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افزایش واردات کاال از افغانستان
به خراسان رضوی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان گفت :واردات کاال از افغانســتان به
خراسان رضوی در نیمه نخست امسال افزایش یافته
اســت که این امر با هدف تحقق سیاستهای استان
مبنی بــر ایجاد تعــادل و تــوازن تجارت با این کشــور
اهمیت بســیاری دارد.محمدعلــی امیرفخریان در
گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :پیش از این همواره میزان
صادرات کاال از خراسان رضوی به افغانستان بیشتر
از واردات کاال از افغانستان به این استان بوده و توازن
الزم در تجارت بــا آن کشــور برقرار نبوده اســت.وی
افزود :در  ۶ماهه نخست امسال پنج میلیون و ۳۳۲
هزار و  ۶۱۹دالر کاال ،شــامل مواد اولیه بخش تولید
مانند دانه هــای روغنی و بذرهای بخش کشــاورزی
بود که از افغانســتان به خراســان رضوی وارد شــده
است.وی گفت :صادرات کاال به افغانستان ،به عنوان
نخستین شریک تجاری خراسان رضوی ،طی۶ماهه
نخســت امســال به رقم  ۲۸۸میلیون دالر رســید که
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل  ۳۰درصد کاهش
یافت.امیرفخریان افزود :کل واردات کاال به اســتان
طی  ۶ماهه نخســت امســال  ۲۵۸میلیــون دالر بود
که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل  ۴۲درصد
رشــد داشــته اســت.وی گفت :مرزهای ســرخس و
لطفآباد بــا ترکمنســتان بــاز اســت و محدودیت ها
در آن نســبت به گذشــته بســیار کمتر شــده اســت.
امیرفخریان اظهار کرد :در  ۶ماهه نخســت امســال
صادرات از مــرز ســرخس  ۶۲میلیــون دالر بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۲۵درصد افزایش
یافته و در این مدت  ۳۲میلیون دالر کاال از مرز لطف
آباد صادر شده است.وی اضافه کرد :مرز باجگیران به
دلیل سیاستهای ترکمنستان مبنی بر تمرکز مسیر
کاالیی در سرخس و لطف آباد ،با محدودیت هایی در
مراودات کاال مواجه شــده و در مــدت مزبور صادرات
کاالیزیادیازاینمرزثبتنشدهاست.ویگفت:مرز
شمتیغ در شهرستان خواف به دلیل شرایط سیاسی
کشور افغانستان تعطیل است و فعال مراوده کاالیی از
طریق این مرز انجام نمی گیرد.

حکمشهردارفیضآبادصادرشد

رئیــس شــورای شــهر فیــض آبــاد گفــت :بنــا بــه
پیشــنهاد شــورای اســامی شــهر و طی حکمی از
سوی اســتاندار خراســان رضوی  ،مرتضی رئیسی
به عنوان شــهردار فیــض آباد انتخاب شــد .کاظم
کریمی با اشــاره به این که مرتضی رئیسی  ،دارای
مــدرک کارشناســی ارشــد عمران اســت افــزود :
مهندس رئیســی چهار ســال معاونت برنامه ریزی
و امور عمرانی فرمانداری فردوس و  ۵ســال سابقه
شهرداری شهر بجستان را در کارنامه خود دارد.

اخبار

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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پیگیری مشکالت زعفران کاران باخرزی

داللی،بالی جان زعفرانکاران باخرزی
نشتیفانی-شهرســتان باخــرز با ســطح زیر
کشــت  4500هکتار زعفران و تولید ساالنه
 20تن زعفران خشک از جمله نقاط زعفران
خیز کشور است .کیفیت عالی زعفران باخرز
ســبب رونــق گرفتــن روز افــزون کشــت این
محصول و افزایش تقاضا شده است به طوری
که در فصل زعفران شــاهد هجوم خریداران
زعفران به این شهرستان هستیم.موضوعی
که متاســفانه به دلیــل نبود نظــارت کافی از
سوی دستگاه های مربوط زمینه ساز فعالیت
بیشــتر دالالن زعفران شده اســت،اما به جز
دالالن ،خشکسالی و کم آبی هم امسال کام
زعفران کاران باخرزی را تلخ کرد.
•کاهش  30تا  50درصدی برداشت
زعفران در باخرز

آخشــن یکی از کشــاورزان منطقه باالوالیت
شهرســتان باخــرز در گفــت وگو بــا خبرنگار
خراسان از مشکالت گریبان گیر کشاورزان
این گونه می گوید :متاسفانه امسال به دلیل
کم آبی و گرمای هوا در تابستان شاهد کاهش
برداشت زعفران از مزارع هســتیم به طوری
که خود من نسبت به سال گذشته حدود 50
درصــد کمتر گل زعفــران برداشــت کرده ام
که با توجه به هزینه آب و کــود و کارگر ،واقعا
چیزی برایم نمانده اســت.وی افزود :قیمت
گل در بازار هم نوسان بسیار شدیدی دارد به
طوری که از روزهای اول برداشت زعفران تا
امروز حدود  50درصد شاهد افت قیمت این
محصول هســتیم و هیچ نظارتی بــر بازار گل
وجود ندارد .حسن عامری کشــاورز دیگری
کــه بــرای فــروش گل زعفــران خود بــه بازار
گل مراجعــه کرده بــود می گوید :متاســفانه
امسال موضوع کم آبی بر مشکالت کشاورزان

افزوده اســت .وقتی هــر تانکر آب بــه قیمت
 400تــا  500هــزار تومان خریده میشــود
هزینههای تولید زعفران برای کشاورز بسیار
باال مــیرود ،از طرفــی هم دالالن پــای خود
را روی گلــوی کشــاورز گذاشــته و گل را بــه
نرخ دلخواه خودشــان خریــداری می کنند.
متاســفانه هیچ نظارتی بر بــازار گل زعفران
نیســت و ســودی را که بایــد به جیب مــا برود
دالالن بــه جیــب میزننــد .محمــد اســدی
کشــاورزی از روســتای جیزآبــاد هــم در این
باره می گوید :متاســفانه روســتای ما دارای
 3قنات بوده که اکنون تقریبا خشک و بی آب
شده و زمینهای زعفران کشاورزان بدون آب
مانده اســت ،از طرفی هیچ منبع آبی دیگری
هم در روســتا وجود ندارد و کسی هم صدای
ما را نمیشنود .با هزار زحمت و با تانکرهای
ســیار ،زمین ها را آب می دهیم ولی باز هم با
وجود همه وعده هایی که در خصوص سامان
دهی بازار زعفــران داده شــد ،دالالن گل را
به نرخ بســیار ارزان تــر از مناطق دیگــر از ما
خریداری می کنند .چرا باید حاصل زحمات
ما به این راحتی به جیب دیگــران برود؟ چرا
مســئوالن فکری برای قنوات خشــک شــده

در روســتاها نمــی کنند؟ تــا کی باید شــاهد
مهاجرت جوانان به شهرهای دیگر باشیم؟
•تالش برای جذب اعتبارات

محمــد دوســتخواه احمــدی مدیــر جهــاد
کشــاورزی شهرســتان باخرز نیز با اشــاره به
کاهش تولید زعفــران در ایــن منطقه گفت:
شهرستان باخرز با ســطح زیرکشت 4500
هکتار زعفران و تولید ساالنه  20تن زعفران
خشک ،یکی از قطب های تولید این محصول
در استان است که متاسفانه امسال به دالیلی
ماننــد کم آبــی و گرمای شــدید در تابســتان
شــاهد افت  30درصدی تولید این محصول
هستیم .در خصوص خشک شدن قنوات در
برخی روســتاهای شهرســتان ،نیــز در صدد
جذب اعتبارات الزم برای احیای این قنوات
هســتیم تــا ان شــاءا ...آب مــورد نیــاز برای
کشاورزان عزیز از این طریق تامین شود.
•ارزانترینبازارگلزعفراناستاندرباخرز

حجــت االســام والمســلمین زاهــدی امــام
جمعه باخرز هم با گالیه از نابسامانی بازار گل
زعفران در این شهرســتان گفت :از مسئوالن

شهرستانی ،استانی و کشــوری می خواهیم
با جدیت ویژه بر ای سامان دهی بازار زعفران
در منطقه فکری اساســی انجام دهند.آن چه
که مبنی بر خریــد تضمینی ســر گل زعفران
از ســوی دولت اعالم شــد جای تشــکر دارد،
امــا خــدا کند بــه سرنوشــت خریــد تضمینی
ســالهای گذشــته منجر نشــود ،چــرا که در
سالهای گذشته این موضوع نه تنها مشکالت
زعفــرانکاران را حل نکرد ،بلکه کشــاورزان
عزیز تا مدت ها به دنبال وصول مطالبات خود
بودند اما موضــوع اصلی  ،گل زعفران اســت
کــه در ایام اوج برداشــت گل ،توســط دالالن
از دســت کشــاورز به گونه ای خارج می شود
که صد در صد به ضرر کشــاورز و تولید کننده
است .وی افزود:مردم نیاز به بازدهی فوری از
محصول زعفران خود دارند و نمیتوانند صبر
کنند تا آن را فراوری کنند و به صورت سر گل
به فروش برسانند و اکثر کشاورزان منطقه گل
را در بازار عرضه میکنند که این موضوع می
طلبد دولــت ورود جدی به بــازار گل زعفران
داشته باشد و دست دالالن را قطع کند تا سود
واقعی به جیب کشاورزان برود.
•وروددستگاههاینظارتیبربازارگلزعفران

احمــد شــافعی فرمانــدار شهرســتان باخرز
نیز در حاشــیه بازدیــد از بــازار گل زعفران با
اشاره به نوسان قیمت ها در این بازار گفت :با
توجه به برگزاری جلســات متعددی که برای
سامان دهی بازار گل زعفران داشتیم ،مقرر
شد اداره جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و
تجارت به صورت روزانه نظارت الزم را در این
زمینه داشته باشــند تا زعفران کاران منطقه
بتوانند محصول خود را بــا باالترین قیمت به
بازار عرضه کنند.

مجری برنامه غربالگری بینایی کودکان اداره بهزیستی بردسکن خبر داد:

معاینه چشم۲۰کودک در روستاهای دورافتاده بردسکن
مجری برنامه غربالگری بینایی کودکان اداره
بهزیستی بردســکن  گفت  20:کودک  ۳تا 6
ســاله در ۴روســتای دورافتاده و صعبالعبور
بردســکن مــورد معاینه چشــم قــرار گرفتند.
مجری برنامه غربالگری بینایی کودکان اداره
بهزیستیبردسکنگفت:اینفعالیتدراجرای
برنامــه تخصصــی پیشــگیری از معلولیتها و
غربالگــری آمبلیوپــی کــودکان ،بــا همکاری

بهزیســتی و امــور عشــایر و پایــگاه غربالگری
بینایــی شهرســتان انجام شــده اســت .ناهید
روشــنی افــزود :این کــودکان در روســتاهای
محمــدزورآب ،چشــمه هادی ،چشــمه معدن
ســفید و چشــمه ســیاه که در مناطق عشایری
قرار دارنــد مورد معاینه آمبلیوپــی و اختالالت
بینایی قرار گرفتند.وی با بیان این که در سال
گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا استقبال

کمتری از طرح غربالگری انجام شــد گفت :با
وجود این در مجموع تعــداد  2هزار و 200نفر
از کودکان ۳-۶ســال مورد معاینه با دســتگاه
معاینه چشــم و چارت  Eقرار گرفتنــد که از این
تعداد حدود ۱۵۰نفر مشکوک به تنبلی چشم
بودند و برای معاینات دقیقتر به اپتومتریست
ارجــاع داده شــدند .وی افزود :امســال طرح
غربالگری نســبت به ســال گذشــته پیشرفت

خوبی داشــته و در حال انجام است .وی اظهار
کرد :از مشکالت انجام طرح میتوان به فاصله
دور بعضی از روستاها و مناطق عشایری اشاره
کرد کــه ایــن فاصلــه در بعضــی مــوارد حدود
۸۰تا ۹۰کیلومتر است و البته با افتتاح۴مرکز
مثبت زندگی در شهرستان به زودی این امکان
فراهممیشودتاغربالگریبیناییدراینمراکز
تا پایان سال انجام شود.

شهرستان ها

رئیس شورای اسالمی بردسکن مطرح کرد :

تعیینتکلیفنشدنزمینهای
معوض شهرداری با گذشت 10سال

علی نوری -رئیس شــورای اســامی شهر بردسکن
گفت :زمین های معوض شهرداری با گذشت 10
سال همچنان بالتکلیف باقی مانده است .محمد
یوســفی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :طی این
مدت جلســات متعــددی با مســئوالن کشــوری و
استانی برگزار شده ولی تاکنون نتیجه ای به دنبال
نداشــته اســت .وی افزود :با روی کار آمدن دولت
ســیزدهم مجدد نامه ای از طرف شورای اسالمی
شــهر تنظیم و به وزیر مسکن و شهرســازی ارسال
شــد تا این مهم از طریق حجت االســام نیک بین
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی پیگیری
شود .وی اظهار کرد :اگر وزیر نیز این مشکل را حل
نکند از طریق مالقات حضوری با آیت ا ...رئیســی
این موضوع را مطرح خواهیم کرد.

انتقاد تند نماینده گناباد از نظام
صنفی کشاورزی و دام پزشکی
صفری-نماینده گناباد در مجلس شورای اسالمی
ادعــا کــرد :نظــام صنفــی کشــاورزی و نظــام دام
پزشــکی بــه کانــون بــاج خواهــی از کشــاورزان،
دامداران و مرغداران تبدیل شــده است که باید با
سرعت این وضعیت اصالح شود .محمد صفائی با
اشاره به مراجعه یکی از دامداران به وی افزود :این
کشــاورز مطرح کرد که حدود  25میلیــون تومان
برای یک امضا پرداخت کرده در حالی که حتی از
دامــداری وی بازدیدی به عمل نیامده اســت ،این
شرایط تولید را با چالش مواجه می کند .وزیر جهاد
کشاورزی باید به آن رسیدگی کند.

فرمانده انتظامی رشتخوار مطرح کرد :

خطر سرقت ترانس های برق
در زمان غیر فعال شدن کشاورزی

خاکشور-فرمانده انتظامی رشتخوار گفت :به دلیل
غیر فعال شدن اکثر بخش های کشاورزی و خلوت
شــدن مناطق بیابانــی و زمیــن های کشــاورزی،
سارقان از فرصت استفاده و به سرقت ترانسهای
بــرق اقــدام میکنند.ســرهنگ حاتمیان ،اظهار
کرد :با فرا رســیدن زمســتان و خاموشی چاههای
کشاورزی به دلیل غیر فعال شدن اکثر بخشهای
کشاورزی و خلوت شدن مناطق بیابانی ،سارقان
از فرصــت اســتفاده و به ســرقت ترانسهــای برق
اقــدام میکننــد.وی بــا تاکیــد بــر این کــه هدف
ســارقان در تمام ســرقتها سرقت ســیم پیچهای
مســی داخل ترانس اســت ،تصریح کرد :سارقان
معمو ًال ترانسهای بزرگ را برای ســرقت انتخاب
میکنند ،کشــاورزان و صاحبــان ترانسهای برق
میتوانند با چند روش ســاده از جمله جوشــکاری
پیچهای گهــواره ترانس واقع در محــل قرارگیری
ترانس ،جوشکاری پیچهای سر ترانس یا استفاده
از دســتگاههای جلوگیــری از ســرقت ترانــس از
سرقتهای بعدی جلوگیری کنند.

