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خسارت 60میلیاردی خشکسالی
به زعفران کاران جغتای
مدیــر جهاد کشــاورزی جغتــای گفت :خشکســالی
و تنش هــای زراعــی امســال  ۶۰۰میلیــارد ریال به
زعفــران کاران این شهرســتان خســارت وارد کرد.
ایزدیــان در گفت و گــو با ایرنــا افزود :خشکســالی،
گرمای تابســتان و کاهــش بارش هــا موجب کاهش
 ۷۰درصدی محصول امسال زعفران از کشتزارهای
شهرستان جغتای شد.وی گفت:هزار و  ۱۰۰هکتار
از مزارع شهرســتان جغتای زیر کشت زعفران است
که طی امسال میانگین برداشت در هر هکتار نسبت
بهسالگذشتهکاهشچشمگیریداشتهاست.مدیر
جهاد کشــاورزی جغتای گفت :با توجه به شرایط آب
و هوایی منطقه ،حوادث غیرمترقبه و خســارت های
وارده،بیمهکردنمحصوالتکشاورزیکمکبزرگی
به جبران خسارت کشاورزان می کند.افزون بر۵۴۸
هزار تن انواع محصوالت زراعی ،باغی و دامی ساالنه
در شهرستان جغتای تولید و از این طریق بیش از ۱۰
هزار میلیارد ریال درآمد عاید بهره برداران می شود.

راه اندازی مرکز نوآوری شهری
تربت حیدریه
شعبانی-مرکز نوآوری شهری تربت حیدریه با هدف
دستیابی به شهر هوشمند راه اندازی شد.به گزارش
خراســان رضوی،عضو شورای اســامی شهر تربت
حیدریه گفت :مرکز نوآوری شــهری بــا هدف ایجاد
خالقیت و نوآوری ،تشکیل اتاق فکر شهری،حمایت
از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناور
و کمک به دســتیابی به شــهر هوشــمند راه اندازی
شد.مهدی جهانشیری ،رئیس کمیسیون اقتصاد و
سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر تربت حیدریه
افزود :آیین نامــه اجرایی ایــن مرکز بــا کمک مرکز
رشد شهرستان تدوین شده تا با استفاده از ظرفیت
جوانان و نوجوانان مرکز رشــد و نخبگان شهرستان
گامی نو در راستای تحول مدیریت شهری برداریم.
وی گفت :این طرح مدت هاست که در حال بررسی و
تدویناستودرهفتهگذشتهدر صحنعلنیشورای
اســامی شــهر ارائه شــد که بــا حمایــت و همراهی
اعضای شورا با حداکثر آرا به تصویب رسید.

عضوهیئت علمی دانشگاه
صنعتی قوچان درفهرست
دانشمندان پراستناد جهان
ایشــان زاده -عضوهیئــت علمــی دانشــگاه
صنعتــی قوچــان بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی
درفهرســت دانشــمندان پراســتنادجهان
قرارگرفت .به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه
صنعتــی قوچــان  ،براســاس فهرســت 2021
پژوهشگران پراستنادجهان  ،دکتر حسن کریمی
ملــه  ،ازدانشــگاه صنعتــی قوچــان در دو زمینــه
علمی شــیمی وعلوم کشــاورزی به عنوان یکی از
دانشــمندان پراســتناد برگزیده شــده اســت که
فهرست اسامی این دانشمندان توسط معتبرترین
پایگاه استنادی جهان «وب آو ساینس» ( web of
 )scinceبه صورت ساالنه ارائه می شود .شایان
ذکر اســت دراین فهرست نام ســه نفر از برندگان
جایزه نوبل امسال نیز دیده می شود.

اجرای طرح واکسیناسیون
سیار در شاندیز
به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه
شاندیز طرح واکسیناسیون سیار در محالت شهر
شاندیز اجرا شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
دکتر رجــب پــور رئیس شــبکه بهداشــت و درمان
از اجرای طــرح واکسیناســیون ســیار در محالت
شــاندیز خبر داد و اظهار کرد :با هدف پیشــگیری
و جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا عالوه بر ایجاد
مراکــز تجمیــع واکسیناســیون در شهرســتان و با
هدف ریشــه کنی کامل این بیماری در شهرستان
طرقبه شاندیز ،طرح واکسیناسیون سیار به صورت
خانه به خانه و حضور در منازل اجرا شد.

از میان خبرها
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مجری طرح های اجتماع محور بنیاد برکت خراسان رضوی اعالم کرد:

اجرای 600طرح اشتغال زایی در 20روستای بردسکن
علینوری -مجریطرحهایاجتماعمحوربنیاد
برکت خراســان رضــوی در کارگروه اشــتغال
و ســرمایه گــذاری بردســکن اعالم کــرد :در
 20روستای شهرســتان بردسکن  600طرح
اشتغال زایی اجرا شده است .مرتضی قاسمی
گفت :از ســال  98بنیاد برکت فعالیت خود را
در شهرســتان بردســکن آغاز و تاکنون در 20
روستای این شهرســتان ورود کرده و توانسته
 600طرح اشــتغال زایــی را بــا پرداخت 25
میلیارد تومان تســهیالت به متقاضیان انجام
دهــد و زمینه اشــتغال هــزار و  800نفــر را به
طور مســتقیم و غیر مســتقیم فراهم کند .وی
افزود :ازابتدای امسال نیز تاکنون  124طرح
اشــتغال زایی بــا پرداخــت  5میلیــارد تومان
تســهیالت ،زمینه اشــتغال  375نفــر را مهیا
کرده اســت .قاســمی با بیان این کــه معوقات
بنیاد برکت کمتر از  1/5درصد است ،افزود:
شهرســتان بردســکن در بین  26شهرستانی
که بنیادبرکت در استان در آن ها فعالیت دارد
بیشترین تعداد طرح های اشــتغال زایی را به
خود اختصاص داده اســت .مجری طرحهای
اشــتغال زایــی بنیاد برکــت خراســان رضوی
گفت :طی ســه ســال گذشــته بنیاد برکت در
خراسان رضوی هزار و  283میلیارد تومان با
هدف توانمند ســازی اقتصــادی و کارآفرینی
سرمایه گذاری کرده است که این تسهیالت در
حوزهساختمدارس،ساختمساجد،توانمند
ســازی اقتصادی و کار آفرینی  ،اجرای ســایر
پروژه های زیربنایی ،ساخت مسکن محرومان
و ارائه خدمات بیمه ای به ایتام بوده است .وی
با بیان این که بنیاد برکت در خراســان رضوی
طــی ســه ســال گذشــته درراســتای توانمند
سازی اقتصادی ،توسعه کارآفرینی و اشتغال
زایــی بیش از  7هــزار و  900طــرح اقتصادی
برای بیش از 32هزار نفر  ،هزارو  162میلیارد
تومان تســهیالت پرداخت کرده است ،افزود:
یکی از برنامه های در دست اقدام بنیاد برکت
در خراســان رضــوی پایــدار ســازی اشــتغال
ایجاد شده در سال های گذشــته با حمایت از
طرحهای اقتصادی مشارکتی و ایجاد و تکمیل
زنجیره تولید طرح های اشتغال زایی اجتماع

محور از طریق شــبکه مجریان و تسهیل گران
است .وی کمک به توسعه و تقویت بازاریابی و
فروش محصوالت طرح های اشتغال زایی اجرا
شــده و اجرای  234پروژه عمرانی و زیربنایی
شــامل  239طــرح مدرســه  ،مســجد ،واحــد
مسکونی  ،ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی
با اعتبار  757میلیارد ریال را از دیگر اقدامات
در دست اجرا برشمرد.
•تکمیل  80درصدی پروژه های عمرانی
تا پایان سال 1401

قاســمی تکمیــل  80درصــدی پــروژه های
عمرانی تا پایان سال  ،1401توانمند سازی
اقتصادی ،توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی
بــا اجــرای  3هــزار و  800طــرح اقتصــادی
اجتماع محور با حجم سرمایه گذاری  5هزار
و  130میلیارد ریال و ایجاد ظرفیت شــغلی
برای بیش از هزار و  400نفر و اجرای 120
طــرح کســب و کار خانوادگــی بــا حجم کل
ســرمایه گذاری  320میلیارد ریــال و ایجاد
ظرفیت شــغلی بیش از هزار و  250نفر را از
اقدامات برنامه ریزی شده بیان کرد و گفت:
تدوین سند توســعه شهرســتان های درگز و
کوهســرخ و اجرای طرح پیشــرفت و آبادانی
این شهرســتان ها بــه عنوان یکــی از مناطق
هدف بنیاد برکت در دســتور کار قرار گرفته
اســت .شــاکری فرماندار و رئیــس کارگروه

اشتغال و سرمایه گذاری بردسکن اقدامات
انجام شــده بنیاد برکــت در روســتاهای این
شهرســتان را مثبت ارزیابی کــرد و گفت :در
حقیقت بنیاد برکت عالوه بر حوزه اشتغال در
دیگر حوزه ها به خوبــی ورود کرده و کارنامه
موفقی را به ثبت رسانده است.
•تحقق  ۶۱درصد اهداف اشتغال زایی

وی به برنامــه های دولت ســیزدهم در حوزه
اشــتغال و فعالیت های اقتصادی اشاره کرد
و گفت :تعهد اشــتغال شهرســتان بردسکن
طی امسال  2هزار و  31نفر است که تاکنون
هزار و  286نفر معــادل  61درصد آن تحقق
یافتــه اســت .وی از همــکاری بســیار خــوب
مدیــران بانک ها بــا مدیــران دســتگاه های
اجرایــی در پرداخت تســهیالت تقدیر کرد و
گفــت :در حوزه تســهیالت مشــاغل خانگی
از مجمــوع  3میلیــارد و  300میلیون تومان
تاکنون  75درصد آن جذب و بــه متقاضیان
پرداخت شــده اســت .فرماندار بردســکن بر
سرعت و شتاب بیشتر برای جذب باقی مانده
این تســهیالت تاکید کرد و گفــت :با توجه به
این که تســهیالت این حوزه در استان شناور
اســت به دنبال ایــن هســتیم که تســهیالت
بیشــتری را بــرای شهرســتان جــذب کنیم.
شاکری بر شناسایی ظرفیت ها و فرصتهای
شــغلی محلی تاکید کــرد و از دســتگاه های

اجرایــی خواســت تعهــد خــود را در حــوزه
اشــتغال تاپایان امســال صد درصــد محقق
کننــد .وی عملکرد بانــک هــا را در پرداخت
تســهیالت اشــتغال زایی قابل قبــول اعالم
کرد .سرهنگ علیرضا جنیدی فرمانده سپاه
بردسکن گفت :سپاه در حوزه اشتغال زایی و
اقتصاد مقاومتی با چهــار قرارگاه محرومیت
زدایــی ،ســازندگی  ،پیشــرفت و آبادانــی و
خاتم االنبیا فعالیــت دارد و تاکنون اقدامات
بســیار خوبی در حوزه شهرســتان بردسکن
توســط این قرارگاه ها انجام شده است .وی
از راه انــدازی  40صنــدوق قــرض الحســنه
روســتایی با هــدف توانمنــد ســازی جوامع
محلــی درایــن شهرســتان خبــرداد و گفت:
تاکنون  500میلیون تومان تسهیالت توسط
بانک ملت به اعضای این صندوق ها پرداخت
شــده اســت.همچنین در اجرای طرح جهاد
روشــنایی  200میلیون تومان تســهیالت و
 100میلیون تومان نیز توسط بانک صادرات
با هدف حمایت از صندوقهای قرض الحسنه
اشــتغال زایــی پرداخت شــده اســت .وی به
تفاهم نامــه بین ســپاه و کمیته امداد اشــاره
کرد و گفت :دراین باره یــک میلیارد و 630
میلیــون تومــان تســهیالت بــه متقاضیــان
پرداخت شده اســت که فرصت شغلی ایجاد
شده  60نفر اشتغال پایدار است .درابتدای
ایــن جلســه حســین غالمــی دبیــر کارگروه
اشتغال و سرمایه گذاری بردسکن گزارشی
از اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه
اشتغال این شهرستان ارائه کرد .وی افزود:
به منظور حمایت از کســب و کارهای آســیب
دیده از کرونا  6میلیارد و  400میلیون تومان
تسهیالت با اشتغال زایی  688نفر پرداخت
شــده اســت و با توجه به ایــن که مهلــت ثبت
نام فقط تــا پایان آذر ماه اســت ،از متقاضیان
میخواهیم هرچه سریع تر ثبت نام کنند .وی
همچنین گفت :پرداخت تســهیالت کرونا تا
پایان دی ماه است که می طلبد مدیران بانک
ها در پرداخت این تســهیالت توجــه ویژه ای
داشته باشند تا تمام افراد ثبت نام شده از این
تسهیالت برخوردار شوند.

رئیس شورای اسالمی شهر کاشمر خبرداد:

پیگیری واگذاری موقت انشعابات آب ،برق وگاز درحسین آباد
مهدیــان -رئیــس شــورای شــهر کاشــمر
گفت :امیدواریم با تصمیمــی که در مجموعه
شهرستان گرفته شــده است دغدغه ساکنان
حاشیه شهر حل شود و با توجه به پیگیری ها و
تصمیم گرفته شده مقرر شد واگذاری انشعاب
به صورت موقت در منطقه حســین آباد انجام
شــود و بهره مندی ســاکنان از امتیازات آب،
بــرق و گاز به صــورت موقت در حــال پیگیری
اســت که پس از انجام مراحل اداری این مهم
انجام خواهد شد.به گزارش خراسان رضوی،
مرادزاده در جلسه علنی شورای اسالمی شهر
کاشمر که با حضور تعدادی از ساکنان حسین
آباد بــه نمایندگــی از این منطقه برگزار شــد،
اظهار کرد :ارائه خدمات از ســوی شهرداری
در این منطقه آغاز شــده اســت و امیدواریم با
توجه ویژه ای که در این دوره به مناطق حاشیه
شهر خواهیم داشت ،مشکل و دغدغه ساکنان
ایــن مناطــق را رفــع کنیم.رئیــس شــورای
اسالمی شــهر کاشــمر با بیان این که با توجه
به پیگیریها و تصمیم گرفته شــده مقرر شــد

واگذاری انشــعاب به صورت موقت در منطقه
حســین آباد انجام شــود ،افزود :بهــره مندی
ســاکنان از امتیازات آب ،برق و گاز به صورت
موقت در حال پیگیری اســت که پس از انجام
مراحل اداری این مهم انجام خواهد شد.وی
با بیان ایــن که اتفاقات خوبی بــا توجه به نگاه
ویژه مسئوالن و مدیریت شــهری رقم خواهد
خورد ،افــزود :انتظار داریم که شــهروندان از
انجام ساخت وسازهای غیرمجاز پرهیز و قبل
از انجام ساخت و ساز برای دریافت مجوزهای
الزم اقدام کنند.مرادزاده با اشاره به این که در
این سالها به دلیل نبود خدمات رسانی حق
ســاکنان این مناطق ضایع شده است ،یادآور
شــد :نگاه شــورا در این دوره به تمــام مناطق
شــهر یک نگاه عادالنه خواهد بود.یکی دیگر
از اعضای شورای شــهر که از دوره قبلی شورا
پیگیر مشــکالت ســاکنان منطقه حسین آباد
اســت ،گفت :مقرر شــده به منازلــی که زمان
ساخت آن ها قبل از ســال  ٩۶است انشعاب
موقت ســه ســاله واگــذار شود.حســن اعمی

بنده قرایی بــا تاکید بــر این که بــه دنبال این
هستیم که مشکالت ساکنان حاشیه شهر هر
چه زودتر حل و فصل شود ،یادآور شد :با توجه
به این که مناطق حاشیه در خارج از محدوده
خدمات شهری قرار دارد ،اما می توان در قالب
ستاد بازآفرینی شرایط و زمینه ارائه امکانات
و خدمات رسانی را فراهم کرد.وی با اشاره به
این که قسمتی از حسین آباد داخل محدوده
واقع شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :پالک
گذاری منــازل ،نام گــذاری معابر ،آســفالت
و ارائه خدمات حمــل و نقل بایــد مدنظر قرار
گیرد.عضو دیگر شورای شهر کاشمر با انتقاد
از اســتمرار ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در
حاشیه شهر گفت :انتظار می رود شهروندان
از ســاخت و ســازهای جدیــد در ایــن مناطق
پرهیــز کنند تا پــس از تعیین تکلیــف و فراهم
شدن شرایط در چارچوب قانون اقدام کنند.
زاده اکبــر اذعــان کــرد :اگــر منطقه حســین
آباد جزو محدوده خدمات شــهری اســت باید
شهرداری به ســاکنان خدمات ارائه دهد ،در

غیر این صورت اعالم کنند که این منطقه یک
روستاست و باید از قوانین روستا پیروی کند.
امام جماعت مســجد صاحب الزمــان منطقه
حسین آباد با اشاره به این که ساکنان حسین
آباد با مشکالت زیادی در حوزه های فرهنگی
و اجتماعی روبه رو هســتند ،گفت :متأسفانه
این منطقه به دلیل ارائه نشدن خدمات مورد
بی مهــری قــرار گرفته است.حجتاالســام
ربانی با بیــان این که صرف قانون مشــکالت
حل شدنی نیست ،اظهار کرد :اگر قرار باشد
ُمر قانون اجرایی شود مشکالت حل نخواهد
شد و کارها بر زمین میماند ،بنابر این نیازمند
اقدام جهادی مســئوالن هســتیم.وی افزود:
ساکنان منطقه حسین آباد از اقشار ضعیف و
محروم جامعه هستند که صدای شان به جایی
نمی رسد.روحانی مستقر حاشیه شهر کاشمر
با انتقــاد از این کــه ریالی از بودجــه فرهنگی
شهرداری تا کنون در این منطقه هزینه نشده
است ،ابراز کرد :انتظار ساکنان این است که
هر چه زودتر تکلیف شان را روشن کنند.

شهرستان ها

برگزاری مانور پدافندی
عملیات اطفای حریق در چناران

باقری-بهمنظورارتقایسطحمهارتوتمرینآمادگی
دســتگاه های خدماتی امداد رســان اضطــراری در
حوزه چناران مانور پدافندی عملیات اطفای حریق
پست فوق توزیع برق  132کیلوولت این شهرستان
برگزار شــد  .در این عملیات فرضی که در قالب یک
سناریوی فرضی نفوذ و ایجاد حریق توسط نیروهای
دشمنمتخاصمبهداخلپستبرقطراحیشدهبود
با اعالم وقوع حریق از طریق سامانه  125نیروهای
امدادی شامل آتش نشانی  ،نیروی انتظامی  ،هالل
احمر و اورژانس  115تمرین کردند.

به همت قرارگاه جهادی عمار کانون
هنرواندیشه تربت جام انجام شد

اهدای  ۵۰۰بسته لوازم تحریر
به دانش آموزان نیازمند

حقــدادی -جمالی مســئول قرارگاه جهــادی عمار
کانون تربیتی هنر و اندیشه آموزش و پرورش تربت
جام گفت  :درآستانه فرا رســیدن سالروز شهادت
سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی و مهندس
المهــدی ســرداران شــهدای مقاومــت بــه همت
قرارگاه جهادی عمار کانون فرهنگی هنر و اندیشه
آموزش و پرورش و ســتاد اجرایی فرامین حضرت
امام خمینی (ره) و خیران تعداد  ۵۰۰بسته لوازم
تحریر به ارزش  ۱۰۰میلیــون تومان با حضور امام
جمعه  ،فرمانــدار ،مدیران اجرایــی و نظامی برای
اهدا بــه دانش آمــوزان نیازمند تربت جــام تحویل
گروه های جهادی شد.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس خبرداد:

اختصاص  9/2میلیارد برای احداث
زیرساخت های جاده ای خواف
نماینــده خــواف و رشــتخوار در مجلــس گفــت :با
پیگیریهــای انجــام شــده از طریــق وزارت راه و
شهرســازی و ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل
جادهای و مســئوالن مربوط به تازگی  ۹۲میلیارد
ریال برای توسعه زیرساخت های جاده ای و کاهش
خطر پذیــری آن ها در مناطق شــهری و روســتایی
خواف اختصــاص یافت.حجت االســام احمدپور
فدکی در گفت و گو بــا ایرنا افزود :با هدف کاهش
تصادفات جــاده ای بــرای عملیــات تعریض جاده
ســنگان به نیاز آباد و مژن آباد کــه از مطالبات مهم
مردم بخش ســنگان بود ،افزون بر  ۹میلیارد ریال
اعتبار به این موضــوع اختصاص یافــت.وی ادامه
داد :این طرح به طول  ۱۲کیلومتــر و عرض 2/5
متر از شهر ســنگان تا نیاز آباد و همچنین به طول
 ۱۴کیلومتر و عرض  2/5متر از روستای مژن آباد
تا بهدادین در مدت  ۱۴روز انجام شد.

