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رئیسجامعهحرفهایهتلداراناستان:

افزایش  ۳۰درصدی نرخ واحدهای
اقامتیبیمعنیاست

معاونجهادکشاورزیاستانخبرداد:

افزایش 28درصدی تولید
عسلنسبتبهسالگذشته

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشاورزی استان گفت :تولید عسل طی سال ۹۸
نسبت به سال گذشته در استان  ۲۸درصد افزایش
داشته است .به گزارش ایسنا ،دکتر مجید جعفری
با بیان این کــه تعــداد کلونیهای زنبور عســل در
استان  440هزار و  647کلونی است ،اظهارکرد:
چناران با  1242تن تولید رتبــه اول را در پرورش
زنبور عسل در استان به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد :عسل تولید شده در استان با توجه
به تنوع پوشش گیاهی از کیفیت باالیی برخوردار
بوده که قابل رقابت با سایر استانهاست.

به عنوان اقدامی در شفافیت عملکرد
مالی مدیریت شهری انجام شد:

راه اندازی داشبورد بودجه
برای عموم شهروندان

برای نخستین بار در کشور «داشبورد بودجه برای
عموم شهروندان» توسط سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شــهرداری مشــهد پیادهســازی شده
است .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
مشــهد ،جمــال حســن بارانــی مدیــرکل برنامه،
بودجــه و ارزیابــی عملکرد شــهرداری مشــهد در
این باره اظهار کرد« :داشــبورد بودجه برای عموم
شهروندان» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه
عملکرد مالــی شــهرداری و به ســفارش اداره کل
برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد ایجاد شده است
که گام اساســی دیگری در راســتای ایجاد فضای
شفاف در شــهرداری مشــهد و به ویژه فرایندهای
مالی اســت که نه تنها در کشــور برای نخستین بار
اتفاق میافتد ،بلکه میتوان گفت در این ســطح،
معــدودی از کشــورهای پیشــرفته ایــن سیســتم
را پیادهســازی کردهانــد .رجائیــان مدیرعامــل
سازمان فاوای شهرداری مشهد نیز گفت :هرسال
شــهرداری میلیاردها ریال بودجــه در زمینههای
مختلف اختصاص می دهد و شــهروندان این حق
را دارند که بدانند شــهرداری پــول آنها را چگونه
جمعآوری و به چه نحوی مصرف میکند.
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مدیرپایانه مرزی دوغارون با اشاره به روند ادامه دار
معطلیکامیون ها خبر داد:

روزهای سخت دامداری درکالت

رایزنی با افغانستان برای
افزایش ساعت کاری مرزدوغارون
مدیر پایانــه مرزی دوغارون با اشــاره
به معطلی دو هــزار و  ۵۰۰دســتگاه
کامیــون ترانزیــت حامــل کاالهــای
صادراتــی و ترانزیتــی در گــذرگاه
رســمی مــرزی دوغــارون گفــت:
به منظــور تســهیل در رونــد ورود
و خــروج خودروهــای ســنگین در
گمرک دوغارون هم اکنــون فعالیت
ســاعت کاری این گذرگاه رســمی از
ساعت  ۶صبح تا  ۱۷است و پیشنهاد
افزایش ســاعت کاری تا  ۲۲شب نیز
به دستگاه های متولی دو کشور ارائه
شده اســت و در این راســتا مسئوالن
دستگاه های متولی در دو کشور ایران
و افغانســتان مالقات های مرزی نیز
انجــام داده اند .کریــم نوایی نظامی
در این زمینه بــه ایرنا گفــت :معطلی
ایــن کامیونهــای ترانزیتــی در مرز
دوغارون ناشی از نبود زیرساخت الزم
بــرای پذیــرش خودروهای ســنگین
حامــل انــواع کاال در گمــرک کشــور
افغانســتان اســت .وی همچنیــن
افزایش تقاضای خرید انواع کاالهای
ایرانــی از ســوی تجــار ایــن کشــور و
کاهــش فعالیــت مرزهــای « میلک»
در اســتان سیســتان و بلوچســتان،
مــرز «ماهیرود » در اســتان خراســان
جنوبی« ،لطــف آباد » در شهرســتان

سه شنبه  6آبان  . 1399شماره 4538

گزارشی درباره کمبود وگرانی نهاده های
دامی درقطب دام پروری استان

زهــره بهبودی-شهرســتان کالت بــا برخــورداری از حــدود
 ۴۰۰هــزار راس دام ۲۰ ،درصــد از دام زنــده  ۵ ،درصد از
گوشــت قرمز و مقدار قابــل توجهــی از لبنیات بــا کیفیت و
معروف استان را تامین میکند و تقریب ًا  ۷۰درصد مردم این
شهرستان مرزی از راه دامداری و کشاورزی زندگی خود را
می گذرانند اما با این حال کمبود نهاده های دامی ،گرانی و
بیثباتی بازار و بوروکراسی های اداری باعث شده دامداران
ِ
سخت بیسابقهای را پشت سر بگذارند.
کالتی روزهای
•گالیه دامداران

عکس:آرشیو

رئیس جامعه هتــلداران اســتان گفت :بــا توجه
به تورمی که یک ســال گذشــته کشــور دچــار آن
بــوده اســت افزایــش نــرخ  ۳۰درصــدی هتلها
برای جبران خســارات معنایی ندارد .ســزاوار در
گفتوگو با ایســنا اظهار کــرد :خبــر افزایش ۳۰
درصدی نرخ واحدهای اقامتی هنوز ابالغ نشده
و مــا از دســتورالعمل آن اطالعــی نداریــم امــا در
استان و مخصوصا شهر مشهد حدود  ۹۰درصد از
هتلها به علت این که استانداردســازی شدهاند،
ت آنها بر اساس نرخ آزاد حساب میشود .وی
قیم 
افزود :نــرخ آزاد به این معنی نیســت که هر قیمت
پیشنهادی مورد قبول واقع شــود ،در واقع فرایند
به این صورت اســت کــه هتلها نرخ مد نظــر را به
جامعه خود پیشــنهاد میکنند ،جامعه با سازمان
هماهنگمــی کند و بــرای نرخ تاییدیــه میگیرد
و ســپس اعــام میکنــد .وی ادامــه داد :البتــه
قانون افزایش نــرخ  ۳۰درصدی که مطرح شــده
مخصوص هتلهایی است که کار استانداردسازی
آنها انجام نشــده اســت؛ در بیشــتر اســتانهای
کشــور کار استانداردســازی هتلها انجام نشده
امــا در شــهر مشــهد بیــش از  ۹۰درصــد هتلها
استانداردسازی شده و شامل قانون افزایش ۳۰
درصدی نمیشود .سزاوار تصریح کرد ۱۰ :تا ۱۵
درصد هتلهایی که در مشــهد استانداردســازی
نشــده یا هنوز گواهی استانداردســازی آن صادر
نشده اســت باید مطابق نرخ مصوب ســازمان که
شامل آنها میشود ،نرخ تعیین کنند .هم اکنون
در مشــهد عرضه بیشــتر از تقاضا و تغییر نرخها با
توجه به نبود مسافر بیمعنی است.

۳

درگــز و مــرز ســرخس بــا کشــور
ترکمنستان را از دیگر دالیل افزایش
کامیونهــای متوقف شــده در پایانه
مرزی دوغارون تایباد برشــمرد .وی
افزود :در نیمه نخست امسال ترانزیت
خروجــی از ســمت گــذرگاه رســمی
دوغارون به ســمت افغانستان نسبت
به ســال گذشــته  ۶۵درصد افزایش
یافته است که خود از دیگر علل توقف
کامیون ها در معبــر زمینی دوغارون
اســت .مدیر پایانــه مــرزی دوغارون
بــه فعالیــت  ۱۰واحــد باســکول در
گمرک منطقه ویــژه اقتصــادی و نیز
بازارچــه مــرزی دوغــارون در خــاک
ایران برای تسهیل و شــتاب در اعزام
تانکرها و کامیون های حامل سوخت
و کاال اشــاره کرد و ادامــه داد :این در
حالی اســت که گمــرک افغانســتان

در آن ســوی مــرز تنهــا یک دســتگاه
باســکول در اختیــار دارد .نوایــی
گفت :به طور میانگیــن روزانه ۵۵۰
دستگاه کامیون حامل بار ترانزیت از
دوغارون به مقصد هرات افغانســتان
بارگیری و همین تعداد کامیون از مرز
اسالمقلعه آن کشور وارد خاک ایران
میشود.شــایان ذکــر اســت ،پایانــه
مرزی دوغارون رتبه پنجم کشــور در
حوزه صــادرات از معبرهــای زمینی،
رتبــه ســوم ترانزیــت خروجــی و رتبه
نخست تردد مسافری با ناوگان حمل
و نقــل عمومــی را در بیــن معبرهای
زمینی کشــور از آن خود کرده است و
ســاالنه افزون بر  ۶۵۰هزار تن انواع
کاالی صادراتــی و  ۴۰۰هــزار تــن
کاالی ترانزیتی از این پایانه به کشور
افغانستان صادر میشود.

رئیساتحادیهقنادانمشهد:

ادامه روند کمبود روغن موجب تعدیل نیروی صنف قنادان میشود
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینیفروشان
مشــهد گفت :اگر موضوع کمبــود روغن
ادامهدار شود ،شاهد تعدیل نیرو در صنف
قنــادان و شیرینیفروشــان خواهیم بود.
فرزانی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به
نبــود مشــکل کمبــود آرد در ایــن صنف،
اظهار کــرد :اگرچــه قیمــت آرد مقداری
افزایشیافتهاماخوشبختانهمشکلیبرای

تهیه آرد در صنف ما وجود ندارد .افزایش
قیمت شــیرینی با توجه به افزایش قیمت
آرد و ســایر مواد اولیه طبیعی اســت .وی
افزود :مشــکلی که هم اکنون برای صنف
قنــادان و شیرینیفروشــان وجــود دارد،
تهیه روغن است ،روغن در بازار بسیار کم
شده و بهنظر میرسد برخی از فروشگاهها
در فروش روغن محدودیتهایی دارند.

پیرمرد دامدار مــی گوید  :با ایــن اوضاع ســهمیهبندی ها
و نبود خوراک دام ،دامــداری ها تعطیل میشــود و مردم
چشمان
باید دام شــان را بفروشــند .او که ترس از آینده در
ِ
نگرانش به وضوح دیده میشــود ،ادامــه میدهد :گله دار
میتواند دامش را از گرســنگی حفظ کند امــا من که فقط
چند تا گوسفند برای گذران زندگی دارم چه کنم؟
عطــار ،مدیــر جهــاد کشــاورزی کالت در پاســخ بــه
گالیههــای دامــداران مــی افزایــد :مــا نقشــی در تعیین
قیمتها نداریم و این بر عهده بازار ،تعزیرات و اداره صمت
اســت .وی درباره کمبود جو در بازار مــی گوید :چیزی که
االن در بازار موجود است جو داخلی است و چون کشورمان
در تحریم اســت ،ما برای تامین جو وارداتی مشکل داریم.
مدیــر جهــاد کشــاورزی کالت بــا بیــان این که سیاســت
وزارتخانــه ما اکنون جلوگیــری از توزیع نهاده خام اســت،
میگوید :ما نهاده را به صورت کنسانتره توزیع میکنیم که
هم کیفیت خوبی دارد و هم نسبت به سطح قیمت استان از
پایین ترین قیمت برخوردار است .وی تاکید میکند :ما به
هیچ وجه مشــکل کمبود کنســانتره نداریم ،اما دامداران
برای دریافت کنســانتره بایــد در طرح هویت گــذاری دام
شرکت و بیمه آن را اجرا کنند و پس از دریافت پروانه نظام
صنفی بیایند حواله بگیرند.
ادامه این گزارش را در صفحه ۲شهرستان ها به آدرس
 www.khorasannews.comبخوانید.

معاون سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد اعالم کرد:

پیگیری پلمب انبارهای باربری غیرمجاز اطراف پایانه امام رضا
معاون اجرایــی ســازمان پایانه های مســافربری
شهرداری مشــهد گفت :از طریق کمیسیون بند
،20پیگیرپلمبانبارهایباروتوشهغیرمجازفعال
در حوالی پایانه مســافربری امام رضا (ع) هستیم
که برای شــهروندان مزاحمت دارنــد و در همین
راستا،انبارتوشهدومپایانهنیزباظرفیتبیشتردر
حالاحداثاست.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شــهرداری ،حســینی با بیان این که هــم اکنون

(ع)

حدود  40درصد مســافران ،در بیرون از پایانه ،به
صورت الکترونیکــی بلیت خریــداری میکنند و
وارد پایانه های مسافربری مشهد میشوند ،ادامه
داد 50 :درصد مسافران نیز در داخل پایانه های
مســافربری از طریق وب کیوســکهای مستقر،
به خرید بلیت خود اقــدام و  10درصد دیگر نیز با
مراجعهبهکانترهایموجود،بلیتهاییکساعت
ماندهبهحرکتراتهیهمیکنند.

از میان خبرها
گوناگون

مدیر فناوری اطالعات استانداری اعالم کرد:

فعالیت بزرگ ترین سامانه
ارتباطی شبکه دولت دراستان

مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری
گفت:سامانهارتباطیشبکهدولتدراستانباچهار
هزار و  ۲۰۰کاربر در دستگاههای اداری و اجرایی،
بزرگترین سامانه در بین استان های کشور است.
روحبخــش در گفت و گــو با ایرنــا افزود :بــا توجه به
بزرگ بودن استان و تعداد زیاد شهرستان ها ،شمار
کاربران شبکه دولت در اســتان زیاد است چنان که
پس از خراســان رضوی ،فــارس با دو هــزار و ۹۰۰
کاربر در جایــگاه دوم این رتبه بندی قــرار دارد .وی
ادامهداد:هماکنونهمهمکاتباتبیندوایرمختلف
دولتی شــامل دهیاری ها ،فرمانداری هــا ،ادارات
کل یا به بیان دیگر همه ســاختمان هــای اداری در
استان با استانداری کامال الکتریکی است و در این
بســتر روزانه حدود  ۳۰هزار نامه الکترونیکی میان
دســتگاه های اداری اســتان جا به جا می شود .وی
گفت :مطابق سیاســت گذاریهــای صورت گرفته
فرایندهای دستگاههای اجرایی باید الکترونیکی و
در بستر مجازی به مردم ارائه شود و بر اساس اعالم
سازمان مدیریت و برنامه ریزی این اقدامات تاکنون
با ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری
شهرداری مشهد اعالم کرد:

کاهش 34درصدی جابه جایی مسافر
از طریق پایانه ها در مهر امسال

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری
مشــهد از کاهش  34درصدی جابه جایی مســافر از
طریق پایانه ها در مهرماه امسال خبرداد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،قربانی گفت:
براساس آمار از اول تا  30مهرماه امسال  977هزار و
 608مسافرازطریقپایانههایمسافربریشهرداری
مشــهد به مشــهد وارد یا از این شهر خارج شــده اند،
این درحالی اســت که درمهرماه ســال گذشــته یک
میلیونو 476هزارو 873مسافرازطریقپایانههای
مسافربری شهرداری مشهد جابه جا شده اند.

آغاز برداشت چغندرقند درمشهد
رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مشهد گفت:
برداشت چغندرقند از سطح  ۹۲۰هکتار آغاز شد .به
گزارشادارهجهادکشاورزیمشهد،عبدالهیضمن
اشــاره به اولویت کشــت در محصوالت استراتژیکی
همچــون چغندرقنــد افــزود :تولیــد محصــوالت
استراتژیک تأثیر بسیار مهمی در امنیت غذایی کشور
دارد و بــه همین منظــور برنامه اغلب کشــورها ابتدا
تولید کافی این قبیل محصوالت در داخل و پس از آن
تولید محصوالت دیگر است .وی اظهار کرد :واردات
محصوالت اســتراتژیک عالوه بر آن کــه باعث خروج
ارز از کشــور آن هم در شــرایط بســیار ســخت تحریم
میشــود ،در بحث اشتغال زایی هم مشــکالتی را به
وجود مــی آورد بنابراین ضعــف در تولید محصوالت
استراتژیک را باید تا حد امکان کاهش دهیم.

