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مدیرکل غله:

خراسان رضوی ذخیره
قابل اطمینانی از شکر
و برنج دارد
مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیخراسان
رضوی از توزیع  ۸۲هزار ُتن شکر به نرخ
دولتیدراستانطینیمهنخستامسال
خبــر داد و گفت :خراســان رضــوی هم
اکنون از ذخیره قابل اطمینانی در تامین
شــکر و برنج برخوردار اســت .نــوری در
گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :با هــدف بهره
گیری از توان بخش خصوصی ،امســال
افــزون بــر  ۱۷۲هــزار و  ۶۳۰تن شــکر
خام وارد استان شده و برای استحصال
شــکر ســفید بین  ۶کارخانه قند و شــکر
توزیــع شــده اســت .وی تصریح کــرد :با
عقد قــرارداد تصفیه شــکر خــام دولتی
با کارخانه های قند و شــکر در خراســان
رضــوی بــرای افــزون بــر ســه هــزار نفر
اشتغال زایی شــده اســت .وی گفت :از
مجموع بیش از  ۸۲هزار تن شــکر توزیع
شــده طی  ۶ماه گذشــته بیش از هزار و
 ۸۰۰تن طی ماه های محرم و صفر بین
هیئتهــای مذهبی و موسســات خیریه
توزیع شده است.
نوری همچنین به میــزان توزیع برنج در
اســتان اشــاره کرد و افــزود :طــی  ۶ماه
ابتدایــی امســال بیــش از هفت هــزار و
 ۵۵۵تــن انــواع برنــج در اســتان توزیع
شــده که از این میزان تنها هــزار و ۷۴۴
تن آن برنــج توزیعــی در بین موسســات
خیریــه و هیئــت هــای مذهبی طــی ماه
های محــرم و صفر امســال بوده اســت.
وی گفت :بیــش از پنج هــزار و  ۸۵۱تن
برنج هنــدی با قیمت  ۱۷۰هــزار ریال و
 ۸۸۱تن برنج پاکستانی با قیمت ۱۹۰
هــزار ریــال و همچنیــن  ۸۲۳تــن برنج
تایلندی با قیمت  ۱۱۰هــزار ریال روانه
بازار مصرف شده اســت .نوری افزود :از
ابتدای امسال افزون بر پنج هزار و ۸۵۴
تن برنج تایلندی و ۶هزار و ۹۴۱تن برنج
هندی و هزار و  ۲۹۶تن برج پاکســتانی
طیبرنامهحملمنظمواردمراکزذخیره
سازی استان شده است.

راهبندان
شگرد زمینخواران
سوءاستفادهگرانبا ایجادموانعی
در ابتدای ورودی دره ها در مناطق
ییالقی زمینهرابرایزمینخواری
فراهممیکنند

دادستانبردسکنخبرداد:

زمینخوارانهرباربهشیوههایمتفاوت
وارد عمل می شوند ،یک بار برای مخفی
مانــدن فعالیت هــای شــان در روزهای
تعطیل و ساعات تعطیلی ادارات به جان
زمین ،کوه ،دره و رودخانه می افتند و بار
دیگر با توسل به زور با افشاگرانی...


صفحه4

معاونجهادکشاورزیخراسانرضویخبرداد:

کاهش ۳۵درصدی تولید زعفران در استان

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی از کاهش  ۳۵درصدی
تولید زعفران در استان نسبت به سال گذشته خبر
داد و گفت :ســال قبل میزان تولید زعفران ۳۰۲
تن بود اما امسال کمتر از ۲۰۰تن خواهد بود.
ســاربان در گفتوگو با ایســنا در خصوص میزان
تولید و برداشــت زعفران طی امسال اظهار کرد:
سطح زیرکشت زعفران خراسان رضوی در سال
 ۹۰ ،۹۹هزار و  ۹۰۰هکتار بوده است.
ایــران تولید کننــده بیــش از  ۹۲درصــد زعفران
جهان است که  ۷۰درصد از این مقدار در خراسان
رضوی تولید میشود ،به همین دلیل از استان ما
به عنوان مرکز تولید زعفران یاد میشود.
وی افزود :زعفران به ازای تولید در هر یک هکتار،
بــرای  ۲۱۰نفــر اشــتغال زایــی دارد .پیشبینی
میشود که در خراسان رضوی  ۱۱۷هزار خانوار
از تولید زعفران کسب درآمد میکنند.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد
کشــاورزی خراســان رضــوی بــا بیــان تعــداد
شــرکتهای تولید کننده زعفــران و میزان تولید
آنها در کشــور و اســتان گفت :فــراوری زعفران
در کشــور حدود  ۶۲۰تن در  ۲۰۵واحد است که
از این مقــدار  ۱۲۱واحد تولیدکننــده با ظرفیت
 ۴۰۰تن زعفران متعلق به خراسانرضوی است
و  ۱۵۰۰نفر در زمینــه فراوری زعفران مشــغول
کار هســتند .ســاربان تصریح کرد :سال گذشته،
ســال بســیار ســختی بود ،بارندگیها نســبت به
دوره آمــاری ۶۲ ،درصد کاهش یافتــه و از طرفی
کاهش چشــمگیر دمای هوا در پاییز و زمســتان،
تولید و فراوری زعفــران را خدشــه دار کرده بود.
ی میشود امسال تولید زعفران با کاهش
پیشبین 
 ۳۵درصدی مواجه شــود ،سال قبل میزان تولید
زعفران  ۳۰۲تن بود اما امسال کمتر از ۲۰۰تن
خواهد بود.
وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای زعفران
ت دولت از تولید و فروش
نیز گفت :به منظور حمای 

زعفران ،وزارت جهاد کشــاورزی تصویبنامهای
را با هدف حمایت از کشــاورزان و افزایش قیمت
زعفران از شــورای قیمتگذاری ابالغ کرده و در
پی این موضوع تصویبنامهای در استانها مطرح
شــده که طبق آن زعفران نگیــن صادراتی باید به
ازای هر کیلوگرم  ۲۰۵میلیون تومان از کشــاورز
خریداری شود.
معاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد
کشاورزی خراســان رضوی افزود :بانک مرکزی
مکلف به ارائــه هزار میلیــارد تومان تســهیالت با
نــرخ  ۸درصد به شــرکتهای مــادر تخصصی که
مجری فروش زعفران هســتند ،شده است .البته
این تســهیالت تا پنج برابــر قابل افزایش اســت و
پیشبینــی میشــود تســهیالت  ۵هــزار میلیارد
تومانــی در اختیار مجریــان فروش زعفــران قرار
گیرد.
ساربان با اشاره به برداشت زعفران در اقلیمهای
سرد استان گفت :برداشت زعفران در اقلیمهای
بسیار ســرد خراسان رضوی به شــکل محدود در
حال انجام است.
وی تصریــح کرد :برداشــت زعفــران بــه تازگی و
در برخی از نقاط اســتان از جملــه تربتحیدریه و
قسمتهایی از شهرســتان زاوه ،به شکل محدود
آغاز شده که زعفران این شهرســتانها از کیفیت
و قیمت بســیار خوبی برخوردار است .هم اکنون
گل زعفران به قیمت هر کیلو  ۲۵۰هزار تومان به
فروش میرسد.
پیــش از ایــن رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان
زعفران خراســان رضوی نیز در ایــن زمینه اعالم
کرده بود که «با توجه به وضعیت جوی نامناســب
امسال و سال گذشــته ،خشکســالی و گرانی آب
که کشــاورزان بــا آن روبــهرو بودنــد و همچنین با
توجه به کاهش انگیزه کشــاورزان بــرای تولید به
دلیل قیمــت پایین زعفــران پیشبینی میشــود
تولیــد ایــن محصــول امســال کاهــش خواهــد
داشت».

سرپرست اداره کل استاندارد اعالم کرد:

خراسان رضوی پیشگام در اجرای نظام استانداردسازی
سرپرســت اداره کل اســتاندارد اســتان گفــت:
خراســان رضــوی طی  ۶مــاه نخســت امســال با
صــدور  ۱۴۱پروانــه کاربــرد عالمت اســتاندارد
اجباری و تشویقی و تمدید  ۲۶۳پروانه استاندارد،
عنوان پیشــگام در استانداردســازی صنایع را در

۲

مردحیوانآزار
دردامقانون

عکس :تزیینی است

بازگشت به زندگی
محکومبهقصاص
درپای چوبه دار

مدیر اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان
فیروزه خبر داد:

ســازمان ملی اســتاندارد به خود اختصاص داده
اســت .کریمپور در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :در
نیمه نخست امســال برنامه های اعالمی از سوی
سازمان استاندارد در همه شــاخص های مد نظر
محقق شده است.

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهدتشریحکرد:

جزئیات تزریق دوزسوم واکسن کرونا به کادردرمان استان

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد از
برنامه ریزی برای واکسیناســیون دوز یادآور پرسنل
بیمارستانی خبر داد و گفت :این برنامه به زودی در
مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز
خواهد شد .دکتر بدیعی در گفت و گو با وب دا با بیان
این که با مســاعدت های انجام شــده ،خوشــبختانه
واکسن مورد نیاز در کشور تامین شده است و رسالت
کنونی تســریع در انجام امر واکسیناســیون با هدف
مقابله با پیــک های بعدی کروناســت ،اظهــار کرد:
تمامی پرسنل شاغل در مراکز درمانی که مدت شش
ماه از زمان تزریق دوز دوم واکسن آن ها گذشته است
مشمول دریافت واکســن یادآور هستند .وی با بیان
این که واکسیناسیون طبق برنامه زمان بندی شده
و در بیمارســتان ها انجام خواهد شــد ،تصریح کرد:
تمام افرادی که واجد دریافت واکســن هستند ،می
توانند برای واکسیناســیون اقدام کنند تا در صورت
مواجهه با پیک های بعدی از ایمنی باالیی برخوردار
باشند .معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
در خصوص واکســن آنفلوآنزا نیز گفت :با مساعدت
معاونت بهداشت دانشگاه ،واکســن های مورد نیاز
آنفلوآنزا برای گروه های هدف تامین شــده اســت و
در دسترس افراد واجد شــرایط قرار خواهد گرفت.
دکتــر بدیعــی تاکید کــرد :گــروه های هــدف توجه
داشــته باشــند که بایــد دو هفتــه میــان دریافت دو
واکسن آنفلوآنزا و کرونا فاصله باشد .وی با بیان این
که واکسیناســیون؛ ایمنی  100درصــدی در برابر

بیماری کرونا ایجاد نمیکند ،اظهــار کرد:حتی در
صورت دریافت دوز ســوم واکســن به رعایت فاصله
اجتماعی ،استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل
های بهداشتی باید توجه شود .رئیس بخش مراقبت
های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد نیز در این
زمینه گفــت :برای رســیدن به ایمنی زایــی بیماری
کرونا در جامعه ،افرادی که شش ماه از تزریق واکسن
آن ها گذشته است مانند کادر درمان باید دوز مکمل
را دریافت کنند.
دکتــر صداقــت در گفــت وگــو بــا ایرنــا افــزود:
واکسیناسیون همزمان و متعادل باعث ایمنی زایی
افراد جامعه خواهد شد و اگر عدهای واکسن نزنند،
عده ای دیگر در حال واکســن زدن باشــند و عده ای
از زمان دریافت واکســن آن ها زمان زیادی گذشــته
باشد نمیتوان به ایمنی زایی امیدوار بود .وی تصریح
کرد :هر قــدر افــراد جامعه بیشــتر و اکســن بزنند و
واکسیناســیون کرونا برای اقشــار جامعــه همزمان
انجام شــود ،می تــوان تاثیــرات ایمنی زایــی  ۷۵تا
 ۸۰درصدی جامعه را بیشــتر انتظار داشت و مانند
کشورهای دیگر به زندگی عادی بازگشت.
اخبار کوتاه
* ایرنــا /مدیر ســامت روانــی ،اجتماعــی و اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت :بهبود یافتگان
کرونا در مناطق زیر پوشش این دانشگاه به مدت یک
سال از لحاظ عوارض سالمت روان این بیماری تحت
مراقبت و پیگیری قرار می گیرند.

فرمانداربردسکن:

 70هزار هکتار از وسعت شهرستان بردسکن کویر است

علی نــوری /فرمانــدار بردســکن با بیــان این که
شهرستان بردســکن به لحاظ گستردگی دومین
شهرســتان در اســتان اســت ،اظهار کرد:امنیت
باعث میشــود که تمام فعالیتهــا در حوزههای
مختلف در مسیر اصلی خودش حرکت کند و این
امنیت مرهون و مدیون خون شهدا و حضور موثر و
تاثیرگذار مردم است.
مجتبی شاکری افزود :خوشــبختانه روند امنیت
در شهرستان بردســکن بســیار مطلوب و در همه
بخشها عملکرد موفقی را به ثبت رســانده است.
وی بــا بیان این کــه امنیــت یکی از اساســیترین
و اصولیتریــن نیاز جوامع بشــری اســت ،افزود:
ناامنی بزرگ ترین مشــکل و مهم ترین مانع برای
پیشــرفت و رشــد و تعالی هر کشــوری به حساب
میآید که الحمدهلل ایران اســامی چــه در مرزها
و چــه در داخل از امنیت بســیار خوبــی برخوردار

است .فرماندار بردســکن به شاخصههای نیروی
انتظامی جمهوری اســامی ایران اشــاره کرد و
گفت :نیروی انتظامــی مظهر حاکمیت و امنیت و
یک نیروی مقتدر و در حوزه ترحم و مدارا کردن با
مردم در دنیا منحصر به فرد است.
رئیس شــورای تأمین بردســکن بــا بیــان این که
شهرســتان بردسکن با مســاحت  8هزار کیلومتر
بزرگ ترین وسعت را بعد از خواف دارد ،افزود :با
توجه به موقعیتی که شهرســتان بردسکن دارد،
میطلبد این نیرو در تمامی حوزه ها تقویت شود.
وی اظهــار کــرد :در فصــل برداشــت محصوالت
کشاورزی که همه ساله شاهد افزایش سرقت این
محصوالت بودیم امسال با تالش نیروی انتظامی
و استقرار بیش از  10اکیپ و با مشارکت نیروهای
بســیجی و بســیج مردمی شــاهد کمتریــن وقوع
سرقت در این حوزه بودیم.

ورود دادستانی
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عضوشورایمرکزیحزباتحادملت
دراستان:

بدون حزب نمیتوان
مطالبات مردم را
سازماندهی کرد

عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت
در اســتان گفت :مســئوالن بایــد به این
نتیجه برســند که بدون حــزب نمیتوان
مطالبــات مــردم را ســازمان دهــی کرد
و تضعیف احــزاب به ضرر کشــور اســت
و باعــث میشــود کشــور با حــوادث غیر
مترقبهای روبه رو شــود ،پس بایــد راه را
برای فعالیت احزاب باز کنند .مصطفی
درایتیدرگفتوگوباایسنابابیاناینکه
نظامهای مردمساالر نیازمند نهادهایی
هســتند که مطالبــات مردم را ســازمان
دهیوپیگیریکنند،اظهارکرد:درتمام
کشورهایی که انتخابات برگزار میشود
و رای و نظر مــردم اهمیــت دارد ،وجود
چنین نهادهایی مهم است.

مدیرعاملشهرکهایصنعتی
خبرداد:

ویالسازی درشهرک
صنعتیتوس!
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان
گفت :بهجای ایجاد واحدهای تولیدی
توسعه صنعتی ،ساختوساز ویال انجام
میشــود کــه متأســفانه ایــن اتفــاق در
شــهرک صنعتی توس با محوریت غرب
مشــهد رقم خورده اســت .بهرامیزاده
در گفتوگو با فارس اظهار کرد :کمبود
زمین در شــهرکهای صنعتی و نواحی
صنعتــی تقاضامحــور خراســان رضوی
بــزرگ تریــن چالــش ســرمایه تولیدی
اســت .وی افزود :مشــکل کمبود زمین
در شــهرکهای صنعتــی اســتان بایــد
بــا همــکاری مدیریــت عالی خراســان
رضــوی ،شــورای برنامهریزی و توســعه
دســتگا ههای متولــی امــر ،جهــاد
کشاورزی ،محیط زیست ،منابع طبیعی
و آب منطقهای حل شود.

