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سخنگویصنعت
برق استان:

بر اساس داده های مرکز پایش آالیندهها
اعالم شد

امیدواریم قطعی برق
در پاییز رخ ندهد

مشهد در وضعیت قرمز
آلودگی هوا

معاونسازمانصمت
خبرداد:

Sun . 19. Sep .2021. No.4787

احیای ۵۰محدوده
معدنیاستانطی 5ماه
صفحه۳

داستان تکراری
کاهش ساعت کاری
اتوبوسرانی در
نیمه دوم سال
صفحه۳

درنامهتعدادیازجوانان
انقالبیاستانبه
رئیسجمهورمطرحشد

توجهبهبومیگزینی
و جوانگرایی برای
انتخاب استاندار
صفحه۳

معاونخدماتشهری
شهرداریمشهد:

رئیسپلیس راه
خراسانرضویخبرداد:

یک شنبه  2۸شهریور  ۱۲ / 1400صفر 1443
 4صفحه/شماره  / 478۷قیمت 600 :تومان

ادامه روند افزایش
تردد در جاده های
استان
صفحه۳

جهاد کشاورزی خراسان رضوی

با اشاره به آمار امسال اعالم کرد:

خسارت1000میلیاردی
حوادث غیرمترقبه
بهکشاورزی استان

دانشگاهعلومپزشکی
مشهدهشدارداد:

برخورد قانونی
درانتظار عطاریهای
مدعی درمان کرونا

صفحه۳

پیگیری وضعیت پروژه
13ساله شهرستان خوشاب
بعد از  ۲بارکلنگ زنی

پیشرفتالکپشتی
احداثبانددوم
سبزوار-خوشاب

رئیس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی :بعد از سیل 98
دولت کمک بالعوضی به کشاورزان نکرد

مدیرجهادکشاورزیگناباد
با اشارهبهخشکسالی
بیسابقهدر50سالاخیر
تشریحکرد:

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :میزان خسارت وارد شده ناشی از
حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و سرمازدگی از ابتدای امسال در بخش کشاورزی استان
معادل  ۱۰هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

سیر تا پیاز
روزگارسخت
دامداران

صفحه۳

شهرداری برای
خدمات شهری از
مردممبلغی
دریافتنمیکند
صفحه۲

کاهش  ۳۶درصدی
پروازهای فرودگاه مشهد
نسبت به سال 98
مدیــر روابــط عمومــی فــرودگاه
بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد
از کاهــش  ۳۶درصــدی پروازها و ۵۶
درصدی جابه جایی مسافر در فرودگاه
مشهد نسبت به وضعیت مشابه در سال
 ۹۸خبــر داد .جعفــری در گفتوگــو
با ایســنا اظهــار کــرد :از هــزار و ۷۱۶
پرواز داخلی انجام شــده به  ۳۲مقصد
داخلی توسط  ۱۸شرکت هواپیمایی،
بیشترین پرواز مربوط به مسیر مشهد-
تهران با  ۷۰۸پــرواز و جابه جایی ۶۶
هزار و  ۷۰۵مسافر بوده است.
وی افــزود :از  ۱۹۰پــرواز خارجــی
انجام شــده به  ۱۲مقصــد خارجی که
توســط  ۸شــرکت هواپیمایــی داخلی
و  ۷شــرکت هواپیمایی خارجی انجام
شده ،بیشــترین پرواز مربوط به مسیر
مشهد -نجف با  ۵۱پرواز و شش هزار و
 ۳۵۱مسافر بوده است.

رئیسادارهترانزیتراهداری
وحملونقلجادهایخراسان
رضویخبرداد:

رفعمشکلمعطلی
کامیون های ایرانی
در گمرک اسالم قلعه
افغانستان
رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری
و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان
رضوی گفــت :بــا رفع مشــکل معطلی
کامیونهــای ایرانی در گمرک اســام
قلعه افغانســتان تمامی ایــن خودروها
که بیش از  ۱۰روز در این گمرک معطل
مانده بودند وارد خاک ایران شدند.
حمید محمدی فاز در گفت وگو با ایرنا
افزود :بیش از  ۳۰۰دســتگاه کامیون
ایرانی در گمرک اسالم قلعه افغانستان
منتظــر ورود به خــاک ایــران بودند که
جمعه گذشته  ۳۰۳دستگاه از ناوگان
باری ایران به کشــور بازگشــتند و باقی
مانده آنها نیز در نوبت ورود به کشور در
زمان معمول و اندک قرار دارند.

طرحممنوعیتسفربه مشهد در
پایان صفر ،رویمیزستادملی

درمراسمنکوداشتیاردیرینرهبرمعظمانقالبمطرحشد

صفحه۲

مدیرجهادکشاورزیگنابادبااشارهبهخشکسالیبیسابقهدر50سالاخیرتشریحکرد:

سیرتا پیاز روزگار سخت دامداران

مدیر جهاد کشــاورزی گناباد گفت :خشکســالی
بیسابقه در  ۵۰سال اخیر ،شرایط بحرانی بسیار
سختی را به دامداران شهرســتان گناباد تحمیل
کرده به طوری که علوفه مراتع شهرستان امسال
حداکثر جــواب گوی تامیــن نیــاز  ۳۰درصد دام
موجودبودهاستوسهمیهنهادهتخصیصیدولتی
نیز تنها بخش کوچکی از نیاز دام را تامین میکند
و از طرفی با وجود مکلف شــدن بانکها به تأمین
نقدینگی دامداران ،بانکها به بهانه نبود منابع،
حمایت الزم را از دامداران نداشــته انــد و دامدار
در شــرایط بغرنج فعلی به دلیــل تأمین نقدینگی
و هزینههای سرســامآور خــوراک و علوفه مجبور
اســت تعدادی از دامها را بفروشــد یــا دام مولد را
روانه کشــتارگاه کند .نعمت ا ...غفوری کاخکی
در گفتوگو با ایسنا افزود :تغییرات شدید اقلیمی
کشور به ویژه در شهرســتانهای حاشیه کویر و از
جمله شهرســتان گناباد یکی از تلخترین سالها
را برای دامداران دام سبک گناباد رقم زد ه است.
غفوری کاخکــی اظهار کرد :تغییــرات اقلیمی در
شهرستان ،باعث کاهش بیسابقه علوفه در مراتع
شد و خشکســالی بیســابقه امســال که در ادامه
ترسالیهای گذشته به وقوع پیوست ،دامداران را
غافلگیرومشکالتشانراتشدیدکرد.مدیرجهاد
کشاورزیگنابادافزود:بهدلیلکاهشبارندگیها
کهدر ۵۰سالاخیربیسابقهبوده،امسالپوشش
گیاهی مراتع بســیار فقیر بود به طــوری که علوفه
مراتــع شهرســتان ،حداکثر جواب گــوی نیاز ۳۰
درصددامموجودبود هاست.ویخاطرنشانکرد:
با توجه به شــرایط بحرانی ،میزان تقاضای تأمین
نهادههادرابعادکشوریبهحدیباالرفتکهدولت
توانستتنهابخشکوچکیازنیازنهادههایدامی
دامداران را تأمین کند ،از طرفی بازار کشش خرید
دام مــازاد دامدار را نداشــت و خســارت مضاعفی
به دامداران تحمیل شــد .غفــوری کاخکی گفت:
ادامه این روند ضربات جبران ناپذیری به این قشر

تولید کننــده و زحمتکــش وارد کرد بــه طوری که
بخش زیادی از دام مولد به کشــتارگاهها گســیل
شد و دامدار به دلیل تأمین نقدینگی و هزینههای
سرسامآور خوراک و علوفه مجبور شد برای حفظ
بخشــی از دام خود ،تعدادی از دامها را بفروشــد.
وی تصریح کرد :گســتردگی این مشکل در کشور
و احتماال مشکالت ورود نهادههای دامی به دلیل
تحریمها ،خارج از توان دولت بود و توانایی دولت،
صرفا در حد تأمین تخصیص ســهمیه ســرانه  ۳تا
 ۴کیلو خوراک در ماه بود که ایــن میزان خوراک،
نیاز پنج روز دام در ماه است .مدیر جهاد کشاورزی
گناباد اظهار کــرد :یکی از راهکارها بــرای عبور از
این بحران ،سیاست خرید دام مازاد توسط شرکت
پشتیبانی امور دام کشور و استان بود اما خرید دام
مازاد ،آن هم صرفا از شهرســتانهای عشــایری و
به صورت محــدود ،دردی از مشــکالت دامداران
دوا نکرد.
•بانکها دامداران را حمایت نکردند

وی تأکید کرد :با این که دولت بانکها را مکلف به
تامین نقدینگی دامداران کرد ،اما بعضی بانکها
به بهانه نبود منابع از دامداران حمایتی نکردند.
غفوری کاخکی درباره برنامه حمایت از دامداران
درروزهایآیندهتوضیحداد:باتوجهبهتغییردولت
و به تبع آن ،تغییرات وزارتی تا ردههای اســتانی و
احتماال شهرستانی ،ممکن است برای چند ماه،
تصمیمگیریها به تعویق بیفتــد .او با بیان این که
در شــرایط فعلی هیچ چیز قابل پیشبینی نیست
و ایــن موضوع هم بیتاثیر در تشــدید مشــکالت،
حداقل برای مدت کوتاهی نخواهد بود ،افزود :در
سیاستهای اعالم شــده وزیر جدید بر حمایت از
یشدن
بخشتولیدوکشاورزیتأکیدشدهاماعمل 
آن نیاز به زمان و تأمین منابع مالی دارد که تحقق
آن فعال قابل پیشبینی نیســت .وی همچنین در
پاسخ به این پرسش که خشکســالی بیسابقه در

رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسانرضویخبرداد:

پرداخت ۵۶میلیارد در قالب کشاورز کارت به کشاورزان استان

شــجاعی مهر  /رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضویگفت :ازاعتبار 90میلیاردتومانی
کشاورز کارت در سال گذشــته 56میلیارد تومان
آن جــذب و بــه کشــاورزان اســتان پرداخت شــده
اســت .به گــزارش خراســان رضوی ،محمــد رضا
اورانی در جلسه هماهنگی کشــت های پاییزه در
نیشــابور افزود :وظیفه اصلی ما ترویــج ،آموزش و
توانمند سازی کشاورزان است و امروزه ما به دنبال

مدیــران میدانــی هســتیم و احتیاجی بــه مدیران
دفترینداریم.ویبامهمدانستنرفعموانعتولید،
خاطرنشانکرد:باید ِ
دیدکارشناسدرکنارکشاورز
را به تمامی عرصه هــا و پهنه ها منتقــل کنیم .وی
اظهار کرد :در اســتان نیاز به تولیــد 810هزار تن
گندم برای تغذیه انســان و 840هزار تن جو برای
تغذیه دام داریم .رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان افزود ۴۵ :درصد ســطح زیر کشت استان
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مرحومشمقدری ،روشنگرمسیرانقالب
کشور از جمله معضالتی است که ماههاست با آن
روبهرو هستیم و برای عبور از این بحران و مدیریت
بهترشرایط،قبلازاینکهکاردبهاستخواندامدار
برسد ،آیا نباید تدابیری اندیشیده میشد ،گفت:
تامین نهاده از مســائل پیچیدهای اســت که ما در
شهرســتانها بخش کوچکــی از آن را میدانیم؛
حجم نیاز و کمبود در کشــور عدد کمی نیســت به
عنوانمثالیکشهرستانکوچکمثلشهرستان
گناباد در ماه بین  ۳۰۰۰تا  ۴۰۰۰تن فقط نهاده
دام سبک و سنگین یارانه دریافت و توزیع میکند
که اگر ایــن مقــدار را به کل کشــور تعمیــم دهیم
حجم باالی نیاز مشــخص می شود و تأمین آن کار
سادهای نیست.
•بانکها باید به فریاد دامداران برسند

در متن اعتراضی که به تازگی از طرف مدیرجهاد
کشــاورزی گناباد در فضای مجازی منتشــر شده
اســت نیز به حمایت نکردن بانکها اشاره شده و
در این متن آمد ه اســت :در حالی کــه بیش از ۷۰
درصد گردش مالی اقتصاد شهرســتان در حوزه
دام و طیور و باغ ها به ویژه باغ های پســته و صنایع
تبدیلی و تکمیلی شــیر و گوشــت و دیگــر صنایع
مرتبط با بخش کشاورزی اســت و حدود ۱۰هزار
و  ۳۰۰خانــواده در حوزه کشــاورزی و دام پروری
شهرستانفعالیتدارند،باوجودمصوباتاستانی
و تصمیمات شورای هماهنگی ،بانکهای استان
از دادن تســهیالت حتی با بهــره  ۱۸درصد و یک
ســاله به دامدار طفــره می رونــد و دراین شــرایط
سخت و بحرانی دامدار را حمایت نمیکنند.
نیاز شهرســتان به تســهیالت بانکی بــرای تامین
نقدینگی در حوزه دام وطیور ۲۷۴،میلیارد تومان
به استان اعالم شــده که پس از بررســی منابع در
شورای هماهنگی بانکهای استان ،سهم گناباد
درمرحلهاول ۴۰میلیاردتومانتعیینوبهمدیریت
جهادکشاورزیشهرستانابالغشدهاماباگذشت
چند هفته از اعالم موضوع ،بانکهــا با اعالم این
که منابع نداریم ،تا کنون در این باره اقدامی انجام
ندادهاند.
مربوط بــه غالت اســت کــه در این میان نیشــابور
11هزار و 500هکتارســطح ابالغی کشت گندم
و 17هزار هکتار سطح ابالغی کشت جو را دارد.
مدیرجهادکشاورزینیشابوردرایننشستگفت:
حدود 2هزارهکتار از اراضی زیر کشت شهرستان
نیشــابور به رودخانه وابسته اســت و خشکسالی و
کمبودبارشونزوالتجویتاثیرزیادیبرتولیدات
این شهرستان گذاشته است .محمد علی فرهمند
راد افــزود :مکانیــزه کــردن کشــت غــات حدود
 9میلیون تومان در هر هکتار ســود بیشــتری عاید
کشاورزاننسبتبهروشسنتیخواهدکرد.

صفحه۱

صفحه۳

اهدای ۳۸۰تبلت به دانش آموزان نیازمند
مدیرکمیتهامدادامامخمینی(ره)سبزوار  گفت:
به منظور بهره منــدی از آموزش مجــازی۳۸۰ ،
دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند سبزواری
اهدا شــد .به گــزارش خبرگزاری صداوســیما،
مدیــر کمیتــه امداد امــام خمینــی (ره) ســبزوار
گفت :از این تعداد ۳۳۰ ،دســتگاه توسط واحد
فرهنگی کمیتــه امــداد و  ۵۰دســتگاه دیگر نیز
توسط واحد زکات این نهاد وبا مشارکت خیران،
خریداری و بــه دانشآمــوزان محروم اهدا شــد.
محمــد داورزنــی افــزود :دو هــزار دانشآمــوز
ســبزواری زیر پوشــش کمیته امداد هســتند که
بخشــی از لــوازم تحصیلــی ایــن دانشآمــوزان
بی بضاعــت ،از طریق جشــن عاطفههــا و کمک

خیران،بهویژهدرفضایمجازی،تامینمیشود.
وی ادامه داد :با توجه به شرایط کرونایی ،برپایی
پایگاه جشن عاطفهها در ســبزوار محدود شده و
عمده کمکهای خیران و نیکوکاران برای تامین
لوازمتحریردانشآموزانمحروم،ازطریقفضای
مجازی و مراکز نیکوکاری جمع آوری میشــود.
داورزنــی افــزود :ســبزواریها در جشــن
عاطف ه هــای ســال گذشــته ،بیــش از  ۴میلیارد
ریــال بــه دانشآمــوزان نیازمند کمــک کردند.
جشن عاطفهها هر ســال در سراسر کشور از ۲۶
شهریورتا ۱۱مهر،باهدفجمعآوریکمکهای
مردمــی و تامین لــوازم تحصیلــی دانشآموزان
محرومبرگزارمیشود.

