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همه جایگاه های عرضه سوخت
در استان فعال شد

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فراوردههای نفتی
منطقهخراسانرضویگفت:همهجایگاههایعرضه
سوختدراینمنطقهدرحالفعالیتبرایارائهبدون
وقفه سوخت (فعال با نرخ آزاد 3هزارتومانی) هستند.
سید محمدجعفر قائمیفر در گفت و گو با ایرنا افزود:
 ۱۳۵جایگاهعرضهسوختدرمحدودهتحتمدیریت
شرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهخراسان
رضویمشغولارائهسوختبهمردمهستند.ویادامه
داد ۵۸:جایگاه از این تعداد در محدوده شهرســتان و
کالنشهرمشهدفعالیتدارند.سیدقائمی فرگفت:
از ظهر چهارم آبان ماه که مشــکل سراســری عرضه از
طریق ســامانه هوشــمند کارت ســوخت پدیدار شد،
گروه های تخصصی این شــرکت با حضــور در جایگاه
ها ،فعالیت نــازل هــا را به صــورت دســتی جایگزین
روش قبلی کردند .همچنین تا لحظه تنظیم این خبر
(ساعت)18بنابراعالمقائمیفر،فعالیت 17جایگاه
عرضهسوختاستانباکارتهوشمندسهمیهای(نرخ
 1500هزار تومان)ازسرگرفتهشد.شایانذکراست،
شرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهخراسان
رضویشهرستانهایمشهد،چناران،کالت،بینالود،
فیروزه ،نیشــابور ،فریمان ،قوچان ،تربتجام ،تایباد،
درگزوسرخسرازیرپوششدارد.دبیرانجمنجایگاه
داران ســوخت اســتان هم در این زمینه به ایرنا گفت:
هیچ مشــکل و محدودیتی در عرضه سوخت به عموم
مردم در اســتان وجود نــدارد .خطیب افــزود :تمامی
مخزنهایانباروذخیرهانواعسوختمصرفیمردمدر
خراسانرضوی ُپروآمادهعرضهبهجایگاههاست.وی
ادامهداد :وضعیتعرضهسوختدرهمهجایگاههای
استانبرایعرضهبنزینآزاد جریاندارد.

رئیسمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستان
بجستانخبرداد:

خلع ید 143هکتار از اراضی ملی
متصرفیدربجستان

رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان
بجســتان گفت :از ابتــدای امســال  143هکتــار از
اراضی تصرف شده در شهرســتان بجستان خلع ید
شد.بهگزارشروابطعمومیادارهکلمنابعطبیعی
و آبخیزداری خراسان رضوی ،حمید انصاری رئیس
ادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستانبجستان
بااعالماینخبرگفت:باتوجهبهمساحت 600هزار
هکتاری شهرســتان که بیش از 570هزار هکتار آن
اراضیملیاست،طبیعتاحفظوحراستازاینعرصه
وسیع نیازمند مشــارکت مردم محلی و ســاکنان در
حوزههایآبخیزاست.ویافزود:بهتازگی 69هکتار
از اراضــی ملی در روســتای منصوری بــا هماهنگی
شورای اسالمی و دهیار روستا خلع ید شد.انصاری
یادآور شد یگان حفاظت اداره به صورت شبانه روزی
وباگشتهایمستمرهرگونهسوءاستفادهازاراضی
ملیشهرستانرارصدمیکند.

گام اول برای حذف داللی در بازار آلو

باغداران«پایتختآلو»صاحب
شرکتتعاونیمیشوند

مرشــدلو  /همه ســاله با فرا رسیدن فصل
پاییــز ،برداشــت آلوبخــارا از باغ های شــهر
خرو قطــب اصلی تولیــد آلوی کشــور آغاز و
پشــت بامهــای این شــهر طالیی میشــود
کــه در همیــن ایــام دالالن و واســطه ها هم
فعالیت خود را شــروع می کنند تا دسترنج
باغدارانراکهبازحمتفراوانمحصولخود
راجمعآوریکردهاند،بهقیمتناچیزبخرند
وسودسرشاریرابهجیبهایخودسرازیر
کنند تا باز این قصــه پر غصه هرســاله برای
باغداران پایتخت آلــوی ایران تکرار شــود.
اما امســال جهــاد کشــاورزی و اداره تعاون
روســتایی تصمیــم گرفتنــد بــرای بهبــود
وضعیت آلو چاره ای بیندیشــند و جلسهای
با حضور امــام جمعه خرو ،معــاون فرماندار
شهرســتان زبرخــان ،ریاســت اداره تعاون
شهرستان های نیشابور و فیروزه و تعدادی
از تجار شــهر خرو در محل جهاد کشــاورزی
شهرســتان زبرخــان تشــکیل دادنــد.
در ابتدای جلســه ،مدیــر جهاد کشــاورزی
شهرســتان های نیشــابور و زبرخان گفت:
با توجه به تغییــر الگوی کشــت در زبرخان،
ایــن شهرســتان به ســمت بــاغ و باغــداری
رفتــه کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه کمی
بارش ها و کمبــود آب نگران کننده اســت.
فرهمندافزود:برایساماندهیبازارآلودو
پیشنهادمطرحشدهاست.
اول ایجاد زنجیره ارزش با تشــکیل شرکت
تعاونی که توســط باغداران و تجار تاســیس
شود .کار این شــرکت تعاونی از ابتدای این
زنجیره که باغدار اســت بــا افزایش کیفیت
محصول شــروع و بــه بازاریابی و صــادرات
فــروش آن محصــول ختــم مــی شــود و

دومین پیشــنهاد هــم ورود ســازمان تعاون
روســتایی و خریــد تضمینــی آلــو اســت.
رئیــس تعــاون روســتایی شهرســتانهای
نیشابوروزبرخانهمگفت:باتشکیلشرکت
تعاونی آلو کاران همه افراد اعم از باغداران ،
تولیدکنندگانوصادرکنندگانمیتواننددر
این شرکت تعاونی عضو شوند که با تشکیل
اینشرکتتعاونیکهچارچوبخاصیدارد،
همکیفیتآلوتغییرخواهدکردوهمواسطه
ها و دالالن از میان برداشــته خواهند شــد.
بیاتی افــزود :با حذف واســطه هــا و نظارت
بیشتربرتولیدآلووکیفیتآنبهلحاظقیمت
واقعیاش،آلوجایگاهخودراپیداخواهدکرد
وسودآنمستقیمعایدباغدارانخواهدشد.
در ادامــه معــاون فرمانــدار شهرســتان
زبرخــان گفت :نــگاه مجموعــه حاکمیتی،
حمایت از کشــاورز و تجار اســت و هــدف از
تشــکیل این جلسه کســب ســود در مرحله
اول بــرای باغــدار و تولیــد کننــده و در
مرحلــه بعــدی بــرای صــادر کننده اســت.
ســید آبادی افزود :ما این آمادگــی را داریم
که با تأســیس شــرکت تعاونــی آلــو کاران،
به طــور کامــل حمایــت کنیــم چرا کــه این
شهرســتان ایــن ظرفیــت را دارد تــا در
خصوص آلو یک برند خاص داشــته باشــد.
وی در ادامه از رئیس اداره تعاون روســتایی
خواســت در صورتــی که بــازار آلــو از لحاظ
قیمتی ملتهب و آشــفته شــد به ســرعت به
این بازار ورود و خرید تضمینــی را آغاز کند.
درپایاناینجلسهششنفرازتجاربهعنوان
هیئتموسسانتخابشدندومقررشدظرف
مدتدوماهبرایراهاندازیوتاسیسشرکت
تعاونیباغدارانآلوکاراقدامکنند.

مدیرشهرکصنعتیبردسکنبااشارهبهمشکلکمبود
سرمایهکهمعضل90درصدواحدهاست،خبرداد:

تعطیلییکسومواحدهای
شهرکصنعتیبردسکن

علینوری/مدیرشهرکصنعتیبردسکن
گفــت :با توجــه به تــورم موجــود ۹۰درصد
واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک
صنعتی ایــن شهرســتان با مشــکل کمبود
سرمایه در گردش مواجه هســتند و با وجود
این کــه در شــهرک صنعتی بردســکن ۲۱
واحد بــه بهرهبرداری رســیده اند امــا از این
تعداد  ۱۴واحد فقط فعالیــت دارند و هفت
واحد دیگــر تعطیل هســتند .مهدی امینی
افزود :تاکنــون از مســاحت  ۱۴۷هکتاری
شــهرک صنعتــی بردســکن  ۴۴درصــد
زمینهای شــهرک واگذار شــده است .وی
تصریح کرد :خوشــبختانه در این شهرک از
نظرزیرساختهامشکلیوجودندارد.فقط
مشکلکمبودآبداریمکهباجابهجاییچاه
به زودی این مشــکل رفع خواهد شد .مدیر
شهرکصنعتیبردسکنتصریحکرد:سال
گذشته و امسال معادل  2.5برابر پنج سال
گذشتهواگذاریاراضیصنعتیراداشتهایم
و تا پایان سال یا نیمه اول ســال آینده پروانه
بهرهبرداری صادر میشــود و جهش خوبی
در تولید و صنعــت اتفاق خواهــد افتاد .وی
افــزود :در شــهرک صنعتــی بردســکن۲۱
واحد بــه بهرهبرداری رســیده اند امــا از این
تعداد فقط  ۱۴واحد فعالیــت دارند و هفت
واحددیگرتعطیلهستند.امینیبابیاناین
که ســال گذشــته پنج واحد در تملک بانک
بودندکهباپیگیریصورتگرفتهدوواحدبه
سرمایهگذارواگذارشد،افزود:سهواحددیگر
هنوز در تملک بانک هســتند کــه با حمایت
کمیســیون حمایت قضایی تالش میشود
از تملک بانک خارج و تعیین تکلیف شــوند.
وی اظهار کرد :واحدهای مستقر در شهرک
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صنعتی بردسکن بیشتر در حوزه شیمیایی
و صنایع غذایی و در مجمــوع با ظرفیت ۷۰
درصدمشغولفعالیتهستند.امینیگفت:
دو واحــد آهن ســنگی و خــوراک دام ،طیور
و آبزیــان در حال احداث هســتند کــه واحد
طیور و آبزیان نیز در دهه فجر به بهرهبرداری
خواهد رســید .وی با بیان این که واحدهای
مســتقر در شــهرک صنعتی بردسکن برای
 850نفراشتغالایجادکردهاند،بهمهمترین
مشکالتواحدهایصنعتیاینشهرستان
اشــاره کرد و افزود :با توجه به تــورم موجود،
ســرمایه در گردش مهم ترین مشکل است.
مدیــر شــهرک صنعتی بردســکن با اشــاره
به ایــن کــه  ۹۰درصــد واحدهــای صنعتی
این شهرستان مشــکل ســرمایه در گردش
دارند،اظهارکرد:باتوجهبهاینکهواحدهای
صنعتیدرتامینمواداولیهبامشکالتجدی
مواجه هستند ،نیاز به ســرمایه در گردش با
نرخ پایین دارند چون ارائه تســهیالت با نرخ
 ۱۸درصــد ،دردی از مشکالتشــان را دوا
نمیکند .مدیر شــرکت صنعتی بردســکن
از فعال شدن کمیســیون حمایت قضایی از
ســرمایه گذاران دراین شهرستان خبرداد و
گفت :این کمیسیون با پیگیری های انجام
شده مسئوالن شهرســتان از مرداد فعالیت
خودراآغازکردهاستوتاکنونحرکتهای
خوبیبرایرفعمشکالتواحدهایمشکل
دار یا در تملیک بانک ها انجام شــده اســت.
ویبیانکرد:بامکاتباتانجامشدهباادارات
جهادکشــاورزی و صمت درخواســت شده
مشــکل واحدها پس از احصا در کمیسیون
حمایت قضایی از ســرمایه گذاران بررسی و
برایرفعآنهااقدامشود.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانخبرداد:

پیش بینی رشد 7/5درصدی
اقتصاد استان در1401

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان گفت:
منطبق با هدفگذاری قانون برنامه ،رشــد اقتصادی
کشــور بــرای ســال آینــده8درصــد و برای خراســان
رضوی 7.5درصد پیشبینی شــده است .به گزارش
ایسنا ،رضا جمشیدی در جلســه کارگروه اقتصادی،
اشتغال و ســرمایه گذاری اســتان که با حضور معاون
هماهنگی امور اقتصادی استاندار و سایر اعضای این
کارگروه برگزار شد ،ضمن ارائه تحلیلی از آسیبهای
اقتصــاد کالن در کشــور ،رویکردهــای بودجه ســال
 ۱۴۰۱راتشریحواظهارکرد:عمدهترینرویکردهای
بخشنامهبودجهسال۱۴۰۱کلکشوررسیدنبهرشد
اقتصادیباتمرکزبرارتقایبهرهوری،ثباتاقتصادی،
عدالتمحوریوتغییرساختاربودجهوهمچنینتامین
مالی اقتصــادی اســت .وی با اشــاره بــه رویکردهای
کالن بودجه ۱۴۰۱در حوزه توســعه صادرات افزود:
دســتگاههای ملی و اســتانی موظف شــدهاند برنامه
توسعهصادراتبخشسیاستگذاریخودرابارعایت
مالحظاتیتنظیمکنندوبهتاییدسازمانبرنامهوبودجه
کشور برسانند تا در الیحه بودجه سال آینده به عنوان
اولویتبرنامههایدولتدرجشود.

مدیرجهادکشاورزیمهوالتخبرداد:

کاهش 40درصدی تولید انار
در مه والت

پوریوســف /مدیر جهاد کشــاورزی مــه والت گفت:
پیشبینیمیشودتولیداناردرمهوالتطیامسالبا
کاهشچشمگیریروبهروباشد.مدیرجهادکشاورزی
مه والت با اشاره به آغاز برداشت انار در این شهرستان
افزود :پیشبینی میشود طی امسال حدود 20هزار
تنانارازباغهایشهرستانبرداشتشود.ویبابیان
این که این میزان نسبت به ســال گذشته از نظر کمی
 40درصدکاهشدارد،افزود:سالگذشتهاز2300
هکتار باغ های انار شهرســتان 35هزار تن برداشــت
شــده بود.ســاربان گفت تداوم دماهــای یخبندان در
زمستان ،کاهش نزوالت و خشکسالی ،سرمازدگی،
افزایش میانگین دما در اواخر زمستان سال گذشته و
اوایل امسال ،بروز تنش های آبی و افزایش دور آبیاری
به دنبال خاموشــی چاه هــای کشــاورزی ،گرماهای
شدیدودماهایباالترازحدطبیعیدرتابستانامسالو
همچنینوقوعتوفانشدید،ازمهمتریندالیلکاهش
برداشتاناربودهاست.

