردمــی بودن ،ایثــارو اخالص،
آگاهیوبصیرتوعملبهنگاموحرکت
در مســیر الهــی از جملــه ویژگــی های
بسیجیاناست.
در ادامه مســئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه ناحیــه مقاومت بســیج تربت جام
گفت :اســتکبار جهانی در مقابل تفکر
بســیج خــوار و ذلیل شــده اســت و رمز
پایــداری این ملــت بابصیــرت و عبور از
همه حوادث تلــخ و شــیرین ،فرهنگ و
تفکر بسیج بوده است.
حجت االسالم احمدی افزود :مردمی
ترینوموثرترینفرهنگدردنیافرهنگ
بسیجی بوده و ادامه و استمرار انقالب
اسالمیباتفکربسیجامکانپذیراست.

۱۱

گزارشیدربارهسرنوشتیک
پروژهاشتغالزادرشهرستانزاوه

صفحه۲

شهرستان ها

مدیرکلپشتیبانیاموردام
استانخبرداد:

صفحه۲

مسئولاموردامجهاد
کشاورزیچنارانبااشارهبه
آمار آبان ماه خبر داد:

خبر

 2مرکزتحقیقاتی
پرستاری و بیماریهای
عفونی به بهره برداری
رسید
صفحه۲
آغازخریدحمایتیدام
در خراسان رضوی

صفحه۲

جمعآوری300میلیارد
کمک برای حمایت
از نیازمندان
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بررسی دالیل پیشرفت الک پشتی یک پروژه ناتمام

بهره برداری از پروژه
آب رسانی به 10روستا

مدیرعاملبنیادکرامت
رضویخبرداد:

رئیسعلومپزشکی گناباد:

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت :کار
برداشــت محصول پنبه از سطح زیرکشت
 ۳۵۰هکتار اراضی کشــاورزی از اول آبان
شروع شده است .درسال زراعی قبل سطح
زیرکشــت  ۳۰۰هکتار بود که امســال ۵۰
هکتار سطح زیر کشت افزایش یافته است.
علیرضا عرفانی افزود :خدمات ارائه شده به
پنبه کاران شامل کود ،بذر و توصیه فنی در
مراحل مختلف رشد بوده و قیمت وش پنبه
ن برآورد شده
هرکیلو  ۲۷هزار و  ۵۰۰توما 
اســت .وی ادامه داد :تا کنون  ۲۶۰هکتار
محصول برداشت شده که متوسط عملکرد
 ۲۵۰۰کیلو در هکتاربوده و در حدود۶۵۰
تن برداشت شده است.

وی اضافه کرد :جهاد کشاورزی به ازای هر
هکتار پنبه  ۵۰کیلو کودپتاس و  ۲۰۰کیلو
اوره و  ۱۰۰کیلــو فســفات در اختیــار پنبه
کارانقرارداده وارقامبذرپنبهایرانیشامل
ورامین و ساجدی و شایان و خارجی شامل
مای ،لوتوس و امریکن ژنتیک به کشاورزان
تحویل داده شده است.
عرفانــی با اشــاره به مشــکالت موجــود در
کشت پنبه تصریح کرد :عوامل طبیعی مثل
گرمای هوا موجب افت عملکرد می شــود.
امســال تا  ۴۰درصد افت عملکرد داشتیم
ویکــی دیگــر از مشــکالت نیــز همزمانــی
برداشــت پنبه با زعفــران و کمبــود نیروی
کارگری بود.

آغاز واکسیناسیون ایثارگران استان در برابر آنفلوآنزا
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با
تخصیص سه هزار و  ۵۰۰دوز واکسن ،عملیات
ایمنسازی جامعه جانبازان و خانواده شهدای
استان در برابر بیماری آنفلوآنزا را آغاز کرد.
معــاون بهداشــت و درمــان بنیاد شــهید و امور
ایثارگــران خراســان رضــوی در ایــن بــاره بــه
ایرنا گفت :واکسیناســیون آنفلوآنــزا با اولویت
جانبــازان  ۷۰درصــد و شــیمیایی و همچنین
والدین شهدا انجام میشود.
غالمپور ادامــه داد :دیگر گروه هــای جانبازان
و همسران شهدا نیز در صورت تمایل به تزریق
واکسن آنفلوآنزا با توجه به اســتقبال کم از این
واکسیناسیون ،میتوانند در قالب همین طرح
از آن برخوردار شوند.
وی جمعیت جانبازان  ۷۰درصد در خراســان
رضــوی را  ۹۰۰نفر اعــام و بیان کــرد :عالوه
بر ایــن تعــداد ،جانبــازان شــیمیایی ،والدین و
همســران شــهدا و بیماران بســتری وابسته به
تخت نیــز جزو گــروه هــای دارای اولویت برای
واکسیناسیون آنفلوآنزا هستند.
معاون بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان
رضوی گفــت :همزمانــی تزریق واکســن های
آنفلوآنزا و کرونا با رعایت فاصله زمانی یک ماهه
برای تزریق دو واکســن ،باعث شده بسیاری از
ایثارگران اقدامی برای تزریق واکسن آنفلوآنزا
نکنند.
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وی بهتریــن زمــان بــرای ایمنســازی در برابر
آنفلوآنزا را شروع فصل پاییز اعالم و بیان کرد :با
وجود این دانشگاه علوم پزشکی خارج از زمان
مقرر و طالیی تزریق ،واکســن هــا را در اختیار
بنیاد قرار داده است.
غالمپور افــزود :والدین و همســران شــهدا در
دوره کهــن ســالی و اواخــر میــان ســالی قــرار
دارند بنابراین نیاز اســت در برابر بیماری های
واگیردار واکسینه شوند بنابراین مشمول طرح
کنونی واکسیناسیون قرار گرفتهاند.
معــاون بهداشــت و درمــان بنیاد شــهید و امور
ایثارگران خراســان رضــوی ادامــه داد :تزریق
واکسن آنفلوآنزا برای جانبازان و والدین شهدا
وابســته به تخت یا دارای بیماری ســخت عالج
توسط پزشکان «طرح پایش سالمت» در منزل
این عزیزان انجام میشود.

