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سیاسی-اقتصادی

مدیرکلراهوشهرسازیاستانخبرداد:

ثبت نام 117هزار نفر
در طرح نهضت ملی مسکن

مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان بــا بیــان این که
بیش از  117هزار نفر در طرح نهضت ملی مســکن
در اســتان ثبت نام کردند ،افزود :از تمام دســتگاه
های اجرایی اســتان می خواهیم ضمــن در اختیار
گذاشتن اراضی مازاد خود به پیشبرد هرچه سریع
تــر این طــرح کمــک کننــد .نژادصفــوی افــزود :با
استقبالی که از طرح نهضت ملی مسکن در استان
شده است ،متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام
نشده اند می توانند تا  15آذرماه با مراجعه به سامانه
 saman.mrud.irبرای ثبت نام خود اقدام کنند.

سفیر اتریش در ایران:

گردشگری خراسان رضوی
نقطه آغازتعامالت ایران و اتریش

ســفیر اتریش در ایران گفت :خراسان رضوی اولین
استانی اســت که ســفر کردهام و گردشــگری نقطه
آغاز تعامالت و همکاری ایــران و اتریش خواهد بود.
به گزارش روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی،
ولــف دیتریــش هایــم در حاشــیه بازدیــد از آرامگاه
فردوســی افزود :درباره یک طرح مشــترک صحبت
کردیم و اوایل سال آینده مراسمی را برای این طرح
مشترک خواهیم داشــت تا ابعاد تاریخی و فرهنگی
را در قالب همکاریهای مشــترک شکل دهیم و در
کنار آن حوزههای اقتصادی را نیز پوشش دهیم و این
مراسم چند وجهی باشد .ســفیر جمهوری اسالمی
پاکســتان در ایران نیز در بازدید از آرامگاه فردوسی
گفت:مشهدیکیاززیباترینشهرهایایراناستکه
تاکنون چندین نوبت به این شهر سفر کردهام و بعد از
حرم مطهر امام رضا (ع) ،آرامگاه فردوسی مهمترین
جاذبه گردشگری شهرمشهد اســت« .رحیم حیات
قریشــی» افزود :فرصتهای زیادی برای گسترش
روابــط به ویــژه در حــوزه گردشــگری بین مشــهد و
شــهرهای مختلــف پاکســتان وجــود دارد ،از جمله
میتوان به روابط شهر الهور و مشهد اشاره کرد.

آغازکشتقراردادیگندمدراستان
مدیر تعاون روســتایی اســتان از آغاز حدود ۲۲۰۰
هکتــار کشــت قــراردادی گنــدم خبــر داد و گفت:
احتمال دارد این میزان به بیــش از  ۱۰هزار هکتار
نیــز افزایش پیــدا کنــد .ناصریمقــدم در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :با انجام کشــتهای قراردادی
تولید تــا دو برابــر افزایش پیــدا میکنــد ،یعنی اگر
کشــاورزی در حالــت عــادی چهــار تــن در هکتــار
محصول داشته باشــد با انجام کشت قراردادی این
میزان تبدیل به هشــت تــن در هکتار میشــود .وی
افزود :کشــتهای قراردادی در سطح  ۵۰۰هکتار
در شهرستان نیل آباد ،سطح ۳۰۰هکتار در تایباد،
ســطح  ۳۰۰هکتار در جوین ،تربتجام ،نیشــابور،
سبزوار و سایر شهرستانها انجام میشود.
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معاون رئیس جمهور در مشهد:

سند تحول دولت به زودی
رونمایی می شود
معــاون امــور مجلس رئیــس جمهــور گفت:
ســند تحول دولت بــه صورت موضوعــی و نه
وزارتخانــهای ،با کمک اندیشــکدهها و افراد
صاحب نظر تدوین شده و مورد جرح و تعدیل
قرار گرفته که به زودی رونمایی خواهد شد.
ســیدمحمد حســینی در نشســت سراسری
مسئوالن کانون های بسیج استادان دانشگاه
فنی و حرفهای کشــور کــه در مشــهد برگزار
شد افزود :ســند تحول دولت باید به گفتمان
تبدیل شــود و مورد مطالبــه قرار گیــرد .وی
ادامه داد :برخی روش های مدیریتی را باید
برای بهبود وضع موجود تغییر دهیم تا وضع
نامناســب کنونی اصالح شــود و تغییــر یابد.
معاون رئیس جمهور گفت :االن وقت تنظیم
بودجــه اســت و در چنیــن زمانی شناســایی
اولویت های دولت مهم اســت ،موضوع مهم
در ایــن میان تدویــن و تصویــب بودجه بدون
کسری است زیرا اگر بودجه از ابتدا با کسری
بسته شود ،مشکالت متعددی همچون خلق
پول به واســطه کســری بودجه ایجاد خواهد
شــد .وی همچنین بــه آمادگی دولــت برای
ارائه گزارش فعالیت های خود به مردم اشاره
و بیان کرد :نقدهایی در ایــن باره وجود دارد
اما برخی میخواهند انتظــارات مردم را باال
ببرند کــه اقدام صحیحی نیســت .حســینی
کمشکلچندینسالهاست
افزود:بحثآبی 
که مربوط به امســال و پارسال نیست ،برخی
در این زمینــه کــم کاری و تعلــل کردند ،بعد
انتظار دارند دولت کنونی در اقدامی ســریع
مشــکل را حل کند .وی ادامــه داد :دولت در
راستای رفع مشــکل آب استانهای مختلف
«شــورای آب» را راهانــدازی کرده اســت .در
حالی که بســیاری از همین شــوراها پیش از
این تعطیل بود ولی اکنون با همین برنامهها
اجرای کارهای کشور در حال پیشروی است.
وی گفــت :در چنــد ســال اخیر بــه دلیل این
که دســتگاه های دولتــی و اجرایــی وظایف
خود را انجــام نمیدادند کار بر دوش ســپاه،
بسیج ،ارتش و ستاد فرمان اجرایی امام (ره)
افتاده بود اما اکنون همه این نهادها و دولت
درکنار یکدیگر قرار گرفتهاند .معاون رئیس
جمهور به دســتاوردهای علمی متعدد ایران
در برخی حوزههــا همچون علم نانو اشــاره و
بیان کرد :برخی افراد با وجود چنین پیشرفت

هایی روحیهای در مغایرت با دســتاوردهای
جمهوری اسالمی ایران داشــتند ،به عنوان
مثال دورانی که کشــور با صدها فوتی کرونا
مواجه بود این افراد ضعف و کم کاری خود را
در مقابله با ویروس کرونا به اف.ای.تی.اف و
رفع مشکالت این حوزه را با روابط بینالملل
گره میزدند .حســینی بر لزوم توسعه روابط
اقتصادی با دیگر کشورها تاکید و بیان کرد:
زمانی که داعش در حال قتل عام مردم سوریه
بود ،جمهوری اســامی ایــران در کنار مردم
ســوریه قــرار داشــت بنابرایــن االن نیــز باید
سرمایهگذاران و بخش خصوصی اقتصاد ما
در آن جا حضور یابنــد نه این کــه ترکیه که با
آنان تنش داشــت وارد بازار شــود .وی ادامه
داد :در آستانه مذاکرات برخی به اسم کشاورز
در اصفهان دست به اغتشاش زدند که هدف
شــان آن بود تــا اگر عــدهای در خارج کشــور
ســخن از تحریم بزنند ،در داخل نیــز با آن ها
همراهی شده باشــد .وی همچنین بسیج را
در خدمت به مردم و گره گشــایی مشــکالت
جامعه مصمــم توصیف کــرد و گفــت :دولت
کنونی یک دولت بســیجی و رئیــس جمهور
یک شخصیت بسیجی است و وزیران و دیگر
ردههای مسئوالن کشور نیز با همین روحیه
عمل میکنند .با چنین روحیــهای در دولت
نباید کســی به دنبال منافع شــخصی باشــد
بلکه همه بــه دنبــال کار مــردم خواهند بود.
معاون رئیس جمهور در امــور مجلس گفت:
برخی نماینــدگان مجلــس میگفتنــد قبال
اصال به رئیس جمهور دسترســی نداشــتند
ولــی اکنــون نماینــدگان به صــورت جمعی
مشکالت و مسائل را با رئیس جمهور در میان
میگذارند.
شایانذکراست،همایشاستادانومسئوالن
کانون های بســیج واحدهای دانشگاه فنی و
حرفهای سراسر کشور روز سهشنبه در مشهد
با حضور معاون رئیس جمهور آغاز شد.

۳
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هشدار شرکت گاز استان به پر مصرف ها

قبضهای نجومیگاز در راه است
سرپرســت واحد بهینهســازی مصــرف گاز
شرکت گاز اســتان گفت :امســال بر اساس
مصوبــه جدیــد هیئــت وزیــران تعرفــه گاز
بخش خانگی تغییر کــرده و بهای پرداختی
مشــترکانی که مصــرف گاز آنها باالســت
در مقاطعی چند برابر افزایش یافته اســت،
مشــترکانی کــه خــارج از اصــول مصــرف
بهینه،گاز استفاده میکنند منتظر افزایش
هزینه قبــوض گاز خــود باشــند .حمیدرضا
افشــون در گفتوگــو با ایســنا اظهــار کرد:
امسالباتوجهبهسرمایزودرسهوامصرف
گاز در استان نسبت به سال گذشته افزایش
یافته است بنابراین از مشترکان درخواست
میشــود برای تامین گاز پایدار تا پایان سال
همکاریهــای الزم را داشــته باشــند .وی
افزود :امسال بر اساس مصوبه جدید هیئت
وزیران تعرفه گاز بخــش خانگی تغییر کرده
و بهای پرداختی مشــترکانی که مصرف گاز
آنها باالست در مقاطعی چند برابر افزایش
یافته اســت .افشــون درباره محاســبه بهای
گاز مشــترکان تصریح کــرد :میزان مصرف
مشــترکان خانگی به  ۱۲پله تقســیم شده و
مشترکانی که مصرف پایینی دارند گازبهای
آنها نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد
کرد ،مشترکانی که زیر  ۲۰۰متر مکعب گاز
مصرف کنند گازبها پرداخت نمیکنند و گاز

مصرفی آنها رایگان اســت .افشون افزود:
اما مشــترکانی که خــارج از اصــول مصرف
بهینه ،گاز استفاده میکنند منتظر افزایش
هزینه قبوض گاز خود باشند .وی با اشاره به
راهکارهای مدیریت مصــرف گاز در توصیه
هایــی به شــهروندان گفــت :کنتــرل دمای
منزل بیــن  ۱۸تــا  ۲۱درجه ســانتی گراد،
بســتن در اتاقهایی که اســتفاده نمیشود
و خاموش کردن وســایل گرمایشــی موجود
در ایــن اتاقها از جملــه راهکارهای کاهش
مصرف گاز است .وی با اشاره به بهینه سازی
موتورخانههایواحدهایمسکونیوتجاری
اظهارکــرد :این طرح از ســال گذشــته آغاز
شده و به صورت رایگان انجام میشود ،این
طرح موجــب بهبود عملکــرد موتــور خانه و
کاهــش مصرف گاز می شــود و مشــترکانی
که تا به حال در این طرح ثبتنــام نکردهاند
میتوانند با مراجعه به ســایت شــرکت ملی
گاز تقاضــای خــود را اعــام کنند .افشــون
با اشــاره به پیــک مصــرف گاز نیز گفــت :از
مــردم درخواســت داریــم باتوجه بــه این که
مصرفگازدرزمستانافزایشیافتهوترازگاز
منفی میشــود ،با رعایت راهکارهای ساده
مصرف گاز را کاهش دهند .وی تاکید کرد:
امیدواریمکهامسال رابدونقطعیوافتگاز
در شبکههای سراسری استان سپری کنیم.

مدیر امور دام جهادکشاورزی استان اعالم کرد:

کسب رتبه برتر کشور در پالکگذاری دام
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان
گفت :خراســان رضــوی بــا پالکگــذاری و
هویتبخشــی شــش میلیــون و  ۶۵۸هزار و
 ۱۴۹راس دام سبک و ســنگین رتبه نخست
کشــور را در ایــن زمینــه دارد .داوطلــب در
گفت وگو با ایرنا افزود :این میزان دام هویت

گذاری شــده ،معادل بیش از  ۷۷درصد دام
موجود در خراسان رضوی اســت .وی ادامه
داد :جمعیت دام استان معادل هشت میلیون
و  ۶۰۷هزار و  ۸۲۷دام سبک و سنگین است
که هشت میلیون و  ۲۵۳هزار و  ۱۲۴راس آن
سبک است.

از میان خبرها
گوناگون

پیوستن ایران به کشورهای
تولیدکنندهبوسنجگازطبیعی
بهبودی نیا-دستگاهبوسنجقابلحملگازطبیعی
یکی از دســتگاه های هوشــمند در صنعــت گاز که
تاکنون تولیــد این دســتگاه در انحصار دو شــرکت
آمریکایی بود ،با تالش محققان پارک علم و فناوری
خراسان تولید شد و ایران به کشورهای تولید کننده
این دستگاه در جهان پیوست .به گزارش «خراسان
رضوی» ،روز گذشته مراسم عقد قرارداد پژوهشی
شــرکت های دانش بنیان حوزه گاز بــا حضور مدیر
پژوهش شــرکت ملی گاز ایران برگزار شــد .وی در
حاشــیه این مراســم گفت :دســتگاه بوســنج قابل
حمل گاز طبیعی یکی از  29قلم دستگاه مورد نیاز
صنعت گاز است که عملیات ساخت آن در پارک علم
و فناوری خراسان انجام شده و پس از آزمایش های
الزم اســتانداردهای جهانی به تولید رسیده است،
قرارداد  10دســتگاه تولید شــده منعقد شــد که با
تولید این دســتگاه  ۲۵۰میلیون یورو صرفه جویی
ارزی انجام می شــود .افتخاری مدیر عامل شرکت
گاز اســتان نیــز گفت :ســاخت  ۱۰نمونــه صنعتی
بوســنج قابل حمل گاز طبیعی انجام شده وقرار بر
این است که به زودی انبوه ســازی این محصول در
مشــهد کلید بخورد و ابتدا این دســتگاه در اســتان
مورد استفاده قرار گیرد.

کاهش  33درصدی
حوادث ناشی از کار در استان
مدیــر روابــط کار ادار هکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی گفت :از ابتدای امســال تا پایان آبانماه
حــوادث ناشــی از کار در اســتان نســبت بــه مدت
مشــابه پارســال  ۳۳درصد کاهــش یافته اســت.
متینفر در گفــت و گو با ایرنــا اظهار کــرد :در این
مدت  ۴۵۱حادثه در کارگاه های استان روی داده
که این تعداد در مدت مشــابه پارســال  ۶۷۷فقره
بوده است .وی با بیان این که آموزش نقش مهمی
در کاهش حوادث دارد ،افزود :در این مدت ۱۰۱
هزار نفرســاعت آمــوزش قواعد ایمنــی به صورت
مجازی برگزار شده است .وی گفت :همچنین ۱۵
هزار و  ۹۹۹بازدید ادواری و موردی از واحدهای
تولیدی و صنعتی اســتان انجام شده است .متین
فر تصریح کــرد :در کنار بازدیدها و بازرســی های
انجام شــده ،کارگران و کارفرمایان نیــز باید برای
رعایت اصول ایمنی تالش کنند تا از بروز حوادث و
صدمات مختلف بعد از آن پیشگیری شود.

