اخبار

اخبار

گوناگون

ریزگردهایقرهقومبادیپلماسیحلمیشود

محیط زیست :بهانه نیاوریم

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداری:

آمادگی عوامل اجرایی انتخابات
در خراسان رضوی

چهارماهماندهبهبرگزارییازدهمیندورهانتخابات
مجلــس شــورای اســامی زمینــه فعالیــت عوامل
اجرایی و بازرســی برای این مشــارکت سیاسی در
خراسان رضوی فراهم شده است.معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی در گفت و گو با
ایرنا گفت :عالوه بر تشکیل هیئت پنج نفره مرکزی
بازرسی انتخابات اســتان ،هیئت های بازرسی در
 ۲۹شهرستان تشکیل و احکام اعضا نیز ابالغ شده
اســت و به موازات آن بــرای هر شهرســتان اعضای
دبیرخانهنیزمنصوبشدهاند.حسنجعفریافزود:
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان
رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و
امورحقوقیاستانداریبهعنواندبیرهیئتمرکزی
بازرسی استان انتخاب شده اند و در مجموع ۱۷۴
نفردرهیئتهایبازرسییازدهمیندورهانتخابات
مجلس شورای اسالمی فعالیت دارند و احکام این
افراد نیز صادر شده اســت.وی تعداد صندوق های
رای پیــش بینی شــده در انتخابات آینــده را حدود
ســه هزار و  ۵۰۰صندوق اعالم کرد و گفت :نسبت
به دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسالمی این
تعــداد  ۱۰درصد افزایــش یافته اســت.وی گفت:
ستاد انتخابات اســتان ۱۱عضو و شش کمیته زیر
مجموعهداردکهاحکامهمهاعضایکمیتههایآن
صادروابالغشدهاست،همچنین ۹عضواینکمیته
را بانوان تشــکیل می دهند که نســبت به انتخابات
ســال  ۹۴مجلس شــورای اســامی این تعداد ۲۵
درصد افزایش داشته است.
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گوناگون

معاونحملونقلادارهکلراهداریوحملونقل
جادهای خراسان رضوی:

 ۱۵۰۰دستگاه اتوبوس برای زائران
دهه آخر صفر پیش بینی شده است

درنشستمدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویبامدیرعاملمؤسسهفرهنگیخراسانمطرحشد:

تالش برای توسعه تصفیه خانه چرم شهر
با هدف رفع آلودگیهای کشف رود

محصوالتداخلی،سهنمایشگاهدرزمینههایی
مانندنفتوگاز،فوالدوصنایعدفاعیدرشهرک
فناوری برگــزار کرده ایــم .همچنین بــه تازگی
تفاهم نامه ای با مدیرعامل «ساپکو» امضا کرده
ایم تا شرکت ها در شــبکه تأمین قطعات آن قرار
بگیرند و در ادامه در صدد ورود صنعت سیمان و
پتروشیمیبهاینحوزههستیم.

گزارش جلسه
میرزاده

رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملشرکتشهرک
هــای صنعتی اســتان خراســان رضــوی گفت:
تصفیــه خانه چرم شــهر در حــال ارتقا و توســعه
ظرفیت است و مهم تر از آن ،سیستم های جدید
وارد کرده ایم و در حال نصب است تا فاضالب با
کیفیتبدتررانیزتصفیهکند.بهگزارشخراسان
رضوی ،در نشســت مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتــی خراســان رضــوی بــا مدیرعامل
مؤسسهفرهنگیخراسان«،مسعودمهدیزاده
مقدم» با اشــاره به این که موضوع کشــف رود در
کانونتوجهقرارگرفتهونوکپیکانهمبهسمت
شهرک صنعتی چرم شهر اســت ،گفت :کشف
رود،مسیریبیشاز 300کیلومتراستکهچرم
شهر در نقطه انتهایی آن قرار گرفته است .ما در
چرمشهربهعنوانیکقطعهازپازلکشفرود،به
وظیفهخودعملکردهایموتصفیهخانهچرمشهر
درحالارتقاوتوسعهظرفیتاست.ظرفیتآناز
هزار متر مکعب به ســه هزار متر مکعب ارتقا می
یابدومهمترازآن،سیستمهایجدیدواردکرده
ایمودرحالنصباستتافاضالبباکیفیتبدتر
را نیز تصفیه کند .امیدواریم بقیه مجموعه های
باالدستیدرکشفرودنیزکهقبلازماقراردارند
فعالیتخودرابهاستانداردهایالزمبرسانند.
•در 25درصدفضاهایشهرکها،ملزم
هستیمفضایسبزایجادکنیم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان
بااشارهبهاقداماتاینشرکتدرزمینهکمکبه
حفظ محیط زیست گفت :ما به شدت دوستدار
محیط زیست هســتیم و در 25درصد فضاهای

عکس  :میثم دهقانی

مدیر کل محیطزیست خراســان رضوی به سواالت
و اظهارات رئیس نمایندگــی وزارت امور خارجه در
شمال و شرق کشــور درباره این که چرا ریزگردهای
قره قوم به جای عشــق آباد به مشــهد میآیند ،پاسخ
داد .بــه گــزارش فارس ،چنــدی پیــش غالمعباس
ارباب خالص درباره یکی از کانونهای مهم خارجی
درتولیدریزگردهایعنی«بیابانهایقرهقوم»ضمن
تأکیدبرآمادگیاینوزارتخانهبرایطرحاینموضوع
بامسئوالنترکمنستان،اعالمکردهبود«:درصورتی
که این مســئله همراه با مســتندات از سوی سازمان
ط زیست کشــور برای وزارت امور خارجه طرح
محی 
موضوعشود،ماهماینمسئلهراازمجاریبینالمللی
پیگیری میکنیم ».او این سواالت را هم مطرح کرده
و خواستار پاسخ علمی به آن شــده بود؛ این که «چرا
ریزگردها به عشــق آباد در مجاورت بیابــان قره قوم
نمیرونداماباطیمسافتیطوالنیوباگذرازدیواره
کوههایهزارمسجدبهمشهدمیآیند؟»
اکنون تورج همتی مدیرکل محیط زیست استان در
گفتوگوبافارسبهاینموضوعاتپاسخدادهاست.
وی درباره پیگیریهای انجام شــده بــرای مقابله با
ریزگردهــای قره قــوم گفت :قبــا ما این پیشــنهاد
نمایندگیوزارتامورخارجهراانجامدادیموبادفاتر
طزیستمکاتبهو
موضوعیخودماندرسازمانمحی 
درخواســت کردیم که این گزارش را از طریق وزارت
امور خارجه و همینطــور از طریق مرکــز گر دوغبار
سازمانمحیطزیستکشور،پیگیریکنند.
وی با اشاره به پیشــنهاد نماینده وزارت امور خارجه
مبنی بر روش پیگیری این موضوع از طریق سازمان
محیطزیســت کشــور و ارجاع از آن جا به وزارت امور
خارجه تاکید کرد :ما از روشی که وزارت امور خارجه
توصیه کرده قبال طرح موضوع کردیم و قطعا دوباره
ایــن موضــوع را پیگیــری و مطــرح میکنیــم و تمام
مکاتبات الزم را با ســازمان انجــام میدهیم.همتی
همچنیندرخصوصاینکهچراریزگردهایقرهقوم،
عشــقآباد ترکمنســتان را تحتتاثیر قرار نمیدهد
نیز گفت :مســیر این گردوغبــار اصال به عشــقآباد
نمیرســد ،مردم مــا قربانــی گردوغبار هســتند نه
ســاکنان عشــقآباد در ترکمنســتان ،زیرا آن چه در
قرهقوم تولید میشود خروجیاش به سمت ایران و
شهرمشهدمیآیدوکوههایهزارمسجدوبینالودبه
عنوانسپرهایطبیعیاینکریدورهواییرابهسمت
مشــهد هدایت میکنند .وی افزود :در واقع مشهد
میشودپایانجریانگردوغبارقرهقوم،اگردادههای
هواشناسیعشقآبادترکمنستانومشهدرابررسی
کنیدمتوجهمیشویدکهسالگذشتهعشقآبادمانند
مشهد ۱۳روز هوای ناسالم نداشته است .مدیر کل
طزیستاستانبابیاناینکهمقصدریزگردهای
محی 
قرهقوم شهر مشهد است ،تاکید کرد :جهت جریان
هواوایزوباریکهدرشرقدریایخزرشکلمیگیرد
ومسیرجریاناتهواییبهسمتیاستکهبیشترشهر
مشهدراتحتتاثیرقرارمیدهدوشمانمیتوانیددر
کارطبیعتدخالتکنید.
همتــی ادامــه داد :در واقــع دروازههــای گردوغبار
مشهدیکیازسمتشمالشرقیوقرهقومودیگری
ازسمتشرقوهراتمیآیدومشهدتحتتاثیرایندو
کانون قرار دارد و البته بیشترین منبع گردوغبار قره
قوم است .وی اظهار کرد :متاسفانه ما ساختارهای
پایشی در مرزهایمان نداریم تا میزان تاثیر پذیری را
مشخصکنیماماچینازکشورهایهمسایهبهخاطر
آلودگی که از جانــب آن ها وارد مرزهایش میشــود
غرامت دریافت میکند ،ما هــم میتوانیم این کار را
درکشورمانانجامدهیموازاینطریقکارواشتغال
ایجادکنیم.
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شهرکها،ملزمهستیمفضایسبزایجادکنیم.
•روزانه 14هزارمترمکعبفاضالبدر
شهرکهایصنعتیتصفیهمیشود

مهــدی زاده مقدم خاطرنشــان کرد :در هشــت
شــهرک بزرگ ،تصفیه خانــه ایجاد کــرده ایم و
روزانه حــدود  14هزار متر مکعــب فاضالب در
آن تصفیه می شود .با توســعه تصفیه خانه ها در
شهرهای چناران ،ســبزوار و کاشمر که در حال
انجام اســت ،طی دو تا سه ســال آینده ،ظرفیت
تصفیهفاضالبرابه23هزارمترمکعبدرشبانه
روزافزایشمیدهیم.
•انجامفعالیتهایزیرساختیو
نرمافزاریبرایارتقایواحدهایصنعتی
استان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان
گفت :یک بخش از فعالیت های ما زیرســاختی
استکهاغلبباهمینجنسفعالیتهاشناخته
میشویم .امابخشدیگرفعالیتهایما ،تمهید
وتسهیلامورصنایعکوچکاست.
وی افزود :بــا توســعه صنایع خــرد و کوچک در

قالب مدل توسعه خوشــه های صنعتی ،توسعه
بازار این صنایع در زمینه صادرات با اســتفاده از
ظرفیت شــرکت های  EMCو کنسرسیوم های
فروش،ایجادشرکتهایخریددرقالبشرکت
هایتعاونی،تأمینمواداولیهواحدهاباهمکاری
واحدهایتولیدی،ارتباطبادانشگاهواستفادهاز
ظرفیتاستادانونخبگاندانشگاهیوصنعتی
ونیزایجادیککلینیککسبوکاربرایکمکو
مشاورهبهواحدهایتولیدیازبدوتأسیسآنها،
بهواحدهایتولیدیکمکمیکنیم.
•برای 350واحدصنعتیراکدونیمهراکد
نسخهتکمیلیارائهشدهاست

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستاندر
بخشدیگریازصحبتهایخودگفت:بادستور
استاندار،تعیینتکلیفوضعیتواحدهایراکد
و نیمه راکــد در شــهرک هــا و خارج از شــهرک
هــا را آغــاز و از 15اردیبهشــت تا کنــون ،حدود
 800واحــد راکد و زیر ظرفیت را بررســی کرده
ایم و بــرای حــدود 350واحد ،نســخه تکمیلی
ارائه شده اســت .مهدی زاده مقدم افزود :با راه
اندازی نهضت حمایت از تولید داخلی و ساخت

• 15شهرکصنعتیتوسطبخشخصوصی
راهبریومدیریتمیشود

ویبابیاناینکهبعدازمدتیمدیریتوراهبری
شــهرک ها به خود واحدهای تولیدی مســتقر
واگذار می شــود ،افزود 15 :شــهرک مــا امروز
توســط بخش خصوصی راهبری و مدیریت می
شــود .وی افــزود :دربــاره  27شــهرک و ناحیه
صنعتی که در نواحی محروم قــرار گرفته اند ،به
میزان 50درصدهزینههایحقانتفاع،تخفیف
در نظر گرفته ایم تا برای ســرمایه گذار جذابیت
داشتهباشد.
•مؤسسهخراسان،بزرگترینبنگاه
رسانهایایرانمحسوبمیشود

در ایــن نشســت ،مدیرعامل مؤسســه فرهنگی
خراسان نیز با ارائه گزارشی درباره این مؤسسه
و فعالیت های آن گفت :فعال فراگیرترین رسانه
فضایمجازیایران«آخرینخبر»استوباتوجه
بهظرفیتهایمؤسسهخراسانوفضایمجازی
آن ،این مؤسســه اکنون بزرگ ترین بنگاه رسانه
ای ایران محسوب می شود .دکتر «محمدسعید
احدیان» خاطرنشــان کرد :فضای مجازی رکن
اصلیآیندهمؤسسهفرهنگیخراساناستوما
نیز خود را متناســب با آینده فضای مجازی ارتقا
می دهیــم و بخش مهــم اقتصاد آینده مؤسســه
فرهنگیخراسان،درفضایمجازیاست.

20اتحادیه به عنوان معین اقتصادی  30روستا راتحت پوشش قرار می دهند
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت۲۰ :
اتحادیه از تعاونی های استان به عنوان معین اقتصاد مقاومتی،
 ۳۰روستای خراسان رضوی را تحت پوشش قرار می دهند.
به گزارش روابط عمومی استانداری ،علی اکبر لبافی با اشاره
به الگــوی مثلــث توســعه اقتصادیفرهنگی اظهــار کرد :طی
روزهای گذشــته نشســتی با حضور مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان ،رئیس اتاق تعاون و تعدادی از اتحادیه های
تعاونی های استان برگزار و ضمن تبیین دالیل ضرورت اجرای

مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان ،سیاست های اجرایی
کلی این مدل ارائه شد.وی افزود :در جمع بندی این جلسه بنا
شد  20اتحادیه از تعاونی های اســتان به عنوان معین اقتصاد
مقاومتی 30 ،روســتای خراســان رضوی را تحت پوشش قرار
دهندوبهعنوانمتولیانتوانمندسازیوبهبودوضعیتشاخص
های اقتصادی روســتاها نقش آفرینــی کنند.وی بــا بیان این
که تاکنون  102تفاهم نامه بین معین هــای اقتصاد مقاومتی
و اضالع مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی اســتان تنظیم شده

نایب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد:

آغاز برداشت زعفران نوبرانه

نایب رئیــس شــورای ملی زعفــران گفت :برداشــت
زعفــران نوبرانه آغاز شــده و حداکثر قیمــت هر کیلو
طالی ســرخ نو  ۱۰میلیــون تومان اســت.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمرضا میری نایب رئیس
شــورای ملی زعفران گفت :طبق ســال های گذشته
برداشــت عمده از اواخر مهر آغاز می شــود و تا اواخر
آذر ادامه دارد.
وی افزود :با وجود افزایش سطح زیر کشت پیش بینی
میشــود که تولید زعفران در مقایســه با مدت مشابه
پارســال حداقل  ۱۰تا  ۱۵درصد رشد داشته باشد.
نایب رئیس شــورای ملــی زعفران گفت :هــم اکنون
قیمــت هر کیلــو زعفــران نــو  ۹میلیــون و  ۵۰۰هزار
تومان تا  ۱۰میلیون تومان است.میری افزود :حداقل
قیمت هر کیلو زعفران کهنه  ۶میلیون و  ۵۰۰هزار و

خبر

کاالهای قاچاق کشف شده
در مشهد امحا شد
میزان قابــل توجهی از کاالهــای قاچاق
کشــف شــده در مشــهد دیــروز طــی
مراســمی با حضور مســئوالن این حوزه
نابود شد.دبیر کمیســیون برنامه ریزی،
هماهنگی و نظــارت بر مبــارزه با قاچاق
کاال و ارز خراســان رضوی در حاشیه این
مراسم به ایرنا گفت :این محموله شامل
اقالم خوراکی ،آشــامیدنی ،خشــکبار و
کیف و کفش است.
رسول فرزادفر ارزش ریالی این محموله
را بیش از دو میلیــارد و  ۳۵میلیون ریال
ذکر کرد و افــزود :این دومیــن محموله
قاچاق است که امسال امحا شده است.

حداکثر  ۸میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است.
وی درباره آینده طالی ســرخ در بــازار ،تصریح کرد:
قیمــت زعفــران تابــع عرضــه و تقاضاســت ،از این رو
نمیتــوان پیش بینــی دقیقــی راجع بــه آینــده بازار
زعفران داشت ،اما به هر حال امیدواریم قیمتها در
همین حد باقی بماند تا جواب گوی هزینه کشاورزان
باشد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت
صادرات زعفــران ،گفــت :بنابــر آخرین آمــار گمرک تا
پایان مرداد ،صــادرات زعفــران از نظر وزنی نســبت به
مــدت مشــابه پارســال ۲۰درصــد کاهش یافته اســت
و انتظار مــیرود در روزهای آینده همزمان با برداشــت
انبــوه محصــول و رفــع مشــکالت صادراتــی مبنــی
بربازگشتارزبهکشورشاهدتوسعهصادراتباشیم.

اســت ،افزود 92 :درصد معین های اقتصاد مقاومتی از بخش
غیر دولتی 3 ،درصد مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و
تنها 5درصد دولتی هستند.
لبافی تصریح کرد :معین های اقتصــاد مقاومتی در چارچوب
طرح مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی 97 ،درصد اســتان را
تحت پوشــش خود قرار می دهند ،همچنین تاکنون طبق آمار
 500روستا زیر پوشش قرار گرفته اند که بخش عمده ای از این
روستاها در مرحله اجرای پروژه قرار دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

اختصاصیارانهبهتولیدفاصلهتکنولوژیکی
ایرانراکاهشمیدهد
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت :اختصاص
یارانه به بخش صنعت برای نوســازی خطوط تولید ،فاصله تکنولوژیکی
ایران با دیگر کشورها را کاهش می دهد.
به گزارش ایرنا ،غالمحســین شافعی در نشست کمیســیون انرژی اتاق
بازرگانی مشــهد افــزود :چند ســال قبل که قرار بــود یارانه هــا به بخش
صنعت اختصــاص یابد ،هــدف اصلی ارتقای ســطح فناوری و نوســازی
ماشــین آالت بخش تولید برای کاهش مصرف انرژی بود کــه این یارانه
اختصاص نیافت.
وی اظهــار کــرد :تحریم های اقتصــادی نیز باعث ایجاد شــکاف بیشــتر
تکنولوژیکی بین بخش تولید ایران با کشــورهای دیگر شــد که ماشــین
آالت فرسوده و مصرف زیاد انرژی در خطوط تولید ،افزایش قیمت تمام
شده تولید و در اختیار نداشتن میدان رقابت از مظاهر این شکاف است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای خراسان رضوی در گفت وگو با فارس  ،در
خصوص تمهیــدات اداره کل راهداری خراســان
رضوی در دهه آخــر صفر ،گفت :پیش بینی شــده
حدود  1500دســتگاه اتوبوس برای زائران دهه
آخر صفر که از حمــل و نقل جادهای اســتفاده می
کنند ،اختصاص یابد.جواد وحدتی فرد ابراز کرد:
در این ایام  136شرکت اتوبوسرانی در  13پایانه
مســافربری این اســتان به زائران خدمات رسانی
میکننــد.وی با بیــان ایــن مطلب که پیــش بینی
بنده این اســت که میــزان اســتفاده از حمل و نقل
جادهای در این ایام همانند ســال گذشــته باشــد،
تصریح کرد :ســال گذشــته حــدود  600هزار نفر
در این ایام از حمل و نقل جادهای استفاده کردند.
وحدتی فرد خاطرنشان کرد :البته در صورت نیاز
از شرکتهای حمل و نقل جادهای دیگر استانها
همچون مازندران ،اصفهان ،کرمان وسیســتان و
بلوچستان کمک میگیریم.
•اعزام تمام ناوگان اتوبوس های بین شهری
استان به غرب کشور

معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و
نقل جــاده ای خراســان رضوی گفت :هــم اکنون
همه ناوگان اتوبوس های بین شهری استان برای
بازگشــت زائران پیاده اربعین به غرب کشور اعزام
شــده اســت و در تعطیالت پیش رو اتوبوسی برای
سفرهای درون و برون استانی در پایانه های استان
موجود نیســت .جواد وحدتی فــرد در گفت و گو با
ایرنا افــزود :از همه مردم تقاضــا داریم در روزهای
پنج شــنبه و جمعه هفته جاری و شــنبه و یک شنبه
هفتــه آینده ســفر خود را بــا خودروهای شــخصی
انجام دهنــد .وی ادامه داد :هم اکنــون راهداری
در یک اقدام بــزرگ ملی برای جا بــه جایی زائران
بازگشــته از راهپیمایی بزرگ اربعین همه ناوگان
عمومی جاده ای را به مرزهای غربی منتقل کرده
اســت و با توجه به این که جمعیت یاد شــده خسته
ســفر هســتند و مدت ها از خانواده خــود دور بوده
اند بنابراین اولویت خود را خدمت به زائران پیاده
اربعین قرار داده است.

پیشنهادتسهیلگریپستبانک
در 400روستایاستان
استاندار خراســان رضوی گفت :شرکت پست اگر
بتوانــد فرایندهای بوروکراســی را از طریق پســت
حذف کند ،خدمت بزرگی به کشــور کرده است.به
گزارش روابط عمومی اســتانداری  ،رزم حســینی
در دیــدار بــا مدیران عامل شــرکت پســت و پســت
بانک اســتان اظهار کــرد :اگر بتوانیــد فرایندهای
بوروکراسیراازطریقپستحذفکنید،کاربزرگی
برای دولت و نظام کرده اید؛ روی این مســئله تامل
بیشتری کنید.رزم حســینی اظهار کرد :با توجه به
این که پســت بانک در  400روســتای استان باجه
دارد و مســئوالن این باجه ها ،در روســتاها ســاکن
هستند ،این باجه ها می توانند نقش تسهیل گری را
برعهدهبگیرندودرهمینزمینهبهمعاونهماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی دستور
داده شد در خصوص پیشــنهاد تسهیل گری پست
بانــک در  400روســتای اســتان ،بررســی الزم را
انجام دهد.

مدیرکلثبتاسنادوامالکخراسانرضوی
خبرداد:

رشد 19درصدی شرکت های
ثبت شده در استان

محمد حســن بهــادر مدیر کل ثبــت اســناد و امالک
خراســان رضــوی از ثبــت  2هــزار و  590شــرکت
تجــاری  ،تعاونی و موسســه غیر تجاری در شــش ماه
نخست امسال و رشــد  19درصدی نســبت به مدت
مشابه سال قبل در استان خراسان رضوی خبر داد .

