اخبار
جامعه

مدیرعاملانجمنراویانفتحرضویخبرداد:

برقراری کاروان راهیان نور استان
بعد از 2سال توقف

مدیر عامل هیئت مدیره ســازمان مردمنهاد انجمن
راویانفتحرضویگفت:بعدازدوسالتوقفحرکت
کاروانهــای راهیــان نور به دلیل شــرایط ناشــی از
کرونا ،امســال شــاهد برقراری دوباره این سفرهای
زیارتی خواهیم بود.به گــزارش ایرنا  ،عباس آرانیان
ت حیدریه اظهار
در همایش راویان دفاع مقدس ترب 
کرد:اینتصمیمبهدلیلشرایطخوبحاکمبرکشور
به دلیل مهار مطلوب ویروس کروناســت و اگر ستاد
کرونا تصمیم دیگری اتخاذ کند ،برنامه جدید اعالم
می شود.وی ادامه داد :مقام معظم رهبری به بحث
«جهادتبیین»اشارهکردندو راویاندفاعمقدسباید
عالوهبرانجامتکلیفخودبهاینمهمتوجهکنند.مدیر
عاملهیئتمدیرهسازمانمردمنهادانجمنراویان
فتحرضویگفت:برنامهمادرجهادتبیین،روایتگری
حــوادث مرتبط بــا انقــاب اســامی در قالبهای
تخصصی و بــرای مخاطبان مختلف شــامل بانوان،
دانشآموزان،دانشجویانوطالباست.

مدیرکلهواشناسیبااشارهبهآمار
سالزراعیجاریخبرداد:

افزایش  22درصدی بارش باران
در استان
مدیــرکل هواشناســی اســتان گفــت :میــزان بــارش
باران از ابتدای ســال زراعــی جــاری (اول مهرماه) در
شهرستانهای استان افزایش  ۲۲درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته داشته است .عراقیزاده در
گفتوگوباایرناافزود:ازابتدایسالزراعیجاری۵۷
میلی متر باران در استان باریده است که این میزان در
مدت مشابه سال گذشته  ۴۷میلی متر بوده و در دوره
آماری نیز ۵۹میلی متر بارندگی گزارش شــده است.
ویافزود:میزانبارشدراستاندرسالزراعیجاری
نسبت به مدت مشــابه دوره آماری بلندمدت  ۳درصد
کاهش نشــان می دهد .عراقــی زاده اظهار کرد :نیمه
جنوبی اســتان ،بیشــترین میزان بارش را در امســال
داشــته اســت ،این در حالی اســت که حــدود نیمی از
ایستگاههایاستانطیاینمدتبارشیکمترازسال
گذشــته را به ثبت رســانده اند وبیشــترین بارش سال
زراعیجاریدراستانمربوطبهایستگاههایخوافو
رشتخواربهترتیببا۹۹و۹۰میلیمتروکمترینمیزان
آننیزمربوطبهایستگاههایهواشناسیسبزوارودرگز
بهترتیببا ۳۰و ۳۱میلیمتر بارندگیبودهاست.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

مدیرگروهخدماتبیمهایکشاورزیخراسانرضویاعالمکرد:

پرداخت 70درصدازغرامت
کشاورزاناستان

علــی نــوری /مدیــر گــروه خدمــات بیمــه ای
کشاورزی خراســان رضوی در همایش ترویجی
بیمه کشاورزی شهرستان بردسکن که به همت
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برگزار شد،
گفت :تا 25دی 70،درصدازغرامتکشاورزان
اســتان پرداخت شــده اســت و  30درصد باقی
مانده از جو و گندم و غرامت دو محصول انگور و
پسته نیز پرونده آن به تهران ارسال و پس از تامین
اعتبار از صنــدوق مرکزی تا پایــان بهمن ماه به
حساب خسارت دیدگان واریز می شود .محمود
رضا فرزانه  ،اعتبار برآورد شده صندوق بیمه در
کشور را 36هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت:
سهمخراسانرضویازاینمیزان بیشاز 2هزار
میلیارد ریال است .وی افزود :درآمد حاصل از
صندوق از بیمه  6هزار میلیارد ریال است که در
این شرایط بد اقتصادی  30هزار میلیارد ریال
صندوق کســری داشــت که باید  6برابر درآمد
بیمه به تعهدات خود پاســخ می داد .وی اظهار
کرد :از تیــر ماه امســال بحث پرداخــت غرامت
ها در استان شــروع و تا  25دی  70 ،درصد آن
پرداخت شد و خوشــبختانه با نگرشــی که وزیر
جهاد کشــاورزی دارد اعتبار مورد نیاز در بحث
غرامت ها تامین شــد و امید است تا پایان بهمن
 100 ،درصد غرامت ها پرداخت شود .فرزانه
با اشاره به شیوع بیماری آنگارا در مرغداری های
استان گفت :مصوبه ای به تصویب رسیده است
که جوجه های یک روزه نیز تحت پوشــش بیمه
قرار بگیرند که مرغداران دچار خسارت نشوند.
وی بــا بیان این که بیشــترین یارانــه تخصیصی
دولت به بیمه های پایه اســت ،افــزود :در بحث
بیمه های تکمیلی و جامع نیز همه خطرات یک
جا دیده شده است .وی از راه اندازی شبکه بازار
یاب در شهرســتان های استان خبر داد و گفت:
بهلحاظتقسیطوتخفیفبیمه هیچمنعیوجود
ندارد و از منابع حق بیمه که قرار است پرداخت
شود تا سقف  40درصد به عنوان تخفیف طبق
دســتورالعمل می تواننــد اســتفاده کننــد .وی
خاطرنشان کرد :خراسان رضوی در بخش دام

ا ز میان خبر ها

با 6میلیون راس دام و بیش از 2برابر استان دوم
 ،مقام اول کشــور را به لحاظ پوشش بیمه ای به
خــود اختصــاص داده اســت و در مجموع بیش
از  80درصد دام ســبک اســتان بیمه هستند.
فرزانه افزود :خراســان رضوی در حوزه زراعت
مقام پنجــم و در حــوزه باغ هــا نیز مقــام چهارم
کشــور را به لحاظ پوشــش بیمه ای داراســت.
وی گفت :در خراســان رضوی بیش از  40نوع
محصول زراعی و باغی در سبد بیمه قرار گرفته
اند و خوشــبختانه با توجه به این که شهرســتان
بردســکن در محصول انجیر رتبه اول خراســان
رضوی را داراست این محصول نیز سال گذشته
در ســبد بیمه محصوالت قرار گرفــت .فرزانه با
بیان این که بیشــترین خطــرات و تهدیدات در
خراســان رضوی بحــث خشکســالی ،یخبندان
 ،شــوری و کم آبی اســت ،افزود :خشکســالی و
یخبنــدان رتبــه اول خطــرات و تهدیــدات را به
خود اختصاص داده اســت و این تهدیدات هیچ
وقت به تنهایی اتفاق نمی افتد .وی اظهارکرد:
خشکسالی سال گذشــته خراسان رضوی طی
 50ســال گذشــته بی ســابقه بــوده کــه مجدد
خراســان رضوی با بحــران خشکســالی مواجه
شده است .محمد رضایی ،مدیرعامل صندوق
بیمه کشاورزی شهرستان بردسکن نیز گفت:
همایش ترویجی بیمه محصوالت کشــاورزی و
دامی با شرکت  100نفر از بهره برداران بخش
کشــاورزی برگــزار شــد و در ایــن همایــش یک
روزه درباره اهمیت بیمه  ،اطالعات درخصوص
تعرفه ها و عوامل خســارت تحت پوشش و نکات
فنی و کلیــدی درباره مدیریــت باغ هــا و مزارع
مطالبــی بیــان شــد .وی تصریح کرد :شــرکت
کنندگان درباره نحــوه دریافــت و غرامت بیمه
نیز آگاهــی های الزم را کســب کردنــد .رضایی
اظهارکرد :کاملترینابزاریکهمیتواندکمک
یار کشــاورزان باشــد صنــدوق بیمه کشــاورزی
اســت و با حمایــت صنــدوق بیمه کشــاورزان و
دامداران با یک امنیت خاطر به امر تولید اقدام
خواهند کرد.
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مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضویخبرداد:

آغاز ساخت مسکن ملی فقط
در 3شهر استان

حســین نــوری  /مدیــر کل راه و
شهرســازی خراســان رضــوی گفت:
در کل خراســان رضوی تاکنون فقط
در مشهد ،ســبزوار و نیشــابور ساخت
مســکن جهش ملی آغاز شــده است .
نژادصفویدر خلیلآبادودرگفتوگو
باخراسانرضوییکیازاهدافبزرگ
دولت را تولید مسکن به منظور ایجاد
تعادل بین عرضه  ،تقاضا و رفع کمبود
آنبرشمردکهقراراستدرقالبطرح
نهضتملیجهشتولیدمسکنچهار
میلیونواحدمسکونیتاسال۱۴۰۵
در کشــور ســاخته شــود .وی افــزود:
دولت ســیزدهم براســاس ایــن تعهد
برای خراســان رضوی هم 400هزار
واحد در طول چهارسال در نظر گرفته
است که ســاالنه باید برای  100هزار
نفر واحد مســکونی ســاخته و تحویل
متقاضیان شــود .نژاد صفــوی اظهار
کرد:زمینهارایگاناستوبهکسانی
که دارای شــرایط الزم و فاقــد زمین و
مسکن باشــند ،واگذار می شــود .وی
تاخیر در واگــذاری زمین ها را به علت
داشــتن زمین هایی مربوط به آستان
قدس رضوی و اوقاف دانست و گفت:
امور شــرعی زمین ها باید رعایت شود
ولیباپیگیریهایاستاندارخراسان

رضــوی  ،اداره کل راه و شهرســازی
زمینــه را بــرای شــروع ســاخت 70
هــزار واحد آمــاده کرده کــه این زمین
ها 100درصد متعلق بــه دولت بوده
است.ویدرخصوصاینکهدربعضی
شهرستانهاازجملهکاشمر،بردسکن
و خلیل آباد با مشــکل واگذاری زمین
دولتــی مواجــه هســتیم ،گفــت :در
حال رایزنی با بخــش خصوصی برای
واگذاری زمیــن های آنان بــه دولت با
توافق بین آنان هســتیم کــه در خلیل
آبــاد 50درصد کار را توافــق کرده ایم
و امید است در هفته آینده با صاحبان
زمین هــا و بــا همــکاری شــهرداری و
شورای اســامی و نیز تاکید فرماندار
مرحله توافق انجام شود .نژاد صفوی
از اخذ مجوز بــرای شــهرهای زیر 50
هزار نفرکه دیگــر نیازی بــه مصوبات
شورای عالی شهرســازی ندارد اشاره
واظهــار کرد :تاکنــون در شهرســتان
خلیل آباد بیش از  964نفر در سامانه
جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند
که در بررسی اولیه شــرایط  364نفر
احراز شــده اســت  .همچنین در شهر
کندر 534نفرثبتنامکردندوشرایط
برایواگذاریزمینبه 141نفرفراهم
شدهاست.

رئیسانجمنصنفیکامیوندارانتایباد:

رانندگان خسارت دیده آتش سوزی
اسالم قلعه 33کامیون خریدند

رئیــس انجمــن صنفــی کامیــون داران تایبــاد بــه
خراســان رضوی گفت  :تعــداد ۳۳دســتگاه کامیون
حمل بار بــه قیمــت هــر دســتگاه دو میلیــارد و ۵۰۰
میلیون تومان توســط خود رانندگان خســارت دیده
در آتــش ســوزی گمــرک اســام قلعــه افغانســتان
خریــداری شــده اســت که تــا یک هفتــه آینــده پالک
گــذاری خواهد شــد.نصیری افــزود  :چهار مــاه قبل،
این کامیونها از کشــور آلمان خریداری شــده اســت
که دو مــاه پیش به مــرز بــازرگان در آذربایجــان غربی
رســیدند و منتظــر ورود بــه چرخــه تــردد هســتند.
 ۲۵بهمــن  ۹۹بــود کــه در پــی حادثــه آتشســوزی
گمــرک اســام قلعــه افغانســتان ،بیــش از هــزار
دســتگاه کامیــون و تانکــر حامــل ســوخت در آتــش
ســوخت که از این تعــداد  ۳۸کامیون ایرانــی بودند.
وی خاطرنشــان کرد  :در حادثه آتش ســوزی گمرک
اســامقلعه افغانســتان فقط هفت دســتگاه کامیون
بیمه بودند که خسارت زیر یک میلیارد تومان دریافت
کردند و نیز رانندگان آســیبدیده خودشان با گرفتن
تسهیالتوفروشاموال،اقدامبهخریداریکامیونها
کردهاندو مالکانورانندگانهماکنوندرمرزبازرگان
مستقرند و در حال انجام اقدامات اداری برای دریافت
خودروهایخودهستند.

 6000میلیارد؛گردشمالیسوغات
مشهد

تاکید معاون استاندار بر برندسازی و استفاده از
ظرفیت سوغات مشهد

سرپرســت معاونت هماهنگی و مدیریت امــور زائران
استانداریخراسانرضویگفت:گردشمالیبخش
ع دســتی مشهد بین ســه تا شش هزار
سوغات و صنای 
نزدهمیشودکهبایدبرنامهریزی
میلیاردتومانتخمی 
مناســبی برای برندســازی و اســتفاده از این ظرفیت
ممتاز صورت بگیرد .به گزارش ایرنا ،حجت االســام
والمســلمین گنابادینژاد اظهار کرد :ســنگ هرکاره
و فیــروزه از ظرفیتهــای ویژه مشــهد اســت کــه باید
برنامهریزی مناســبی برای برندســازی و اســتفاده از
ت ممتاز صورت بگیــرد .وی به ظرفیتهای
این ظرفی 
گردشگریسالمتدراستاننیزاشارهکردوادامهداد:
ث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
نقش اداره کل میرا 
دستیخراسانرضویدرفعالیتهاوبرنامههااهمیت
زیادی دارد ،باید با همدلی و همکاری همه دستگاهها
از ظرفیتهــای حوزه گردشــگری ســامت به خوبی
اســتفاده کنیم .وی اظهار کرد :در زمینه گردشــگری
بنا به گــزارش مجمــع جهانی اقتصــاد در بیــن ۱۴۰
کشورمقصدگردشگری،ایرانطیچهارسالمتوالی
ارزانترین مقصد ســفر دنیا بوده اســت که باید به این
موضوعبهصورتویژهتوجهشود.

