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توسعه سبزوار با اشتغال
زنان روستایی

برای تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد به 14میلیارد تومان و برای تجهیز آن به  9میلیارد تومان نیاز است

7

زعفران خراسان جنوبی در راه بازار جهانی

8

زهرا مرادی از ساکنان روســتای نجم آباد از توابع بخش
مرکزی سبزوار است .او حدود  40سال سن دارد و دارای
همسر و فرزند است .مرادی از سال  1392با رویکرد اشتغال خانگی فعالیت
خود را با ایجاد یک کارگاه تولیدی در این روستا آغاز کرد .این کارگاه به عنوان
یک طرح پشتیبان زمینهساز اشتغال  30بانوی دیگر در روستا شده است.

 |4اجتماعی
صفحه  8را
بخوانید

مشهد از دیرباز ظرفیت مناسبی در حوزه سرمایههای خرد
در عرصه شهری داشته و باید زمینه مناسبی برای تجمیع
این سرمایهها فراهم شود .در مجموع به نظر میرســد یکی از راهکارهایی که
میتوان در شهر مشهد روی آن مانور داد تجمیع سرمایههای خرد است .تجارب
متعددی در مشــهد تاکنون رخ داده و براســاس این تجــارب میتوان به این
جمعبندی رسید که شاید روش مناسبی اگر برای جمع آوری سرمایههای خرد
باشد ،بتوان ضریب سرمایهگذاری در مشهد را افزایش داد.

عکس :همشهری ـ مجید حجتی

آفت زنگ در مزارع زرشک زیرکوه

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه با بیان اینکه آفت زنگ زرشک 150هکتار از
باغهای شهرستان را آلوده کرده اســت ،گفت :این آفت ساالنه  40میلیارد
ریال به این محصول خسارت وارد میکند.
به گزارش ایرنا« ،محمد بنیاسدی» افزود :مهمترین علت شیوع این آفت
در باغهای زرشک منطقه تداوم 18سال خشکسالی در استان است که این
آفت در  10سال گذشته در شهرستان شیوع پیدا کرده است.
وی بیان کــرد :مبارزه مکانیکی از جمله حذف و هرس شــاخههای آلوده،
تنظیم دوره آبیاری ،اســتفاده نکردن از کود ازت برای کاهش سطح رشد
درخت ،اســتفاده از کود پتاس بــرای افزایش مقاومت درخــت به آفات
و آموزش به کشــاورزان را از جمله اقدامــات کنترلــی در برابر این آفت
ذکر کرد.
بنی اسدی با بیان اینکه بیش از سه هزار و  500هکتار از باغهای شهرستان
زیر کشت محصول زرشک است و شــغل اصلی مردم شهرستان کشاورزی
است ،گفت :گسترش این آفت خسارت زیادی به باغداران شهرستان وارد
کرده است.
وی عنوان کرد :اقدامات کنترلی برای جلوگیری از شیوع این آفت در حال
انجام است ،اما خشکسالیها اخیر روند شیوع این آفت را تشدید کرده است.
خراســان جنوبی با  14هــزار و  228هکتار باغ زرشــک و تولید ســاالنه
 14هــزار و  999تــن98 ،درصــد زرشــک تولیــدی کشــور را در
اختیــار دارد .آفت زنگ زرشــک برای نخســتین بار در ســال 1385در
روســتاهای « خــوان» و « نوقند» شهرســتان مرزی درمیــان گزارش
شــد .در این مدت  670هکتار باغهای شهرســتانهای درمیان ،بیرجند
و زیرکوه دچار این آفت شــد و شــیوع آفت در باغهای زرشــک اســتان
رو به افزایش است.
به گفته کارشناسان یکی از علل شیوع آفت خشکسالی است که رمق درخت
زرشک را گرفته و آهسته و آهسته جانشان را میگیرد ،درختانی که با شرایط
آب و هوایی استان بومی گزینی شده اند.
اکثــر درختــان آفــت زده بیمه هســتند ،امــا امــروز بیمه پاســخگو
نیســت .جواد غنچــه ،مدیــر صنــدوق بیمــه محصوالت کشــاورزی
اســتان اذعــان دارد کــه درختــان زرشــک تنهــا در برابــر حوادث
طبیعی بیمه اســت و این صندوق نســبت بــه پرداخت خســارت آفات
متعهد نیست.
شهرســتان زیرکــوه در ســال  1391تاســیس شــد و حاجــی آبــاد
مرکــز آن در فاصلــه  85کیلو متــری مرز بــا افغانســتان قــرار دارد،
مرز مشــترک ایران با افغانســتان در شهرســتان زیرکوه  147کیلومتر
است.

گازرسانی به شهرکهای صنعتی
خراسانرضوی
مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي از تزریق گاز 3پروژه گازرسانی
در شهرکهاي صنعتی قوچان  ،2بجستان و ناحیه صنعتی خوشاب خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت شهرکهاي صنعتي خراســان رضوي« ،مسعود
مهديزاده مقــدم» افــزود :ايجــاد زيرســاختها و فراهم کــردن امنيت حضور
سرمايهگذاران براي احداث و راه اندازي واحدهاي صنعتي و توليدي در شهرکها و
نواحي صنعتي استان ،يکي از دغدغه هاي اصلي شرکت شهرکهاي صنعتي استان
است .وي افزود :خوشبختانه با کمک شرکت گاز استان تزریق گاز شهرکها و نواحی
صنعتی در موعد مقرر انجام و از این پس صنعتگران این مناطق میتوانند از آن استفاده
و بهرهبرداری کنند .مهدی زاده مقدم ادامه داد :ايــن پروژهها با هزينهاي بالغ بر 11
هزارميليون ريال و به طول  19کيلومتر به انجام رسيد.
وي تأکید کرد :با اجراي پروژههاي عمراني بهويژه گاز ،وضعيت شــهرکها و نواحي
صنعتي استان در حوزه گازرساني ،مطلوب تر خواهد شد.
مهدي زاده مقدم عنوان کرد :امسال هم طرحهاي مختلف عمراني پيشبيني شده و با
در نظر گرفتن اولويتها و ضرورتهاي موجود در هر شهرک و ناحیه صنعتي با سرعت
و کيفيت باال اجرايي ميشوند.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شــرکت شــهرکهاي صنعتي خراســان رضوي
خاطرنشان کرد :تاکنون تعداد  29شهرک و ناحيه صنعتي از انشعاب گاز برخوردار شده
و تا پايان امسال نيز تعداد 4شهرک و ناحيه صنعتي از اين نعمت برخوردار مي شوند.
وی در پایان گفت :خراسان رضوی با  45شهرک و ناحیه صنعتی مصوب 38 ،شهرک
قابل واگذاری و  2شهرک در حال احداث زمینه استقرار  2هزار و  408واحد صنعتی
بهره برداری شده و اشتغال  71هزار  836نفر را فراهم کرده است.

نمایش توپ طالی «مهدی طارمی» در موزه
مرکزی آستان قدس رضوی
به مناسبت دهه پربرکت والیت ،توپ طالی «مهدی طارمی» مرد سال فوتبال ایران
در گنجینه مدال موزه مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش عموم گذاشته شد.
ب ه گزارش آستاننیوز ،مسئول گنجینه مدال موزه مرکزی آستان قدسرضوی اظهار
کرد :توپ طالی طارمی فوتبالیســت برتر کشــورمان در فصل  ،96-95در یکی از
ویترینهای این گنجینه در کنار توپ خداداد عزیزی ،دیگر فوتبالیست بنام کشورمان
به نمایش درآمده است« .مجیدرضا مهردوست» ادامه داد :این توپ طال در مراسمی
که با حضور جمعی از مدیران آستان قدس رضوی و جوانان و نوجوانان زائر و مجاور در
مردادماه  1396در مرکز نمایشگاهها و همایشهای آستان قدس رضوی برگزار شده
بود ،توسط مهدی طارمی بهترین بازیکن شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال
ایران به موزه بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) اهدا شد .مهردوست گفت :عالقهمندان
میتوانند از توپ طالی طارمی از ساعت  8تا  20:45دقیقه ،در گنجینه مدال واقع در
طبقه دوم موزه مرکزی آستان قدس رضوی در صحن کوثر حرم دیدن کنند.
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جمع شدن سرمایههای ُخرد
برا ی کارهای بزرگ در مشهد

روی خط خبر
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اعطای لقب شهروند افتخاری
بجنورد به پروفسورسمیعی
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داستان روستايي
كه دوباره
زنده شد

 |6فرهنگ

منزل صدای کویر
ماندگار شد
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امداد
مددجویان شاغل میشوند
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی چشمانداز امسال این
نهاد را ایجاد  10هزار شــغل برای مددجویان دانست و گفت:
یک هزار و  200طرح خوداشــتغالی از ابتدای امسال تاکنون
برای مددجویان کمیته امداد استان اجراشده است.
به گزارش فارس« ،محسن مســعودیان» با اشاره به افزایش
3برابری اعتبارات امدادی کمیته امداد خراسان رضوی ،اظهار
داشت :امسال  760میلیارد ریال اعتبارات امدادی به کمیته
امداد این استان اختصاصیافته است.
وی ادامه داد :طی سال جاری نیز یک هزار و  40میلیارد ریال به
اعتبارات بانکی کمیته امداد خراسان رضوی اختصاص یافته که
نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است.
مدیــرکل کمیته امداد خراســان رضوی افــزود 75 :درصد
اعتبارات بانکی این استان به شهرســتانها اختصاص یافته
است.
مسعودیان چشمانداز امســال کمیته امداد خراسان رضوی
را ایجاد  10هزار اشــتغالزایی برای مددجویان دانســت و
بیان کرد :از ابتدای امســال تاکنون ،یک هــزار و  200طرح
خوداشــتغالی برای مددجویان کمیته امداد این استان اجرا
شده است.
وی یکی از مهمترین اولویتهای کمیته امداد را خودکفایی و
ایجاد اشتغالزایی برای مددجویان زیرپوشش دانست و گفت:
بر اســاس اعتبارات اختصاصیافته ،حدود  4هــزار خانواده
با ایجاد اشــتغالزایی از چرخه حمایتــی کمیته امداد خارج
میشوند.
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی با اشاره به بهرهمندی
 400هزار نفر از مددجویان استان از خدمات این نهاد ،یادآور
شد :تا پایان سال جاری  700واحد مسکونی برای مددجویان
در خراسان رضوی راهاندازی میشود.
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کردند
???????
مشهدیها هوای سالم تنفس
کردند .به
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دیها روز گذشته ( 11شهریور) هوای سالم تنفس
طبق گزارش مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی مشهد ،مشه 
گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،براساس اطالعات جمعآوری شده از ایستگاههای سطح شهر وضعیت کیفیت هوای
مشهد شنبه با عدد شاخص  81در شرایط سالم قرار داشت.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

سحر وحدت

خراسانرضوی-خبرنگار

زهرا مرادی از ساکنان روستای نجم
جامعه آباد از توابع بخش مرکزی سبزوار
است .او حدود  40سال سن دارد و
دارای همسر و فرزند است .مرادی از سال 1392
با رویکرد اشتغال خانگی فعالیت خود را با ایجاد
یک کارگاه تولیدی در این روستا آغاز کرد .این
کارگاه به عنوان یک طرح پشــتیان زمینهساز
اشتغال  30بانوی دیگر در روستا شده است .او در
گفت وگو با همشهری اظهارکرد :در این کارگاه
انواع پوشــاک زنانه و مردانه تولید و به ســایر
شهرستانهای استان و خارج از استان از جمله
تهران صادر میشود.
مرادی با بیان اینکه کارگاههای تولیدی دیگری
در زمینه تولید پوشاک ،صنایع تبدیلی ،فرآوری
گیاهان دارویی ،بســته بندی و پوشاک در این
روستاها در کار یا در حال شکل گیری هستند،
افزود :افزایش این کارگاهها در توسعه اشتغال و
درآمدهای پایدار روستاییان موثر است.
وی گفت :مــا در ابتــدا پولی بــرای ایجاد این
کارگاه نداشتیم و با راهنمایی یکی از دوستان،
دریافت تســهیالت ارزان قیمت به میزان 500
میلیون ریال از محل صنــدوق کارآفرینی امید
و با حمایتهای مسئوالن در فرمانداری و اداره
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی توانستیم این کارگاه
را ایجاد کنیم.
بانوی کارآفرین سبزواری با بیان اینکه با ایجاد
این کارگاه زمینه برای اشتغال بانوان عالقه مند

وضعیت اشتغال زنان در کشور

پرداخت تسهیالت اشتغال به بانوان

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ويژه
ســبزوار با تاکید بر ضرورت اشتغال پایدار برای
زنان بهخصوص در مناطق روســتایی گفت :در
همین راستا تسهیالت اشتغالزایی تا سقف 300
میلیون ریال با کارمزد 4درصد به بانوان روستایی
پرداخت میشود.
«احمد برادران» با بیان اینکه این تســهیالت از
طریق صندوق کارآفرینی امید و با معرفی از سوی
کمیته امور بانوان فرمانداری سبزوار در اختیار
افراد قرار میگیرد ،اظهار کرد :تاکنون  40طرح
اشتغالزایی ویژه بانوان از طریق این کمیته برای
دریافت تســهیالت به صندوق کارآفرینی امید
شهرستان معرفی شده است.
وی با اشــاره به اختصــاص  50میلیــارد ریال
تسهیالت رونق اشتغال به شهرستان نیز گفت :از
ابتدای امسال تاکنون  18میلیارد ریال تسهیالت
به  70طرح اشتغال زایی پرداخت شد که زمینه
اشتغال حدود  200نفر را فراهم میکند.
وی عنوان کرد :این طرحهای اشتغال زایی زمینه
ایجاد کارگاههای تولیدی پوشــاک ،شــیرینی

بررسی وضعیت اشتغال زنان در کشور نشان میدهد که تا پایان سال  3 1389میلیون و  800هزار زن در بخشهای
مختلف اشتغال داشتهاند .براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1385حدود  22میلیون نفر از جمعیت کشور
در نقاط روستایی زندگی میکنند که از این میان  11میلیون و  23هزار نفر را مردان و  10میلیون و  80هزار نفر از آنها
را زنان تشکیل میدهند .آمارها نشان میدهد ،زنان روستایی در صنایع تبدیلی  50درصد ،تولید محصوالت زراعی
و دامی  22درصد ،صنایع دســتی  75درصد و در امور مربوط به کاشت ،داشت و برداشت به ترتیب  24 ،25و ۲۶.۴
درصد مشارکت دارند .همچنین در امور دامداری  23درصد ،چرا و مراقبت دام  42درصد و  100درصد پرورش طیور را
در روستاها انجام میدهند.شهرستان سبزوار نیز از جمله مناطقی است که زنان در توسعه پایدار اقتصادی آن نقش
بسزایی دارند .از همین رو توجه به اشتغال بانوان بهخصوص در روستاها به عنوان یک مسئله مهم و استراتژیک مورد
توجه مسئوالن این شهرستان است.

زهره الوندی

خراسانرضوی-خبرنگار

تعداد کتابخانههای عمومی در خراســانرضوی
فرهنگی متناســب با جمعیت این اســتان نیســت بلکه
پروژههایی نظیر «کتابخانه مرکزی مشهد» بیش
از  22سال است که هنوز به اتمام نرسیده است.
 9میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه مرکزی مشهد

عکس:همشهری

 1/5میلیــارد دالر برای رونق اشــتغال در
روستاها

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی نیز با
بیان اینکه دولت و مجلس شورای اسالمی اهتمام
جدی بر افزایش اشتغال زایی در روستاها دارند،
گفت :با تصویب مجلس شورای اسالمی امسال
 1/5میلیارد دالر از محل صندوق توســعه ملی
بری رونق اشتغال در روستاها اختصاص یافت.
«رمضانعلی ســبحانیفر» با اشاره به تسهیالت
ارزانقیمت برای اشــتغال روســتاییان افزود:
امسال در مجموع  100هزار میلیارد ریال برای
اشتغالزایی ،توسعه کشــاورزی دانشمحور و
فناوری در روستاها اختصاصیافته است.
وی تاکید کرد :بر اســاس برنامه ریزیها امسال
از محل منابع اختصاص یافته  200هزار شغل در
روستاها ایجاد میشود که این مشاغل در زمینه
فرآوری محصوالت کشاورزی ،توسعه واحدهای

بوم گردی ،ایجاد کارگاههای پوشاک ،سنگهای
زینتی و مراکز حملونقل بار و مسافر در روستاها
ایجاد میشود.
ســبحانی فر گفت :همچنین دولت تسهیالت
ارزانقیمت مناســبی را در حوزههای مختلف
شامل دامداری ،صنایع دســتی ،صنایع دسته
بندی ،کشاورزی و گیاهان دارویی در بستههای
حمایتی برای روســتاییان گنجانده اســت که
روستاییان میتوانند از این تسهیالت برخوردار
شوند.
ســبحانیفر اظهار کرد :درحال حاضر کشور به
سمتی در حرکت اســت که در روستاها با ایجاد
ظرفیتهای شــغلی ،عدم مهاجرت به شهرها
افزایــش یافته و در آینده امید اســت مهاجرت
معکوس داشته باشیم و مردم از کالن شهرها به
روستاها مهاجرت کنند تا روستاهای پایداری را
در کشور داشته باشیم.

عکس :ایسنا

اعطای لقب شهروند افتخاری بجنورد
به پروفسورسمیعی

فعالیت  7صندوق اعتباری خرد زنان
روستایی در زیرکوه

لقب شهروند افتخاری بجنورد به پروفسور« مجید سمیعی» جراح بزرگ مغز و
اعصاب دنیا که روز گذشته به خراسان شمالی ســفر کرد ،اعطا شد .به گزارش
ایســنا ،جراح برتر مغز و اعصاب دنیا که صبح شنبه یازدهم شهریورماه با دعوت
رسمی «محمدرضا صالحی» استاندار خراسانشمالی به بجنورد سفر کرد ،پس از
استقبال در فرودگاه ،ابتدا نشستی اختصاصی با مدیران استان و اعضای منتخب
هیأت علمی دانشگاهها داشت .در این نشست لقب شهروند افتخاری بجنورد به
این جراح زبده و شهیر ایرانی اعطا شد .وی سپس از بیمارستان  320تختخوابی
تخصصی و فوق تخصصی امام حسن(ع) در مرکز استان دیدن کرد .رونمایی از
تندیس پروفسور سمیعی در بوستان ملی گردشگری بش قارداش و سخنرانی در
همایش بزرگ نخبگان ،دانشجویان و دانشآموزان برگزیده استان ،برنامه بعدی
سفر رئیس بیمارستان تخصصی علوم اعصاب هانوفر آلمان در بجنورد بود .پایان
بخش روز نخست این سفر هم حضور پروفسور سمیعی در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری سیمای استانی (شبکه اترک) و پس از آن نیز حضور در مراسم گرامیداشت
روز پزشک بود .بر اساس برنامه تنظیم شــده ،حضور در نشست کارگروه علوم
اعصاب دانشگاههای علوم پزشــکی منطقه  9و بازدید از اماکن گردشگری مهم
استان هم برنامههای روز دوم ســفر این جراح مغز و اعصاب مشهور به خراسان
شمالی است.

مدیر جهاد کشــاورزی زیرکوه گفت :شهرســتان زیرکوه دارای  7صندوق
اعتباری خرد زنان روســتایی و همچنیــن 2صندوق اعتبــاری خرد زنان
عشایری است.
به گزارش ایسنا« ،محمد بنیاسدی» افزود :صندوقهای اعتباری خرد زنان
روستایی در این شهرستان با هدف تقویت توانمندی زنان روستایی و برای
تسهیل در ســرمایهگذاری در زمینههای مختلف بخش کشاورزی تشکیل
شده است.
وی ادامه داد :این صندوقها با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان ،واحد
آموزش زنان روســتایی مدیریت هماهنگی واحد ترویج کشاورزی استان و
پیگیری واحد آموزشی و ترویج کشــاورزی با همکاری و هماهنگی شورای
اسالمی روستاها و بخشــداریها و مراکز جهادکشاورزی تابعه تشکیل شده
است.
مدیرجهاد کشاورزی زیرکوه افزود :صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی
و عشــایری این شهرســتان در بخشهای شاســکوه ،زهان و مرکزی این
شهرستان تشکیل شده است.
بنی اسدی با اشاره به روســتاهایی که تاکنون از تشکیل صندوقهای خرد
زنان روستایی استقبال کردهاند گفت :این روستاها شامل روستای استند از
بخش شاسکوه با  33نفر عضو ،روســتای میرآباد از بخش شاسکوه با  40نفر
عضو ،روستای شــیرخند از بخش زهان با  36نفر عضو ،روستای کبودان از
بخش زهان با  30نفر عضو ،روستای شــیرگ از بخش زهان با  45نفر عضو،
روستای محمدآباد در بخش مرکزی با  40نفر عضو ،روستای شاهرخت در
بخش مرکزی با  82عضو است.
وی افزود :صندوقهای عشــایری در  2روســتای گزخت با  20نفر عضو و
روستای چاه پایاب با  34نفر عضو تشکیل شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی زیرکوه گفــت :در مجموع صندوقهــای خرد زنان
روســتایی زیرکوه  306عضو و صندوقهای خرد زنان عشایری نیز  54عضو
دارد.
بنی اســدی با بیان اینکه مدیران این صندوقها بیشــتر زنان روســتایی با
مدرک تحصیلی کارشناسی هســتند ،گفت :ایجاد بســتری مناسب برای
مشارکت زنان ،ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق
برنامههای آموزشی ،تجهیز پسانداز خانوارهای روستایی در راستای تامین
مالی خانوادههای کم درآمد با پرداخت تســهیالت قرضالحســنه کوچک،
ایجاد اشتغال متناسب با روســتا برای زنان روســتایی و در نتیجه کاهش
مهاجرت روستاییان به شــهرهای بزرگ از جمله اهداف اصلی تشکیل این
صندوقهاست.

رئیس گروه خدمات شهری و حمل و نقل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
خراسان رضوی گفت :طی  2سال اخیر  5500دســتگاه تاکسی فرسوده در این
استان از رده خارج و نوسازی شد.
به گزارش ایرنا« ،سیدمهدی ســالم» افزود :ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تفویض موضــوع از رده خارج کردن خودروهای
فرسوده به استان را در دستور کار قرار داد و ســال  1394این امر محقق شد .بر
همین اساس کارگروه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در خراسان رضوی
فعال و از  2سال پیش ستاد آن در مشهد تشکیل شد.
وی ادامه داد :بخش اعظم کار نوســازی در این مدت در حوزه تاکسیها بود که
برای نوسازی ناوگان فرسوده تاکســیرانی  50میلیون ریال وجه نقد به هر مالک
پرداخت شد و اجرای این طرح با گستردگی و جدیت ادامه دارد .همچنین برای
خرید تاکسی جدید  200میلیون ریال تســهیالت بانکی با کارمزد 16درصد به
متقاضیان اعطا میشود.
وی افزود :عالوه بر تاکسیها از ابتدای امســال تاکنون  2778دستگاه خودروی
سواری فرسوده نیز از رده خارج و اسقاط شد ،اما چون این حوزه فاقد تسهیالت
برای ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده است ،با استقبال چندان مردم مواجه
نشده است .با این حال تاکنون حدود 90درصد ناوگان تاکسیرانی نوسازی شده و
مالکان تاکسیها و سایر خودروهای فرسوده همچنان میتوانند با مراجعه به مراکز
اسقاط ،خودروی خود را تحویل دهند.
به گفته او هم اکنون  18مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده که دارای مجوز
هستند در خراسان رضوی فعالیت دارند .دارندگان خودروهای فرسوده باید فقط
از طریق مراکز اسقاط دارای مجوز از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
نسبت به اســقاط خودرو اقدام کرده و از واگذاری خودرو فرسوده به سایر افراد
خودداری کنند.

20درصد از جامعه عشایری اسکان یافتند
قائم مقام و معاون توســعه و عمران سازمان امورعشــایرایران با بیان اینکه
سیاست این ســازمان بر اسکان عشــایر نیســت ،گفت :تاکنون 20درصد
از  213هــزار خانــوار در کانونهای عشــایری بــه طور داوطلبانه اســکا
یافته اند.
به گزارش ایرنا« ،شاهپور عالیی مقدم» افزود :اسکان عشایر به طور داوطلبانه
انجام میشود .این قشر به دنبال مراتع برای چرای دام خود هستند و در این
راستا 34 ،میلیون هکتار مرتع در سطح کشوردر اختیار آنهاست.

به طور کلی در خراسانرضوی نیز  ٢٠٨باب کتابخانه عمومی
اعم از نهادی و مشارکتی فعال است.
«حســین اکبری» میافزاید :در مجموع بالغبر  ٢٠٠هزار نفر
اعضای کتابخانههای عمومی در اســتان هســتند و بالغ بر ۴
ی وجود دارد.
میلیون نسخه کتاب در کتابخانههای عموم 
وی با بیان اینکه در طول یک سال بهطور متوسط یکمیلیون
و ۶٠٠هزار نفر به کتابخانههای عمومی استان برای امانت کتاب
یا استفاده از فضای کتابخانه و نشریات مراجعه میکنند عنوان
میکند :در سند چشمانداز  ١۴٠۴چند شاخص برای ارزیابی
نهایی تأثیر نهاد کتابخانههای عمومی تعریف شده است .یکی
 ٣۵درصــد از جمعیت عضو
از این شــاخصها این اســت که 
کتابخانههای عمومی شوند.

استاندار خراسانرضوی در خصوص پرونده «کتابخانه مرکزی
مشهد» میگوید :عملیات اجرایی پروژه از سال  1374آغاز و از
سال  80دارای ردیف اعتباری استانی شده است.
«علیرضا رشــیدیان» با بیان اینکه مجمــوع اعتبارات هزینه
شــده در این پروژه  13/6میلیارد تومان بوده است میافزاید:
سرانههای غیر استاندارد کتاب و کتابخانه
 10/6میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی در پروژه هزینه اکبری در پاسخ به این ســوال که اکنون این شاخص در استان
شــده اســت و همچنین از محل واریزی نیم درصد اعتبارات چقدر است ،اظهار میکند :در کتابخانههای عمومی استان آمار
شــهرداریها نیز تاکنون  3میلیارد تومان در این پروژه هزینه پایین و کمتر از ١٠درصد است .وی اضافه میکند :یکی دیگر
شده است.
از شاخصها این است که بهازای هر 100نفر ٨ ،مترمربع فضای
وی در ادامه با اشــاره به اینکه از ســال  1389پروژه کتابخانه کتابخانهای داشته باشیم که اکنون این رقم کمتر از  ۵متر مربع
مرکزی مشهد به اداره کل نوســازی مدارس استان به عنوان است .یکی دیگر از شاخصها این است که بهازای هر نفر عضو،
دســتگاه اجرایی واگذار شده اســت اظهار میکند :پیشرفت 4نسخه کتاب در کتابخانههای عمومی داشته باشیم که اکنون
فیزیکی پروژه اکنون  85درصد است .سازه پروژه تقریبا تکمیل این رقم نیز بین  2تا  3نسخه است.
شده و کارهای باقیمانده شــامل تکمیل نما،
وی در خصوص کمبود کتابخانههای
محوطه ســازی ،تاسیســات برقی و مکانیکی
عمومی در استان میگوید :کتابخانۀ
است.
دکتر حری ،آخریــن کتابخانهای
این مقام مسئول ادامه میدهد :پیمانکار پروژه استاندارخراسانرضوی :از سال است که با کمک خیران و مشارکت
حدود  4میلیارد تومان مطالبات داشته است و  1389پــروژه کتابخانه مرکزی نهاد کتابخانهها در سال ٩٠ساخته
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل حدود  14میلیارد مشــهد به اداره کل نوســازی شــد .خیلی از کتابخانههای ما در
تومان است .عالوه بر این برای تجهیز کتابخانه مدارس استان به عنوان دستگاه مســاجد بهصورت موقت 10یا 15
نیز به حدود  9میلیارد تومان نیاز است.
اجرایی واگذار شده که پیشرفت ساله واگذار میشود.
استاندار خراســانرضوی بیان میکند :امسال فیزیکی پروژه اکنون  85درصد
رفخوانی کتابهای استان
از محل اعتبارات استانی  3میلیارد تومان (یک است .سازه پروژه تقریبا تکمیل
میلیارد تومان ردیف استانی و  2میلیارد تومان شده و کارهای باقیمانده شامل مدیــر کل کتابخانههــای عمومی
مــاده  )180اعتبار برای این پــروژه مصوب و تکمیــل نما ،محوطه ســازی ،خراســانرضوی در ادامــه از رف
پیشبینی شده است.
خوانی  2میلیون نســخه کتاب در
تاسیسات برقی و مکانیکی است
فعالیت  208کتابخانه در خراسانرضوی
مخازن کتابخانههای اســتان خبر
میدهد و میگویــد :رفخوانی در
مدیر کل کتابخانههای عمومی خراسانرضوی
نیز در خصوص آخرین وضعیت این نهادهای فرهنگی در استان کتابخانهها ،برنامهای برای بررســی موجودی کتاب مخازن و
اظهار میکند :در مشــهد  ٢۵کتابخانه نهادی ،به همین تعداد اطالع از میزان موجودی کتاب ،کتابهای مفقودی ،کتابهای
کتابخانههای مشارکتی و  2باب کتابخانۀ مستقل وجود دارد .وجینی ،کتابهای نیازمند ارسال به صحافی و در نهایت بهروز

گزارش تصویری

اخبار

نوسازی  5500دستگاه تاکسی فرسوده
در خراسان رضوی

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

05138492050
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عملیات اجرایی پروژه کتابخانه مرکزی مشهد از سال  1374آغاز و از سال  80دارای ردیف اعتباری استانی شده است

مسئوالن استان از ارائه تسهیالت ارزان برای گسترش شغلهای مربوط به زنان در روستاها میگویند
در روستا فراهم شده است ،اضافه کرد :پرداخت
تسهیالت اشــتغالزایی نقش بسزایی در رونق
اشتغال برای بانوان دارد.
وی ادامه داد :البته مشــکالتی هــم وجود دارد
که یکی از آنها بی رغبتی بازار پوشــاک سبزوار
برای فروش این محصوالت در شهرستان سایر
شهرستانهای اطراف است که در این زمینه نیاز
به حمایت مسئوالن داریم.

بینی تولید بیش از  9هزار تن گوشت مرغ در شهرستان درمیان
???????
پیش
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گفت :پیشبینی میشود امسال تولید گوشت مرغ در این شهرستان به بیش از  9348تن برسد.به گزارش
مدیر جهاد کشاورزی درمیان
ایسنا« ،وحید ضیائیان احمدی» اظهار کرد 172 :واحد پرورش مرغ گوشتی دارای پروانه بهرهبرداری در شهرستان درمیان فعال است که
این واحدها در مجموع ظرفیت تولید یک میلیون و  816هزار و  600قطعه مرغ را دارند.

خراسان

رضوی ،شمالی
جنوبی

مشهد؛ شهری بدون کتابخانه مرکزی

توسعه سبزوار با اشتغال زنان روستایی
خانگی و غیره را فراهم میکند که زمینه ســاز
اشتغال مناسبی برای بانوان است.
بــرادران گفــت :در جهت رونق اشــتغالهای
روستایی ،اشتغال بانوان و کمک به پایدار سازی
اشتغالهای زودبازده ،تســهیالت اشتغال زایی
امسال به صورت تفاهم نامه ای از طریق معرفی
اداراتی از جمله جهاد کشــاورزی ،کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی ،حمل و نقــل و پایانهها و کمیته
امور بانوان فرمانداریها پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه در جهت رونق اشتغال زنان در
روستاها ،درآمدزایی و استحکام بنیان خانوادهها
19صندوق خرد زنان روستایی در این شهرستان
راهاندازی شــده اســت ،گفت :این صندوقها با
رویکرد بانکداری پیوندی و توانمندسازی بانوان
تحت عنوان زنان سرپرست خانوار تشکیل شد.
برادران با بیان اینکه تســهیالت اشتغال به این
صندوقهای خرد روســتایی شــامل دامداری،
پرورش بلدرچین و شــترمرغ ،کارگاه قالیبافی،
خیاطی و پرورش قارچ و متناسب با ظرفیتهای
موجود در هر روستا است ،افزود :پس از مشارکت
و سرمایهگذاری اندک اعضا ،تسهیالت کم بهره
بانکی به مبلغ  100تا  150میلیون ریال به ازای
هر فرد از طریق بانک کشاورزی و بر اساس طرح
و مهارت بانوان پرداخت میشود.
وی افــزود 3 :طرح اشــتغالزایی از ســوی این
صندوقها تائید و به بانک معرفی شدند.
وی ادامه داد :همچنین امسال  500میلیارد ریال
تسهیالت برای توسعه بخش کشاورزی ،تقویت
صنایع تبدیلی و توسعه کشتهای مکانیزاسیون
به این شهرستان اختصاص یافته که زمینه ساز
اشتغال پایدار در روستاها بهویژه در بین بانوان
روستایی است.
وی افــزود :در همیــن راســتا مجــوز احداث
ناحیــه صنعتی  2بخــش ششــتمد و روداب
ســبزوار از ســوی ســازمان صنایع کوچک و
شــهرکهای صنعتی اخذ و حــدود  32هکتار
زمین بــرای اســتقرار این نواحــی اختصاص
یافت کــه زمینه ســاز جلب ســرمایه گذاران
بــرای ایجــاد صنایــع تبدیلــی و فــرآوری
میشود.

02123023914
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اولین گردهمایی هوانوردی
عمومی در گلبهار
اولین همایش هوانوردی عمومی
در راستای اشاعه فرهنگ
هوانوردی عمومی در بین مردم
به خصوص منطقه شرق کشور
به صورت یک نمایش هوایی در
رده هواپیماهای سبک و فوق
سبک ،مدل ،پاراگالیدر ،گالیدر
و همچنین بالن در شهرجدید
گلبهار برگزار شد.

شدن مجموعه منابع کتابخانه هاست.
وی میافزاید :این اقدام از ابتدای خرداد ماه امســال با همت
کتابداران پرتالش کتابخانههای عمومی و مسئوالن ستادی و
کارشناسان در کتابخانههای سراسر استان شروع و در یک بازه
3ماهه انجام شد که تالش تمامی همکاران در استان برای انجام
رفخوانی جای تقدیر دارد.
اکبــری در ادامه با بیــان اینکه عملیــات رفخوانی در 115
کتابخانه نهادی استان انجام شده عنوان میکند :در پایان این
فرایند در اســتان در مجموع بیش از یک میلیون و 941هزار
و 764نســخه کتاب در مخازن کتابخانههای عمومی استان
برآورد شد.
وی اضافه میکند :در مجموع در کتابخانههای استان 165هزار
کتاب وجین شــده و 1800کتاب نیازمند صحافی تشخیص
داده شد.
اکبری همچنین به گذشت  5سال از رف خوانی قبلی اشاره و
بیان میکند :رفخوانی کتابخانهها از طریق نرم افزار «سامان»
و به وسیله بارکدخوان انجام شده و قبل از شروع و حین انجام،
آموزشهای الزم و دورههای آموزشــی مرتبط با کار از سوی
مسئوالن حوزه امور کتابخانههای اداره کل برگزار شده است.
وی میگوید :از عالقهمندان به کتــاب و کتابخوانی و اعضای
کتابخانهها درخواســت میکنیم که با عضویــت و حضور در
کتابخانههای عمومی نسبت به استفاده از این منابع اقدام و بعد
از امانت کتابها نسبت به بازگشت به موقع کتاب به کتابخانهها
توجه کافی را داشته باشند.
روستاهای دوستدار کتاب

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانرضوی نیز
با تاکید بر اهمیت جایگاه کتاب و کتابخوانی و مباحث فرهنگی
گفت :برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان طرحی
با عنوان «روستاهای دوســتدار کتاب» در خراسانرضوی در
دست اقدام است« .سید جواد حسینی» با اشاره به اهداف این
طرح میافزاید :طرح روســتای دوستدار کتاب با هدف احیای
ظرفیتهای بومی در روستاها اجرا میشــود تا کتاب خوانی
محدود به فعالیتهای یک اداره سازمان و یا نهاد دولتی نباشد و
با مشارکت همه مردم فرهنگ کتابخوانی ترویج شود.
وی همچنین از کلید خوردن طرح روستای پاک در استان خبر
میدهد و بیان میکند :روستای پاک روستایی است که عاری
از بیسوادی ،بیکاری ،طالق و اعتیاد باشد و تمامی خانوادههای
روستا تحت پوشش بیمه روستایی باشند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی

نمایی از بنای در حال ساخت کتابخانه مرکزی مشهد

اضافه میکند :مطالعه ساالنه حداقل یک کتاب برای باسوادان
روستا به عنوان مولفه دیگر روســتای پاک در نظر گرفته شده
اســت که امیدواریم شاهد روســتاهای پاک زیادی در استان
باشیم.
شهر دوستدار کتاب

وی در ادامه با اشــاره به دیگــر برنامههای توســعه و ترویج
کتابخوانی در استان میگوید :شهر دوستدار کتاب هدفی است
که همه ما در بخشهای مختلف باید به دنبال ایجاد آن باشیم.
همچنین برای این مهم باید شــان و منزلت نویسنده ،مترجم،
خواننده ،کتابدار و کتابفروش را افزایش دهیم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی
با تاکید به اینکه بایــد زنجیره فرهنگ کتابخوانی را ترســیم
کنیم اظهار میکند :این زنجیره شــامل نویسنده ،کتابفروش
یا کتابــدار و خواننده کتاب اســت و در نهایــت این موضوع
فرهنگســازی برای رشــد فرهنگ کتابخوانی مد نظر است.

وی اضافه میکند :در اســتان خراســانرضوی ساالنه  4هزار
عنوان کتاب نوشته میشــود و تعداد عناوین کتابها نیز رو
به افزایش اســت که نشــان میدهد عرصههای تولید معنا در
استان رو به افزایش است .ضمن اینکه خواندن کتاب در حال
افزایش است .وی با بیان اینکه وجود  400کتابفروشی و 250
کتابخانه در استان فرصت مناسبی برای اشاعه فرهنگ کتاب
و کتابخوانی در اســتان اســت میگوید :تیراژ کتاب در کشور
ما به صورت میانگین  1500جلد اســت اما این رقم در ترکیه
 50هزار جلد است .این نشان میدهد که ما وضعیت مناسبی
در این حوزه نداریم.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراســان
رضــوی بــا بیــان اینکــه در کشــورهای دیگــر وضعیت
کتابفروشــیها و کتابخانهها بسیار بهتر اســت ،میافزاید :ما
باید تالش کنیم تا اجزای مختلف حلقــه و زنجیره کتابخوانی
ما رشــد کند تا فرهنــگ کتابخوانی در کشــور و اســتان ما
به اعتال برسد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكrazavikhorasan@hamshahri.org :

چاپ :قدس(مشهد)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

جمع شدن سرمایههای ُخرد برا ی کارهای بزرگ در مشهد
ویژگیهای بازار مشهد میتواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی این شهر بزرگ کمک کند
محمدرضا سرساالری

خبرنگار
اقتصاد

مشــهد از دیرباز ظرفیت مناسبی در حوزه
ســرمایههای خرد در عرصه شهری داشته و
باید زمینه مناسبی برای تجمیع این سرمایهها

فراهم شود.
به گــزارش تســنیم ،در مجموع به نظر میرســد یکی از
راهکارهایی که میتوان در شــهر مشــهد روی آن مانور
داد تجمیع سرمایههای خرد اســت .تجارب متعددی در
مشــهد تاکنون رخ داده و براســاس این تجارب میتوان
به این جمعبندی رســید که شــاید روش مناســبی اگر
برای جمعآوری ســرمایههای خرد باشــد ،بتوان ضریب
سرمایهگذاری در مشــهد را افزایش داد .عالوه بر این باید
اعتمادســازی مناســبی نیز برای مردم صورت بگیرد تا
بخش عمده این سرمایهگذاریهای خرد از طریق مردم و
نهادهای مردمی صورت بگیرد تا از این طریق هم مردم به
انتفاع الزم برسند و هم از ســوی دیگر زمینه درآمد پایدار
برای شهرداری و همچنین توسعه شهری فراهم شود.
ساماندهی سرمایههای خرد در اولویت باشد

«احمد نوروزی» رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر
مشهد در این زمینه گفت :سرمایههای خُ رد را در قالبهای
زیادی میتــوان ســاماندهی کرده و به کمــک مدیریت
شهری آورد تا به عمران و آبادانی شهر مساعدت کنند .اگر
مدیریت شهری برنامهای مشــخص داشته باشد میتواند
تمام این سرمایهها را ســاماندهی کند اما نکته کلیدی در
این زمینه این است که ســرمایههای خُ رد متعلق به اقشار

ملزومات توسعه شهری

متوسط جامعه بوده و برای جذب آنها به نوعی اطمینان و
اعتمادسازی نیاز است.
وی افزود :با توجــه به اتفاقاتی که در چند ســال اخیر در
پروژههــای مختلف از جملــه پدیده و میزان در مشــهد
رخ داده جذب ســرمایههای خُ ــرد در مشــهد نیازمند
نوعی اعتمادســازی اســت تا مردم اطمینــان یابند که
سرمایه آنها بازگردانده میشــود .به عبارت دیگر توسعه
سرمایهگذاریهای خُ رد در مشــهد مقدس نیازمند نوعی
برنامه تعریف شده اســت و در وهله بعدی باید یک قالب
قانونی و مطمئــن برای این امــر در نظر گرفته شــود تا
مشکالت بعدی آن گریبانگیر مردم نشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شــهر مشهد مقدس
گفت :در واقع مدیریت شــهری باید برای سرمایهگذاری
مردم حداقل سود را تضمین کند .البته نیاز نیست که این
حداقل سود ،میزان باالیی باشد و تنها در همان حدود سود
سیستم بانکی باشــد کفایت میکند تا رضایتمندی مردم
افزایش و در این زمینه تأمین شود.
نوروزی فروش اوراق مشارکت را یکی از راهکارهای مناسب
برای جلب سرمایههای مردمی خُ رد دانست و تأکید کرد:
باید در نظر داشــت که این پروژهها نباید مشکالت جانبی
داشته باشــد بلکه باید پروژهای باشد که مسائل اجتماعی
آن حل شده و همه از آن حمایت و پشتیبانی داشته باشد.
همچنین یکی از راهکارهایی که در پروژههای نوســازی
بافتهای فرسوده شهر مشــهد مقدس اجرا شده موضوع
سهام پروژه است که در زمان خود بازده مناسبی به همراه
داشته است.
وی افزود :البته باید این موضوع را در نظر داشــت که هر
گروه از اقشار مختلف جامعه یک روش سرمایهگذاری ویژه

به کارگیری تمامی ظرفیتها برای توسعه شهری امری است که امروز در تمامی کالنشهرهای دنیا رایج است و هر یک از کالنشهرها براساس
ظرفیتها و همچنین نیروی انسانی و امکانات سختافزاری و نرمافزاری ،روشهای خاصی را برای توسعه شهری انتخاب میکنند.
استفاده از روشهایی مانند فروش اوراق مشارکت یا فروش سهام و همچنین تشکیل صندوقهایی برای سرمایه گذاری شهروندان برخی از
روشهایی است که از سوی پارلمانهای شهری یا اتاق فکر شهرداریها در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
عالوه بر این ،شهرداریها روشهای خاصی را برای تامین درآمد پایدار برمیگزینند و اساس ًا یکی از اهداف اصلی خود را تامین درآمدهای
پایدار قرار میدهند تا از این طریق به اصطالح بتوانند کیسه و جیب خود را از جیب دولت جدا کنند و براساس درآمد خود روی پای خود
بایستند و نیازی به سایر ارگانها و دستگاههای اجرایی در زمان کسری بودجه نداشته باشند.
در این میان شهرداری مشهد نیز به عنوان یکی از کالنشهرهای ایران اسالمی و جهان اسالم باید دارای روشهای خاص خود برای تامین
بودجه باشد و از سوی دیگر باید بتواند زمینه الزم برای سرمایه گذاری در پروژههای شهری را برای مردم نیز فراهم کند؛ در حقیقت مانور
اصلی نباید صرفا روی سرمایههای کالن باشد و باید بتوان از سرمایههای خرد نیز استفاده بهینه را صورت داد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در خراســان:
فائزه احمدی -نشــانی :مشهد ،ســه راه ادبيات ،نبش ابن
ســینا  ،15پالك  ،133طبقه دومتلفکس051 -38492050 :

صدای همشهری
021-88932308

یــا

05138492079

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما خراسانيهاســت،
معضالتي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پي يافتــن راه
حلي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگو کــردن مشــکالت با مــا تمــاس بگیرید].

نظارت بر قیمتها

چرا قیمت مداد ،دفتر و کتابهای درســی این همه افزایش پیدا کرده است؟
نهادهای نظارتی کجا هستند؟ برای خرید یک دفتر  50برگ باید  3یا  4هزار
تومان پرداخت کرد.
خالقی-بیرجند

کمربندی قوچان

به جای آن که ابتدا بــرای چناران کمربندی احداث کننــد باید برای قوچان
که هم شــهری بزرگ تر و شــلوغ تر و هم بولوار اصلی آن کم عرض تر است
و همچنین در مســیر جــاده ترانزیتی ترکمنســتان قــرار دارد کمربندی
احداث میکردند.
استوار-قوچان

خدمات شهری

خودروهای جمــع آوری زباله شــهری به شــدت فرســوده و دودزاســت
و نمونــه بــارز آلــوده کنندههای هــوا .خــدا نکنــد پنجره منــزل صبح
زود هنــگام عبــور ایــن ماشــینها بــاز باشــد ،دود غلیــظ و بدبــو
همه جا را پر میکند.
داورزنی-مشهد

نمایی از بازار رضای مشهد

را پســندیده و باید برای هر کدام از آنها روشی مشخص را
تعریف کند و این مســاله باید با رعایت الزامات قانونی که
سبب حفظ سرمایه مردم میشود همراه باشد.
ضریب باالی سرمایههای خرد در مشهد

دیگر عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در
این زمینه اظهار داشت :تجربه مشهد نشان از این دارد که
سرمایههای خرد در این شــهر حجم باالتری داشته و به
همین علت مورد طمع تعداد زیادی از مؤسســات مالی و
اعتباری غیرمجاز یا پروژههایی مانند پدیده میشود.
«محمدهــادی مهدی نیا» بــا بیان اینکه فــروش اوراق
مشــارکت موفق به نســبت تجربهای موفــق در جذب
سرمایههای خرد اســت ،تأکید کرد :مدل فروش اوراق به
تنهایی مناسب نیست و در کنار آن باید مدلهای دیگری
هم طراحی شده و در طول ســالهای آینده اجرا شود که
بتوانند مشارکت بیشتر مردم را در پی داشته باشند .یکی از
این روشها فروش سهام پروژههای مختلف شهری است.
عضو کمیســیون اقتصادی شــورای شهر مشــهد ادامه

داد :فروش اوراق مشارکت باید به روشــی انجام شود که
محاسبات سود و زیان آن دقیق بوده و انجام آن بر اساس
سیاستزدگی و مصلحت اندیشــیهایی نباشد که سبب
شود پروژه در عمل پاسخگوی سود سرمایه اوراق مشارکت
نباشــد؛ به عبارت دیگر از نظر محاســبه عدد و ارقام باید
طوری باشــد که بازگشت ســرمایه آن امکانپذیر بوده و
قابلیت اجرا داشته باشد.
مهدینیا ادامه داد :اگر قرار اســت بــرای پروژهها اوراق
مشارکت فروخته شود باید سود آن توسط نهادهای مالی
مرتبط مورد محاســبه قرار گیرد که بعد از گذشت زمان
متوجه با وضعیتی نباشــیم که اوراق مشــارکتی فروخته
باشــیم و از محل ســود پروژه قابلیت پرداخت آن وجود
نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :به عنوان مثال در موضوع تملکات برای
پروژهها معموال از روش اوراق مشارکت استفاده میشود و
در همین فرآیند نیز باید نوعی هوشــمندی وجود داشته
باشد تا بازگشت ســود اوراق تضمین شده و در بازه زمانی
کوتاه مدت این سود قابل تأمین باشد.

مخابرات

آنتن دهــی ایرانســل در بولوار دانشــجو بعــد از معلم تــا آمــوزگار واقعا
خیلــی ضعیــف اســت .ایرانســل بــرای ایــن منطقــه تقویــت کننده
بگذارد.
کبیری-مشهد

سرعتگیر

 2سرعت گیر نامناسب در خیابان جمهوری اسالمی به سمت خیابان فردوسی
بجنورد ،مقابل سالن گلشن وجود دارد که باعث آسیب دیدن خودروها میشود.
کوهزاد-بجنورد

نوبت دندانپزشکی تامین اجتماعی

۲ماه اســت نتوانســتهام نوبت دندان پزشــکی از تامین اجتماعــی بگیرم.
از وقتــی نوبتدهــی را تلفنی کردند فقط این پاســخ را میدهنــد که نوبت
پر شــده اســت .حداقل مــا را در نوبت چنــد روز آینــده که خالی اســت
قــرار دهند ،ایــن طور کــه نمیشــود هر وقــت زنــگ میزنیــم بگویند
نوبت نداریم.
صابر-مشهد

میز خبر

زعفران خراسان جنوبی در راه بازار جهانی
نماینده شهرستانهای فردوس ،طبس،
بشرویه و ســرایان در مجلس در مراسم
آغاز عملیــات اجرایی پــروژه فرآوری و
بستهبندی زعفران در شهرستان سرایان
با بیان اینکه برند زعفران خراسان جنوبی
باید جهانی شــود ،گفت :ارگانیک بودن
محصول میتواند برند زعفران را دردنیا
جا بیندازد .به گزارش تسنیم« ،محمدرضا
امیرحســنخانی» گفت :احداث و ایجاد
صنایع تبدیلــی و تکمیلــی و فرآوری
در روســتا یک حرکت جدید اســت که
این حرکت باید اســتمرار داشته باشد.
این نماینده افزود :محصــول تولیدی و
بستهبندی شده در این واحد باید کامال
ارگانیک و عاری از هر گونه سموم و کود
شیمیایی باشد .وی مشکل اصلی منطقه
را نبود صنایع تبدیلی ،تکمیلی و فرآوری
عنوان کرد و اظهار داشت :با راهاندازی و
احداث صنایع تبدیلی و فرآوری در منطقه
میتوان صــادرات محصــول ارگانیک و
استریل را به سایر کشورها داشته باشیم.
نماینده شهرستانهای فردوس ،بشرویه،
سرایان و طبس در مجلس شورای اسالمی
گفت :محصــول تولیدی و بســتهبندی
شده عالوه بر ارگانیک بودن باید عاری از
آلودگی و کامال استریل باشد و با استریل
زعفران با پالســما جایگاهی در دنیا پیدا
خواهیم کــرد .مدیر جهاد کشــاورزی
سرایان نیز اظهار داشت :محصول زعفران

و پسته از عمدهترین محصوالت کشاورزی
شهرستان سرایان اســت که با راهاندازی
واحد فرآوری و بســته بندی زعفران در
آیندهای نزدیک شاهد رشد و شکوفایی
بخش کشــاورزی شهرســتان سرایان
خواهیم بود.
ســلیمانی افــزود :واحــد فــرآوری و
بستهبندی زعفران در زمینی به مساحت
 2500مترمربع و با زیربنای  380متر در
فاز اول برای  9نفر اشتغال مستقیم و برای
 30نفر اشتغال غیر مستقیم را به همراه
خواهد داشت.
وی بیان داشــت :ظرفیت تولید ساالنه
این پروژه  660کیلوگرم زعفران خشک
و جذب  48تن مواد خام کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی ســرایان با اشاره
به خســارت ســرمازدگی در شهرستان
گفت :در اثر سرمای شدید هوا در آذر ماه
سال گذشته خســارت فراوانی به بخش
کشــاورزی به ویژه باغات انــار و مزارع
زعفران در شهرستان ســرایان وارد شد
که پس از بررســیهای کارشناسی 156
میلیارد تومان برآورد خســارت شــده و
اسامی باغداران و کشاورزان خسارت دیده
نیز پس از تایید ستاد بحران شهرستان
به استان ارسال شــد .وی بیان داشت:
 230میلیارد ریال تسهیالت سرمازدگی
به بخش کشاورزی شهرســتان سرایان
اختصاص یافــت که مبلغ تســهیالت

سرمازدگی ابالغی به استان هزار میلیارد
ریال است که در مرحله اول  900میلیارد
ریال توزیع و سهم شهرســتان سرایان
 230میلیارد ریال است .سلیمانی عنوان
کرد :پس از ابالغ تســهیالت سرمازدگی
و تصویب مبلغ  23میلیــارد تومان برای
شهرستان سرایان کار گروهی تخصصی
با حضــور فرمانــدار شهرســتان،مدیر
جهادکشاورزی،بخشــدارها ،شوراهای
شهر،نماینده کشــاورزان،نظام صنفی و
نماینده بانک کشاورزی تشکیل شد که
در نتیجه آن و با توجه به اولویتهای ذکر
شده انار و زعفران در نامه استانداری در
این مرحله و بر طبق اولویت ذکر شــده
تسهیالت سرمازدگی به  6هزار و 430نفر

از خســارت دیدگان باغــات انار،مزارع
زعفران و کلزا در ســطح 4هــزار و 740
هکتار از طریق شــعب بانک کشاورزی
پرداخت خواهد شد .مهندس سلیمانی
در خصــوص نحوه پرداخت تســهیالت
ســرمازدگی گفــت :این تســهیالت به
صورت  10ســاله و با کارمزد  5درصد به
 6هزار و 430نفر از باغداران و کشاورزان
شهرستان ســرایان که باغات انار ،مزارع
زعفران و کلزای آنها دچار خسارت شده
اســت پرداخت خواهد شــد .مهندس
سلیمانی حجم خسارت را بر اثر سرمای
آذر ماه سال گذشته  156میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت 5 :هزار و  972هکتار از
باغات و مزارع در اثر سرما خسارت دیدند.

شهردار بیرجند تا اواسط مهر ماه انتخاب میشود
عضو شورای شــهر بیرجند با بیان اینکه اگر در گزینه
بومی بودن به شایســته ساالری نرســیم آن وقت به
گزینه غیر بومی مطرح میشود ،گفت :به احتمال زیاد
تا  ۴۰روز آینده شهردار بیرجند مشخص میشود.
بــه گــزارش تســنیم ،حجتاالســام «مهــدی
عبدالرزاقنژاد» اظهار داشــت :از آن جایی که یکی از
درخواســتهای مردم انتخاب شهردار بومی است در
زمینه معیارها روی آن فکر خواهد شد.
وی با بیــان اینکه در انتخــاب شــهردار معیارهای
مختلفــی از جمله شایســته ســاالری و بومی بودن
مطرح خواهد شــد ،اظهار داشــت:معیارهایی مانند،
تجربــه ،تخصــص ،برنامه ریــزی ،قــدرت تعامل با
مسئوالن و مردم ،داشــتن تعهد اخالقی و توسعهای

و دیــدگاه احتــرام بــه مــردم جــزو معیارهایی ما
خواهد بود.
عبدالرزاق نژاد افزود :اگــر در گزینههای بومی بودن
به شایسته ســاالری به نتیجه نرسیم آن وقت مجبور
خواهیم بود از گزینههای غیر بومی استفاده کنیم.
وی بیان داشــت :شــهردار بیرجند بایــد از تخصص
الزم برخوردار باشــد و تعهدات اســامی ،اخالقی و
انقالبی داشــته باشــد .ما شــهرداری را میپسندیم
که در تمامی زمینهها نگاه او توســعهای ،پیشــرفتی
و خدماتی باشد.
عبدالرزاق نژاد افزود :قطعا شــهرداری نیاز داریم که
در همان 6مــاه اول کار مردم بتواننــد تغییرات را در
سطح شــهر حس کنند و باید همه فکر او توسعه در

تمامی ابعاد و خدمات رسانی به مردم به ویژه در زمینه
حاشینه نشینی و نقاط محروم باشد.
وی بیان داشت :رضایت مردم امری بسیارمهم است و
در همه ادارات ،ارگانها و شهرداریها که نهادی است
که مردم با آن سروکار زیادی دارند خیلی مهم است که
افرادی امور را به دست بگیرند که برای مردم احترام به
تمام معنا قائل شوند.
عضو شورای شهر بیرجند گفت :شهردار جدید باید یک
شخصیت دلسوز ،جهادی و خالق ،باشد تا بتواند نواقص
شهر را برطرف کرده و در زمینههای خدماتی وپیوست
فرهنگی داشته باشد.
وی اظهار امیداوری کرد که تا  40روز آینده شــهردار
جدید معرفی شود.

