ا ز میان خبر ها
گوناگون

ناظرگمرکاتخراسانرضویخبرداد:

کاهش 35درصدی ارزش کاالهای
صادراتی استان به افغانستان

ناظرگمرکاستانخراسانرضویگفت:درهفتماه
امسال ۵۹۶هزارتنانواعکاالبهارزش ۳۱۶میلیون
دالرازایناستانبهافغانستانصادرشدهاستکه در
مقایسهبامدتمشابهپارسالازلحاظوزنی ۴۶درصد
و از لحاظ ارزشی  ۳۵درصد کاهش داشته است  .به
گزارش ایرنــا  ،امید جهانخواه در جلســه رفع موانع و
تسهیلگریدرمرزدوغارونکهباحضورمشاوررئیس
جمهور در امور افغانستان برگزار شــد ،افزود :میزان
کاالی صادر شــده امسال خراســان رضوی به کشور
افغانستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ
وزنی  ۴۶درصد و از لحاظ ارزشی  ۳۵درصد کاهش
داشتهاست  .ویگفت:درهمینبازهزمانیمیزانکل
کاالهای صادراتی کشور به مقصد افغانستان ۲هزار
و ۷۸۹تن به ارزش یک میلیــارد و ۱۲۵میلیون دالر
و سهم خراســان رضوی از این رقم معادل  ۲۱درصد
بوده اســت  .جهانخواه گفت :بیش از  ۵۰درصد کل
صادراتکشورازمرزدوغارونانجاممیشودکهبرای
افزایشمبادالتباافغانستان،اینگذرگاهبینالمللی
بایدازنظرتامیننیروتقویتشود.
•بازدیدمشاورویژهرئیسجمهوردرامور
افغانستانازمرزدوغارون

مشاورویژهرئیسجمهوردرامورافغانستانصبحدیروز
برای بازدید از گمرک مرزی دوغــارون وارد این معبر
زمینی شــد و  از مناطق مختلف اقتصادی دوغارون
همجوارباکشورافغانستانبازدیدکرد.حسنکاظمی
قمــی از منطقــه ویــژه اقتصــادی دوغــارون ،گمرک
مــرزی دوغارون  ،محلهــای تخلیه و بارگیــری انواع
مشتقاتنفتیوذخیرهسازیانواعکاالهایصادراتی
وترانزیتیبازدیدکرد  .

رئیسجهادکشاورزیبخشرخ
تربتحیدریهخبرداد:

مرمت و بازسازی ۵رشته قنات از
ابتدای امسال

شــعبانی/رئیس مرکز جهاد کشــاورزی بخش رخ
گفــت :از ابتــدای امســال تعــداد پنج رشــته قنات
بــا صــرف اعتبــار  10500میلیــون ریــال از محل
اعتبارات استانی و مشارکت مردمی در روستاهای
بخش رخ مرمت و بازســازی شده اســت.به گزارش
خراسان رضوی ،نجفی افزود :در سال گذشته نیز
بیش از یک کیلومتر از قنات های بخش رخ مرمت و
احیا شده اســت.وی خاطرنشان کرد :تعداد 155
رشــته قنات در منطقــه رخ یکی از مهــم ترین منابع
آبی پایدار هستند که بیش از هفت هزار هکتار زمین
کشاورزی را مشروب می کنند.به گفته وی،سطح
زیر کشــت محصوالت زراعــی و باغــی بخش جلگه
رخ بیــش از  20هزار هکتــار اســت و در منطقه رخ
 155رشــته قنات وجود دارد که تعداد 116رشته
از آن ها اکنون دایر اســت و  39رشــته بایر و خشک
شده است.
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فرماندار کاشمر خبرداد:

پرداخت640میلیاردتسهیالتاشتغالزاییدرنیمهاولامسال

مهدیان/فرماندارکاشمرگفت:درنیمهنخست
امســال  640میلیــارد تومان تســهیالت برای
ایجاد و توسعه اشــتغال و واحدهای تولیدی در
شهرستان پرداخت شده اســت و انتظار است با
توجه به نیاز شهرســتان این رونــد مطالبه گری
از مقامات ملی و اســتانی ادامه یابد .به گزارش
خراسان رضوی ،مسلم ساقی در جلسه شورای
اداری کاشــمر گفــت :امیدواریــم بــا کــم رنگ
شــدن شــیوع ویروس کرونا بتوانیم بــا تقویت و
زمینهسازیبرایفعالیتتشکلهایدانشجویی
درحوزههایمختلفبهویژهفعالیتهایسیاسی
جریانسازیخوبیداشتهباشیم.ویبهاهمیت
موضوع پژوهش در جامعه اشاره و اظهار کرد :به
دنبالاینهستیمکهبافعالکردنستادپژوهش
در شهرســتان ،زمینه و بســتر الزم را برای بهره
بــرداری از ظرفیــت و توانمندی مراکــز آموزش
عالی در این حــوزه فراهــم کنیم .وی بــا اذعان
به این که پژوهــش ها باید عملیاتــی و کاربردی
باشــد ،تاکید کرد :باید از ظرفیت مغفول مانده
دانشگاه ها در حوزه پژوهش استفاده بیشتری
شــود و در این زمینه دســتگاه های اجرایی باید
مطالبه گر باشند .فرماندار کاشمر خاطرنشان
کــرد :در صورتی کــه ارتباط دانشــگاه بــا حوزه
صنعت و جامعه ارتقا یابد قطعــا جزیره ای عمل
نخواهدشد.ویبااشارهبهبرگزاریاولینجلسه
فرمانــداران با اســتاندار و تشــریح رویکردهای
جدید در اســتان گفت :روان ســازی و تســهیل
پاسخ گویی ،حفظ وضعیت موجود و جلوگیری
از تعطیل شدن واحدهای تولیدی ،فعال شدن
بخش های راکد ،ارتقای بهره وری و استفاده از
ظرفیت های موجود ،راه انــدازی ظرفیت های
جدیدوتعریفاهدافمشخصشدهوقاطعشش
اولویتکاریاستاندارجدیداست.ساقیبابیان
اینکهرفعموانعتولیدازوظایفیاستکهبایددر
عملاجراییشود،خاطرنشانکرد:دراینزمینه
تمام دســتگاه های اجرایی در حوزه شهرستان
مکلف به رفع آن هستند تا سرمایه گذار آسان تر
بتوانددرشهرستانسرمایهگذاریکند.
ویباتاکیدبرحفظظرفیتهایموجودوفراهم
کردنزمینهبرایراهاندازیظرفیتهایجدید
درشهرستانتصریحکرد:تاکنونتماممشکالت
بخشهای راکد شهرســتان طی دو ســال اخیر

شناســایی و تعدادی از واحدهای نیمــه فعال و
راکد ،فعال و برخــی واحدها نیز ایجاد شــدند.
فرماندارکاشمربابیاناینکهواحدهایتولیدی
باید مطالبــات شــان را در شهرســتان پیگیری
کنند،نهاینکهازهمانابتدامسائلرادراستان
و کشور مطرح کنند ،ابراز کرد :در نیمه نخست
سال 640میلیاردتومانتسهیالتبرایایجادو
توسعهاشتغالوواحدهایتولیدیدرشهرستان
پرداخت شده است و انتظار است با توجه به نیاز
شهرستاناینروندمطالبهگریازمقاماتملی
واستانیادامهیابد.
•انتقادازکمرنگشدنرعایتپروتکلها

وی بــا انتقــاد از کــم رنــگ شــدن رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی در شهرســتان ،بــر
رعایت دقیق دســتورالعمل های بهداشــتی در
تمــام گردهمایی هــا ،جلســات و همایش های
حــوزه اداری تأکید کرد و یــادآور شــد :در حوزه
واکسیناســیون با اقدامات و تــاش های انجام
شــده تزریــق دوز اول و دوم از ســطح متوســط
استانی و کشــوری باالتر است .ســاقی افزود :با
توجه به اعــام فراخــوان تزریق دوز ســوم برای
افراد باالی ۴۰ســال ضروری است که با اطالع
رســانی ،تالش بیشــتری در ایــن زمینــه انجام
شــود .وی با اشاره به ســرد شــدن هوا و افزایش
مصرف حامــل های انــرژی ،بر ضــرورت صرفه
جویی در مصرف انــرژی در ادارات تأکید کرد و
گفت :مطالبات شرکت های خدماتی از ادارات
شهرســتان قابل توجه اســت و اگرچــه تاکنون

جلســات متعددی برای وصول آن برگزار شــده
است اما باید ادارات بدهکار پرداخت این بدهی
راازطریقاستانپیگیریومطالبهکنند.رئیس
شورایاداریکاشمرهمچنینباهشداربهتمام
ادارات و نهادهای دولتی مبنی بر پرهیز از طرح
اختالف در دستگاه قضا یا رســانه ها افزود :اگر
ف نظرهایی
بین دســتگاههای اجرایی اختــا 
وجود دارد باید بین بخشی رفع شود .وی با ابراز
تأسفازاینکهدومورداختالفبیندستگاهی
به حوزه قضایی کشیده و رســانهای شده است،
ابراز کرد :به عنوان یک مصوبه جلســه شــورای
اداری هیچ دستگاه اجرایی همان ابتدا نباید از
حوزهقضاییپیگیرمسائلشانباشند،اگربین
خودشــان قابل حل نبود به فرمانداری مراجعه
کنند و اگر نیازی به حوزه قضایی باشد ما اعالم
خواهیم کرد .ساقی همچنین از برگزاری مانور
زلزلهدرپنجمدیماهدرکاشمرخبردادوافزود:
با توجه به دومین گســل بزرگ کشور در منطقه
ترشیزاینمانوربرگزارمیشود.
•شناسایی5هزارمعلولدرکاشمر

رئیس بهزیســتی کاشمر با اشــاره به شناسایی
 5هزار معلــول در این شهرســتان بــه وضعیت
معلوالن اشاره کرد و گفت ۵۱:درصد معلوالن
کاشمرمعلولجسمی ۲۷،درصدمعلولذهنی
وبقیهمعلوالنشنوایی،بیناییوبیمارانروانی
مزمن هستند .حسنزاده با اشــاره به اقدامات
و تالش های انجام شــده برای شناسایی و رفع
مشکالت پیش روی معلوالن خاطرنشان کرد:

به دنبال این هســتیم که تواناییهای شناخته
شده و حقوق معلوالن به آنها برگردد ،چرا که
در قانون حمایت از معلــوالن به صراحت برخی
از حقوق این قشر از جامعه بیان شده است ولی
متأســفانه آن چه اکنــون اجرا میشــود فاصله
زیادی دارد .وی خدمات درمانی و توانبخشی
روانیواجتماعی،استخدام 3درصدمعلوالن،
اختصــاص  ۳۰درصــد از اپراتورهــای تلفن به
معلوالنبینایی،اختصاص۱۰درصدواحدهای
مســکونی احداث شده مناسبســازی شده به
افراد معلول و فاقد مسکن را از جمله مشکالت
این قشر از جامعه اعالم کرد و افزود :بسیاری از
اینمطالبات بایددرسطحکالنپیگیریشودتا
به نتیجه برسد .رئیس بهزیستی کاشمر با بیان
این که ســال هاســت از موضوع مناسب سازی
محیطهایاداریصحبتمیشوداماآنچهدر
عمل اتفاق میافتد بسیار تفاوت دارد ،تصریح
کرد:استفادهازسامانههایحملونقلشهریو
برونشهری،مراکزوتأسیساتخدماتورزشی،
دستگاههایدولتی،شهرداریهاودهیاریها
از مطالبات همیشگی جامعه معلوالن است که
همچنان مــورد بی توجهــی قرار گرفته اســت.
وی با بیان این که ســال گذشــته مواد ۲۶و۲۷
قانون حمایت از معلوالن اجرا شد ،خاطرنشان
کرد :مســئله پرداخت کمک هزینــه نگهداری
و پرســتاری معلــوالن شــدید و خیلــی شــدید
موضوعی اســت که بــه تازگی احتمال آســیب
به آن وجود دارد .حســن زاده با اشاره پرداخت
مبلغ قابل توجه مســتمری و حق پرســتاری به
تماممعلوالنضایعهنخاعیدراسفند 97یادآور
شد :با توجه به شرایط مالی دولت ،احتمال می
رود که حدود  ۳۶درصد معلوالن خیلی شدید
امکاناستفادهازحقپرستاریرانداشتهباشند،
بنابراین باتوجهبهاینکهحقپرستاریمعلوالن
شــدید و خیلی شدید خواســته به حق معلوالن
استامیدواریممجلسودولتاینموضوعرادر
بودجهسالآیندهمدنظرقراردهند.

مدیرامورآبوفاضالببردسکنخبرداد:

 75درصد آب شرب بردسکن در
اختیار 60درصد مشترکین پر مصرف

علی نوری /مدیر امور آب و فاضالب بردســکن در
جشنواره فراگیری نخستین واژه آب این شهرستان
کهباهمکاریمدیرآموزشوپرورشو مدیرومعلمان
آموزشــگاه پسرانه شــاهد شهید علی عاشــوری و با
حضور دانش آموزان برگزار شــد ،گفت 75:درصد
آب شرب شهرستان بردسکن در اختیار 60درصد
مشــترکین پر مصرف اســت کــه الگوی مصــرف را
رعایت نمی کنند .حسین اولیایی افزود :از مجموع
 34هزارو 800مشترکآبدرشهرستانبردسکن
 60درصدآنهاالگویمصرفرارعایتنمیکنند.

اهدای ۱۸سریجهیزیهبه
نوعروساننیازمندکاشمری
مهدیــان /فرمانده ناحیه مقاومت بســیج کاشــمر
از اهدای  ۱۸ســری جهیزیــه به نوعروســان در این
شهرستانخبرداد.سرهنگیعقوبیانبابیاناینکه
بسیجوسپاههموارهآمادهارائهخدمتبهمحرومانو
گرهگشاییازکارآناناست،افزود:بسیارخوشحالیم
که امروز آرزوی نوعروســانی که چندین ســال برای
تهیهجهیزیهمشکلداشتند،برآوردهشد.وی گفت:
درســومین مرحله طرح اهدای جهیزیه تعــداد ۱۸
سری شــامل یخچال فریزر ،اجاق گاز ،قالی ،ظرف،
لباسشوییوجاروبرقیکهازتولیداتداخلیاست
تهیهو تحویلنوعروسانشدهاست.

رئیسادارۀپیشگیریعلومپزشکی
تربتحیدریهخبرداد:

راه اندازی کلینیک س ّیار مشاوره و
تست بیماری «اچ آی وی»

شــعبانی/رئیس ادارۀ پیشــگیری و مبــارزه بــا
بیماریهایمعاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکی
ســیار مشــاوره و
تربت حیدریه از راهاندازی کلینیک ّ
تست بیماری اچ آی وی در این شهرستان خبر داد.به
گزارش خراســان رضوی،محمدرضا اعتصامیراد با
بیاناینکهکلیهفرایندهایمشاورهوتستبیماریاچ
آی وی در این مکان بهصورت کامال محرمانه و رایگان
انجام می شــود ،اظهار کرد :این کلینیــک اکنون در
حاشیۀ میدان 22بهمن شهرستان از ساعت 8صبح
تا 19آمادۀپاسخگوییبهمراجعاناست.

