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اقتصادی

معاون استاندار:

 43درصد تسهیالت
مشاغل خانگی پرداخت شده است
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری گفت:
سهمیه مصوب اســتان از تسهیالت مشــاغل خانگی
 ۸۴۰میلیارد ریال بوده که از این میزان تاکنون۲۹۸
میلیاردریالمعادل ۴۳درصدازکلتسهیالتمصوب
به ۵۵۶طرح پرداخت شــده اســت .به گــزارش ایرنا،
اشرفی در نشست کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری
استان بر تســریع در جذب سهمیه استان از تسهیالت
بخش مشــاغل خانگی تاکید کرد و افزود :در صورتی
کهشهرستانهابتوانند ۸۰درصدازسهمیهتسهیالت
مشاغلخانگیخودرابهطرحهاتاپایانآذرماهپرداخت
کنندبالفاصلهدرخواستآنهامبنیبرافزایشسهمیه
تحققمییابد.ویگفت:چنانچهتاپایانآبانحداقل
 ۵۰درصد ســهم هر شهرستان از تســهیالت مشاغل
خانگی جذب نشــده باشــد بازنگری در وضعیت سهم
شهرستان و بازتوزیع آن برای کاهش سهم شهرستان
ها با عملکرد پایین تر و افزایش سهم شهرستان هایی
با عملکرد بهتر در کارگروه اشــتغال اســتان انجام می
شود .اشرفی افزود :امسال چهار برنامه ،محور اصلی
حوزه اقتصاد اســتان قرار گرفته اســت کــه عبارتند از
تثبیت اشتغال ،فعال سازی واحدهای تولیدی راکد،
افزایش بهره وری و ظرفیــت واحدهای موجود و ایجاد
ظرفیتهایجدیددرحوزهتولید.

یک مسئول در اداره کل تعاون خبر داد:

ایجاد  1700فرصت شغلی
درتعاونیهای استان

مدیــر تعــاون اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
استانگفت:ازابتدایامسالتاپایانآبان ۹۹تعاونی
در استان تشکیل شد که هزار و  ۷۱۹فرصت شغلی
ایجاد کرد .مختاری در گفت و گو با ایرنا افزود :هفت
هــزار و  ۲۹۲تعاونی بــا  ۱۲۰هــزار و  ۴۴۹عضو در
اســتان فعالیت میکنند که برخــی از آن ها در حوزه
صادرات نیز فعال هستند .وی ادامه داد :تعاونی های
استاندرنیمهنخستامسال ۳۷میلیونو ۸۰۶هزار
دالر صادرات انجام دادند که کودهای ماکرو ،پسته و
خشکبار ،کیک و کلوچه ،زعفران ،عسل ،نانو چوب،
ســیم و کابل و مصنوعات پالســتیکی از جمله اقالم
صادراتی آن ها بوده اســت .مختاری گفت :اسپانیا،
اروگوئه،عراق،چین،تایوان،هنگکنگ،افغانستان،
تاجیکســتان ،ترکیه ،امارات ،قرقیزســتان ،روسیه،
پاکســتان و آلمان کشــورهای هــدف این صــادرات
است .وی افزود :از این تعداد تعاونی دو هزار و ۴۷۵
تعاونی در حوزه خدمات ،هزار و ۷۱۶تعاونی در حوزه
کشــاورزی ،هــزار و  ۱۸۷تعاونی در حــوزه صنعت و
معدن ۷۰۲ ،تعاونی تولیدی و توزیعی ۴۲۴ ،تعاونی
در حوزه مسکن و بقیه در سایر زمینهها فعالیت دارند.
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دبیر قرارگاه مدیریت کووید  19در استان خبرداد:

افزایش 5برابریآزمایش های
خانوادگیکرونا

دبیر قرارگاه مدیریت کرونا در خراسان رضوی
گفت :طی روزهای اخیر تعــداد آزمایشهای
طبی ســریع کرونا (رپید تســت) از بستگان و
اطرافیــان مبتالیان به بیمــاری کووید  ۱۹در
خراسان رضوی نســبت به قبل پنج برابر شده
اســت .دکتر انجیدنــی در گفــت و گو بــا ایرنا
افزود :رهگیــری و ردیابی جدیتــر مبتالیان
به کرونا در شرایط کنونی به منظور شناسایی
بــه موقــع بیمــاران کرونایــی و جلوگیــری از
انتشار این ویروس صورت میگیرد .وی ادامه
داد :از ســوی دیگــر در فــرودگاه بینالمللــی
شهید هاشمینژاد مشــهد نیز برای مسافران
ورودی پروازهــای خارجــی دســتورالعمل
هوشمندســازی حمل و نقل در شرایط کرونا
اجــرا میشــود .دکتــر انجیدنــی گفــت :این
قرارگاه بــه دلیل گســترش ویــروس کرونا در
کشــورهای اروپایی و شیوع ســویه جدید این
ویــروس موســوم بــه «اومیکــرون» در برخــی
کشــورهای آفریقایــی ،مقــرر کــرده تمامــی
اقدامات الزم به منظور آمادگی کامل در برابر
شــیوع احتمالی این ویروس انجام شــود .وی
تصریح کــرد :تمامی بیمارســتان هــا موظف
هســتند آمادگــی کامــل در زمینــه تجهیزات
پزشــکی و ملزومــات مصرفی برای شــش ماه
آینده را داشته باشــند .دکتر انجیدنی افزود:
در این راســتا هرگونه کمبود و مانع در تامین
اکسیژن مورد نیاز بیماران مبتال به کووید ۱۹
در مراکــز درمانی رفــع و مدیریــت تخت های
بیمارســتانی برای این بیماران نیــز بازنگری
شده است.
•معاینه روزانه  1000فرد مشکوک به
کرونا در استان

مدیر توســعه شبکه و ارتقای ســامت دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد نیز گفــت :روزانــه هزار
شهروند عالمتدار مشکوک به بیماری کووید
 ۱۹با مراجعــه به مراکــز منتخب کرونــای زیر
پوشش این دانشگاه در استان معاینه میشوند.
دکتر درخشان در گفت و گو با ایرنا افزود :آمار

مراجعان مبتال به کرونا در مشــهد و خراســان
رضــوی باالســت و بــه دلیــل شــکننده بــودن
شرایط ،رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی
شــهروندان مورد تاکید اســت .وی ادامه داد:
8درصد نتایج آزمایش های طبی شــهروندان
مراجعهکننــده بــا عالیم مشــکوک بــه ابتال به
ویروس کرونا بــه این مراکز منتخب در مشــهد
مثبت اســت .این رقم در دیگر شهرستانهای
زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در
استان  ۶درصد اســت .دکتر درخشان افزود:
شتاب در عملیات واکسیناسیون عمومی علیه
کرونا و تکمیل آن ،اســتفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و پرهیز از دورهمیها
 ،اهمیــت زیادی در پیشــگیری از کرونــا دارد.
وی ادامه داد ۴۴ :مرکز خدمات جامع سالمت
منتخب در مناطق زیر پوشــش این دانشگاه به
بیماران مبتال و مشکوک به کرونا خدمات ارائه
می دهند کــه  ۲۲مرکز از این تعداد در مشــهد
فعال هستند.
•تدوین برنامه مدیریت تخت های
بیمارستانی در بحران کرونا

همچنیــن بــه گــزارش وبــدا ،معــاون درمان
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بــا اشــاره به
تدویــن و اجــرای برنامــه مدیریــت تخت های
بیمارســتانی بــه منظــور خدمــات رســانی به
بیماران مبتــا به کرونا اظهار کرد :بر اســاس
این برنامه تخت های بستری به صورت مرحله
بنــدی و بــا توجه بــه ظرفیــت هر بیمارســتان
اســتفاده می شــود .دکتر بدیعــی در دیدار با
سرپرســت و جمعــی از مدیــران بیمارســتان
قائم(عــج) بــا تاکیــد بــر لــزوم راه انــدازی
کلینیکهای حاد تنفســی در بیمارســتان ها
اظهــار کــرد :راه اندازی ایــن کلینیــک ها در
بیمارســتان هــای قائم(عــج) ،امــام رضا(ع)
و شــهید هاشــمی نــژاد از اولویــت ویــژه ای
برخوردار اســت و می توانــد در تحقق کنترل
و ارتقــای کیفیت خدمت رســانی بــه بیماران
سطح  4و  5نقش عمده ای را ایفا کند.
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اما و اگرهای میوه یلدا
رئیس اتحادیه :مشکلی در توزیع و بازار میوه
شب یلدا نیست اگر...

رئیــس اتحادیه صنف بارفروشــان مشــهد
گفت :امســال میوه بــه مقدار کافــی برای
شــب یلدا موجود اســت و تــا  ۲۰روز آینده
مشکل خاصی در توزیع این میوهها نداریم
بنابرایناگربخشنامهخاصیصادرنشودیا
دربحثوارداتوصادراتمحصوالتتغییر
یا ممنوعیتی رخ ندهد ،هیچ اتفاق خاصی
در بازار نمی افتد .حیدر ســاکن برجی در
گفتوگو با ایســنا در خصوص قیمت میوه
در بازار مشهد و تامین میوه برای شب یلدا
اظهارکرد:طبقتجربیاتگذشته،چندروز
قبل از شــب یلدا بازار شاهد افزایش اندک
قیمت میوه خواهد بود اما معموال در شــب
یلداقیمتهانسبتبهروزهایقبلکاهش
پیدامیکند،مگراینکهدربحثحملونقل
ندربعضیازشهرها
برخیاقالمکهعرضهآ 
کمتر اســت ،مشــکلی ایجــاد شــود .وی با
تاکید بر فراوانی محصوالت برای شب یلدا
تصریحکرد:تا ۲۰روزآیندهمشکلخاصی
در توزیع میوههای شــب یلدا نداریم .وی با
اشــاره به میوههای پرتقاضا برای شب یلدا
نیز گفت :میوههایی مثل مرکبات ،سیب،
موز ،کیــوی ،انــار ،انگور و خیــار میوههای
پرتقاضا برای شب یلداست .ساکن برجی
افزود :متاســفانه امســال کیفیت میوه انار
به دلیل گرمای زیاد تابستان و کم آبی و...
نســبت بــه ســالهای قبــل کاهش
داشته است .وی تصریح کرد :حدود
 ۸۰درصــد گالبــی مصرفــی و ۵۰
درصد ســیب درختی بازار استان در
خراســان رضوی کشــت میشــود و

بقیه واردات از استانهای غربی ،اصفهان
و شیراز صورت میگیرد ،همچنین بیشتر
انگور مصرفی در اســتان کشــت میشود.
رئیــس اتحادیه صنف بارفروشــان مشــهد
اظهارکرد:حدود ۷۰تا ۸۰درصدمرکبات
مصرفی دراســتان از اســتانهای شمالی
کشــور و  ۲۰تــا  ۳۰درصــد باقی مانــده از
مناطــق جنوبی ماننــد جیرفت به اســتان
وارد میشــود .ســاکن برجی در خصوص
عرضههندوانهشبیلدانیزگفت:هندوانه
نیزکهدرآبوهوایگرمترکشتمیشود،
از مناطق مرکــزی و جنوبی کشــور تامین
میشــود ،در بحــث فراوانی ایــن محصول
هممشکلینداریمبنابراینقیمتهندوانه
مناسباستوازکیلویی ۵۰۰۰تا۷۵۰۰
تومان در بازار عرضه میشــود .وی با بیان
اینکهمیوههاییمثلآناناس،نارگیلوموز
غالباازهندوپاکستانواردکشورمیشود،
افزود:وارداتموزازپاکستانیکیازعوامل
کاهش قیمت این محصول بوده است .وی
تاکیدکرد:درصورتیکهبخشنامهخاصی
صادر نشــود یا در بحــث واردات و صادرات
محصوالت تغییــر یا ممنوعیتــی رخ ندهد
هیچاتفاقخاصیدربازارنمیافتدبنابراین
توصیهماایناستبهبازاراجازهدادهشودتا
روندطبیعیخودراطیکند.

از میان خبرها
گوناگون

رئیس کمیته امداد:

 ۶۰درصد جمعیت تحت پوشش
زنان سرپرست خانوار هستند

رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)گفت ۶۰:درصد
جمعیت تحت پوشش کمیته امداد را زنان سرپرست
خانوارتشکیلمیدهند.بهگزارشمهر،سیدمرتضی
بختیاریدرهمایشملیطرحیاسکهدرمشهدبرگزار
شد ،با اشــاره به ظرفیت جوانان تحت پوشش کمیته
امداد ،اظهار کرد :این جوانــان میتوانند با فراگیری
آموزشهای الزم ،در مواقع مورد نیــاز به ارائه خدمت
بپردازند.ویبابیاناینکهبانوانمددجونیزمیتوانند
با گذراندن دورههای امدادگــری ،در مواقع ضروری
نقشآفرینــی داشــته باشــند ،ادامــه داد ۶۰:درصد
جمعیت تحت پوشش کمیته امداد را زنان سرپرست
خانوار تشــکیل میدهنــد .رئیس هالل احمــر ایران
نیز در این همایش گفت :فشــار تحریم هــا بر این نهاد
مانعیبرایاجرایاقداماتبشردوستانهاستکهاین
وضعیت قابل قبول و پذیرش نیست .به گزارش ایرنا،
کولیوندافزود:تحتتحریمهایظالمانهایهستیمکه
بهاعتقادرهبرمعظمانقالباسالمیجوانانمیتوانند
اینتحریمهارابیاثرکنندلذا«طرحیاس»درحقیقت
کاری جهادی و در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقالب
است.حجتاالسالممعزینمایندهولیفقیهدرهالل
احمرکشورنیزگفت:بایدزمینهمناسببرایشادیو
نقش آفرینی دختران باالی ۳۰سال در کشور فراهم
شود.رئیسنمایندگیکشوریفدراسیونبینالمللی
صلیب ســرخ و هالل احمر هم در بخش دیگری از این
همایش گفت :پیگیــر معافیت جمعیت هــال احمر
از شــمول تحریمها علیه ایران هســتیم .عطا مرتضی
محمددورانیافزود:تحریمایرانتوسطبرخیکشورها
مجموعههاللاحمررانیزدرعرصهبینالمللیهدف
قراردادهاستکهتالشداریمکمکهایحمایتیالزم
رابرایاینجمعیتبهایرانمنتقلکنیم.

رئیسسازمانفناوریاطالعاتتاکیدکرد:

لزوم تحقق دولت کارآفرین

رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایــران گفت :برای
ایجــاد تحــول در کشــور باید به ســوی تحقــق دولت
سرویسگرا و کارآفرین حرکت کرد .به گزارش ایرنا،
محمد خوانســاری روز گذشــته در «همایش مجازی
و ملی پیشرفت های معماری ســازمانی» به میزبانی
دانشگاه فردوسی مشهد افزود :برای تحول دیجیتال
در سازمان ها باید ابزارهای معماری سازمانی به روز
شود تا پاسخگوی نیازهای تحول سازمانی باشد.

