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رئیسانجمنعلمیطبیعتگردیایران:

گردشگری،صنعتی
خالقیت محور است

رئیس انجمن علمی طبیعتگردی ایران با بیان این
که گردشگری ،صنعتی خالقیت محور است ،گفت:
باید پذیرفــت که بــدون خالقیــت و بدون اســتفاده
از ظرفیتهــای علمــی صنعــت گردشــگری پیــش
نخواهد رفــت ،چشــم این صنعــت به افــراد خالق،
اســتارتآپها ،علم و تخصص اســت تــا بتوانند این
صنعت را از منجــاب خــارج کنند .جواهــرزاده در
گفتوگو با ایســنا در خصوص ارتباط علم با صنعت
گردشــگری اظهار کرد :این که صنعت گردشــگری
چه مقدار علمی است شاید نتوان پاسخ خوبی برای
آن داشــت اما میتوان گفت که فاصلــه عمیقی بین
علم و گردشگری در کشــور ما وجود دارد ،مفهومی
که به طور ســاده بخواهیم بیان کنیم مفهوم «ســواد
گردشــگری» اســت که بــه گونــهای طی ســالهای
گذشته در این حوزه اتفاقات خوبی رخ داده و دیدگاه
سنتی گردشگر به دیدگاهی علمی و تخصصی تغییر
پیدا کــرده اســت .وی افــزود :در همین راســتا باید
گفت که افراد عالقهمند و فعال در این حوزه به سمت
گردشگری علمی و تخصصی در حال تغییر گرایش
هســتند ،البته شــایان ذکر اســت که هنوز با جایگاه
اصلی این موضوع فاصله زیادی وجود دارد.

رتبهنخستآبمنطقهایاستان
درشاخصمدیریتسبزکشور
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراســان رضوی
گفت :ایــن شــرکت توانســت در بیســت و ســومین
جشنواره شهید رجایی رتبه نخست شاخص مدیریت
ســبز را بین  32شــرکت آب منطقــهای در کشــور و
همچنین رتبه نخست بین  57دســتگاه اجرایی در
اســتان خراســان رضوی را کســب کند .بــه گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان  ،عالیی
اظهارکرد:اینموضوعحاصلتالشیکتیمساختار
یافته ،هدفمند ،همدل و پر تالش اســت که با توانی
خردمندانه ،اندیشه ای پاک و دانشی سرشار از ابتکار
و نوآوری همراه شده است.

فرماندارگناباد:

 ۸۷درصد روستاهای گناباد
از گاز طبیعی برخوردار شدند
فرماندار گناباد گفــت :با تالش دولــت تدبیر و امید
100درصــد مناطــق شــهری و  ۸۷درصــد مناطق
روســتایی ایــن شهرســتان از نعمــت گاز طبیعــی
برخــوردار شــدند.حامد قربانی در حاشــیه بازدید
از طرح های گازرســانی به مناطق روســتایی گناباد
طی گفت و گو با ایرنــا افزود :گازرســانی به مناطق
روســتایی گناباد شــامل روســتاهای شــرقی بخش
کاخک نظیر نجم آباد ،استاد ،برجوک ،کالته شمس
و رضو و روستاهای گیسور ،چاه میقانی ،چاه نمک،
اســو و رحمت آباد بخش مرکزی در مجموع با هزینه
 ۴۱۰میلیــارد ریــال در حال اجراســت و تــا ابتدای
سال آینده به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد :بر
این اســاس تا پایان دولت دوازدهم تمام روستاهای
باالی ۲۰خانوار گناباد به جز سه روستای کبوترکوه،
زیرجــان و مهاباد که بــه دلیــل شــرایط جغرافیایی
امکان گازرســانی به آن ها وجود ندارد ،از نعمت گاز
طبیعی برخوردار می شــوند.فرماندار گناباد گفت:
برنامه ریــزی برای گازرســانی به این ســه روســتا از
نزدیک ترین خط انتقال گاز در منطقه در دست اقدام
است و برخی روستاهای کمتر از ۲۰خانوار هم که در
مسیر گازرسانی به مناطق روســتایی قرار داشتند،
گازرسانی شــدهاند.وی با بیان این که گازرسانی به
صنایع شهرســتان گناباد هم با اعتبار  ۱۵۰میلیارد
ریال در دســت اجراســت ،افزود :از مجمــوع ۲۹۱
واحد تولیدی صنعتی ،کشاورزی و دامداری گناباد
 ۱۶۹واحد تاکنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار و
 ۷۴درصد گازرسانی به صنایع این شهرستان انجام
شــده اســت .قربانی گفت :روســتاهایی که تاکنون
گازرســانی نشــدهاند برای تامین نفت ســفید و گاز
مایع آن ها برنامه ریزی شــده تا مشکلی به خصوص
در فصل زمستان برای آن ها ایجاد نشود.

شهرستان ها

مدیرجهادکشاورزیتایبادخبرداد:

خریدحمایتی1200کیلو زعفران
از کشاورزان تایبادی و باخرزی

باید به شرکت های دانش بنیان
کمککرد
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان گفت :باید به
شرکت های دانش بنیان و نوبنیاد و جسور کمک کرد
تا در زمینــه های تخصصی گام هــای محکم بردارند.
به گــزارش روابط عمومی جهادکشــاورزی اســتان،
اورانی در دیــدار با مدیــر عامل شــرکت دانش بنیان
ســامان انرژی شــرق افــزود :نبایــد از ارائه هــر گونه
کمکی به شرکت های دانش بنیان و نوبنیاد مضایقه
شــود .همچنین رشــادی مدیر عامل شــرکت دانش
بنیان سامان انرژی شرق نیز در این جلسه توضیحاتی
در خصوص نحوه تولیــد کود از روش هــای هوازی و
بی هوازی و شرایط استفاده از این فناوری در گاوداری
ها  ،آنالیز کود تولید شده و مراحل انجام کار و توجیه
اقتصادی و آثار زیست محیطی طرح و همچنین امکان
استفاده از گاز جدا شده و ...ارائه کرد.

اخبار

در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی
انجام شد:

گره گشایی از مشکالت
 ۱۱واحد تولیدی در استان

اعضای کارگروه ســتاد تســهیل و رفع موانع
تولید خراســان رضــوی در چهل و ششــمین
نشســت خود ،مشــکالت  ۱۱واحــد صنعتی
و تولیــدی را رفــع و زمینــه توســعه تولیــد یــا
آغــاز فعالیــت آن هــا را فراهــم کردنــد .بــه
گــزارش روابط عمومــی اســتانداری ،معاون
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری در
حاشــیه این نشســت اظهار کرد :یکی از مهم
تریــن واحدهــای تولیــدی در زمینــه تولیــد
انواع محصوالت با کیفیت نســوز درخواست
تسهیالت بانکی به میزان  ۱۰۰میلیارد ریال
برای ایجاد انشعاب برق در شهرک صنعتی و
سرمایه در گردش داشت که طی هماهنگی با
مدیر بانک ملی ،تســهیالت الزم به این واحد
اختصاص داده شــد .رســولیان افزود :واحد
تولیدی دیگر مــورد بحث در این نشســت در
زمینــه کشــاورزی و دامپــروری فعالیت دارد
که در راســتای اجرای مصوبه کشوری تامین
مالــی طــرح هــای دارای اولویت در اســتان
ها ،با درخواســت صاحب این واحــد مبنی بر
پرداخت  ۴۵۰میلیارد ریال تسهیالت بانکی
موافقــتشــد .وی ادامــه داد :با درخواســت
تقســیط بدهــی بانکــی یــک واحــد تولیدی
پیاز ،تقســیط بدهی بیمــه تامیــن اجتماعی
یــک شــرکت در زمینه صــدور خدمــات فنی
و مهندســی و جابهجایــی محل تامیــن آب از
خــارج به داخــل شــهرک صنعتی یــک واحد
تولیدی ســازههای فلزی نیز در نشســت این
کارگــروه موافقــت شــد .معــاون هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری گفــت :همچنین
صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط
زیســت بــرای فعالیــت یــک واحــد در زمینه
صنایع غذایی در شــهرک صنعتی چرمشــهر
منــوط به نظــر موافــق کمیســیون مــاده ۱۱
قانون هوای پاک و صدور مجوز برای تاسیس

یــک گاوداری شــیری و یــک مزرعــه پرورش
شترمرغ نیز مشروط به نظر موافق سازمان دام
پزشکی شد .رســولیان افزود :کارگروه ستاد
تسهیل اســتان در واکنش به پاسخ گو نبودن
یک شــرکت بیمه به درخواست واحد تولیدی
قطعه ســازی برای جبران خســارت ناشــی از
ســیل ،این شــرکت بیمه را موظف کرد دالیل
خود را برای پرداخــت نکردن خســارت ارائه
دهد که در صورت تمکین نکــردن  ،مراتب به
مراجع قضایی ارجاع خواهد شد .وی تصریح
کرد :در خصــوص فعالیــت واحدهای صنفی
حوزه چوب و الوار در شهرک صنعتی کالت نیز
مقرر شــد مهلت  ۹ماهه با اخذ تعهد محضری
به صاحبان این واحدها داده شــود که در این
مدت برای ســاخت واحد و فعال سازی آن در
زمینهای اخذ شــده در شــهرک اقدام کنند
و در غیر این صــورت زمین از آنــان پس گرفته
خواهد شد .معاون هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری خاطرنشــان کرد :کارگروه ستاد
تســهیل اســتان همچنین بانک رفاه را مکلف
کرد یارانه تسهیالت تبصره  ۱۸قانون بودجه
برایطرحهاینوسازیوبهسازیبخشتولید
استان را تعیین تکلیف کند .رسولیان اجرای
مصوبات کارگروه ســتاد تســهیل و رفع موانع
تولید استان را اجباری اعالم کرد و آن را به نفع
تولید و رونق اقتصادی استان دانست.

سخنگوی گمرک ایران خبرداد:

بازگشایی مرز لطفآباد
با ترکمنستانپساز 9ماه
ســخنگوی گمرک ایران گفت :مرز تجاری
«لطفآباد»خراسانرضویباترکمنستان،
از صبــح دیروز پــس از  9مــاه ،بــه صــورت
محــدود بازگشــایی شــد.به گــزارش ایرنا
ســیدروح ا ...لطیفــی ،ســخنگوی گمرک
ایــران اظهار کرد :مــرز لطف آباد خراســان
رضوی که پس از شیوع بیماری کووید،19
ازسویترکمنستانبهرویکامیونهابسته
شــده بود ،صبح دیروز به صورت «ترانشیپ
منــت» و با جابــه جایــی و تغییر کشــنده در
این مرز ،بازگشایی شد .سخنگوی گمرک
ایران گفت :ترکمنستان ورودی مرز آرتیق
خود را پس از گذشــت بیش از ۹مــاه ،برای
پذیــرش کامیونهــای ایرانــی بازگشــایی
کرد .لطیفی افزود :بنابر درخواست عشق
آباد از دیــروز امکان انتقال کاالهای تجاری
از ایران به روش «ترانشــیپ منــت» با جابه
جایی کشــنده میسر شده اســت.وی ادامه
داد :برهمین اســاس بــا هماهنگی های به
عمل آمــده ،از دیــروز ۱۱آذر ،ایــن روش به
صورت آزمایشی اجرا می شــود و ورودی دو
کشور در نقطه مرزی لطف آباد با آرتیق پس
از ۹ماه باز شــده است.شــایان ذکر اســت،
با آغاز شــیوع کرونا در ایران از اســفند سال
 ۹۸بیشــتر مرزهای کشــور بسته شــدند و
تجارت ایران با جهان کاهش قابل توجهی
پیدا کرد ،اما با گذشت زمان ،به مرور مرزها
بازگشاییشدندبهطوریکهدرخردادتنها
در  3درصد از مرزهای ایران با کشــورهای
همســایه ممنوعیــت تــردد وجود داشــت.
لطیفیافزود:هماکنوندردومرز«سرخس»
خراســان رضــوی و «اینچــه برون» اســتان
گلستان،تبادلکاالبهصورتریلیودر مرز
«ســرخس» همزمان با مســیر ریلی ،مسیر
جاده ای نیز به صورت محدود فعال اســت

که با بازگشــایی مرز لطف آباد ،ســه مرز از
چهار مرز کشــورمان با ترکمنســتان فعال
خواهد شد.سخنگوی گمرک تصریح کرد:
با کاهش تردد کامیون های تجاری با رویه
های واردات ،صادرات و ترانزیت از مرزهای
چهارگانه بــا ترکمنســتان ،بــا هماهنگی
دســتگاه های مرتبط با تجــارت خارجی و
دستگاه دیپلماســی با ترکمنستان شاهد
افزایش تبــادل کاال از مســیر ریلــی بودیم
و دو راهگــذر جایگزیــن نیــز در ایــن مدت
فعــال شــده اســت.وی افــزود :راه اندازی
مســیر دریایی از بندر «امیرآباد» مازندران
با شناورهای تندرو ،از دیگر اقدامات انجام
شــده اســت تا تجــارت کشــور به آســیای
میانــه و روســیه متوقف نشــود کــه از چند
روز گذشــته این مســیر فعال شــده است.
لطیفی خاطرنشــان کــرد :با درخواســت
«عشــق آبــاد» ،بازگشــایی محــدود مــرز
«لطف آبــاد» پیگیری شــد و از دیــروز10 ،
کامیون با جابه جایی کشــنده ،می توانند
محمولــه هــای تجــاری خــود را بــه مقصد
ترکمنستانیاترانزیتازمسیرترکمنستان
بــه مقصــد منتقــل کنند.فرمانــدار درگــز
نیــز اظهار کــرد :گــذرگاه مــرزی و گمرک
لطفآباد پس از حدود  ۹ماه توقف فعالیت
ناشی از شیوع کرونا ،بازگشایی شدو واحد
گمرک فعال و آماده پذیرش است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد اعالم کرد:

مدیر بازرســی و نظــارت بر اصناف مشــهد
گفــت :بازرســان در صــورت مشــاهده
مغازههــای نیمهبــاز بــدون هیــچ تذکــری
آن را پلمــب و صاحبــان شــان را جریمــه
میکنند چنــان که دهم آذر مــاه پنج واحد
صنفی به دلیــل فعالیــت در قالــب کرکره
نیمهباز در مشهد پلمب شدند .به گزارش
ایرنــا ،امیــر دلداری افــزود :پــس از تمرکز
بازرســی بر هســته مرکزی شــهر و خیابان
های اصلــی در طول هفته نخســت اجرای
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونــا ،تمامی
خیابــان هــای فرعــی و کوچههای مشــهد
هــدف بازرســی قــرار گرفتنــد .از ابتدای
هفته جــاری در راســتای تشــدید نظارت و
بازرســی ۱۱ ،پایــگاه در مناطــق مختلــف
شهرداری مشــهد با کمک بسیج و دستگاه

پلمب در انتظار مغازههای نیمهباز
هــای اجرایــی ،نظارتــی بــرای رســیدگی
بــه تخلــف هــا و همچنیــن شــکایت هــای
مردمی مســتقر شــدهاند و بازرسان به طور
شــبانهروزی آمــاده دریافــت شــکایت ها و
رســیدگی بــه آن هــا هســتند .وی افــزود:
برخی بر این گمان هســتند کــه در انتهای
هفته جــاری ممنوعیت فعالیــت صنوف به
پایان میرســد لذا الزم اســت تاکید شــود
که در صورت تشــخیص ســتاد ملی مقابله
با کرونا یا خروج مشــهد از «وضعیت قرمز»
شیوع کرونا و اعالم وضعیت «نارنجی» فقط
ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه دو برداشته
خواهــدشــد .دلــداری ادامــه داد :بــر این
اســاس فقط اگر وضعیت مشــهد به حالت
«زرد یا ســفید» شــیوع ویروس کرونا برسد
فعالیت بقیه مشــاغل آزاد خواهد شــد ،در

رئیس انجمن طال و جواهر استان:

شاهد فراز و فرود
در قیمت طال خواهیم بود
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و ســنگهای
قیمتی اســتان با بیان این که شاهد نوسانات و
فراز و فرودهایی در قیمــت دالر و طال خواهیم
بود ،گفت :به نظر می رســد قیمتهای کنونی
بازارطالباتلرانس 5درصدی،کفقیمتهای
بازار باشــد و بعید به نظر میرســد که قیمتها
بسیارپایینترازاینبیاید.مرصعیدرگفتوگو
باایسنا،اظهارکرد:طبیعتاتاانتقالکاملقدرت
در آمریکا ،شاهد نوسانات و فراز و فرودهایی در
قیمتدالروطالخواهی مبودوچنینموضوعی
دور از انتظار نیســت ،طبیعتا وجــود خبرهای
خوبیمانندکشفواکسنکروناتاثیرمثبتیبر
تنزلقیمتطالودرداخلکشورنیزتاثیرمثبتی
بر تنزل قیمت دالر خواهد گذاشــت .وی ادامه
داد:اینتنزلقیمتهاچندانمنطبقبرانتظار
کنشگراننیستودرآیندهنیزمجددشاهدسیر
صعودی قیمت طال در دنیا و نرخ دالر خواهیم
بود.مرصعیدرخصوصتاثیرسیاستداخلیبر
قیمتطالوسکهگفت:بحثقیمتهایداخلی

طال و ارز تنها وابســته بــه نوســانات بینالملل
نیست و گاهی به سیاســتگذاریهای اشتباه
در حوزه پولــی و مالی مربوط اســت که مــا را با
مشکالتی مواجه میکند .رئیس انجمن طال،
جواهر،نقرهوسنگهایقیمتیاستانباتاکید
بر لزوم مدیریت با دانــش کافی تصریحکرد :ما
برایرفعمشکالتاقتصادیاحتیاجبهمدیران
کاردانوکارشناسداریم.یکیازمشکالتیکه
همواره در کشور با آن مواجه بودهایم ،این است
کهمدیرانماتخصصودانشکارشناسیکافی
درحوزهمدیریتیخودندارند.ویافزود:زمانی
که کارشناســان نظر دیگــری دارنــد و مدیران
کار دیگری انجام میدهند ،شاهد سردرگمی
بزرگدراقتصادکشورخواهیمبود،یعنیمردم
در این شــرایط واقعا نمیدانند کــه برای حفظ
ارزش دارایی خــود چه باید بکننــد .وی گفت:
اگرمیخواهیماینسردرگمیاقتصادیروزی
ســامانی به خود بگیرد ،باید از افــراد کاردان و
متخصصدرمدیریتاستفاد هکنیم.

غیر این صورت اجــرا و اعمال ممنوعیت ها
و محدودیت هــای کاری همچنــان با قوت
تمام ادامه مییابد تا خطــر عمومی ابتال به
ویروس کرونا و بیمــاری کووید  ۱۹کاهش
یابد و رفع شود.
•ممنوعیت فروش اینترنتی واحدهای
فاقد مجوز

بخشعلی بیاتی رئیس اداره بازرسی و کشف
کاالی قاچــاق ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان نیــز در خصــوص فعالیت
برخــی از مشــاغل بــه صــورت اینترنتی با
شروع محدودیت های اخیر کرونایی گفت:
فعالیــت اینترنتی فروشــگاه هایی که فاقد
مجــوز الزم از اتحادیه ذی ربط هســتند در
بســتر فضای مجازی ،مطابق مصوبه ستاد

پلمب 5واحدصنفیدرسرخس
محمودی /سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت
از پلمب پنج واحد صنفی متخلف در هفته جاری در
شهر سرخس خبر داد.به گزارش خراسان رضوی،
علی اکبر اکبری بــا اظهار تاســف از رعایت نکردن
بعضی از صنوف در خصوص مصوبات ســتاد کرونا
در شهرســتان ســرخس گفت :با آن کــه  70درصد
صنوف شــهر در گــروه یــک و مشــمول بازگشــایی
هستند ،متاســفانه تعداد اندکی از مغازه داران که
در گروه های  3 ،2و  4قرار دارند ،به اشکال مختلف
اعــم از نیمه بــاز بــودن کرکــره و ...اقدام بــه جلب
مشتری حتی در ســاعات پایانی شــب می کنند که
برابر قانون با آنان برخورد شده و می شود.سرپرست
اداره صمت با اشــاره به پلمب پنــج واحد صنفی در
چند روز گذشــته افزود :در روز گذشــته  80بازدید
از شهر انجام شــد که به  50مغازه از سوی اتحادیه
اصناف ،شبکه بهداشــت و ...تذکر کتبی داده شد
که ســه مغازه پلمب و یک پاســاژ تعطیل شد.وی در
ادامه به آخرین تصمیمات ستاد کرونای شهرستان
در خصوص رستوران ها واغذیه فروشــی ها یاد آور
شــد :بنا به تصمیمات ســتاد کرونای شهرستان ،از
روز گذشــته کلیه رســتوران هــا ،اغذیه فروشــی ها
وآشــپزخانه ها می توانند به فعالیــت ادامه دهند به
شرط این که غذای موجود را به صورت بسته بندی
(بیرون بر) به دســت مشــتریان برســانند .اکبری با
تاکید برنظارت جدی از ســوی همه دســتگاه ها در
شــبانه روز تصریح کــرد :کلیه صنوفی کــه با هدف
عرضه موبایل و ...فعالیت می کنند ،در شرایطی می
توانند واحد صنفی خود را باز و فعالیت کنند که در
پروانه آن ها قید تعمیرات ثبت شده باشد.

مدیرجهادکشاورزیخلیلآبادخبرداد:

ملی مقابله با کرونا ممنوع است .وی افزود:
بر این اساس بازرسان ناظر بر اجرا و اعمال
ممنوعیت هــا و محدودیت هــای کرونایی
ملــزم بــه برخــورد ســلبی قانونی بــا نصب
هرگونــه بنر و اعالم شــماره تلفــن و آدرس
اینترنتی از سوی فروشندگانی هستند که
مجوزهــای قانونی و صنفــی الزم را ندارند
لذا به ایــن دســته از فعــاالن صنفــی الزام
آن ها بــه حــذف بنرهــا و پرهیــز از هرگونه
اقدام تجاری این چنینی در فضای مجازی
و بستر اینترنت ،ابالغ شده است.
وی ادامــه داد :کرکره نیمهکشــیده مغازه
و در نیمهبــاز واحدهــای تجــاری بــرای
پذیرش مشــتری ،در چارچــوب مصوبــه
محدودیــت هــا و ممنوعیــت هــای موقــت
کرونایی تخلف محرز از قانون است.

مدیر بنیاد مسکن بردسکن خبرداد:

اجرای طرح هادی در تمامی روستاهای
باالی  150خانوار شهرستان بردسکن
علینوری /مدیربنیادمسکنبردسکنگفت:
ازمجموع 70روستایباالی 20خانوارتاکنون
در  45روســتای شهرستان بردســکن از محل
اعتبارات عمرانــی و قیر رایگان طــرح هادی و
آســفالت معابر با همــکاری دهیــاران و اهالی
روستاهااجراشدهاست.مهندساحسانمیری
به خبرنگار ما گفت :خوشــبختانه بــا اقدامات
انجام شــده ،طــرح هــادی تمامی روســتاهای
باالی 150خانوار شهرســتان اجرا شده است
و تنها روســتای کاســف از توابع بخش مرکزی
بردسکن که اعتبار آن از سال  95مصوب شده
و  500میلیــون تومان نیــز اعتبــار دارد ،طرح
هادی آن اجرا نشده است .وی تاخیر در اجرای
طرح عقب نشینی توســط مردم و اجرای پروژه
گازرســانی به این روســتا را از دالیــل تاخیر در
اجرای طرح هادی در روســتای کاســف اعالم
کرد .میری اظهار کــرد :به محض اتمــام پروژه
گازرسانیوتخصیصاعتبارمصوبطرحهادی
روســتای کاســف را کلنگ زنی خواهیــم کرد.

کلثومیان /مدیر جهاد کشــاورزی تایبادگفت:از
 ۲۴آبان ماه امسال تاکنون یک تن و  ۲۰۰کیلوگرم
زعفران خشــک به صــورت حمایتی از کشــاورزان
تایباد و باخرز خریداری شــده اســت.میری افزود:
اکنون یک مرکز خرید در تایباد فعال است که روزانه
 ۱۰معرفی نامه از باخرز و ۲۰معرفی نامه از تایباد را
برای خرید این محصول از سوی متقاضیان فروش
این محصــول پذیــرش دارد.وی اظهــار کرد۳۰ :
درصد مبلغ کارشناسی ارزش زعفران پس از تایید
محصول و  ۷۰درصد دیگر آن در بازه زمانی حداقل
ســه ماهه پرداخت میشــود .شــایان ذکراست در
اجرای این طرح هر کیلوگرم زعفران نگین به قیمت
 ۱۳۰میلیون ریــال و پوشــال مرغــوب آن به مبلغ
 ۱۱۰میلیون ریال از کشاورزان خریداری میشود.

مدیربنیادمسکنبردسکنبابیاناینکهپروژه
طــرح هادی چهــار روســتای فیروزآبــاد ،زمان
آباد ،زنگینه و قوژدآباد از ســال 97با اعتبار سه
میلیارد تومان اجرا شده است ،گفت :پیشرفت
فیزیکی این پــروژه ها باالی80درصد اســت و
برنامه ریزی شــده که در فروردیــن  1400هر
چهار پــروژه افتتاح و بهــره برداری شــود .وی
خاطرنشــان کــرد :شهرســتان بردســکن در
اجــرای طرح هادی از شــاخص اســتان باالتر
اســت و  60درصد روســتاهای شهرســتان از
نعمت اجــرای طرح هادی بهره مند شــده اند
و اولویت ما در ســال آینده اجرای طرح هادی
روســتاهای بیــن  100تا  150خانوار اســت
که  10روستای شهرستان را شامل می شود.
به استان پیشــنهاد شده اســت که در صورت
تامین اعتبار ،عملیات اجرایی این روستاها را
در سال آینده آغاز کنیم .ادامه این مطلب را
می توانیــد در صفحه  ۳شهرســتان ها به
آدرس  khorasannews.comبخوانید.

ظرفیت170هزاری جوجه ریزی در
واحدهای مرغداری خلیل آباد

حســین نوری/مدیر جهاد کشــاورزی خلیل آباد
گفت :این شهرستان  16واحد مرغداری با ظرفیت
 170هــزار قطعــه جوجــه ریــزی دارد کــه اکنون
55هزار قطعه جوجه در مرغداری ها ریخته شده و
بقیه ظرفیت در حال تکمیل شدن است .مهندس
محمود شــبان با بیان این کــه از اول آذر ماه 100
درصد دان مورد نیاز مرغداری ها به صورت مصوب
دولتی توزیع شده است ،اظهار کرد :ظرفیت جوجه
ریزی شهرستان برای هر دوره  45روزه  170هزار
قطعــه جوجه اســت کــه در تامین گوشــت مرغ در
شهرستان مشکلی نداریم .شبان افزود :خلیل آباد
چهار مرکز خرید شــیر از دامداران منطقه دارد که
روزانه شــیر تولیدی را پس از دریافت از دامداران
به کارخانجات شــیر در اســتان تحویل می دهند.
وی به تولید روزانه 30تن شیر اشاره کرد وگفت:
5200راس دام سنگین و 95هزار راس دام سبک
واحدهای دامی درشهرســتان وجود دارد که این
تعداد نیز بــا برنامه های توســعه ای مدیریت جهاد
از نژادهــای مختلف روبه افزایش اســت .شــبان با
اعالم این که اکنون فقط  30درصد نهاده مورد نیاز
دامداران را به نرخ مصوب تامین می کنیم  ،اظهار
کرد :پیگیر هســتیم تــا در آینده نزدیــک همچون
تامین دان مرغداری ها ،نهاده های دامی دامداران
را هم به نرخ مصوب برای آنان تامین کنیم.

مدیرامورمنابعآبتربتجامخبرداد:

بازگشایی ۴بندخاکی غیرمجاز
و توقیف ادوات در تربت جام
حقدادی  -مدیر امور منابع آب تربت جام گفت :به
همت امور منابع آب و همکاری و همراهی دستگاه
قضایــی و انتظامــی چهــار بنــد خاکــی غیرمجــاز
درمحدوده شــهر تخریب و بازگشــایی شد.یوسف
اختری افــزود :همچنیــن ادوات متخلفــان حین
برداشت غیرمجاز شن و ماسه در محدوده روستای
محمودآبــاد توقیف شــد.وی ادامه داد :بــا توجه به
شرایط بارندگی امســال و پیشــگیری از خسارت
ها و ورود ســیالب به داخل شــهر چهــار بند خاکی
غیرمجــاز در محــدوده شــهر تربــت جام روســتای
یاقوتین و باغسنگانعلیا تخریب وبازگشایی شد.

