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مدیرکل هواشناسی
اعالم کرد:

فرماندار
شهرستان مشهد:

منع تردد شبانه در مشهد
همچنانپابرجاست

گزارش ها از تغییرات
در نظام مهندسی
ساختماناستان

کاهش 18درصدی بارندگی
در استان
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معاونسازمانصمت
خراسانرضویخبرداد:

دوشنبه  6بهمن  1۱ / 1399جمادی الثانی 1442
 ۴صفحه/شماره  / 461۳قیمت 600 :تومان

پرداخت 1833
میلیارد ریالتسهیالت
کرونایی در استان

پس از تصویب طرح جامع منطقه ویژه ،فعاالن اقتصادی در گفت وگو با خراسان
 3پیشنهاد اصلی برای کارآمدی بیشتر در این منطقه را ارائه کردند

رئیسسازماننظاممهندسی
ساختماناستان:بهمحلکار
نمیرومتاتکلیفروشنشود

مثلثتوسعهدوغارون

صفحه۲

رئیسسازمانمدیریت
وبرنامهریزیخراسانرضوی
خبرداد:

افزایش  1.8درصدی
تورمنقطهبهنقطه
استان در دی

صفحه۳

خرید ۸هزار تبلت
برای مددجویان
بهزیستیکشور

صفحه4

صفحه۲

طی نشستی در استانداری
خراسان رضوی مطرح شد:

حمایتوزارتکشور
ازطرح
روستایهوشمند

صفحه۳

دستور استاندار
برای رفع کمبودها
و چالشهای
گرمخانههایمشهد
صفحه۲

رئیسسازماننظامپزشکی
مشهد:

بررسیدالیلکاهشصادرات
پستهباوجودافزایشتولید
درشهرستانمهوالت

 17هزار دانش آموز
استانهمچنان
بازماندهازتحصیل
 10دی معاون آموزش و پرورش خراسان
رضوی از آغاز طرح ضربتــی خبر داد که
قــرار بود تالشــی باشــد برای بازگشــت
به تحصیــل  40هــزار دانش آمــوز ترک
تحصیلی استان؛ صابری در گفت وگویی
که در همان تاریخ با «خراســان رضوی»
داشت ....

صفحه۲

ساخت 3محصول دارویی مرتبط
با آلرژی کودکان در مشهد
ســه محصــول دارویــی مرتبط بــا آلرژی کــودکان
توسط پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
ساخته شــد .به گزارش ایرنا ،رئیس بخش آلرژی و
ایمونولوژیبیمارستانفوقتخصصیکودکاناکبر
در ایــن زمینه گفت :این محصوالت شــامل «دمیار
انگیزشــی» بــرای کودکان مبتال به آســم ،شــربت
گیاهی «زد-کاف» برای درمان ســرفه در کودکان
مبتــا به آســم و «پمــاد پروبیوتیــک» بــرای درمان
آلرژیپوستیکودکاناست.دکترآهنچیانافزود:
تولید این ســه داروی کمکی به همت شرکتهای
دانش بنیان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد انجام
شده و این محصوالت به زودی وارد بازار میشوند
که به دلیل گیاهی بودن از عوارض بســیار اندک و
کارایی خوبی در درمــان برخوردارنــد .وی گفت:
اینمحصوالتحاصلطرحهایپژوهشیکاربردی
و پایان نامههای دانشــجویی و دســتیاری بوده که
با توجه به کارایی مناســب ،مراحل ثبــت اختراع و
تولید خود را در شرکتهای دانش بنیان طی کرده
و به زودی در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

بهره برداری از بوستان کودک
مشهد در سال آینده
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از احداث
اولین بوســتان موضوعی کودک در نیمه اول سال
آینده در مشــهد خبرداد .به گــزارش پایگاه اطالع
رســانی شــهرداری مشــهد ،یعقوبی اظهــار کرد:
بوســتان های موضوعی یکی از انواع بوستان های
پرکاربــرد در محیــط هــای شــهری هســتند که بر
اســاس جامعه هدف یا فعالیت هایی کــه در آن ها
رخ می دهد ،دسته بندی می شــوند .وی افزود :با
هدف توســعه بوســتان های موضوعی در مشــهد،
احداث اولین بوستان موضوعی کودک در اسفند
ســال گذشــته پس از انجــام مطالعات کامــل آغاز
شــد و با پیشــرفت فیزیکــی  ۵۵درصــدی در حال
احداث اســت .وی افزود :این بوســتان در فضایی
بیش از  8600مترمربع و با اعتبــاری بیش از ۵۷
میلیارد ریال در منطقه 2شهرداری مشهد در حال
اجراســت .یعقوبی تصریح کــرد :برای ســرگرمی
کودکان در فضاهای سبز شهری ،لوازم بازی شامل
بازی ،تــور و طناب ،هزارتو ،ترامپولیــن و  ...در این
بوســتان جانمایی خواهد شــد و فضای داخلی آن
کامال منطبق با روحیه و شرایط جسمانی کودکان
طراحی شده است.



عکس :میثم دهقانی

غربالگریجنینباعث
رشد کمی و کیفی
جمعیتمیشود

با وجود اجرای طرح ضربتی
آموزش و پرورش

صفحه۲

بررسیدالیلکاهشصادراتپستهباوجودافزایشتولیددرشهرستانمهوالت

قطبتولیدپستهاستانخنداننیست

پوریوســف /شهرســتان مهوالت با  ۱۹هزار و
 ۳۰۰هکتارباغ پســته ،مقام اول کشت و تولید
پسته اســتان خراســان رضوی را داراست؛70
درصد باغهای پسته در مهوالت را  ،پسته سفید
فیضآبادو15درصد رقم اکبــری و بقیه را ارقام
قرمــز  ،گرمــه  ،کلهقوچی،فندقی،احمد آقایی
و ...تشکیل میدهد .مهوالت قطب تولید پسته
استان خراســان رضوی محســوب میشود که
 53درصــد پســته تولیــدی اســتان و 7درصــد
پســته تولیدی کشــور را به خود اختصاص داده
است .به دلیل شرایط اقلیمی خاص ،محصول
پسته اینشهرستان(بهویژهارقام قرمزوگرمه)
زودتــر از ســایر مناطق پســتهکاری روانــه بازار
و بهصــورت نوبرانه مصــرف میشــود؛ اما هنوز
پســته مهوالت برندی ندارد و با نام اســتانهای
دیگر عرضه میشود و سود آن به جیب دالالن و
صادرکنندههای سایر اســتانها میرود .البته
امســال میزان صــادرات ایــن محصــول ارزآور
در شــرایطی که تولیــد آن در خراســان افزایش
داشته با کاهش چشمگیری روبهرو بوده است.
عضو هیئتمدیره یک شرکت بستهبندی پسته
در مهوالت میگوید :این شــرکت توانســت در
سال گذشــته پســته فندقی شهرســتان را وارد
بــورس کند و امســال مقدمــات کار بــرای ورود
پسته سفید مهوالت به بورس انجامشده است.
صالحــی بــا بیــان اینکــه در خراســان رضوی
بیش از  ۶۰هزار تن پسته تولید میشود و سهم
مهوالت بیش از  ۲۵هزار تن است ،میافزاید:
متأسفانه برند پســته خراســان و مهوالت وجود
خارجی ندارد؛ برند پســته ایران را به نام پســته
دامغــان و رفســنجان میشناســند درحالیکه
پسته ســفید مهوالت و خراســان در استانهای
دیگر به دلیــل مرغوبیت باال به نام پســته احمد
آقایی بــه فــروش میرســد  .وی میافزایــد :در
استان خراسان ،پایانه صادراتی و صادرکننده
شاخص پسته نداریم و اعتمادی به برگشت پول
پسته از آنسوی مرزها نداریم؛ درحالیکه سود
عمده نصیب صادرکنندههای خارج از اســتان
خراسانمیشود.
•خراساندومیناستانتولیدکنندهپسته
کشوراست

مدیرعامل یکیدیگرازشرکتهایبستهبندی
پســته در مــهوالت هــم میگوید:تولید پســته
خراسانبیشاز۶۰هزارتنوتولیدکشور۲۴۰
هزارتــن برآورد شــده اســت و خراســان دومین
استانتولیدکنندهپستهدرکشوراست.احمدنیا
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میافزاید:باتوجهبهاینکهدرمهوالتحدود۲۵
هزارتنپستهتولیدمیشودوبیشاز ۱۵هزارتن
آنپستهسفیداست،نمادپستهبادامیمهوالت
بهعنوانسومیننمادپستهکشوردربورسکاال
بازگشاییشدهکهگاممهمیدراستانداردسازی
عرضهپستهاست؛بهگونهایکهپستهکشاورزبر
اساساستانداردملیایرانسورتوتحویلانبار
بورس میشــود و آنچه معامله میشود ،دقیق ًا
همان جنس تحویل میشــود .وی همچنین از
طرح خرید دالری پســته در شهرستان خبر داد
و افزود:در این طرح کشــاورز محصول خود را بر
اساسنرخروزدالرنیماییبهفروشمیرساند.
وی درباره مشــکالت فــرا روی صادرات پســته
خراسانمیگوید:درحالیکهباالی ۲۵درصد
تولید پسته کشور در خراســان است ولی کمتر
از  ۵درصد صــادرات از گمرک خراســان انجام
میشود.
•مهوالتنمایندگیگمرکندارد

وی با انتقاد از عدم اســتقرار نمایندگی گمرک
در مــهوالت میگویــد :درحالیکــه مــهوالت
بزرگتریــن شهرســتان باغــی اســتان اســت،
نمایندگی گمــرک نــدارد؛ ولی شــهرهایی که
 ۱۰درصد تولید پســته مــهوالت را هــم ندارند،
نمایندگی گمــرک دارنــد .وی میافزاید :نبود
نمایندگیگمرکدرمهوالتباعثمیشودبرای
اینکهیکمحموله صادراتیپلمبشود،فاصله
 ۴۰۰کیلومتریرفتوبرگشتبهمشهد بیشاز
یکمیلیونکرایهاضافهویکمیلیونپولخواب
تریلیبهماتحمیلشودکهدرمجموع ۵میلیون
هزینه اضافی دارد.عالوه بــر این بین ۲۴تا۴۸
ساعتزمانراازدستمیدهیموغیرازترافیک
ایجادشده برای یک کانتینر ترجیح میدهیم از
خیر صادرات از گمرک استان بگذریم و پسته را
بهاستانکرمانبفرستیم.
مدیر جهاد کشاورزی مهوالت گفت :در  ۲سال
اخیر افزایش تولید محصول پسته داشتهایم
بهطوریکــه بهرغم خســارت های ســنگین
تگرگ در دو ســال اخیر ،هرسال بیش از۲۶
هزار تن تولیــد داشــتهایم و با توجه بــه اقلیم
مناسب ،پسته تولیدی بســیار مرغوب است.
شهرستان مهوالت  ۵۳درصد پسته استان و
 ۷درصد پسته کشــور را تولید میکند .دکتر
ساربان با تأکید بر ضرورت ایجاد نمایندگی
گمرک در مهوالت گفت :پیگیر سرمایهگذار
و اســتقرار پایانه صــادرات پســته در مهوالت
هســتیم؛ باید راهکاری اندیشــیده شــود که

حداقل پسته تولیدی خراسان از گمرک همین
استان صادر شود .ساربان افزود :در شهرستان
بهصورت محدود پسته در بستهبندیهای ۱۰
کیلویی وکیومشــده به پاکســتان و افغانســتان
صادر وعمدهپستههابهصورتکیسههای ۵۰و
 ۷۰کیلوییبهاستانکرمانحملمیشود .وی
افزود:رقــم ســفید بادامــی مــهوالت صــادرات
اروپایی ندارد و بیشــتر به کشورهای شرق آسیا
روسیه ،چین و افغانســتان صادر میشود؛ ولی
پســته فندقی به بازار اروپا صادر میشود .وی با
تأکید بر اینکه پســته مهوالت ارگانیک اســت،
گفت:یــک محموله پســته فندقی کــه از طریق
تهرانبهبلژیکصادرشد ،برگشتخوردودلیل
آنهماینگونهاعالمشد کهاتحادیهاروپااظهار
کرداینکشورفقطآزمایشگاهکرمانرابهعنوان
مرجع تایید کیفیت سالمت قبول میکند و این
موضوع میطلبد که پســته خراســان بهعنوان
دومینتولیدکنندهکشوربهجایگاهواقعیخود
دستپیداکندوشناساندهشود.
•کاهش30درصدیصادراتپستهاستان

مدیر گمرکات اســتان خراســان گفــت :میزان
صــادرات پســته اســتان در  ۹مــاه امســال
حــدود  ۶۳۰۰تــن اســت کــه در مقایســه
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش ۳۰
درصدی همــراه بوده اســت .امیــد جهانخواه
مقاصد عمــده صادراتی اســتان را کشــورهای
پاکستان،قرقیزستان،افغانســتان ،قزاقستان
عــراق ،تاجیکســتان ،ازبکســتان ،اســترالیا،
فدراســیون روســیه،لبنان و ترکمنســتان
اعالم کرد .وی درباره اســتقرار نداشــتن پایانه
گمرکــی در مــهوالت گفت:بــا توجــه بــه وجود
دفاتر گمرکی در چندین نقطه اســتان ازجمله
شهرستانهای گناباد ،تربتحیدریه ،نیشابور
و سبزوار صادرکنندگان میتوانند پس از اظهار
از راه دور کاال بــه این گمرکات مراجعــه و پس از
اخذ مجوزهــای قانونی ازجمله حفــظ نباتات و
اســتاندارد در تجارت فرامرزی بــرای صادرات
کاالیخوداقدامکنند.
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