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مدیرامورآبفریمانخبرداد:

بهره برداری از پروژه آب رسانی
به 10روستا

اصغری /مدیر امــور آب فریمان گفــت :پروژه آب
رســانی به  10روســتای کــم برخــوردار فریمان با
حضور نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی،
امام جمعــه ،فرمانــدار و برخی مســئوالن ادارات
بهره برداری شد .به گزارش خراسان رضوی ،مدیر
امور آب فریمان در ایــن باره گفــت :هزینه اجرای
این طرح چهار میلیــارد تومان بود کــه  20درصد
مبلغ توســط بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی
و با مشــارکت مردم و بقیــه از منابــع داخلی آبفای
خراســان رضــوی تامیــن و پرداخت شــده اســت.
موسی رضایی با اشاره به این که با اجرای این پروژه
هزار و  500نفر از ســاکنان روســتایی از آب شرب
برخوردار شدند ،گفت :تعداد روستاهای بهرهمند
از خدمات آبفا از  95روستا به  105روستا افزایش
یافته اســت .در ادامه مراســم ،محمدرضا قربانی
نماینده بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی با ابراز
خرسندی از اجرای سریع این پروژه که با همکاری
نیروی مقاومت بسیج ،اداره آب و مردم انجام شد،
گفت :این بنیاد خیریه همکاری های بسیار خوبی
در بحث آب رسانی به روســتاها دارد .قاضی زاده
هاشمی ،نماینده مردم فریمان در مجلس شورای
اســامی هم اجرای این پــروژه را از بــرکات خون
شهدای این  10روستا برشمرد و از حرکت جهادی
و مخلصانه شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
و آبفای فریمان و به خصوص نیروی مقاومت بسیج
سپاه فریمان در آب رسانی به مناطق کم برخوردار
قدردانی کرد.

رئیسعلومپزشکیوخدماتبهداشتیو
درمانیگناباد:

 2مرکز تحقیقاتی پرستاری و
بیماری های عفونی به بهره برداری
رسید

صفری /رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشــتی و درمانــی گنابــاد گفــت :دو مرکــز
تحقیقاتی پرستاری و بیماری های عفونی دانشگاه
علوم پزشکی گناباد با هزینه ای حدود  ۱۰میلیارد
ریال تجهیز شده و به بهره برداری رسیدهاند که با
افتتاح آن ها تعداد مراکز تحقیقاتی این دانشــگاه
به چهار مرکز افزایش یافت .رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد گفت:
توجه به تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف
علوم پزشکی مهم ترین رویکرد این دانشگاه در سه
سال گذشــته بوده و گام های موثری در این زمینه
برداشته شده است.
دکتر جــواد باذلی افزود :دانشــگاه هــای امروز به
ســرعت در حال حرکــت به ســوی دانشــگاه های
ســطح  3و  4به عنوان دانشــگاه کارآفریــن و مولد
ثروت هســتند و دانشــگاه هایی می توانند در این
زمینه موفق باشند که به فعالیت های تحقیقاتی و
فناوری که بستر ســاز این کار است ،عنایت داشته
باشــند .وی گفت :بســترها و مقدمات راه اندازی
پژوهشگاه سالمت دانشــگاه علوم پزشکی گناباد
نیز فراهم شده که در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن
خواهیم بود .معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه
علوم پزشــکی گناباد هم گفت :توسعه زیرساخت
های پژوهشی و فناوری مبتنی بر نیازها و ظرفیت
های این شهرستان در اولویت فعالیت های ما قرار
دارد .دکتر شهال خســروان افزود :با توجه به توان
گناباد در تولید گیاهان دارویی ،آزمایشگاه مرتبط
با این گیاهان در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد می
شود که در توسعه اقتصاد منطقه نقش مهمی دارد.
وی ادامــه داد :پیگیــری بــه منظور جلــب حمایت
معاونت تحقیقــات و فناوری ریاســت جمهوری از
اقدامات پژوهشی برای شش گیاه دارویی مهم این
منطقه در حال انجام است.
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مدیرکلدفترامورشهریوشوراهایخراسانرضویخبرداد:

اختصاص 108میلیاردبه 77شهرداریاستان

حســین نوری /مدیر کل دفتر امور شــهری
و شوراهای استان خراســان رضوی با اشاره
بــه اختصــاص ۱۰۸  میلیارد تومــان بودجه
به  ۷۷شهرداری استان گفت :شهرداریها
و شــوراهای اســامی باید به دور از مســائل
سیاســی به مســائل اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگی شــهر پیرامون خود اهتمام داشــته
باشند.به گزارش خراســان رضوی ،علیرضا
خــادم پیــر در جلســه شــورای اداری خلیل
آباد اظهار کــرد :بیش از دو میلیــارد و ۷۰۰
میلیون تومان بودجه فعالیــت های عمرانی
به دو شــهرداری خلیلآباد و کندر اختصاص
داده شــد که از این مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومــان مربــوط به شــهرداری خلیل
آباد است.
وی با بیــان این که  ۹شــهر جدید امســال به
شــهرهای اســتان خراســانرضوی افــزوده
شــد ،افزود :با افزایش  ۹شــهر جدیــد تعداد
شــهرهای اســتان خراســان رضــوی به ۹۱
شهر افزایش یافته اســت .خادم پیر از اضافه
شدن سه شهر جدید دیگر هم در ماه آینده به
شهرهای استان خراســان رضوی خبر داد و
افزود :در مجموع شهرهای استان خراسان
رضوی به  94شهر خواهد رسید.
مدیرکل شــهری و شــورای اســامی استان
خراســان رضوی با بیــان این که از  ۷۷شــهر
قبلی که شهرداران خود را معرفی کرده اند،
تاکنــون  ۵۵شــهردار در شــهرهای مختلف
انتخــاب شــده انــد و ابالغ آنــان بــه امضای
اســتاندار خراســانرضوی رســیده اســت،
اظهار کرد:مدارک بقیه معرفی شــدگان در
دست بررسی است که به مرور در صورتی که
به موردی برخــورد نکنند ابالغ آنان توســط
استاندار زده می شود.
وی اظهار کرد  :به دلیل عدم احراز صالحیت
شش نفر پس از معرفی شــورای اسالمی ،به
فرمانداری ها و شوراهای اسالمی آن مناطق
اعالم شــده اســت که فرد جدیدی را معرفی
کنند .خادم پیر در ادامــه از اختصاص ۱۰۸
میلیارد تومان بودجه به ۷۷شهرداری استان
نیز خبــر داد .وی با بیان این که شــهرداران،
شــهردار شــوراها نباشــند ،افزود :شــوراها
باید به دور از مســائل سیاســی به امور مردم
رســیدگی کنند .خادم پیــر با اعــام این که
شهرداران و شوراهایی که به مسائل سیاسی
ورود کــرده اند بــا مشــکل مواجه شــده اند،
گفت :رسیدگی به زیباسازی شهر و معماری

اسالمی از ماموریت های شــهرداران است.
حجت االسالم ناهیدی امام جمعه خلیل آباد
هم در این جلسه اظهار کرد :به جایگاه بسیج
بیشتر توجه داشته باشــیم و در ابتدا جایگاه
خــود را به عنــوان یــک بســیجی بدانیم .وی
ادامه داد :بسیج یک نهاد خاص نیست بلکه
یک تفکر ،اندیشــه و فرهنگ است و این تفکر
در هر شغل و لباسی که باشد ،بسیجی است.
امام جمعه خلیل آبــاد با تأکید بــر این که هر
فردی که این نظام و انقــاب و قانون را قبول
داشته باشد یک بســیجی است ،خاطرنشان
کرد :خط فکر و تفکر بســیجی باید در مســیر
امام جامعه و نشــئت گرفتــه از رهنمودهای
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری باشد.
حجتاالســام ناهیدی با اشــاره بــه این که
برکت حضــور بســیج در کشــور ما بر کســی
پوشیده نیست و واقع ًا بسیج مایه خیر و برکت
و تفکر بسیجی بر پایه خدمت به جامعه است،
افزود :این تفکر در راستای خدمت به جامعه
در همه بخشهای مختلف فعال بوده است.
وی بــا بیان ایــن که اســاس ،پایــه و محور هر
کاری ایمــان اســت و ایــن در بســیج و تفکــر
بســیجی بســیار حائز اهمیت اســت ،اذعان
کرد :بســیج در عرصههای مختلف واردشده
و کار میکنــد و شــناخت الزم و کافــی از
معضالت و مشکالت دارد و این یکی از دیگر
شاخصههای بسیج و بسیجی است.
امــام جمعــه خلیلآبــاد بــا تأکیــد بــر ایــن
که بســیجی بایــد معضلهــا و راهحــل آن را
شناســایی و در راســتای برونرفــت از ایــن
مشــکالت و عملیاتی کردن راهحلها اقدام
کند ،بیان کرد :اگر اطالعات الزم و کافی در
جامعه وجود داشــته باشد ،شبکههای معاند

مدیرکلآموزشوپرورش:

مشکل کمبود معلم
در استان رفع شد
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان
رضوی گفت :با برنامهریزی و هماهنگی
انجــام شــده کمبــود معلــم در اســتان
مدیریــت و ایــن مشــکل برطرف شــده
اســت .خدابنــده در گفــت و گو بــا ایرنا
افزود :بــا توجه به آمــوزش حضوری در
تمامــی پایههــای تحصیلــی ،مدیریــت
نیروی انسانی و کمبود معلم در استان
از ضرورت بیشــتری برخوردار شــد که
با توجه به برنامهریزیهای انجام شــده
و همکاری معلمان این مســئله تا حدود
زیادی برطرف شد.
وی ادامــه داد :خراســان رضــوی در
ســال تحصیلــی فعلــی  ۲۳هــزار معلم
کمبود داشت که با شــیوههای مختلف
از جملــه اســتفاده از حقالتدریــس
نیروهای شاغل ،حقالتدریس نیروهای
بازنشسته ،اســتفاده از نیروهای خرید

خدمــات ،حقالتدریــس نیروهای آزاد
و سیاســتهای انقباضــی در ســازمان
دهی نیروی انســانی و کاهــش عوامل
اجرایی مدرســه جبران شد .وی گفت:
خوشــبختانه این بحــران ،مدیریت و با
توجــه به حضــوری شــدن آمــوزش ها و
برگزاری کالس ها به میزان قابل قبولی
برطرف شده است.
• ۶هزار نیروی خرید خدمت

خدابنــده افــزود ۶ :هزار نیــروی خرید
خدمات آموزشــی در آموزش و پرورش
خراسان رضوی مشغول خدمت هستند
و در ســال هــای گذشــته هم پنــج هزار
و  ۵۷۴نفــر از ایــن نیروها بــا آموزش و
پرورش اســتان همــکاری داشــتند که
امسال  ۴۲۶نیروی جدید به این شمار
افزوده میشود.

مدیرعاملبنیادکرامترضویخبرداد:

جمعآوری 300میلیارد کمک برای حمایت از نیازمندان

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی از جمعآوری
 ۳۰۰میلیــارد تومان کمک خیران سراســر
کشــور توســط خادمیــاران و هزینــه کرد آن
در راه کمــک بــه نیازمنــدان خبــر داد .بــه
گزارش آســتان نیوز ،محمدحســین اســتاد
آقا تصریح کرد :طی امســال بــا تالش ۱۱۵
هــزار خادمیــار و بــه همــت خیــران و نیــک
اندیشان در سراسر کشــور ،با وجود شرایط

ســخت اقتصــادی و محدودیتهــای مالی،
حدود  ۳۰۰میلیارد تومان کمک مالی برای
نیازمندان جمعآوری شده است .وی افزود:
مردم ما کمکهای خود را بر اســاس محبت
به حضرت رضا(ع) و به هر میزانی که در توان
دارند ،تقدیم میکنند و ما نیز تالش میکنیم
واســطه خیر باشــیم و کمکهای آنها را به
دست نیازمندان واقعی برسانیم.

نمیتوانند تأثیرگذاری الزم را داشته باشند
و گاهی اوقات خــواص و حزباللهیهای ما
هم تحت تأثیر هجمههای رســانهای دشمن
قرار میگیرند.
همچنین سرهنگ ابوالفضل فتوحی فرمانده
ســپاه شهرســتان خلیل آباد با بیــان این که
امام راحل تاکید داشتند که بسیج جمهوری
اســامی ایران باید به بســیج جهان اســام
منتهی شود و امروز نیز زمینه های آن فراهم
شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :حــزب ا...
لبنان ،انصارا ...یمن ،حشد الشعبی عراق،
فاطمیون افغانستان ،زینبیون پاکستان و...
نمونه هایی از بسیج جهان اسالم هستند.
وی با اشاره به اقدامات بســیج سازندگی در
شهرســتان خلیل آباد ،بیان کرد :به ازای هر
پایگاه مقاومت در شهرستان خلیل آباد ،یک
گروه جهادی داریم و برخی از این گروه های
جهادی در محله خود فعالیت دارند و برخی
جغرافیــای فعالیــت را خــارج از محلــه خود
انتخاب می کنند.
•مرمت بیش از  ۵۰خانه محرومان در
خلیل آباد

فتوحی با بیــان این کــه گروه هــای جهادی
خلیل آبــاد کارهای بزرگــی انجــام داده اند
و طی امســال بیش از  ۵۰مــورد مرمت خانه
های محرومان بــا همت گروه هــای جهادی
بســیجیان ،ســربازان و پایوران ناحیه انجام
شــده اســت ،تاکید کرد :حداقــل  ۵۰مورد
دیگر تــا پایــان ســال نیز مرمــت و بازســازی
خواهد شد.
فرمانده ســپاه خلیل آباد با اشــاره به این که
در ســال گذشــته بیــش از  ۲۰هــزار و طــی

امســال حدود هفت هزار بســته معیشتی در
شهرســتان توزیع شــده اســت ،اظهــار کرد:
حدود  ۱۴۰۰بسته لوازم تحریر در آغاز سال
تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند و آسیب
دیده از کرونا در شهرســتان خلیل آباد توزیع
شده است.
ابراهیم قاسم پور فرماندار خلیل آباد با بیان
این کــه روســای ادارات در جــذب اعتبارات
بکوشــند ،افزود :هــم اکنون ســاعات اداری
بــرای خدمــت جهــادی زمــان کمی اســت،
بنابراین مدیران به صورت میدانی و جهادی
از فرصت خدمت کردن دریغ نکنند.
وی فعالیت های همه دســتگاه هــای اداری
را برشــمرد و با تقدیر از نیروهای پایگاه های
بسیج و سپاه در مقابله با ویروس کرونا گفت:
در  2.5ســال گذشته  80جلســه رفع موانع
تولید برگــزار و صدها طرح در این جلســات
رسیدگی و پیگیری شده است.
قاســم پور ،تکریــم اربــاب رجــوع را ضروری
دانســت و بیان کــرد :هم اکنــون  16درصد
مردم در شهرســتان دوز اول واکسن خود را
نزده اند و میزان تزریق واکسن دوز دوم به 65
درصد رسیده است.
در ادامــه حجت االســام نیک بیــن نماینده
مردم شهرســتان هــای خلیل آباد ،کاشــمر،
بردســکن و کوهســرخ در مجلــس شــورای
اســامی بر راه اندازی امور مردم تاکید کرد
و گفــت :متاســفانه مســئوالنی هســتند که
در انجــام کار مردم امــروز و فردا مــی کنند،
در صورتــی که راه درســت را انتخــاب نکنند
اسامی آن دستگاه ها را خواهم گفت.
نیــک بیــن بــه جــذب ســرمایه گــذاران در
شهرســتان اشــاره و اظهار کرد :رسیدگی به
امور مردم اولویت هر مدیر شهرستان است.
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان خراســان
رضوی به سپردن امور به دست مدیران اشاره
کرد و گفت :یک مدیــر باید جســارت الزم را
داشته باشــد و بتواند در شهرستان گره ها را
باز کند.وی گفت :در بررســی هــای صورت
گرفته بیش از  70تا  80درصد امور مردم در
سطح یک شهرستان قابل حل است و کمتر از
20درصد آن در استان رسیدگی می شود.
نیک بین افزود :با بخش دولتی کار خاصی در
شهرستان ها صورت نخواهد گرفت ،بنابراین
باید بــا ســرمایه گذاری و مشــارکت مــردم و
جذب ســرمایه گذار ،فعالیت های اقتصادی
را پیش برد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت جام خبر داد:

اهدای 1000بستهمعیشتیبهنیازمندانتربتجام

حقدادی  /فرمانده ناحیه مقاومت بســیج
تربتجام گفت :در آستانه ســالروز تشکیل
بسیج مســتضعفین  1000بسته معیشتی
بــه ارزش 500میلیــون تومــان بــه همــت
بسیج ســازندگی و خیرین در راستای طرح
مواسات و کمک های مومنانه به نیازمندان
این شهرســتان اهدا شد .ســرهنگ پاسدار
ابوطالب جوان افزود :این تعداد از بسته های
معیشتی طی آیینی با حضور امامان جمعه و
جمعی از مسئوالن اجرایی شهرستان توسط
گروه های جهادی بســیج به خانــواده های

نیازمند اهــدا شــد .وی یادآور شــد :با توجه
به ایــن که خانــواده هــای زیــادی در انتظار
کاالهای ضروری هستند ولی متاسفانه عده
ای ســودجو ناجوانمردانه اقدام بــه احتکار
کاالهای اساســی مردم می کنند.سرهنگ
جوان با اشــاره بــه فعالیتهــای جهادی در
طول هفته بسیج افزود 260 :گروه جهادی
در قالــب اردوهــای جهــادی در زمینههای
پزشــکی ،بهداشــتی ،عمرانی ،آموزشــی و
معیشــتی در شهرســتانهای تربتجــام و
صالحآباد فعالیت دارند.

مدیرکلپشتیبانیامورداماستانخبرداد:

آغاز خرید حمایتی دام در خراسان رضوی
مدیرکل پشــتیبانی امور دام خراسان رضوی
گفت :با هدف حمایت از دامداران و نیز تامین
ذخیره گوشــتی اســتان ،خرید حمایتی بره و
گوساله نر در استان آغاز شد .علینیا در گفت
و گو با ایرنا افزود :در این راســتا دام روســتایی
شاملبرهنروگوسالهنرازدامدارانخریداری
ودرهربخشپرداختبهصورتتلفیقیانجام
میشــود و هر بره نر به قیمت هر کیلوگرم۶۲

هزارتومانخریداریو ۵۳هزارتومانآننقدی
و بقیه به صورت نهاده (کنســانتره) به دامدار
پرداخت میشــود .مدیرکل پشــتیبانی امور
دام خراســان رضوی گفت :خرید گوســاله نر
همبهقیمتهرکیلوگرم ۵۹هزارتومانانجام
میشود که ۵۰هزار تومان آن نقدی است و به
ازایهرکیلوگرمدیگرآنمعادل 2.2کیلوگرم
یشود.
کنسانترهدولتیتحویلدامدارم 

زنگ بسیج در مدارس بردسکن
نواختهشد
علــی نــوری /در گرامــی داشــت هفته بســیج ،در
مراســمی با حضور فرمانده ســپاه ،مدیریت آموزش
و پرورش و مسئول بســیج دانش آموزی و تعدادی از
معاونانوکارشناسانستادیحوزهآموزشوپرورش
بردسکن زنگ بسیج و مقاومت به صورت نمادین در
آموزشگاهشهیدانبیاییودبیرستاندخترانهمطهری
اینشهرنواختهشد.فرماندهسپاهبردسکندرجمع
دانشآموزاناینمدارسباگرامیداشتهفتهبسیج
بهشکلگیریبسیجدر 5آذرسال 58بهفرمانامام
راحل اشــاره کرد و گفت :بســیج یک تفکــر و منطق
است .سرهنگ علیرضا جنیدی با گرامی داشت یاد
و خاطره 36هزار شهید دانش آموز و بیش از دو هزار
و 500شــهید فرهنگی افزود :دانش آموزانی که در
راه علم و دانــش اهتمام جدی دارنــد در واقع همان
کار شهدا را انجام داده اند و معلمانی که در راه علم و
آموزشتالشمیکنند،مصداقکارجهادیهستند
و در راه شهدا گام برداشــته اند .وی افزود :اگر شهدا
رفتند و جایگاه باالتری کســب کردند امروز هم شما
دانشآموزانمیتوانیدباکسبعلمودانشدرهمان
مسیری قرار بگیرید که شــهدا رفتند .فرمانده سپاه
بردسکنگفت:امروزیکیازماموریتهایبسیجدر
گام دوم انقالب تخصصی کردن بســیج است و شما
دانشآموزانبایددرگامدومانقالبدرتمامیحوزه
هانقشآفرینیکنید.سرهنگجنیدیافزود:بسیج
یکیازماموریتهایشایناستکهباتوجهبهشرایط
کشورتقاضاییعملکند.

مسئولاموردامجهادکشاورزیچنارانبا
اشارهبهآمارآبانماهخبرداد:

توزیع 4هزار تن کنسانتره دامی
بین دامداران چنارانی و گلبهاری

باقری  -مســئول امور دام مدیریت جهاد کشــاورزی
شهرستانچنارانگفت:بهمنظورحمایتازدامداران
با هدف تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتی و براســاس
مصوبه کمیته کمی و کیفی خوراک دام شهرســتان،
در آبان امسال چهار هزار تن کنسانتره بین دامداران
شهرســتان های چناران و گلبهار توزیع شــده است.
مهدی کسرائی افزود :در این راستا 340تن سبوس،
هــزار و 175تن جــو 350،تن ذرت و 120تن ســویا
برای تولید کنسانتره یارانه ای بین کارخانجات تولید
خوراک دام توزیع شد .وی با اشاره به این که این نهاده
ها شامل کنسانتره پرواری و شیری بوده است ،افزود:
این نهــاده ها از طریــق کارخانجــات خــوراک دام و با
نظارت و هماهنگی اداره بهبود تولیدات دامی توسط
هفتشرکتتعاونیروستاییبیندامدارانتوزیعشد.

سرپرستدانشگاهصنعتیقوچان
معرفیشد
ایشان زاده /باحکم وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری،
دکتر مجید مهدویان به ســمت سرپرســت دانشگاه
صنعتی قوچان منصوب و معرفی شــد .بــه گزارش
روابطعمومیایندانشگاه،درمراسمتودیعومعارفه
ای که در وزارتخانه باحضــور دکتر مهدویان و رئیس
دانشــگاه صنعتی قوچان برگزار شــده است ،ضمن
تقدیر ازخدمات چندســاله دکترعلی اصغر بهشتی
رئیس این دانشگاه ،حکمسرپرستی دکتر مهدویان
توســط وزیر اعطا شد .سرپرســت دانشگاه صنعتی
قوچان دانش آموخته رشته مهندسی شیمی ،عضو
هیئت علمی و اســتادیار دانشــگاه صنعتــی قوچان
است.

