ا ز میان خبر ها
گوناگون

مدیرجهادکشاورزیتایبادخبرداد

خسارت 4میلیاردی سیالب اخیر
به کشاورزان

کلثومیان /جواد اعتضادی مدیر جهاد کشــاورزی
تایباد گفــت :ســیالب و بارندگیهای اخیــر ،چهار
میلیــارد و ۶۴میلیــون تومــان به بخش کشــاورزی
تایباد خسارت رساند که از این میزان ،یک میلیارد و
 ۱۲۱میلیون تومان مربوط به ســطح زراعی و۸۴۶
میلیونتومانمربوطبهسطحباغیاست.ویافزود:
 ۴۰تا ۵۰درصد ســطح زیر کشــت در تایباد ،شامل
 35.5هکتار سطح زراعی و  ۵۱هکتار سطح باغی
ازسیالبهایاخیردچارخسارتشدند.اعتضادی
گفت :همچنین ۱۸راس گوسفند و بز به ارزش۶۳
میلیون تومــان تلف شــدند و به یک واحــد دامداری
 ۱۰میلیون تومان آســیب رســید.وی افــزود :چهار
رشته قنات ،هزار و  ۲۰۰متر کانال آب رسانی و ۶۷
کیلومتر جاده بین مزارع دچار زیان شــدند که مبلغ
آندومیلیاردو ۳۰میلیونتومانبرآوردشدهاست.

درهشتمینجلسهشورایترافیکتربتجام
مطرحشد

فعال شدن شعبه دوم پالکگذاری
خودرو

حقدادی  /فرماندار تربت جام در هشتمین جلسه
شــورای ترافیک باتاکید بررفع مشکالت ترافیکی و
کاهشنارضایتی اجتماعیدرحوزهترافیکگفت:
خودروهای مسافربر شخصی باتشکیل تعاونی باید
سامان دهی شوند و درحوزه دریافت کرایه ،نظارت
ودیگر مشــکالت احتمالی و خروج از شهر ،سازمان
حمل ونقل شهری و برون شهری برنامه ریزی کند.
این خودروها نباید در شهر رها باشــند و باید سامان
دهی شوند.دبیر شورای ترافیک با اشاره به اجرایی
شدن ۸۰درصدمصوباتشوراگفت:اجرانشدنبه
موقعوکاملمصوباتشورایترافیکتبعاتجانیو
مالی دربردارد .از ابتدای امسال ۲۳نفر در حوادث
رانندگی جان باختند که نسبت به سال گذشته۵۰
درصدکاهشداشتهاست.مهدیرجبیافزود:چهار
فوتی در حوادث داخل شهری ۱۶،فوتی در حوادث
جادهایوسهفوتیدرجادههایروستاییداشتهایم.
رئیسپلیسراهورانتظامیتربتجامگفت:باتوجه
بهمشکالتپالکگذاریودرخواستمردمبهزودی
غرفهدومپالکگذاریدرشهرستانفعالمیشود.
سرهنگترکمانیافزود:شهرستاندوربیننظارتی
ندارد وبرای کشــف آســیب ها باید دوربین نظارتی
نصبوفعالشودوخودروهایمسافربرشخصیباید
سامان دهی شوند.وی با اشاره به مطالبات مردمی
مبنیبربازگشاییخیابانبرگشتازسمتدیوارتیپ
 ۳۸زرهی تصریح کرد :برای بازگشــایی اینمسیر
به ســمت میدان شــهدا ،مســئوالن باید ساختمان
مورد تاییــد پلیــس راهــور را در اختیــار قراردهند تا
این مــکان تخلیــه و راه بازشود.ســرهنگ ترکمانی
یادآور شد :با توجه به موافقت پلیس راهور استان،
شعبه دوم صدور گواهی نامه پایه  2و یک به زودی
درشهرستان راه اندازی می شود.
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معاون پارلمانی رئیس جمهور در سفر به شهرستان های خراسان رضوی وعده داد

تسریعدردوباندهکردنمحورخلیلآبادبردسکن

علی نوری /معــاون پارلمانی رئیسجمهور
در ســفر دو روزه خــود بــه شهرســتانهای
بردســکن ،کاشــمر و گنابــاد بــا روحانیــان،
نخبــگان ،فرهیختــگان ،دانشــگاهیان و
فعاالن اقتصــادی این شهرســتانها دیدار و
مســائل ،مشــکالت و مطالبات ایــن مناطق
را بررســی کرد کــه افزایش بودجــه زیارت و
پیگیری تسریع دوبانده کردن جاده بردسکن
خلیلآبــاد مهمتریــن وعد ههــای معــاون
رئیسجمهور بود.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،ســیدمحمد
حســینی روز پنج شــنبه به استان ســفر و در
جلســات اداری تعــدادی از شهرســتا نها
حضور پیــدا کرد .وی در نشســت بــا مدیران
صندوقهای قرضالحســنه شهرستانهای
بردســکن ،کاشــمر و خلیلآباد گفــت :برای
حل مشکل صندوقهای قرضالحسنه تالش
خواهیم کرد تا ابهامات موجود برطرف و کار
آنها تسهیل شــود و ضروری اســت مدیران
صندوقها ابهامات و مشکالت را اعالم کنند
تا برای رفع آنها اقدام شود.
وی ادامــه داد :محدود کــردن صندوقهای
قرضالحســنه با توجه به شرایط فعلی کشور
به صالح نیســت و دولت در شــرایط فعلی از
همــه ظرفیتها برای رفع مشــکالت کشــور
بهره میبرد.
رئیــس مجمع نماینــدگان خراســان رضوی
در مجلس شــورای اســامی نیز با اشــاره به
فعالیــت حــدود  ۱۰صندوق قرضالحســنه
در منطقه گفت :صندوقهای قرضالحسنه
بــا کمترین بوروکراســی اداری به مــردم وام
میدهنــد و اغلب مــردم از تســهیالت آنها
بهرهمنــد میشــوند .حجتاالســام جــواد
نیکبیــن افــزود :از ویژگــی ایــن صندوقها
این است که هیچکدام دچار مشکالت مالی
نیســتند و کارهــای عالمانــه و دقیــق انجام
میدهند.
معاون پارلمانــی رئیسجمهور همچنین در
ســفر به شهرســتان بردســکن ضمــن دیدار
بــا نخبــگان ،فرهیختــگان و روحانیــان
شهرســتا نهای بردســکن و خلیلآبــاد در
حاشــیه این برنامههــا به خبرنــگاران گفت:
تســریع در اجــرای دوبانــده کــردن جــاده
بردسکن تا خلیلآباد ،اولویت مردم و مدیران
منطقه اســت که این موضوع را روز یک شنبه
(فــردا) در جلســه هیئــت دولــت بــا معــاون

اجرایی و معــاون اول رئیسجمهور در میان
خواهم گذاشت.
•دولت تاکنون ریالی از بانک مرکزی
استقراض نکرده است

معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور در ســفر به
شهرســتان بردســکن در جمــع نخبــگان و
فرهیختــگان شهرســتا نهای بردســکن و
خلیلآباد بابیان این که دولت تاکنون ریالی
از بانــک مرکــزی اســتقراض نکرده اســت،
افزود :دولت بودجه سال آینده را با همراهی
نمایندگان مجلس طوری تنظیم کرده است
که سال آینده کســری بودجه نداشته باشد.
وی اظهار کرد :بنا به گزارش یکی از اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت قبلی از
بهمن  99تا پایان دولت دوازدهم  135هزار
میلیــارد تومــان از بانک مرکزی اســتقراض
داشته است که خوشبختانه دولت سیزدهم
تاکنــون ریالــی از بانــک مرکزی اســتقراض
نداشته است.
نشســت صمیمی با نخبگان شهرستانهای
بردســکن و خلیلآبــاد در فرهنگســرای
مهــر خاتماالنبیــای شهرســتان بردســکن
از دیگــر برنامههــای ســفر معــاون پارلمانی
رئیسجمهور بود.
رضانــژاد رئیــس شــبکه بهداشــت و درمان
شهرســتان بردســکن در ایــن نشســت بــه
حوادث دلخراش جادهای شهرستان اشاره
کرد و گفت :اعتبار شــبکه بهداشت ودرمان
شهرســتان را حذف کنید ولی جــاده انابد تا
خلیلآباد را دوبانده کنیــد .وی همچنین به

مشــکالت درمانی شهرســتان و بیمارستان
ولیعصــر بردســکن پرداخــت و خواســتار
تخصیص اعتبار برای بیمارســتان جدید این
شهر شد.
وی از افزایش بودجه زیارت خراسان رضوی
در بودجــه  ۱۴۰۱خبــرداد و اظهــار کرد :از
آن جا کــه به تازگــی با حضور رئیــس جمهور
کارگــروه زیارت کشــور در خراســان رضوی
تشکیل شــد ،نگاه دولت به مشــهد به عنوان
یک شــهر زائرپذیر دو چندان است .بنابراین
در بودجه زیــارت اعتبارات خوبــی برای این
کالن شهر زیارتی در نظر گرفته شده است که
با تصویب بودجه ،شاهد این افزایش خواهیم
بود .رضانژاد خاطرنشان کرد :پیش بینی می
شود نوروز امسال مشــهد با افزایش جمعیت
و زائران روبه رو باشــد که امید اســت با ارائه
خدمات ارزان ،مسافران و زائران به خوبی از
امکانات و تسهیالت زیارت برخوردار شوند و
سفری بدون دغدغه داشته باشند.
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور در ســفر به
بردسکن در دیدار با روحانیان شهرستانهای
بردســکن و خلیلآبــاد گفــت :مــردم
کموکاستیهای مدیران را بر گردن روحانیت
میاندازند و متأســفانه در هشت سال کشور
در رکود و رخوت بــود و در حوزههای مختلف
بر مردم فشــار وارد و باعث بیاعتمادی مردم
به مدیران شــد .وی اظهار کرد :متأســفانه در
این هشت سال به خاطر سوء مدیریتها رشد
اقتصادی به صفر رسید و بنگاههای اقتصادی
تعطیلیانیمهتعطیلشد.
حســینی همچنین گفت :عــدهای در دولت

گذشــته روزه ســکوت گرفتنــد و حــاال از
دولت انتظار دارند که مشــکالت را یکشبه
حــل کنــد .معــاون پارلمانــی رئیسجمهور
بــه گشــایش در عرصههــای بینالمللــی در
دولت آیت ا ...رئیســی اشــاره کــرد و افزود:
خوشــبختانه ارتباطات خوبی با کشــورهای
چیــن ،روســیه و کشــورهای همســایه در
حــال انجام اســت که آثــار اقتصــادی خوبی
را به دنبــال خواهد داشــت .در این نشســت
امامجمعــه بردســکن بــه ارائــه گزارشــی از
مشکالت شهرستان پرداخت .حجتاالسالم
علیاصغر امینی گفت :بردسکن بیش از هزار
کیلومتر جاده دارد اما دریــغ از یک کیلومتر
راه دوبانده .همچنین در  10ســال گذشــته
بیش از  250فوتی در این جادهها داشتهایم.
وی افزود :اداره تبلیغات اسالمی شهرستان
بردســکن سالهاســت مســتقل شــده ولی
هنوز اجارهنشین است .امام جمعه بردسکن
به طرح توسعه مســجد جامع و مصالی شهر
اشــاره کرد و گفت :برای افزایــش محدوده،
چندیــن دولــت قولهایــی داده ولــی به آن
ها عمــل نکردهاند .وی بیان کرد :بردســکن
 28هزار هکتار ســطح زیر کشت با تنوع 29
محصول دارد ولی خشکسالیها ،خاموشی
چاه موتورها و افت فشار آب چاههای موتور،
رمق کشاورزان را گرفته است .حجتاالسالم
امینی همچنین گفت :حقوق دولتی معادن
چرا به شهرســتان برگشــت داده نمیشــود
و این کــه معادن بایــد ملزم بــه آوردن صنایع
تبدیلی شوند.
وی افزود :بیمارســتانی داریم مربوط به 30
ســال قبل که با پینــه کاری در حــال فعالیت
اســت و بــه بیمارســتانی جدیــد متناســب با
جمعیت شهرستان نیاز داریم .در طرح ملی
مســکن بیش از دو هزار نفر ثبتنام کردهاند
امــا دریــغ از این که یــک متــر زمیــن واگذار
کنند که میطلبد طرح تفصیلی شهرســتان
بــهزودی انجــام گیــرد .در ایــن نشســت
تعداد دیگــری از روحانیــون بــه نمایندگی،
نیازمندیهــای شهرســتان بردســکن را در
حوزههای مختلف مطرح کردند و خواســتار
پیگیری و حل آن شدند.
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــوری در ســفر
به شهرســتان بردســکن بــا خانواده شــهید
«محمود اســامی مقدم» دیــدار و گفتوگو
کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی خبر داد:

تکمیل ۲۰۰طرح ناتمام ورزشی در
استان نیازمند هزار میلیارد اعتبار

صفــری /مدیــر کل ورزش و جوانــان خراســان
رضوی گفت :تکمیل  ۲۰۰طرح نیمه تمام ورزشی
در این استان نیازمند حدود  ۱۰هزار میلیارد ریال
است .افشین داوری در حاشیه افتتاح گود ورزش
های باســتانی حیدر کرار روســتای بهاباد گناباد
افــزود :بیشــترین طــرح هــای نیمه تمام ورزشــی
خراســان رضــوی شــامل ســالن هــای ورزشــی،
فضاهــای ورزشــی روبــاز و ورزشــگاه هاســت که
برخی از  ۱۴تا  ۱۶سال گذشــته به دلیل مسائل و
مشکالت مختلف از جمله تغییر مجریان آن ها نیمه
تمام باقی مانده اند .وی با اشــاره به رویکرد دولت
سیزدهم برای تکمیل طرح های نیمه تمام و پرهیز
از اجرای طرح های جدید ادامــه داد :از این تعداد
 ۱۸طرح نیمه تمام در دهه فجر امسال و  ۳۶طرح
تا پایان امسال و بقیه در سال آینده و سال های بعد
تکمیل و بهره برداری می شوند.
گود ورزش هــای باســتانی زورخانه ای حیــدر کرار
روســتای بهابــاد شهرســتان گنابــاد کــه بــه همت
سیدمحمدذبیحییکیازخیرانگنابادیدروسعت
 ۴۵۰مترمربعباهزینه ۱۴میلیاردریالاحداثشده
اســت با حضور مدیــر کل ورزش و جوانان خراســان
رضوی و نماینده مردم گناباد و بجســتان در مجلس
شورایاسالمیبهبهرهبرداریرسید.

مسئولکانونفرهنگیمسجدعلوی(ع)
تربتجاممطرحکرد:

تشرف مادران شهدای معظم اهل
سنت تربت جام به حرم امام رضا(ع)
حقــدادی  /مســئول کانــون فرهنگــی هنــری
ذوالفقار مســجد جامع علوی(ع) شهرستان تربت
جام گفت :در آســتانه فرارسیدن خجسته میالد با
برکت دخت نبی مکرم اسالم(ص) حضرت فاطمه
زهرا(س) و بزرگداشت روز مادر ،جمعی از مادران
شهدای معظم اهل ســنت تربت جامبه حرممطهر
حضرت رضا(ع) مشرف شــدند.وی افزود :در این
برنامه که به مناســبت والدت حضرت فاطمه زهرا
ســام ا ...علیها و همکاری کانون فرهنگی هنری
ذوالفقــار مســجد جامع علــوی(ع) تــدارک دیده
شــده بود ،جمعی از مــادران شــهدای معظم اهل
سنت این شهرستان به حرم رضوی مشرف شدند
و ضمن استفاده ازبرکات و فیوضات معنوی زیارت
امام هشتم(ع) توسط مسئوالن اســتانی تجلیل و
تکریم شدند.

 185وسیلهگرمایشیبین
مددجویانکمیتهامدادسبزوار
توزیعشد
کالته /مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) سبزوار
گفت :همزمان با فصل سرما 185،دستگاه وسایل
گرمایشی شامل آبگرمکن و بخاری بین مددجویان
این نهاد توزیع شــد .به گزارش خراســان رضوی،
محمد داورزنی افزود :این وســایل گرمایشی بین
مددجویان  10روستای بخش مرکزی که از نعمت
گاز بهرهمند شدهاند ،توزیع شده است.

