اخبار
جامعه

ثبتنام ۵۸هزار دانشآموز
اتباعخارجی در مدارس استان
رئیــس اداره ارزیابــی عملکــرد و پاســخ گویــی بــه
شــکایات ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت:
 ۵۸هــزار و  ۱۲۳دانشآمــوز اتبــاع خارجــی در
مدارس استان ثبتنام کردهاند .مجتبی افشار در
گفت و گو با ایرنا افــزود :تاکنون نام  ٩٨درصد این
دانش آموزان در سامانه سناد به صورت قطعی ثبت
شــده اســت.وی ادامه داد :مشــکلی برای ثبتنام
دانشآموزان اتبــاع خارجی وجود نــدارد و هریک
از آنان که فاقد مدارک هویتی باشند به فرمانداری
هر شهرســتان معرفی و پس از طی مراحل الزم در
مدارس ثبت نام میشوند.

اقتصادی-فرهنگی
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در شورای اداری چناران مطرح شد

ریل باس فعال به جای قطاربرقی مشهد -گلبهار

حقدادی  /جواد دامن پاک رئیس اداره حفاظت
و محیط زیست تربت جام گفت  :با تالش ماموران
یگان حفاظت محیط زیست با کمبود نیروی محیط
بــان  ،ازابتــدای امســال تاکنــون  ۸۰نفرمتخلف
شــکاروصید در شهرســتان تربت جام دســتگیر و
درقالب  ۴۷پرونده تخلف تشکیل شده  ،به مراجع
قضایی برای صدور حکم معرفی شدند.

اختصاصتسهیالتبهمعدنکاران
برای واردات ماشین آالت
سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان
صمت اســتان گفت :امســال قیمت ماشینآالت،
لوازم یدکی و حتی کرایــه اســتفاده از آن ها برای
معدن کاران به شدت افزایش یافته و به یک مشکل
مهم در این بخش تبدیل شده است .محمد توکلی
در گفــت و گو بــا ایرنــا افــزود :افزایش قیمــت ارز
در نتیجــه تحریمهــای ظالمانه باعث گران شــدن
ماشــین آالت بخش معدن شــد و حتی هزینههای
نگهداری از ماشین آالت بخش معدن نیز افزایش
قابل توجهی نسبت به ســال گذشته داشته است.
وی افــزود :در همین راســتا وزارت صنعت ،معدن
و تجارت پیش بینی کرد که یک سری تسهیالت را
برای واردات ماشــین آالت دست دوم با عمر کمتر
از  ۱۰سال ساخت به معدن کاران اختصاص دهد.

عکس  :آرشیو

دستگیری ۸۰شکارچیمتخلفاز
ابتدایسالدرتربتجام

باقــری  -نماینــده مــردم چنــاران و بینالــود در
مجلس در خصوص پروژه قطار مشــهد -گلبهار
چنــاران گفت  :بــا توجه بــه افزایش هزینــه ها ومشــکالت ،ســازمان برنامه وبودجه و مدیرعامل
شرکت مادر تخصصی شــهرهای جدید موافقت
کردنــد فعــ ً
ا به جــای قطــار برقــی از ریــل باس
دارای باتــری دیزلــی در پروژه اســتفاده شــود تا
بهره برداری آغاز شود.همچنین نوبخت رئیس
سازمانبرنامهوبودجهدستورداده 250میلیارد
تومان اعتبار مصوبه ســفر ریاســت جمهــوری به
این طرح که بزرگترین پروژه فعال اســتان است
اختصاص داده شــود  ،طاهر خانــی مدیر عامل
شرکت مادر تخصصی شــهر های جدید نیز قول
مساعد داده به همین میزان یعنی  250میلیارد
تومان دیگر از محل اعتبارات شــرکت اختصاص
دهد تا ریل هــای مورد نیاز  ۳۵کیلومتر ازمســیر
خریداریشود.
•پروژه فعال به صورت ریل باس اجرا
می شود

هومن گریوانی مدیر عامل شــرکت عمران شــهر
جدید گلبهار با تایید این خبر به خراســان رضوی
گفت :با توجه به شــرایط موجود و مشــکل حمل
و نقل عمومــی و به منظور رفــع نیاز مــردم و بهره
برداری از ایــن طرح فعال قــرار بر این اســت که با
تخصیــص  ۲۵۰میلیــارد تومان اعتبار ازســوی
سازمان برنامه و بودجه و نیز تامین ۲۵۰میلیارد
توماناعتباردیگر ازسویشرکتمادرتخصصی
عمران شهرهای جدید  ،پروژه تامین اعتبار شود
و فعال به صــورت ریل باس به بهره برداری برســد
ومردم بهره مند شوند تا در آینده که اعتبار کافی
تامین شــد طرح به صورت قطار برقی اجرا شود ،
یعنی اصل طرح قطار برقی است و فعال برای حل
مســئله ریل باس میشــود.به گزارش خراســان
رضــوی ،عبــاس زاده امامــی درشــورای اداری
چناران همچنین از تبدیل شــهر جدید گلبهار به
شهرستاندرآیندهنزدیکخبردادوگفت
 :تمام مقدمات الزم بــرای ارتقا پیگیری و
انجام شده اســت و منتظر طرح و تصویب
و اعالم در جلســه هیئت دولت هستیم و
قول مســاعد داده شــده در آینده نزدیک

• فوت 47نفربراثرکرونادرچناران

انصــاری فرماندار چنــاران هــم از آغــاز عملیات
اجرایی احداث بیمارســتان تامیــن اجتماعی با
اعتبار 40میلیارد ریال در شــهر چنــاران در آبان
ماهخبرداد.
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دسترنجزعفرانکاراندرجیبسوداگرخارجی

گلبهار به زودی شهرستان می شود

انجام شود.حسین عباس زاده امامی با اشاره به
ضرورت سامان دهی حمل و نقل مشهد -گلبهار
چناران افزود :درخصوص پروژه ریلی مشــهد-گلبهار-چنارانکهاولینمکاتباتآنازسال۸۶
شروعشدهباتوجهبهافزایشهزینههاومشکالت
موافقت شــده اســت فع ً
ال به جای قطــار برقی به
شــکل باتری دیزلی و ریل باس به انجام برســد تا
بهره برداری آن آغاز شــود .وی ادامــه داد  :بر این
اساس با پیگیری ها ،آقای نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه دســتور داده 250میلیارد تومان
اعتبارمصوبهسفرریاستجمهوریبهاینطرحکه
بزرگترینپروژهفعالاستاناستاختصاصداده
شود.همچنینآقایطاهرخانیمعاونوزیرومدیر
عاملشرکتمادرتخصصیشهرهایجدیدقول
مساعد داده به همین میزان یعنی  250میلیارد
تومان دیگر از محل اعتبارات شــرکت اختصاص
دهد تا ریــل های مــورد نیــاز  ۳۵کیلومتــر آماده
ریل گذاری خریداری شــود .وی از اختصاص سه
میلیاردتوماناعتباربهبیمارستانگلبهارخبرداد
و گفت  :همچنین  25میلیارد تومان دیگر اعتبار
درخواستکردهایموپیگیرنتیجههستیم.عباس
زاده امامی پیگیری برای تکمیل امتداد بزرگراه
طرقبه -شــاندیز -گلمکان با اعتبار  ۲۰میلیارد
تومان و توسعه مجموعه  200هکتاری دانشگاه
آزاد گلبهار در قالب ایجاد شــهرک دانشگاهی و
شهرکاساتید،سایتورزشیآموزشی،تحقیقاتی
وانتقالواحددندانپزشکیازمشهدبامشارکت
شرکت عمران واحداث دو آموزشگاه سما وشعبه
ای از پردیس دانشــگاه آزاد در شــهر چناران را از
دیگربرنامههایشبرشمرد.

فرهنگی

رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد:

اهدایدستگاهنبوالیزربهحوزه
سالمتکاشمرتوسطفرزندشهید
مهدیان /مدیر شــبکه بهداشــت و درمان کاشمر
گفت  :همزمان با هفته دفاع مقدس فرزند شــهید
حسن ســلیمانی موشکی از شــهدای هشت سال
دفاع مقدس ،در اقدامی خداپســندانه و به یادبود
پدر شــهیدش یــک دســتگاه نبوالیــزر را بــه حوزه
سالمت کاشمر اهدا کرد.
دکترمحمد جواد یزدانی افزود :محمد ســلیمانی
موشکی فرزند شهید حسن ســلیمانی از پزشکان
کاشــمری اســت که با توجه به نیاز حــوزه درمان،
یک دســتگاه نبوالیزر به ارزش 215میلیون ریال
خریداری و به حوزه سالمت کاشمر اهدا کرد.
وی با بیان این که این دستگاه برای نوزادان بستری
در بخش ان آی سی یو مورد استفاده قرار می گیرد
،یادآور شد :دســتگاه نبوالیزر داروهای مایع را به
بخار تبدیل میکند که نوزاد بیمار به راحتی بتواند
آن را استنشاق و وارد ریههای خود کند.

اخبار

رئیــس شــورای ملی زعفــران گفــت :یکی
از ضعفهــا در صــادرات زعفران این اســت
کــه منافــع خارجــی را بــه منافــع کشــاورز
ترجیح میدهیم .کشــاورزان ما چه گناهی
کردند که دســترنج و ســود آن ها را در جیب
ســوداگر خارجی بریزیم؟به گزارش ایســنا
احتشام درنشستهماندیشیشورایملی
زعفران ایران که در اتاق بازرگانی خراسان
رضوی برگزار شــد ،اظهار کرد :کشــاورزان
و صادرکنندگان احســاس رضایت ندارند و
ناراضیهستند،همهمعتقدهستیمکهمزد
واقعیخودشانرادریافتنمیکنندوقیمت
زعفران با توجه به قیمتهای بازار جهانی،
ارز ،قیمت ســالهای گذشــته ،هزین ههای
باالی نهادههای کشاورزی و هزینه زندگی
کشــاورزان به هیچ عنوان منصفانه نیست.
وی افــزود :دالر ۲۸هــزار تومان اســت ،اما
زعفران  ۳۰۰دالر فروخته میشود .ما یک
رسالتومسئولیتاجتماعیداریم،گاهاگر
فعالیتهاییدرتضادبامنافعخودماناست،
بایدبرایمنافعکشاورزانانجامدهیم.یکی
از ضعفها در صادرات زعفران این است که
منافع خارجــی را به منافع کشــاورز ترجیح
میدهیم .کشــاورزان ما چه گناهی کردند
که دسترنج و سود آن ها را در جیب سوداگر
خارجیبریزیم؟احتشامادامهداد:بایدنگاه
و مســئولیت اجتماعی را حاک م کنیم ،با هم
یک تعهد اخالقــی انجام دهیــم ،زعفران را
با قیمت تعیین شــده به عنوان قیمت پایه از
کشــاورز بخریم و به قیمت پایه فروش صادر
کنیم ،اتحادیه صادرکننــدگان زعفران نیز
داور این صحنه باشد تا اگر من صادرکننده
ازخریدوفروشتخطیکردم،بامنبرخورد
کند.وی با بیــان ایــن کــه صادرکنندهها با
خــون دل و مشــکالت زعفــران را صــادر
میکنند ،ارز را برمیگردانند و بــازار را نگه
میدارند،خاطرنشان کرد :صادرکنندگان

بازارنگهدارزعفرانهستند.

•زعفرانبهصورتقاچاقازتماممرزهای
کشورخارجمیشود

نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز گفت:
مشکلی که برگشــت ارز حاصل از صادرات
بهوجودآوردهایناستکهزعفرانبهصورت
قاچاقازتماممرزهایکشورخارجمیشود
و بعــد صادرکننده مــا که میخواهد پاســخ
گــوی ســامانه نیمــا و بانــک مرکزی باشــد
نمیتواند بــا قاچاقچی رقابــت کند .میری
اظهار کرد :یکی از مشــکالت اولیه کاهش
قیمت زعفران اســت کــه داد کشــاورزان را
درآورده و آن هــا مــدام اعــام میکننــد که
عآورینخواهندکرد،زیرابااین
زعفرانراجم 
قیمتها مقرون به صرفه نیست.وی افزود:
زعفران بــرای کشــاورز دو میلیــون و ۵۰۰
هزار تومان هزینه جداسازی دارد ،یک سال
هم روی آن کار میکنــد ،اما قیمتها پایین
اســت که باید بــرای آن راهکاری اندیشــید
و یــک موضــوع دیگــر بــه صادرکننــدگان
برمیگــردد .صادرکننــدگان نیــز مشــکل
دارند،صادرکنندهزعفراندرسال ۹۷و۹۸
با توجه به نرخ پایه گمرکــی زعفران با۵۰۰
تا ۷۰۰دالر صادرات انجــام داده ،اما امروز
باید دالر  28هزار تومانی بخــرد و به قیمت
 ۸۰۰۰تومان به سامانه نیما بدهد تا بتواند
برای سال ۹۷تسویه کند ،این فاجعه است،
زیراهیچصادرکنندهایتواناینرانداردکه
تسویهکندومشکلیکهبرگشتارزحاصلاز
صادرات به وجود آورده این است که زعفران
بهصورتقاچاقازتماممرزهایکشورخارج
میشود و بعد صادرکننده ما که میخواهد
پاسخگویسامانهنیماوبانکمرکزیباشد
نمیتواندباقاچاقچیرقابتکند،مجبوربه
عقبنشینیمیشودوبازاررابهقاچاقچیها
میسپارد.

کهنسالترینتعزیهخوانکشور
در بردسکن دارفانی را وداع گفت
علی نوری /مسئول انجمن تعزیه خوانی فرهنگ
و ارشاد اسالمی بردسکن گفت :مرحوم حاج علی
محمدکاظمیبا 125سالسنبهعنوانکهنسال
ترین تعزیه خوان کشور در بردسکن دار فانی را وداع
گفت .محمد باقری افزود :مرحــوم کاظمی از 20
سالگی از پدرش تعزیه خوانی را فرا گرفته بود و در
دوران تعزیه خوانی نســخه ها و سبک های مختلف
تعزیــه خوانــی را نوشــت و بیــش از  100نســخه از
مجالستعزیهخوانیاهلبیت(ع)راداشت  .مراسم
تشییعجنازهاینپیشکسوتتعزیهخوانیباحضور
قشرهایمختلفمردمبهویژههنرمندان شهرستان
بردســکن با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی
برگزار و در زادگاهش روستای هدک از توابع بخش
مرکزی بردسکن به خاک سپرده شد.

توزیع ۳۵۰بستهلوازمتحریر
درشهرخرو
مرشدلو  /رکنی زاده فرمانده حوزه مقاومت بسیج
عفافشهرخروگفت:همزمانباگرامیداشتهفته
دفاع مقدس و به همت بســیجیان پایگاه های حوزه
بســیج عفاف و حوزه بســیج امام رضا (ع) شهر خرو
دومین مرحله رزمایش کمــک های مومنانه با توزیع
 ۳۵۰بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان شهر خرو
ودهستاناردوغشآغازشد .

 ۶۴واحدصنعتیراکدگناباد
طی 5سالگذشتهدوبارهفعالشد
صفری/فرماندارگنابادگفت:طی پنجسالاخیردر
حمایتازواحدهایصنعتیواشتغالزاییاقتصادی
 ۶۴واحد صنعتی راکد و تعطیل این شهرستان فعال
شــده و دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند .قربانی در
نشست«کلینیکصنعت»شهرستانگنابادافزود:دو
واحدصنعتیتعطیلگنابادهمطیششماهابتدای
امســال با حمایت مســئوالن و دســت اندرکاران ذی
ربط فعالیت خود را دوباره آغاز کردند و پنج واحد هم
افزایــش ظرفیت داشــتهاند و از مجمــوع ۱۷۲واحد
صنعتــی ایــن شهرســتان ۱۳واحــد تعطیــل و راکد
هســتند .فرماندار گناباد به فعال بودن  ۲۲معدن از
مجموع ۵۰معدن این شهرستان اشــاره و بیان کرد:
باید تنگناها و مشکالت واحدهای معدنی گناباد نیز
درنشستهایکلینیکصنعتموردتوجهقرارگیرد.

