از میان خبرها

شهرستان ها

شهرستان ها

مدیرامورمنابعآبمشهدخبرداد:

رفع تصرف از بستر و حریم
رودخانهچشمهسبزگلمکان

مدیر امــور منابــع آب مشــهد از رفع تصرف بســتر
و حریم رودخانه چشــمه ســبز گلمکان خبــر داد و
گفت :شــخصی با احداث باغ ویال ،باعــث تجاوز و
تصرف حــدود  276متر از بســتر و حریم رودخانه
چشمه ســبز گلمکان شــده بود.به گزارش روابط
عمومــی شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی،
محمد برزویی با اشاره به رفع تصرف بستر و حریم
رودخانه چشــمه ســبز گلمــکان اظهار کــرد :این
اقدام با هدف صیانت و حفاظــت از منابع آبی و در
ادامه رفع تصرفات از بســتر و حریم رودخانه های
محدوده تحت پوشــش امــور منابع آب مشــهد که
شهرستان های مشــهد ،طرقبه شــاندیز ،چناران
و فریمان را شــامل می شــود ،صــورت گرفت.وی
افزود :شــخصی با احداث باغ ویــا ،باعث تجاوز و
تصرف حدود  276متر از بســتر و حریــم رودخانه
چشمه ســبز گلمکان شــده بود که خوشــبختانه با
پیگیری های به عمل آمده و دریافت دستور قضایی
از دادستانی گلبهار و همکاری نیروهای انتظامی،
عملیات رفع تصرف توســط واحد گشــت و نظارت
رودخانه هــای امور منابع آب مشــهد در تاریخ 24
مهر  99اجرا شد.مدیر امور منابع آب مشهد ادامه
داد :ســیالب یکی از پرتکرارترین بالهای طبیعی
است و هر سال باعث خسارات جانی و مالی فراوان
می شــود ،بنابراین عملیات رفع تصرف از حریم و
بستر رودخانه ها و بازگشایی مســیل رودخانه ،از
اقدامات موثری است که توســط این امور در حال
انجــام اســت.برزویی بیان کــرد :در ایــن زمینه از
ابتدای امســال تا  27مهــر برای  51فقــره پرونده
تخلفــات مرتبط با تجــاوز و تصــرف حریم و بســتر
رودخانه های محدوده تحت پوشــش امــور منابع
آب مشــهد ،پس از طی شــدن مراحــل قانونی و با
گرفتن دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی
اقدام شــده اســت.وی اضافه کرد :ایــن اقدامات
موجب آزادسازی حدود  35هکتار از حریم و بستر
رودخانه ها شده است.

اهدای یک دستگاه تست نوار
قلب توسط خیران به بیمارستان
خاتم االنبیای تایباد
کلثومیان-مدیر شبکه بهداشت تایباد از اهدای یک
دستگاه تست نوار قلب به ارزش  290میلیون ریال
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــبکه بهداشت
تایباد ،احسانی گفت :جمعی از جوانان خیر تهرانی
با شناسایی کمبودهای بیمارستان تایباد و با جمع
آوری کمک ،یک دســتگاه الکتروکاردیو گرام را به
ارزش  290میلیون ریال خریدند و تحویل اورژانس
بیمارستان خاتم االنبیای تایباد دادند.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
خراسانرضویخبرداد:

افزایش1.8درصدی
تورم نقطه به نقطه استان در دی

رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان گفت:
نرخ تورم نقطه به نقطه اســتان در دی امســال 48.4
درصد بوده کــه این رقــم در مقایســه با ماه قبــل از آن
 1.8درصــد افزایش یافته اســت .به گــزارش فارس،
رضا جمشــیدی اظهار کرد :نــرخ تورم نقطــه به نقطه
اســتان در نقــاط شــهری  46.2و روســتایی 56.9
درصد بوده که در نقاط شهری نسبت به ماه قبل 1.4
و روســتایی نیز  3.3درصد افزایش یافته است .وی با
بیان این که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
در دی امسال  46.2درصد اســت ،افزود :این رقم در
مقایسه با ماه قبل از آن1.4درصد افزایش یافته است.
جمشیدی ادامه داد :این نرخ برای خانوارهای شهری
کشور 45.5و روستایی  49.8درصد بوده که نسبت
به ماه قبل بــه ترتیب  1.3و  1.8درصــد افزایش یافته
اســت .وی تصریح کرد :نرخ تورم نســبت بــه ماه قبل
درکل خانوارهای استان در دی ماه امسال 1.6درصد
بودهکهنسبتبهماهقبلازآن 2.2درصدکاهشیافته
است .این شاخص برای خانوارهای شهری این استان
 1.4و نقاط روســتایی  2.3درصد بوده کــه به ترتیب
 2.3و  2درصد کاهش یافته اســت .جمشیدی گفت:
نرخ تورم نسبت به ماه قبل در کل خانوارهای کشور نیز
در دی امســال  1.8درصد بوده که نســبت به ماه قبل
0.2درصد کاهش یافته است.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

تمهیدات تامین زمین برای ساخت  ۲۷۰۰واحد مسکونی در سرخس فراهم شد
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری
خراســان رضوی گفت :تمهیدات الزم برای
تامین زمین به منظور ساخت دو هزار و ۷۰۰
واحد مســکونی «طــرح اقــدام ملــی تولید و
عرضه مسکن» فراهم شــد تا این تعداد واحد
مســکونی به تدریــج ظرف پنــج ســال آینده
در سرخس ســاخته شود.ســید کمالالدین
میرجعفریان در نشســتی به منظور بررســی
مصوبات سفر اخیر استاندار خراسان رضوی
به ســرخس افزود :با توجــه به فقــدان زمین
دولتی در شهر مرزی ســرخس ،تامین زمین
مورد نیاز محتاج توافق با آستان قدس رضوی
اســت.وی ادامه داد :توافق الزم برای تامین
عرصه از زمیــن های فاقد معــارض بین اداره
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،آستان
قدس رضوی و شــهرداری سرخس متناسب
بــا تعداد مســکن اعالم شــده صــورت گرفته
اســت تا در صــورت تصویب نهایــی ،این مهم
در طــرح جامع شــهری ســرخس هــم لحاظ
شود.میرجعفریان به مصوبات ســفر اخیــر
اســتاندار به ســرخس اشــاره و بیان کرد :دو
بند از این مصوبات مربوط به الحاق شــهرک
پیامبــر اعظــم(ص) بــه طــرح جامع شــهری
سرخس اســت که موانعی در این مسیر برای
الحاق آن وجــود دارد و این موانــع مربوط به
خط انتقــال گاز و خط انتقال آب کشــاورزی
اســت .وی افزود :در نشســت اخیر کارگروه

امور زیربنایی خراســان رضوی ،طرح جامع
شهرســتان ســرخس بــه لحــاظ مالحظــات
فنی ،مباحــث اجتماعی و قانونی بررســی و
مقرر شــد این موضوع به کمیته فنی بازگردد
و کار کارشناســی الزم روی آن انجام شــود تا
طرح جامع مناســبی تدوین و مصوب شــود.
میرجعفریان اضافه کرد :در بررســی الحاق
ســاخت و ســازهای خــارج از محــدوده در
منطقهای موســوم بــه پیامبر اعظــم(ص) در
سرخس مشــخص شــد با وجود قرار داشتن
در خارج از محدوده شهر ۱۶۰،فقره ساخت
و ســاز با اشــکال مختلف قطعات مســکونی
ریزدانــه و قطعــات بــاغ ویالیــی در آن اتفاق
افتاده است.وی گفت :با توجه به وقوع برخی
از ساخت و سازها در مســیر کانال بتنی و نهر

آب ،مقرر شد شرکت آب منطقهای با همکاری
شهرداری و مدیریت فرمانداری ،بررسی های
الزم در خصوص امکان تامین شــرایط فنی و
الزامات قانونی ایــن کانال ها و نهــر را انجام
دهــد و صرفا ســاخت و ســازهای مســکونی
موجود که بــه لحاظ ایمنــی و رعایت مباحث
بهداشــتی تعارض جدی بــا نهــر و کانال آب
نداشته باشد در داخل محدوده لحاظ شود.
میرجعفریان افزود :حسب بررسی انجام شده
و اعالم نظر اداره کل راه و شهرسازی استان،
در طرح های مصوب پیشین متناسب با رشد
جمعیت برای شهر سرخس مساحتی حدود
 ۱۵۵هکتــار از اراضی آســتان قدس رضوی
را به عنوان اراضی ذخیره (فریز) اعالم کرده
بودند و در ایــن اراضی صرفــا در صورت نیاز

و تایید کمیســیون مــاده  5قانــون معماری و
شهرســازی ،امکان صدور مجــوز وجود دارد
که آســتان قدس رضوی تقاضای الحاق این
اراضی بــه محــدوده را دارد.وی ادامــه داد:
حداکثر تا هفته آینده باید حریم دستگاههای
خدمات رسان در شــهرک پیامبر اعظم(ص)
سرخس مشخص و همه استعالمات و الزامات
با تامین نظر قطعی شــرکت هــای آب و گاز با
هماهنگی فرمانداری انجام و نتیجه به اداره
کل راه و شهرسازی اعالم شود.
وی گفــت :حســب اعــام اداره کل راه و
شهرســازی اســتان درباره تامین زمین برای
اجــرای اقدام ملــی تولید و عرضه مســکن در
سرخس باید در وهله نخست در حد سه هزار
واحد مسکونی ،سرانههای عمومی در داخل
شــهر تامین و با در نظــر گرفتن ســهم فضای
ســرانه های عمومی وحقوق قانونی دستگاه
های ذی ربط ،زمین مدنظر برای ساخت این
واحدها ،بارعایت ضوابط مشــخص شود.وی
افزود :شهرداری ها باید به طرح های جامع و
تفضیلی و ضوابط مرتبط با آن پایبند باشند و
از هم اکنون تدابیر الزم را برای ایجاد وضعیتی
مناسب به منظور سکونت آیندگان در این شهر
اتخاذ کنند.طــرح جامع مصوب شــهر مرزی
سرخس واقع در منتهاالیه شمال شرق ایران
و مجاور جمهوری ترکمنستان ،مربوط به سال
 ۷۷است.

در دیدار تولیدکنندگان و مدیران صنعتی استان با رئیس کمیسیون اصل  90مجلس مطرح شد

رونمایی از 2طرح بزرگ گردشگری و صنعتی دراستان
در نشســت فعــاالن اقتصــادی ،تولیدکنندگان
و مدیــران صنعتــی خراســان رضــوی بــا رئیس
کمیســیون اصل 90مجلس از دو طرح ابتکاری
انجمن فرانگران نوین برای تولید ســوغات ملی
ایران و همچنیــن ایجــاد اولین دفتر پیشــخوان
الکترونیک صنایــع ایران رونمایی شد.احســان
مصطفــوی نــژاد ،معــاون طــرح و برنامــه خانــه
صنعت ،معدن و تجــارت ایــران در این جلســه با
تشــریح جزئیات ایــن دو طــرح ملی اظهــار کرد:
با توجه بــه بوروکراســی هــای اداری و اســتقرار
نیافتــن دولــت الکترونیک بــه صــورت کامل در
همه ابعاد ســازمان های دولتــی ،صنعتگران و
تولیدکنندگان با بیشــترین ضرر و زیان ناشی از
این تاخیر و سردرگمی در ادارات مختلف روبهرو
می شــوند و این در حالی اســت که هر روز تاخیر
در اجرای پروژه هــا و به تعویق افتــادن ،چرخش
زنجیــره تولیــد کشــور را در جنگ اقتصــادی به
عقب بازمی گرداند.وی افــزود :طرحی با عنوان
دفاتر پیشــخوان خدمــات الکترونیــک صنایع با
هدف تســهیل روند اداری و رفع نیازهای برخط
تولیدکنندگانوایجادمسیرویژهایبرایفعاالن

اقتصادی به خانه صنعت ،معــدن و تجارت ایران
ارائهشدکهاولیندفترپیشخوانخدماتصنایع
نیز به صورت آزمایشی در استان خراسان رضوی
راه انــدازی خواهد شــد.طراح ســازمان جهانی
زعفران (اوســک) همچنیــن اظهار کــرد :پس از
مطالعه دانشــگاهی و میدانی مشــخص شــد در
سالهایگذشتهمانتوانستیمباتنوعفوقالعاده
باالیفرهنگی،هنریوقومیتیدرکشورمانیک
سوغاتواحدبهعنوانسوغاتملیایرانبهجهان
عرضهکنیموهمینموضوعباعثشدهامروز
شناخت کامل و جامعی از محصوالت ایرانی
در بازارهای جهانی مشاهده نشود .با همین
هدفسوغاتملیایران،باطراحیهنرمندان
مطرح ایرانی و برگرفته از طرح و نقش اماکن
مختلف ادبی ،مذهبی و فرهنگی و همچنین
محصوالتمهمکشاورزیکشورمانازجمله
زعفران آماده رونمایی شــده اســت.نصرا...
پژمانفر ،رئیس کمیســیون اصل 90مجلس
شورای اســامی نیز پس از بازدید از سوغات
ملی ایران و تقدیر از این حرکت شایسته بیان
کرد :من هم موافقم که بوروکراســی اداری و

رئیسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکینیشابورخبرداد:

 43مورد مسمومیت با منواکسیدکربن طی ماه گذشته در نیشابور
شــجاعی مهــر -رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهایپزشکینیشابورازمسمومیت43
نفر از ساکنان نیشابور با گاز منواکسیدکربن
در مــاه گذشــته خبــر داد.افشــار نیک
گفــت :از  ۴۳فقــره مســمومیت بــا گاز
منواکســیدکربن  ۱۵نفر مرد و  ۲۸نفر
زن بوده اند ،همچنین از این تعداد ۱۳
نفر ،کمتر از 15سال داشته اند.او ادامه
داد :از این موارد  ۲۶نفر به بیمارســتان
منتقل و  ۱۷نفــر در محل حادثــه مداوا
شده اند.افشــار نیک افزود :در صورتی
کهازوسایلگرمایشیاستفادهمیکنید
و خــود یــا اطرافیانتــان دچار ســردرد،

تهوع ،مشکالت تنفسی ،سرگیجه و اختالل
هوشیاری شدید میشوید ،به سرعت محل را
ترک و درخواست کمک کنید.

انتقادات مربوط به دلسرد شدن تولیدکنندگان
در این فضا به تولید ضربه وارد کرده و این مســیر
بایــد اصالح شــود.وی افــزود :کمیســیون اصل
 90مجلس که یک کمیسیون شبه حقوقی است
وظیفه خود می داند که مشــکالت حوزه صنعت
راپیگیریکندودرهفتههایگذشتهنیزچندین
مورد از همین مشکالت با وزارتخانههای مربوط
پیگیریودرمدتزمانیمشخصرفعشدهاست.
پژمانفر تاکید کرد :این جلســات با صنعتگران

باید ادامه دار باشــد و به صورت جلساتی منظم با
دستور جلسه مشخص به مطرح کردن مشکالت
مربوط به صنعت و با حضور مدیران کل دســتگاه
هایاجراییمربوطیاحتیتاسطحوزارتبرگزار
شود و ما قطعا باید نقشمان در حمایت از تولید را
به سهم خود انجام دهیم.در این جلسه همچنین
تعدادیازتولیدکنندگانبزرگخراسانرضوی
بهبیانانتقاداتوگالیههایخودازفضایتولید
وبوروکراسیهایاداریدراستانپرداختند.

اخبار
شهرستان ها

معاونسازمانصمتخراسانرضویخبرداد:

پرداخت1833میلیارد ریال
تسهیالتکروناییدراستان

معــاون بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) خراســان رضوی
از پرداخــت  ۱۸۳۳میلیــارد ریــال تســهیالت به
رستههای آســیب دیده از کرونا در استان خبر داد
و بر پرداخت بقیه درخواست های تسهیالت تاکید
کرد .علی غفوری مقــدم در گفت و گو با ایســنا در
خصوص میزان تســهیالت تعلق گرفته به مشاغل
آســیب دیده از کرونا در اســتان اظهار کرد :حوزه
هایــی کــه مشــمول اســتفاده از تســهیالت کرونا
میشوند حدود ۱۴رسته است که تقریبا حدود ۸
درصد در حوزههای صنفی و بقیه غیرصنفی است.
وی درباره آمار ثبــت نامی ها و میزان درخواســت
تسهیالت کرونایی نیز گفت :از زمان آغاز ثبت نام
تسهیالت کرونا برای مشاغل آسیب دیده تا روز یک
شــنبه (دیروز) حدود  ۵۲۵پرونده در استان ثبت
نام و به سیســتم بانکی ارسال شــده است و حدود
 ۱۳۰پرونده دیگر در دســت بررسی است ،مبلغی
که برابر بــا ضابط ابالغی درخواســت تســهیالت
شــده برابر با  ۲۳۷۳میلیارد ریال بوده است که با
این تســهیالت اشــتغال  ۲۷۹۰نفر حفظ خواهد
شــد .همچنین تســهیالتی کــه تاکنــون پرداخت
شــده حــدود  ۱۸۳۳میلیــارد ریــال بوده اســت.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضــوی با بیــان این که
پیگیری هــا برای پرداخت بقیه درخواســت ها در
حال انجام است ،تصریح کرد :در جلسه کارگروه
اشتغال هفته گذشــته تاکید بر پرداخت بقیه این
درخواست ها صورت گرفته است.

رئیسادارهصمتتایبادخبرداد:

کشف 9تن آرد در کیسه های
سیمان طی 3ماه گذشته
در مرز دوغارون

کلثومیان -رئیس اداره صمت تایباد به خراسان گفت:
در سه ماه اخیر  ۹تن آرد در کیسه های سیمان از مرز
دوغارون کشــف و ضبط و متخلفان به مراجع قانونی
معرفی شده اند.کریمی با اشاره به نظارت بازرسان و
همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و مرزبانی برای
جلوگیری از قاچاق آرد اظهار کرد :هرگونه توزیع آرد
خارج از شبکه حتی داخل شهر در حکم عرضه خارج
از شبکه و قاچاق تلقی و با متخلفان برخورد می شود.
وی گفت :تفاوت قیمت در بازار تایباد ومرز افغانستان
رغبت زیــادی را برای قاچــاق آرد ایجاد مــی کند که
نظارت بازرســان ومتولیان توانســته جلــوی قاچاق
را بگیرد.کریمــی ادامــه داد :با توجه بــه حجم باالی
ترانزیت ،امکان تخلف در بارهای ترانزیت توسط عده
ای سودجو ،خارج از تصور نیست.

