ا ز میان خبر ها
گوناگون

معاونوزیرصمتمطرحکرد:

احیای هزار واحد تولیدی از ابتدای
کار دولت سیزدهم
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفــت :از ابتدای
اســتقرار دولت ســیزدهم تاکنون بیش از هزار واحد
تولیدیکهبنابهدالیلیقب ً
التعطیلیاراکدشدهبودند،
دوباره فعال شدهاند.به گزارش ایرنا ،مهدی برادران
پنج شنبهشــب در حاشــیه پیش نشســت ششــمین
اجالســیه ملی فرهنگ میزبانی ایرانی اســامی در
مشهدافزود:شرایطبیشازهفتهزارو ۵۰۰شرکت
دیگر نیز در دست بررسی است که برخی از مشکالت
آنهادرحوزههایحقوقی،فناوری،مدیریتیوبرخی
نیز سرمایه در گردش است که به تفکیک در حال رفع
آن هستیم.وی گفت :یکی از موضوعات جدیدی که
به آن توجه شــده اســت ،در حوزه رمزارزهاست و این
نویــد را می دهیم که بــا همکاری بانک مرکــزی ،این
حوزهبهرسمیتشناختهشود.عضومجمعتشخیص
مصلحت نظــام نیز در حاشــیه این مراســم گفــت :با
توجه به هدفگذاری رشــد 3.5درصــدی و افزایش
4.5درصدی ســرمایهگذاری در بودجه سال آینده،
میتواندرصورتبهرهوریمناسببهتحققاینرشد
اقتصادیامیدداشت.علیآقامحمدیبیانکرد:هم
اکنون دولــت در حال برنامه ریزی بــرای تولید منابع
جدیدانرژیاستتانوساناتموجودراکهمیتوانددر
صنایعمختلفازجملهفوالدوپتروشیمیچالشایجاد
کند،مهارکندوبهکنترلدرآورد.

باکمکخیرانانجامشد

توزیع ۳۰دستگاه بخاری بین
خانواده های کم برخوردار سرخس

محمــودی /رئیــس جمعیت هــال احمر ســرخس
از توزیع  ۳۰دســتگاه بخــاری بین خانــواده های کم
برخورداردراینشهرستانخبرداد.بهگزارشخراسان
رضوی،محمدرضاییگفت:باتوجهبهفصلزمستان
و نیاز به همراهــی با خانــواده های کم برخــوردار ،در
اقدامــی هماهنگ بــا خیــران ۳۰ ،دســتگاه بخاری
گازیبهارزش  410میلیونریالدربینجامعههدف
توزیع شــد .وی افزود :این کمک های خداپسندانه با
همت خیران  به ویژه در شــرایط فعلی که شیوع کرونا
والتهاباتاقتصادی،بسیاریرادرشرایطسختقرار
داده از ضرورت های امروز ماست.رئیس هالل احمر
سرخس تصریح کرد :همچنین در تداوم این کمک ها
بیش از ۱۰۰بسته معیشتی با هزینه ای حدود ۸۲۰
میلیون ریال بین خانواده های نیازمند درقالب طرح
مماشاتوهمدلیتوسطهاللاحمرتوزیعشد.

مدیرجهادکشاورزیفریمانخبرداد:

توسعه کشت گندم به روش کم
نهاده با هدف صرفه جویی در
مصرف آب

مدیرجهادکشاورزیفریمانازتوسعهکشتمحصول
کم نهاده در این شهرســتان با هدف صرفهجویی در
مصرف آب خبــر داد.علی کاظمــی فریمانی افزود:
خشکسالیهایپیدرپیسالهایگذشته،کاهش
بارندگی و افت سطح ســفرههای آب زیرزمینی را به
دنبال داشــته که این موضوع باعث کاهش آب قابل
دسترسکشاورزانشدهوکشتمحصوالتکمنهاده
در این شهرستان به علت صرفهجویی در مصرف آب
توســعه یافته اســت.به گزارش روابط عمومی جهاد
کشاورزی فریمان ،وی ادامه داد :برای کشت گندم
به روش کم نهاده بذر گنــدم رقم های بــاران و آذر ۲
که به عنوان ارقــام گندم دیم مطرح هســتند ،بعد از
برداشتمحصولسبزبرگبهخصوصچغندرقند،
ذرت ،سیبزمینی و گوجهفرنگی کشت میشوند و
گیاه از رطوبت و مواد غذایی موجود در خاک کشت
گیاهسبزبرگقبلیاستفادهمیکندودرصورتنبود
بارندگیممکناستیکیادومرحلهآبیاریهمانجام
شود.مدیر جهاد کشــاورزی فریمان افزود :در روش
کم نهاده ،کشت ،پرورش و تکمیل دوره رشد گیاه با
انجام دو بار آبیاری و با اســتفاده از رطوبت محصول
قبلی انجام میشــود.وی اظهار کرد :در صورتی که
گندم به صورت دیم کشــت شود ،عملکرد آن نسبت
بهروشکشتکمنهادهیکسومتایکچهارماست،
بهاینمعنیکهباکشتگندمبهصورتدیم،عملکرد
محصول حدود ۵۰۰تا ۷۰۰تن در هکتار اســت در
صورتیکهباروشکشتکمنهاده،گندمدیمتا ۳تن
درهکتاربرداشتمیشود.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

بههمتخیرانانجامشد

آزادی 20زندانیجرایمغیرعمد

مدیرکلسازمانزندانهایخراسانرضوی ۵۰:درصدورودی
زندانهایماجرماولیهاهستند

مرشدلو /بههمتتعدادیازمدیرانخیرصنایع
شــهرک صنعتی خیام شهرســتان زبرخان20 ،
زندانیغیرعمدکهبهعلتمشکلمالیدرزندان
بودند ،بــه آغــوش خانواده هایشــان بازگشــتند
و به همین منظور جلســه تقدیــر از مدیــران خیر
صنایع توســط دادگســتری زبرخان با همکاری
مدیریتشهرکصنعتیخیاموباحضورمرتضوی
معــاون پیشــگیری از وقوع جــرم اســتان ،رئیس
سازمان زندان های خراسان رضوی ،امام جمعه
خرو ،فرماندار و رئیس دادگســتری و دادســتان
و تعــدادی از مدیران صنایع شهرســتان زبرخان
در شــهرک صنعتی خیام برگزار شــد.به گزارش
خراســان رضــوی ،معــاون پیشــگیری از وقــوع
جرم خراســان رضوی گفت :یکــی از اهداف قوه
قضاییه که به جد پیگیری می شــود و در راستای
سیاستهایراهبردیقوهقضاییهاست،حمایت
از ســرمایهگذاری مشــروع و صنعــت و تولیــد و
کارآفرینی است که در خراســان رضوی نهادینه
شده است.مرتضوی افزود :اهتمام خاص رئیس
دادگســتری و دادســتان و فرماندار شهرســتان
زبرخان و استفاده از ظرفیت صنایع و کارآفرینان
و همراهی خوب آن ها در این منطقه باعث آزادی
تعدادیاززندانیانواشتغالآنهاشد.مرتضوی
گفت :در خــط مقدم جبهــه اقتصادی کشــور ما
همین مدیران صنایع هستند و بر ما تکلیف شده
تــا از آن ها حمایت کنیــم .ورود دســتگاه قضایی
شهرستان زبرخان به مسائل اجتماعی با نگاهی
متفاوت تر از سراسر کشور قابل تقدیر است .این
درحالیاستکهوظیفهاصلیآنهارسیدگیبه
پروندههاستامامسائلاجتماعیوپیشگیریاز
وقوع جرم تبدیل به دغدغه آن ها شده که این یک
رویکرد ارزشــمند برای دستگاه قضاست.رئیس
دادگستری شهرستان زبرخان گفت :با توجه به
وضعیتاقتصادیموجودکهدرزندگیومعیشت
مردممشکلایجادشده،وجودفعاالنوتالشگران
عرصه صنعــت و ورود آن ها به مســائل اجتماعی
میتواند آســیبهای اجتماعــی را کاهش دهد.
دهنوی افزود :آمار بزهکاری ارتباط مســتقیم با
وضعیت اقتصادی ،تورم و بیــکاری دارد .وظیفه
ماســت که از تولید و صنعت حمایــت و از ظرفیت

اخبار

مدیران صنایع برای کاهش و پیشــگیری از وقوع
جرم استفاده کنیم.در ادامه این جلسه مدیرکل
سازمان زندان های خراســان رضوی گفت۵۰ :
درصد ورودی زندان های ما جرم اولی ها هستند
کهبخشعمدهجرایمتحتتاثیرمسائلمعیشتی
است.جان فدا افزود :ما باید مجرمان را به عنوان
آسیب دیده اجتماعی تلقی و به آن ها توجه کنیم
چرا که اگــر یک جــرم از جامعه حذف شــود کلی
خسارت از جامعه کم می شــود که آثار آن به همه
مردممیرسد.ویبهمدیرانصنایعگفت:مابرای
اشتغالزندانیان،نیازمندهمراهیوهمکاریشما
مدیران صنایع هســتیم و این آمادگــی را داریم تا
نیرویکارارزانوبدونبیمهوباحداقلحقوقدر
اختیارصنایعبگذاریمواینتضمینرامیدهیمکه
اینافرادبهخاطراینکهتاکنونمحبتیندیدهاند،
یکیازبهتریننیروهایهرواحدصنعتیشوند.در
ادامه دادستان شهرستان زبرخان گفت :یکی از
مسئولیتهای مهمی که خدا بر عهده هر کدام از
ماگذاشتهاست،مسئولیتاجتماعیاستوبنابه
روایاتدینیمردمعیالخداوندهستندومحبوب
ترین افراد کسانی هستند که از آن ها دستگیری
کنند.رسولی افزود :مدیران صنایع و کارآفرینان
شهرک صنعتی خیام واســطه خیر برای دیگران
شدهاندوباحمایتاینمدیران ۲۰نفراززندانیان
و محکومان غیرعمد که به علت بدهــی در زندان
بودند ،آزاد شــدند و خانواده آن ها توســط همین
مدیرانخیرمستمریدریافتمیکنند.دادستان
زبرخان خاطرنشان کرد :در جلسهای که با مدیر
شــهرک های صنعتی اســتان و همچنیــن مدیر
شهرکصنعتیخیامداشتیم،مقررشدکه۵واحد
صنعتیبهمتراژهرواحد  ۲۰۰متر،توسطشرکت
شهرک های صنعتی در اختیار انجمن حمایت از
زندانیان شهرستان قرار گیرد و به کمک مدیران
خیرصنایعتجهیزوبرایاشتغالزندانیاناستفاده
شــود.فرماندار شهرســتان زبرخان گفت :وقتی
کسی زندانی می شود ،خانواده او هم در بیرون از
زندانبامشکالتفراوانیروبهرومیشود،ماباید
بااستفادهازظرفیتصنایعدربحثاشتغالتالش
کنیمتاقبلازاینکهبرایآزادیزندانیبهزندان
برویمکاریکنیمکهفردزندانینشود.
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در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس
از دشت سرخس و سد دوستی مطرح شد

تداومساختشبکه
پایابسددوستی

محمودی /اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ،برتداوم ساخت
شبکه پایاب سددوستی تاکید کردند وتداوم محرومیت مردم سرخس از آب شرب
سد دوستی را قانع کننده ندانستند .به گزارش خراسان رضوی ،رئیس کمیسیون
کشــاورزی و اعضای کمیته آب و منابع طبیعی مجلس شــورای اســامی به همراه
مدیرشرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از دشــت سرخس و سدهای شوریجه و
دوستی بازدید کردند وسپس در نشستی با فرماندار ،رئیس شورای شهر و جمعی از
کشاورزان و مسئوالن در محل سد دوســتی به بررسی مطالب ،گزارش ها و بررسی
های میدانی انجام شده پرداختند وقول پیگیری آن را در دیگر حوزه ها به خصوص
در کمیسیون کشــاورزی و در بحث تامین اعتبارات دادند.حجت االسالم جعفری
رئیس کمیته آب ،کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس بااشاره به نقش شهرهای مرزی
در حراســت از امنیت کشــور گفت :حفظ جمعیت در روستاها وشــهرهای مرزی از
اولویت های نظام است ،چرا که درکنار نیروهای مسلح ما در مرزها این مرزنشینان
هستند که امنیت پایدار را تامین می کنند ،بنابراین تقویت بنیه درآمدی ومعیشتی
مردم از اهداف استراتژیک نظام اســت.وی در ادامه با توجه به بحرانی شدن دشت
سرخس دربحث منابع آبی زیرســطحی افزود :تالشمان در کمیسیون کشاورزی و
منابع طبیعی و آب بر این خواهد بــود که در بحث تامین اعتبــارات این بخش ها در
بودجه  ۱۴۰۱نگرش دقیق تر وجدی تری داشــته باشــیم.حجت االسالم جعفری
خاطرنشان کرد :اعضای کمیسیون اعتقاد دارند ســدی که پایاب درستی نداشته
باشــد ،بهره مندی مطلوبی در بخش کشاورزی وتوســعه آن ندارد ،برهمین اساس
تالشمیکنیماعتباراتحوزهپایابسددوستیرادرخصوصکانالهایدرجهیک
و...تامینکنیمودقیقترببینیم.ویدرپایانبااشارهبهحقابهشربمردمسرخسکه
سالهاستاعتباراتآنبهصورتقطرهچکانیتزریقمیشودومردمازآبباکیفیت
برخوردار نیستند ،تصریح کرد :تالش می کنیم این مسائل را درحوزه های خودش
و به خصوص وزارت نیرو و دعوت از وزیر در کمیسیون پیگیری کنیم.در ابتدای این
نشســت ،عالیی مدیرعامل آب منطقه ای اســتان با ارائه گزارشی از تاریخچه طرح
مطالعاتی سد دوســتی و مراحل ســاخت وبهره برداری آن در ســال  ۸۴گفت :سد
دوســتی از آن زمان آبگیری شــده و تا کنون حدود  ۷میلیــارد مترمکعب ورودی و
ذخیره آب داشته که طی این مدت سهم کشور ما وترکمنستان به طور مساوی حدود
دو میلیارد مترمکعب بوده است.وی افزود :از میزان آبی که سهم ماست حدود یک
میلیارد و  ۱۰۶میلیون مترمکعب تاکنون در بخش آب شرب و صنعت به شهرستان
مشهد انتقال یافته و حدود  ۱۳میلیون مترمکعب حق شرب وصنعت سرخس است
که به علت نبود خط انتقال تاکنون تحقق پیدا نکرده است اما از سهم  ۱۱۴میلیون
مترمکعب حقابه کشــاورزی وبا وجود پایان نیافتــن کانال های پایاب ســد تاکنون
 ۴۵میلیون مترمکعب آن رهاســازی شده اســت.عالیی در ادامه برضرورت تامین
اعتبار پروژه شبکه سد دوســتی که حدود  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد تاکید
کرد و یادآور شــد :از عزیزان کمیســیون تقاضا داریم درخصوص تامین اعتبار سد
شــوریجه که هم اکنون  ۲۶درصد پیشــرفت فیزیکی دارد وهمچنین اعتبارات
خط انتقال آب ســد دوستی به شهر ســرخس که از زمان بهره برداری سد قطره
چکانی تزریق شده ما را همراهی کنند.وی درپایان با ارائه دوطرح ،دیپلماسی
آب با ترکمنستان وافغانســتان را مطرح و تصریح کرد :باید از فرصت پیش آمده
در افغانستان استفاده و موضوع دشــت های هرات ،سرخس ومشهد را با طرف
افغانســتانی مطرح کنیم و در این بســته پیشــنهادی بحث خدمات دهی فنی،
مهندســی و تامین بــرق و ...را برای تامین آب بیشــتر برای کشــور پیش بینی و
در ارتبــاط بــا ترکمنســتان
موضــوع انتقــال خــط لوله
از دریاچــه حــوض خــان به
سد دوســتی به طول ۱۴۸
کیلومتر را کــه  ۶۰کیلومتر
آن در خــاک ترکمنســتان
است ،پیگیری کنیم که این
می تواند در پیش بینی های
بحرانی آینــده نقش موثری
داشته باشد.

برگزاری یادواره شهدای نوجوان
زیر ۱۵سال کاشمر
مهدیان  /یادواره شــهدای نوجوان زیر  ۱۵سال
کاشمر در شهر کاشمر برگزار شد .
راوی ،جانبــاز دفــاع مقــدس گفــت :یادوارههای
شهدا تنها نباید به سخنرانی خالصه شود بلکه باید
گفتوگو محور باشــد .علیرضا دلبریان در یادواره
شهدای نوجوان زیر  ۱۵ســال کاشمر اظهار کرد:
جوانان در یادوارههای شــهدا باید انتقاد و ســؤال
کنند ،نه این که فقط شنونده باشند.
وی بــا بیــان ایــن کــه اکثــر یادوارههــای شــهدا
کلیشــهای شــده و صرف ًا به برگزاری یــک همایش
و گزارش و صحبــت ختم میشــود ،در صورتی که
باید گفتوگومحور باشــد ،خاطرنشــان کرد :باید
در یادوارههای شــهدا اجــازه داد تا جوانان پشــت
تریبــون بیاینــد و حــرف خــود را بزنند ،نــه این که
فقط ما برایشان سخنرانی کنیم .راوی ادامه داد:
شــبکههای بیگانه ناجوانمردانه اندیشهها و افکار
جوانان ما را هدف قرار دادهاند ،چون هیچگاه ابعاد
عقالنی جنگ و جبهه را برای جوانان و نسل امروز
روایت نکردهایم ،دشــمنان از این خأل به نفع خود
سوءاستفاده میکنند.
گفتنــی اســت ،در پایــان ایــن محفــل معنــوی از
خانوادههای شهدای زیر  ۱۵سال تجلیل شد.

رئیسادارهبهزیستیگنابادخبرداد:

پرداخت 2/7میلیارد تسهیالت
اشتغال به معتادان گناباد

صفــری /رئیــس اداره بهزیســتی گنابــاد گفت:
 ۲۷میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون ریــال تســهیالت
اشتغال زایی به  ۴۲نفر از معتادان بهبود یافته این
شهرستان در  ۹ماهه امسال پرداخت شد.
علی آراســته افــزود :تســهیالت فوق بــه معتادان
بهبود یافته ترخیص شده از کمپ های ترک اعتیاد
پرداخت شده اســت.وی با بیان این که  ۴۳درصد
اعتبارات اشتغال بهزیستی در همین مدت در این
بخش پرداخت شــده اســت ،اظهار کرد :با رایزنی
بــا کارفرمایــان و متصدیــان واحدهــای تولیدی و
خدماتی ،برای ایجاد اشتغال این افراد تالش می
شــود.رئیس اداره بهزیســتی گناباد گفت :برخی
بیکاری فرد را از عوامل مهــم گرایش به اعتیاد می
دانند ولی شرایط ســخت کاری هم به سوق دادن
افراد به ســمت اعتیاد منجر می شــود.وی تصریح
کــرد :اعتیاد یــک آســیب اجتماعی اســت که اگر
به درمان آن توجه اساســی نشــود ،تبعات آن خود
فرد معتــاد و خانــواده وی و حتی جامعــه را درگیر
می کنــد .پیشــگیری از اعتیــاد از اهمیــت زیادی
برخوردار اســت و باید از همه ظرفیت های موجود
در این زمینه بهره برد.آراســته با اشــاره به فعالیت
چهار کمپ ترک اعتیاد بــا ظرفیت  ۱۵۰نفر و یک
کمپ بانــوان با گنجایش  ۲۰نفــر در گناباد گفت:
یک ســوم معتــادان تحت درمــان در ایــن کمپ ها
مربوط به شهرستان های اطراف هستند که برای
ترک اعتیاد به این مراکز مراجعه می کنند.

