از میان خبرها

اخبار

گوناگون

عضو هیئت رئیسه شورا مطرح کرد:

چرخش مالی  2000میلیاردی
صنعت سوغات در مشهد
عضو هیئت رئیسه شورای شــهر مشهد با بیان این
که این شــهر ســاالنه حدود دو هزار میلیاردتومان
چرخش مالی در حوزه صنعت ســوغات زائر دارد،
اظهار کرد :ســهم فعاالن حوزه کســبوکار از این
عدد بســیار بزرگ چقدر اســت؟ چگونه میتوانیم
از این دو هزار میلیاردتومان ســهم بیشــتری برای
خود و ایجاد کارآفرینی و اشــتغال همنوعان ایجاد
کنیم؟ بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــورا،
طهوریانعســکری با بیان این که مشــهد ،اقتصاد
مبتنی بر خدمــات دارد ،تصریح کرد :ســاالنه 30
میلیون زائر به این شــهر مشــرف میشــوند و حال
اگر از هر زائــر تنها  10هــزار تومان کســب درآمد
داشته باشیم ،خواهیم دید عدد بسیار قابل توجهی
خواهد شد .وی افزود :شورای ششم با تکیه بر نوع
راهبرد و برنامههایی که براســاس شــعار محوری
خــود تعریف کــرده ،آمده اســت تا اقتصاد شــهر را
شکوفاتر کند و به همین دلیل ،کلید واژه «برکت»
را در شعارمان گذاشتیم.

بازدیدتولیتآستان قدس ازمرکز
نگهداریکودکان بیسرپرست
تولیت آســتان قدس رضوی با حضــور در مرکز
نگهــداری از کــودکان بیسرپرســت «گل
نرگس» ،ضمن قدردانی از خدمات متولیان این
مجموعه ،با کــودکان و نوجوانان بدسرپرســت
و بیسرپرســت این موسســه گفت و گو کرد .به
گزارش ایرنا ،حجتاالسالم والمسلمین مروی
گفت :افرادی دلســوز و با ایمان و معتقد از شما
نگهداری می کنند که وقت ،عمر و زندگیشان
را صرف خوب بزرگ کردن شما کرده اند و جای
شــکر دارد .وی افزود :بهترین راه شــکرگزاری
و تشــکر از ایــن زحمــات و خدمــات ایــن اســت
کــه خــوب درس بخوانید و با ســواد شــوید تا به
کماالت برسید .از زندگی خوب و ساختن آینده
خود ناامید و با نگاه کردن بــه زندگی دیگران و
مقایسه شرایط خود با آن ها ،دچار سرخوردگی
نشــوید و به سعادت و خوشــبختی و آینده خوب
امیدوار باشید چون سررشته همه امور به دست
خداست و خدا همه بندگانش را دوست دارد و از
پدر و مادر به انســان نزدیکتر و مهربانتر است
پس به او امیدوار باشید.
بخشــی زاده سرپرســت خیریــه عدالــت گســتر
بهارستان مشهد نیز در این مراسم گفت ۱۵ :سال
از تاســیس این موسســه و دو مرکــز دخترانه «گل
نرگس» و پسرانه «بوســتان مهدی» میگذرد و هم
اکنون ۲۰ ،دختر و  ۱۳پســر در رده سنی 7تا ۱۵
سال در این مجموعه زندگی می کنند.
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با وجود گرانی و کمبود چند روزه در بازار
مرغ گرم،مسئوالن از پیگیری ها برای توزیع
روزانه  ۲۰۰تن مرغ منجمد خبر می دهند

مرغ یخی
مرهم بازارداغمرغ؟

مرغ در بازار مشــهد ،گــران به
فروش میرسد و طی روزهای
اخیر نیز «کمبود» به «گرانی»
پیوســته و شــاهد کمبــود
مرغ گــرم در بازار هســتیم.
طبق بررســی های میدانی
خبرنگار مــا ،مرغ گــرم در
بازار مشهد تا کیلویی 38
هزار تومــان هم به فروش
میرسد .این بازار آشفته
کــه گالیــه هــای مــردم
را نیز به دنبال داشــته ،نیازمنــد اقدامی
عاجل بــرای کنترل و بهبود است.ســتاد
تنظیمبازاراستاندرجلسهاینهفتهخود
مصوب کــرد که شــرکت پشــتیبانی امور
دام پیگیرتوزیع روزانه تا  ۲۰۰تن گوشت
مــرغ منجمــد در بازارشود.ســخنگوی
کارگــروه تنظیــم بــازار خراســان رضوی
درباره تصمیمات این ستاد به ایرنا گفت:
اعضای کارگــروه تنظیم بازار اســتان در
نشست خود ،دریافت مجوز برای افزایش
توزیعروزانهگوشتمرغمنجمدرامصوب
و شرکت پشــتیبانی امور دام را موظف به
پیگیری این موضوع از طریق وزارت جهاد
کشاورزی کردند.
غفــوری مقــدم افــزود :تــوان خراســان
رضوی برای توزیع گوشــت مرغ منجمد ،
روزانه  ۵۰تن اســت در حالی که شرکت
پشــتیبانی امور دام از امکان توزیع ۲۵۰
تن گوشــت مرغ منجمد در روز برخوردار
اســت از ایــن رو مقرر شــد ه این شــرکت
از طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی برای
گرفتــن مجــوز توزیــع روزانــه  ۱۵۰تــا
 ۲۰۰تن گوشــت مــرغ منجمــد پیگیری
الزم را انجــام دهــد زیــرا ذخیره گوشــت
مــرغ منجمــد خراســان رضوی مناســب
است .وی تصریح کرد :شرکت پشتیبانی
امــور دام خراســان رضــوی موظف شــد
که پیگیــری بــرای افزایش توزیــع روزانه
گوشــت مرغ منجمــد را به نحــوی انجام
دهد کــه  5000تــن ذخیره ایــن کاال در
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معاون علوم پزشکی مشهد از افزایش
مراجعه بیماران سرپایی کرونا خبر داد:

پیک ششم پشت دروازههای مشهد

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :با توجه به افزایش مراجعه بیماران سرپایی
بــه مراکــز جامــع ســامت منتخــب و اورژانــس
بیمارستانها ،با هشدار اولیه ورود به موج جدید
کرونا مواجه ایم .سید جواد حسینی در گفتوگو
با فارس اظهار کرد :افزایش مراجعان ســرپایی،
امــکان افزایــش بســتریها را به دنبــال خواهد
داشــت اما امیدواریم که این افزایش گذرا باشد و
شاهد ورود به موج جدید نباشیم.
•نگرانی جدی از عادی انگاری ها

استانهمیشهحفظشودوبه
ازای هر میزان توزیع ،معادل آن در محل،
ذخیــره ســازی و جایگزین شــود .معاون
امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان
صمت خراسان رضوی گفت :در نشست
کارگــروه تنظیم بازار اســتان ،مقرر شــد
گوشتمرغمنجمدیکهفعالمجوزتوزیع
آن وجود دارد ،بین مشهد و شهرستان ها
توزیع شود و اولویت توزیع شهرستانی با
نقاطی باشــد که کمبود گوشت مرغ گرم
دارند .غفــوری مقدم قیمــت مصوب هر
کیلوگرم گوشــت مــرغ منجمــد را ۲۵۰
هزار ریال و هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم
را  ۲۴۹هزار ریال ذکر و بیان کرد :قیمت
مصوب گوشــت مرغ گرم در بازار اســتان
به هیچ وجــه رعایــت نمی شــود و قیمت
میانگینآنبهازایهرکیلوگرمبین۳۰۰
تا  ۳۳۰هزار ریال است .وی تصریح کرد:
در نشست کارگروه تنظیم بازار مقرر شد
سازمان صمت ،سازمان جهاد کشاورزی
و اداره کل تعزیرات حکومتی برای رصد
قیمتگوشتمرغگرمدرخراسانرضوی
ومقایسهآنباقیمتمیانگینسایراستان
ها بررسی الزم را انجام دهند و به تصمیم
مناســبی در این زمینه دســت یابند .وی
ادامه داد :هرچند تولیدکنندگان گوشت
مرغ از قیمت مصوب آن ناراضی هستند
اما این قیمت از سوی ســتاد تنظیم بازار
کشور تغییر نکرده است.

۷

وی تصریح کرد :آن چه ما را نگــران کرده رعایت
نشــدن پروتکلها و عادی انــگاری از طرف عامه
مردم اســت و از هر پیک که عبــور میکنیم مردم
بــه پروتکلها کمتوجــه میشــوند و دورهمیها
و تجمعاتشــان را ادامــه میدهنــد و ماســک هم
نمیزننــد .حســینی افــزود :واکسیناســیون
حداکثــری یکــی از مهمتریــن اقداماتــی اســت
که در صــورت رســیدن به هدف مشخصشــده
(واکسیناسیوندودوز  80درصدافرادجامعه)،
امیداستواردپیکششمکرونانشویمواگرشدیم
باکمترینبستریومرگومیرازآنعبورکنیم.وی
گفت:مرگومیردرکشورهاییکهواکسیناسیون
آنها کامل شــده یا به حداکثر جمعیت رسیده،
بســیار کم شــده و این نشــاندهنده آن است که
واکسیناســیون مؤثر بــوده اســت .وی گفت :در
کشور ما در پیکهای قبلی بیشترین مرگومیر
در جمعیت بــاالی ۷۰ســال بوده اســت ولی در
پیک پنجم چون واکسیناســیون جمعیت باالی
 ۷۰ســال بهخوبی انجام شــد ،مرگومیر در این
گروه سنی نســبت به پیکهای قبلی کمتر بود.
حسینیاظهارکرد:نکتهقابلتوجهاینکهچون
واکسیناسیون کادر بهداشــت و درمان ما کامل
شــده بود ،در پیک پنجــم ،در میــان کادر درمان
مرگومیرنداشتیموایننشاندهندهتأثیرمثبت
واکسیناسیوناست.ویتأکیدکرد:مردمبایدبه
درجهایازآگاهیبرسندکهمتوجهباشندتاوقتی
بیشاز ۸۰درصدجمعیتجامعهواکسیناسیون
کاملنداشتهباشند،نبایدخیالشانراحتشود
و باید حتمــ ًا پروتکلها را رعایت کنند و ماســک
بزنند و از دورهمیها اجتناب کننــد .وی افزود:
هم اکنون برخی محدودیتها اعمال میشــود
و برای مجوز گردهماییهــا و تجمعات باید افراد
کارت واکســن داشته باشــند و جمعیت محدود
باشدوفاصلهگذاریرعایتشود.ویتاکیدکرد:
تمام تالش ما این است که اصال وارد پیک بعدی

نشــویم ولی درهرصورت دانشگاه علوم پزشکی
مهمات الزم بــرای پیشــگیری و درمــان را آماده
کرده اســت .وی گفت :نه در تعــداد و نه در تنوع،
کمبود واکســن نداریــم و مراکز واکسیناســیون
هم زیاد شده و امکان دسترســی زمانی و مکانی
برایعموممردمفراهمشدهاستودرتماممراکز
خدماتجامعسالمتبهجزمراکزمنتخبکرونا
و تمام پایگاههای سالمت ،واکسیناسیون انجام
میشود.
•تاثیر واکسن کرونا بر کاهش
 ۸۸درصدی بستری ها

مســئول  ICUکرونای بیمارستان امام رضا(ع)
نیز در این زمینــه گفت :دریافت واکســن کرونا
تا  88.6درصد از بســتری در بیمارســتانها به
علــت ابتال بــه کوویــد  ۱۹پیشــگیری میکند.
دکتر علیرضــا صداقت اظهار کــرد :در مجموع
تحقیقــات صــورت گرفتــه میتــوان گفــت
کــه دریافــت واکســن کرونــا تــا  88.6درصــد
از بســتری در بیمارســتانها بــه علــت ابتــا به
کوویــد  ۱۹پیشــگیری میکنــد ،حتــی در یک
مطالعــه دیگــر صــورت گرفتــه میزان بســتری
پــس از واکسیناســیون زیــر  ۷درصد بــوده و ما
وظیفه داریم براســاس اطالعات بهدست آمده
پاســخگوی ســؤاالت مردم در خصوص اهمیت
نقش واکسیناسیون در سالمت جامعه باشیم.
اخبار کوتاه
* وبدا  /مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت :چهار
میلیون و  217هزار و  940دوز واکســن کرونا
به افراد باالی  12ســال در حوزه تحت پوشــش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تزریق شده است.
* مســئول طرح واکسیناسیون بســیج جامعه
پزشکی استان گفت :طرحهای اتوبوس محور
و مدرسه محور واکسیناسیون کرونا با همراهی
 10مرکز واکسیناســیون اتوبوسی و همچنین
شش مدرسه گردشــی در مناطق حاشیه شهر
مشهد اجرا میشود.

اخبار
اقتصادی

یک مسئول در اداره کل راهداری اعالم کرد:

افزایش  19درصدی
حمل کاالی اساسی به استان

رئیس اداره حمل و نقــل کاالی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت :حمل
کاالی اساســی به اســتان طی شــش ماه نخســت
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۱۹درصد
افزایش یافته است .محمدعلی خانی در گفت و گو
با ایرنا افزود :طی این مــدت  ۸۶۱هزار و  ۷۴۰تن
کاالی اساسی از بنادر چهارگانه کشور به خراسان
رضوی حمل شــده کــه ایــن رقــم در مدت مشــابه
پارسال  ۷۲۴هزار و  ۷۰۶تن بوده است .وی ادامه
داد :با توجه به کاهش بارندگی و تولید محصوالت
کشاورزی امسال حجم انبوهی از کاالهای اساسی
همچون گندم و نهاده دامی وارد بنادر کشــور شد.
رئیس اداره حمل و نقــل کاالی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جــادهای خراســان رضــوی گفت :از
مجموع ۸۶۱هزارتنکاال ۳۵۱هزارتنازبندرامام
خمینی(ره) خوزســتان ۳۰۵ ،هزار تن کاال از بندر
شــهید رجایی هرمزگان ۱۵۵ ،هزار تن بار از بندر
چابهارسیستانوبلوچستانو ۵۰هزارتنکاالنیزاز
بندرامیرآبادمازندرانبهخراسانرضویحملشده
اســت .وی افزود :نهاده های دامی به میزان ۴۲۳
هزار تن شامل ذرت دامی ،کنجاله سویا ،جو و گندم
دامیوسایراقالمبیشترینسهمرادرکاالیاساسی
حمل شده به استان داشته اند .خانی تصریح کرد:
پسازنهادههایدامیبهترتیبشکربهمیزان۱۷۹
هزار تن ،برنج با  ۶۳هزار تن ،گندم با  ۵۱هزار تن،
روغن به مقدار  ۴۵هزار تن و سایر اقالم در رده های
بعدی واردات کاالی اساسی به استان است.

یک تولید کننده مطرح کرد:

افزایش هزینههای تولید
و گرانی ماهی قزل آال

یک تولید کننده ماهی با اشاره به افزایش هزینههای
تولید و گرانی ماهی ،قزل آال گفت :حدود ۵۰درصد
از تولید کنندگان ماهی امسال به علت خشکسالی
نتوانســتند رهاســازی بچهماهــی را انجــام دهند و
برخی دیگر نیز تولیــدی انجام نــداده و کارگاههای
خود را تعطیل کرده اند .هزینه تمام شده تولید ماهی
برایتولیدکنندهبهازایهرکیلوگرمماهی ۸۵هزار
توماناستدرحالیکهدربازارهرکیلوقزلآالحدود
 ۷۵تا ۸۰هزار تومان به فروش میرســد .این قیمت
نقطه امنی برای تولید کننده نیست زیرا سودی را در
پی ندارد .نخعی راد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
افزایشقیمتماهیبهدلیلافزایشقیمتنهادهها،
داروها ،هزینههــای کارگری ،هزینــ ه خدماتبرق،
حملونقــل و ...اســت .البته هنوز ایــن قیمت نقطه
امنی برای تولید کننده نیســت زیرا سودی را در پی
ندارد .همچنین ممکن است در طول تولید تلفات یا
مشکالتی داشته باشیم .وی افزود :امسال به دلیل
خشکسالی و نبود سرمایه ،برخی از کارگاهها سقف
تولید خود را کاهش دادند و این موضوع موجب شد
تا تولید کنندگان بتوانند ماهی را با قیمتی به فروش
برسانند که متحمل ضرر نشوند.

