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شهرستان ها
سه شنبه  30مرداد  9 . ۱۳۹۷ذی الحجه  .۱۴۳۹شماره ۲۷۹1

از گوشه و کنار استان

گزارشخبرنگاران«خراسانجنوبی»ازخریدوفروشدامدرآستانهعیدقربان

بازاردام زیرساطورگرانی
گروه شهرستان ها -هر سال در آستانه عید سعید
قربان و تکاپوی مردم در برگزاری یکی از بزرگ ترین
اعیاد مذهبی ،تهیه دام زنده دغدغه خیلی ها می شود
و نگرانی هایی به دلیل کمبود دام و نوسان قیمت
گوشت به وجود می آید .گزارش خبرنگاران «خراسان
جنوبی» از شهرستان های استان نشان می دهد گویا
امسال هم بازار دام زنده از این دغدغه ها بی نصیب
نیست چرا که تا لحظه ارسال گزارش و در دو روز
مانده به عید سعید قربان قیمت هر کیلوگرم دام زنده
بین  20تا  23هزار تومان در نوسان بود و نرخ گوشت
هم تا  47هزار تومان رسید.

یادبودی برای شهدای شهر نیمبلوک

گرم گوسفند زنده را  220تا  230هزار ريال اعالم
میکند و یادآور می شود :دام زنده هر کیلو گرم بین
 200تا  220هزار ريال خریداری می شود .الزم به
ذکر است خوسف میدان دام ندارد و خرید و فروش دام
از دامداران معروف روستا یا شهر ،قصابان یا واسطه
گران انجام می شود.

• •بازار دام زنده و گوشت در آیسک و سرایان

• •گرانی دام در فردوس

پنج راه فردوس مثل هر سال محل فروش دام زنده
برای قربانی است ،بسیاری از دامداران ،دام های خود
را از حدود یک هفته قبل عقب وانت بارها می گذارند
و برای فروش به این مکان می آورند« .اکبر موالیی» از
دامداران فردوس به افزایش پنج هزار تومانی قیمت
هر کیلوگرم دام زنده نسبت به سال گذشته اشاره
میکند و البته رشد حدود دو برابری قیمت خوراک
دام ،جو و کاه را در این بازه زمانی یادآور می شود.
«حسینبرزگر»دامداردیگریهمکهتعدادیگوسفند
پرواری را برای قربانی به پنج راه فردوس آورده است،
قیمت هر کیلوگرم بره را  22تا  23و بزغاله را 21
هزار تومان اعالم می کند و با انتقاد از گرانی خوراک
دام می گوید :تناسبی بین افزایش قیمت دام زنده و
خوراک دام وجود ندارد و اگر نرخ خوراک دام کاهش
یابد دامداران گوسفندان خود را ارزان تر می فروشند.
گزارش میدانی از نقاط مختلف شهر فردوس و پرس
و جو از دامدارانی که گوسفندان پرواری خود را برای
فروش آماده کرده اند حکایت از آن دارد که قیمت هر
کیلوگرم بره  22تا  23و بزغاله  21هزار تومان است و
در حالی که نرخ سال گذشته یک بره چهل کیلوگرمی
 680هزار تومان بود این رقم امسال به  880هزار
تومان افزایش یافته است.

• •افزایش قیمت گوشت در بشرویه!

در بشرویه هم این روزها و در آستانه عید سعید قربان
بازار خرید دام داغ است ،به گزارش «خراسان جنوبی»
قیمتهرکیلوگرمگوشتگوسفندازبیستروزگذشته
تاکنون در بشرویه پنج هزار تومان افزایش داشته و از
 19به  24هزار تومان رسیده است و نرخ گوشت بز
نیز با قیمت کمتر و البته خرید و فروش کمتری نسبت
به گوسفند انجام می شود .بنابراین گزارش قیمت
هرکیلوگرم گوشت کشتار شده در قصابی های شهر
بشرویه هم حدود  47هزار تومان است.

• •بی رغبتی دامداران قاینات برای فروش محلی

در پیگیری «خراسان جنوبی» از بازار دام زنده و گوشت
قاین هم عضو اتحادیه قصابان قاینات از کاهش شدید
دام به دلیل خشکسالی های متوالی ،فقر مراتع و
گرانی علوفه صحبت و اظهار می کند :خروج دام
به ویژه دام های سنگین از شهرستان مشکالت
زیادی را برای قصابان و تامین گوشت مورد نیاز به
وجود آورده است .به گفته «زعفرانی» به دلیل قیمت
باالی گوشت در شهرستان های مجاور ،دامداران

شهرستان رغبتی به فروش دام به افراد محلی ندارند
و دام ها بیشتر توسط دالالن با قیمت باالتر در خارج
از شهرستان به ویژه در مشهد ،زاهدان ،سبزوار و ...
به فروش می رسد .وی قیمت هر کیلوگرم بره زنده
را  22هزار تومان ،میش جوان و پیر را به ترتیب  16و
 14هزار تومان ،بز و گاو نر زنده را به ترتیب  14و 17
هزار تومان و گاو و گوساله ماده را هم  13و  14هزار
تومان اعالم می کند .وی یادآور می شود :قیمت هر
کیلوگرم گوشت بره نر کشتار شده نیز  45و گوساله
 40هزار تومان است.

• •دام در خوسف گران شد

در آستانه عید سعید قربان قیمت انواع دام زنده در
خوسف هم تا حدودی افزایش یافته است طوری که
در گزارش میدانی و پرس و جوی «خراسان جنوبی»
از چند دامدار در مجموع قیمت هر کیلوگرم دام زنده
در این روزها بین  22تا  23هزار تومان در نوسان
است .به گفته یک دامدار و فروشنده دام در خوسف
قیمت هر کیلو گوسفند نرینه بز و میش باالی یک سال
 220هزار ريال است .یک قصاب هم قیمت هر کیلو

به گزارش خبرنگار ما قیمت هر کیلوگرم بزغاله زنده
در سرایان  20و بره  22تا  23هزار تومان است و در
آیسک هم سال گذشته گوسفند زنده هرکیلوگرم بین
 14تا  16هزار تومان بود که این نرخ امسال متناسب
با نوع گوسفند به  22تا  25هزار تومان افزایش یافته
است .همچنین در آیسک قیمت گوشت در قصابی ها
به ازای هر کیلوگرم  45هزار تومان اعالم شد.

• •افزایش  10هزار تومانی هر کیلوگرم دام
زنده در طبس

در گزارش میدانی خبرنگار ما از بازار دام و گوشت
طبس هم قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده  20تا 22
و شتر حدود  21هزار تومان است .بنابراین گزارش
نرخ سال گذشته گوشت در قصابی های طبس 35
و قیمت امسال تا لحظه ارسال گزارش  45هزار
تومان بود.

• •انتقال دام های زیرکوه به بازار زاهدان

همچنین در زیرکوه به گفته «حسین پور» از قصابان و
فروشندگان دام هر کیلوگرم گوسفند سرپا  21تا 22
هزار تومان به فروش می رسد در حالی که این رقم
سال گذشته 17هزار تومان بود .به گفته وی در زیرکوه
برای کاهش هزینه ها گرایش مردم بیشتر به خرید دام
سبک تر است« .دالکه» از دامداران زیرکوه هم به این
نکته اشاره دارد که برخی دامداران این شهرستان
بخشی از دام های خود را برای فروش به بازار پر رونق
زاهدان منتقل می کنند.

اخطاربه روسای کم کارهیئت ورزش های روستایی شهرستان ها
حسین قربانی  -روسای کم کار هیئت های ورزش
های روستایی و بومی محلی شهرستان های استان
تغییر می کنند .معاون امور ورزش اداره کل ورزش و
جوانان روز گذشته در جلسه هم افزایی روسا و نایب
رئیسان هیئت ورزش های روستایی و بومی و محلی
شهرستان های استان با تاکید بر استفاده بهینه از
ظرفیت دستگاه های اجرایی برای غنی تر شدن
برنامه های ورزشی از اجرا نشدن برنامه های مد نظر
در برخی شهرستان های استان گالیه کرد« .مهران
پور» با بیان این که تخصیص اعتبار بر اساس برنامه
های اجرا شده است ،افزود :بر اساس آیین نامه ،تعیین
رئیس هیئت های ورزشی شهرستان ها با روسای
اداره های ورزش و جوانان است و بعد از بررسی برای
صدور ابالغ با رئیس هیئت ورزشی مربوط در استان
مکاتبه می شود بر این اساس جا به جایی روسای

هیئت های شهرستان ها با تعامل با اداره های ورزش
و جوانان باید عملی شود و اگر مسئولی نمی تواند به
وظایف خود عمل کند بهتر است قبل از جابه جایی،
خودش کنار برود .وی همچنین بر حضور روحانیت
در تاثیرگذاری برنامه های ورزشی تاکید کرد و یادآور
شد :با برگزاری جشنواره های ساده می توان زمینه
ایجاد شور و نشاط را در جامعه فراهم کرد .رئیس
هیئت ورزش های روستایی و بومی محلی استان به
رتبه اول کشوری استان در مسابقات بازی های بومی
محلی شرق کشور در حالی اشاره کرد که استان های
دیگر مانند یزد از نظر امکانات وضعیت بهتری نسبت
به خراسان جنوبی دارند« .شفیعی» با اشاره به این که
در استان  43درصد جمعیت ورزشکاران روستایی
هستند ،تصریح کرد :باید با پیگیری نمایندگان مردم
در مجلس امکانات و اعتبارات در اختیار وزارتخانه

جذب شود و در استان هم با توجه به میزان فعالیت
هیئت ها و خانه های ورزش روستایی اعتبار اختصاص
می یابد .به گفته وی در زمینه توزیع اعتبارات نیز
محرومیت اولویت اول است و جمعیت در مرحله
بعدی قرار دارد .دبیر هیئت ورزش های روستایی و
بومی محلی هم بر احداث  30زمین ورزشی روباز در
روستاها برای فوتبال و والیبال ساحلی تا آخر شهریور
ماه تاکید کرد و با گالیه از حضور نیافتن بعضی از روسا
و نایب رئیسان هیئت های شهرستان های استان
در این جلسه گفت :تعدادی از پروژه های ورزشی
این حوزه با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در
مناسبت های هفته دولت ،تربیت بدنی و دهه فجر
امسال به بهره برداری می رسد .به گفته «علی آبادی»
با هدف افزایش فعالیت های هیئت استان در رشته
های مختلف کمیته هایی تشکیل شده و مسئوالن

آن مشخص شده اند .وی افزود :بر اساس طرحی از
سوی مدیر کل ورزش وجوانان  290میلیون تومان
برای رونق والیبال روستاییان اختصاص می یابد و از
مهر ماه مسابقات والیبال روستاییان شهرستان های
استان در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» در ادامه این جلسه در
زمینه چگونگی آموزش تیر وکمان به روستاییان،
بررسی دالیل فعالیت تعداد اندکی از  145داور و 45
مربی ورزش های روستایی ،ضرورت برپایی دوره های
آموزشی مربیگری و داوری ،اجرای طرح استعدادیابی
در روستاهای درمیان ،بهره گیری از امکانات ورزشی
بسیج و سپاه ،تهیه لباس محلی برای ورزشکاران
برای حضور در مسابقات کشوری ،استفاده از ظرفیت
دهیاری ها برای ایجاد زیر ساخت های ورزشی در
روستاها و  ...مطالبی بیان شد.

بیشترین آب آشامیدنی استان در خوسف هدر می رود

نشت گیری لوله های فرسوده خوسف با تیوپ پنچرگیری!
مشمولی -هر چه برای جذب اعتبار به منظور رفع
این مشکل فریاد می زنیم صدایمان به جایی نمی
رسد به همین دلیل به اجبار ،گرفتن نشتی لوله
های فرسوده با تیوپ هایی که از پنچرگیری ها می
گیریم ،انجام می شود .این انتقاد را فرماندار خوسف
در جلسه شورای اداری شهرستان مطرح و با اشاره
به فرسودگی لوله ها و شبکه آب رسانی روستایی
با توجه به قدمت بیش از  30ساله آن اظهار کرد:
بیشترین هدر رفت آب آشامیدنی استان مربوط
به شهرستان خوسف است« .شفیعی» در ادامه
سخنانش از افتتاح و کلنگ زنی  56پروژه در هفته

دولت خبر داد و گفت :با وجود  80میلیارد ريال
اعتبار شهرستان از محل تملک دارایی استان 680
میلیارد ريال برای اجرای این پروژه ها با همکاری و
مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی
و خارجی هزینه شده است .وی همچنین از احداث
 100بند خاکی برای کمک به احیای قنات ها،
چشمه ها و عشایر شهرستان از اعتبارات داخلی
منابع طبیعی و آبخیزداری ،امور عشایری و کمک
های مردمی از ابتدای امسال خبر داد .حجت
االسالم والمسلمین «شاهبیکی» امام جمعه خوسف
هم بر تالش همگانی برای بزرگداشت یاد و خاطره

شهدا تاکید کرد .حجت االسالم «عزیزی» مدیر
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بر ترویج روحیه
و فرهنگ ایثارگری و شهادت در جامعه و از جمله
بین مدیران تاکید و اظهار کرد :برخی حرف از شهدا
می زنند اما در عمل این طور نیستند .رئیس شورای
اسالمی شهرستان خوسف هم تصریح کرد :خیلی از
مسئوالن و افرادی که می خواهند به جایی برسند
اندیشه شهدا و ایثارگران را ندارند .حجت االسالم
« موسوی رستگار» درباره لغو جشنواره عناب در
روستای سیوجان خوسف تاکید کرد :بر خالف آن چه
در فضای مجازی و محافل مطرح شد ،دلیل برگزار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نشدن جشنواره عناب حضور استاندار در تهران
برای رایزنی به منظور حضور تعدادی از سفیران و
سرکنسولگری های کشورهای مختلف برای معرفی
بیشتر این محصول استراتژیک در این جشنواره بود.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این جلسه حجت
االسالم «مرتضی ابراهیم زاده» به عنوان رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران خوسف معرفی و از خدمات «
علیرضا کوچی» تقدیر شد .همچنین « کرباسچی »
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری و « نوری» مسئول
امور عشایری به عنوان مدیران فعال معرفی شدند و
از خبرنگاران شهرستان نیز تجلیل شد.

سدیدی -برای برگزاری کنگره گرامی داشت دو هزار شهید استان و  302شهید قاینات یادواره ای برای
شهدایشهرنیمبلوکبرگزارشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»دراینیادوارهکهباحضورجمعیازاستادان
ومسئوالناستانیوشهرستانیتوسطپایگاههایمقاومتبسیجبرادرانشهیدحججی،امیرالمومنین(ع)
و شهید صدر و خواهران آل طه و آل یاسین با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر نیمبلوک برگزار
شد ،حجت االسالم والمسلمین «میرزایی» امام جمعه موقت نیمبلوک به ایراد سخنانی در مورد جایگاه و
شان شهدا پرداخت.

بالتکلیفی پسران پایه دهم خور در آستانه بازگشایی مدارس
ادامه تحصیل  16دانش آموز پسر خور خوسف به دلیل راه اندازی نشدن پایه دهم در این دهستان در یک
ماه مانده به بازگشایی مدارس همچنان بالتکلیف است .بر این اساس والدین این دانش آموزان روز گذشته
برای طرح و پیگیری موضوع با حضور در بخشداری خوسف خواستار راه اندازی پایه دهم ویژه دانش آموزان
پسر در این دهستان شدند و اعالم کردند توانایی پرداخت هزینه های تحصیل فرزندانشان در مکانی دیگر و
خوابگاه ها را ندارند که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه مسئوالن آموزش و پرورش خوسف به
حد نصاب نرسیدن تعداد این دانش آموزان را مطرح می کنند .گفتنی است در خور پایه دهم دختران فعال
است و این دهستان  250دانش آموز دارد که در مقاطع مختلف تحصیلی تحصیل می کنند.

 40پروژه در نیمبلوک هفته دولت افتتاح می شود
 40پروژه با اعتبار  15میلیارد تومان
هفته دولت در بخش نیمبلوک به بهره
برداریمیرسد.بخشدارنیمبلوکاین
خبر را در جلسه هفته دولت اعالم کرد
و احداث خانه عالم بسکاباد ،خانه قرآن
و سازه بند خاکی روستای دهشک،
آسفالت ،اصالح شبکه و توسعه معابر،
اجرای آبیاری تحت فشار و اصالح
شبکه آب رسانی روستایی ،احداث
قنات های تبلو و فیض آباد و عملیات
گاز رسانی به روستاهای خوگ و بنرگ را از جمله پروژه های قابل افتتاح در این هفته برشمرد« .خسروی»
گلباران تمثال شهیدان رجایی و باهنر ،برگزاری همایش خانوادگی کارکنان اداره ها و نمایشگاه کتاب های
منتخب ،عملیات سازه گابیون ،اجرای فاضالب روستای کرغند و مجتمع خاوران خضری دشت بیاض را
از دیگر پروژه ها مطرح کرد و یادآور شد 10 :اداره بخش نیمبلوک دچار مشکل زمین هستند که بعد از هفته
دولت در اولین جلسه با حضور مسئوالن بخش و شهرستان این موضوع بررسی می شود .حجت االسالم و
المسلمین «یعقوبی» امام جمعه خضری دشت بیاض هم بر بازگویی عملکرد دولت برای مردم تاکید کرد.

 1.4میلیارد تومان ،اعتبار پروژه های بخش مرکزی قاینات در هفته دولت
حقانی 55 -طرح عمرانی خدماتی با اعتبار  14میلیارد و  133میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری ها
هفته دولت در بخش مرکزی قاینات به بهره برداری می رسد .بخشدار مرکزی قاینات این خبر را در نشست
مشورتی دهیاران این بخش اعالم و به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت در روستاهای پر جمعیت
اشاره و اجرای برنامه های هفتگی را به تناسب جمعیت در این روستاها از اقدام های مد نظر مطرح کرد.
«رمضان پور» با اشاره به اختصاص  50میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی خدماتی در دو
سال گذشته ،گازرسانی به  43روستای بخش و مطالعه و بررسی این عملیات در  42روستای دیگر را از
جمله اقدام ها در این مدت برشمرد .وی در زمینه اشتغال روستایی هم به پرداخت تسهیالت تا سقف 250
میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان اشاره کرد و از ارسال هفت هزار طرح
روستاهای شهرستان به جهاد کشاورزی خبر داد که پس از بررسی برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.
وی همچنین نصب دستگاه های دیجیتال در روستاهای این بخش شامل تیگاب ،ورزگ ،گردتیغ ،کلی و
بزناباد را در اولویت دانست.

 20درصد اعتبار شهرداری طبس برای احداث و توسعه  2پارک
توسلی -از اعتبار دو میلیارد و  500میلیون تومانی امسال شهرداری طبس  500میلیون تومان برای
احداث و توسعه پارک های بانوان و شهدای گمنام این شهر اختصاص یافت .مسئول کمیسیون خدمات
شهری و فضای سبز شورای شهر طبس با اعالم این خبر بر پیگیری برای جذب این اعتبار تاکید و به تحقق
 230میلیون تومان از 300میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده از محل سه درصد فروش نفت و گاز برای
این دو پارک در سال گذشته اشاره و اظهار کرد :امسال هم  150میلیون تومان از بودجه کمیته برنامه ریزی
شهرستان برای این پارک ها در نظر گرفته شده که پیش بینی می شود  125میلیون تومان آن محقق شود.
«حسین پور» مجموع اعتبار هزینه شده برای احداث و توسعه پارک های بانوان و شهدای گمنام طبس را دو
میلیارد تومان اعالم کرد .وی در زمینه پروژه توسعه پارک بانوان به اتصال انشعاب آب 25 ،هزار متر مربع
دیوار کشی و مناسب سازی فضای پارک برای ورزش هایی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری اشاره کرد و
از اجرای فازهای بعدی توسعه این پارک به صورت مرحله ای خبر داد.

 4پروژه راه آهن شرق هفته دولت افتتاح می شود
هفته دولت چهار پروژه به ارزش  102هزار و  700میلیون ریال توسط اداره کل راه آهن شرق افتتاح می
شود .مدیرکل راه آهن شرق با اعالم این خبر به ایجاد  23فرصت اشتغال پایدار در اجرای این پروژه ها
اشاره و طرح های قابل افتتاح در هفته دولت را شامل پروژه های احداث و تجهیز سوله تعمیر لوکوموتیوهای
مانوری ایستگاه راه آهن طبس (سوله کایرو) با اعتبار  20هزار میلیون ریال و اشتغال  9نفر ،احداث
ساختمان سردر ورودی ایستگاه راه آهن طبس با هزینه کرد دو میلیارد و  700میلیون ریال و اشتغالزایی
سه نفر بیان کرد« .ماسوری» نصب و راه اندازی تجهیزات عالیم ایستگاه تل حمید با اعتبار  10هزار میلیون
ریال و اشتغال دو نفر و راهاندازی لوکوموتیوهای تازه وارد چینی و واحد تعمیرات با اعتبار  70هزار میلیون
ریال و اشتغال پایدار  9نفر را از دیگر پروژه های افتتاحی برشمرد.

