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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

7

گالیه از گرانی نهاده های دامی در فردوس
خروجی جلسه

فرماندار:سایت اسکان اضطراری
خوسف راه اندازی شود
مشمولی  -سایت اسکان اضطراری خوسف باید
توسط ستاد مدیریت بحران و با محوریت هالل
احمر راه اندازی شود .فرماندار خوسف در شورای
مدیریت بحران شهرستان گفت :راه اندازی سایت
اضطراری برای زمان بحران یکی از نیازهای مهم
شهرستان است که باید به طور جدی پیگیری و تا
قبلاززمستانتجهیزشود«.شفیعی»ازراهاندازی
اورژانس علی آباد زارعین در دهستان قلعه زری
تا دو هفته دیگر خبر داد و درباره دامداری های
حاشیه شهر ،مسکن مهر و سیل بند افزود :جهاد
کشاورزی ،بهداشت و درمان ،نیروی انتظامی و
منابع طبیعی باید در انتقال این دامداری ها وارد
عمل شوند و در قالب مجتمع دامداری خوسف به
آن ها زمین تحویل شود چون به دلیل نزدیکی به
منطقه مسکونی از نظر بهداشتی مشکالتی ایجاد
کرده است .وی ،خواستار بازسازی مسیرهای
روان آب به سمت قنات ها شد« .آسمانی» معاون
پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خوسف
هم از برگزاری مانور زلزله مدارس در ششم آذر
خبردادوگفت:برنامهمحوریدردبیرستانعالمه
امینی با حضور دستگاه های خدمات رسان و عضو
مدیریت شهرستان برگزار خواهد شد که باید
آموزش ها انجام و تجهیزات الزم توسط دستگاه
ها تامین شود .نمایندگان دستگاه های عضو
شورای مدیریت بحران شهرستان نیز خواستار
تعریض سرریز سد بارنده خوسف ،ایمن کردن
کافوهای مخابراتی ،توجیه مردم در مورد سهمیه
بندی بنزین ،پیشگیری از سرقت خودروهای
دولتی ،رفع کمبود آمبوالنس در شهرستان ،ثبت
نام نفت و گازوئیل در سامانه توسط متقاضیان
شدند .همچنین در این نشست اعالم شد به دلیل
قطع بودن اینترنت افرادی که می خواهند برای
سوختثبتنامکنندبهشرکتنفتمراجعهکنند.
بخشداران مرکزی و ماژان هم بررسی مسیر قنات
های خور ،نوغاب و سروباد ،سیل بندها و مسیر
هدایت آب های روان ،اخطار به خانه هایی که در
مسیر رودخانه ها ساخته شده است ،رفع مشکل
کانال انتقال آب های روان روستای سروباد،
پاکسازی مسیر رودخانه شاهرود ،توجه به لوله
های گاز و آب در مسیر رودخانه ها ،هماهنگی با
مسئوالن مربوط و دادستان برای باز کردن دریچه
سدزنوک،توجهپیمانکارانگازبهحفاریهاونبود
آتش نشانی در بخش جلگه ماژان را مطرح کردند.

دخلوخرجناهمگونپرورشدام
باکمال« -برای ارزانی گوشت ،نگرانی نداریم بلکه
خواهان این هستیم که قیمت گوشت گوسفندی هنوز
هم با رقمی پایین تر از نرخ های تعیین شده به دست
مصرف کنندگان برسد ،اما آن چه سبب شده است تا
انگیزه ای برای تولید گوشت قرمز نداشته باشیم
گرانی بیش از حد علوفه است در حالی که قیمت تعیین
شده برای عرضه هر کیلو گرم گوشت قرمز  70هزار
تومان است» .این گالیه جمعی از دامداران فردوس در
گفتوگوبا«خراسانجنوبی»است.

از گوشه و کنار استان

برنامه های هفته بسیج در  4شهر

گوشت گالیه دارند ،می افزاید :در این شرایط وضعیت
تولید کننده مشخص نیست وگرنه چه معنی دارد که
نهاده های دامی مانند سبوس ،جو ،ذرت ،کاه و  ...گران و
قیمتگوشتبهنسبتهزینههایتولیدکمباشد.

سبوسگرانترازگندم
دامدار دیگری اظهار می کند که در هیچ جا قیمت پوست
گندم یعنی سبوس از خود گندم گران تر نیست اما در
فردوس سبوس ،گران تر از گندم است سوال این جاست
که چرا دولت ،گندم را از کشاورز به قیمت هزار و 700
تومانمیخردوسبوسگندمراهزارو 900تومانیاباالتر
به دامدار می فروشد؟ «جواد صالح پور» با انتقاد از نرخ
گذاری گوشت گوسفندی به قیمت هر کیلو گرم 70هزار
تومانمیگوید:درشرایطیکهنرخنهادههایدامیپایین
باشددامدارازقیمتکمگوشتگالیهندارداماچطوراست
کهقیمتیککیلوگرمگوشت 25هزارتومانپایینمیآید
وبرعکسقیمتیککیلوگرمکاه 500تومانافزایشمی
یابد؟بهگفتهاو،بایدسیاستیکبامودوهوااصالحشودو
دولتبهوارداتگوشتپایاندهدتادامدارانبادلگرمیو
بااستفادهازتوانداخلیبهتولیدگوشتقرمزادامهدهند.
یکی دیگر از پرواربندها می گوید :دامداران ،خواهان
گرانی گوشت نیستند بلکه با توجه به کاهش  25هزار
تومانی قیمت گوشت ،خواستار کاهش قیمت نهاده های
دامی هستند نه این که کاه ،جو و سبوس 30تا 40درصد
گرانترشود«.رمضانی»،ازقصابهاهماظهارمیکندکه
قیمت70هزارتومانبراییککیلوگرمگوشتگوسفندی

مدیر جهاد کشاورزی فردوس هم با قبول افزایش قیمت
نهادههایدامی،میگوید:بااینرونددامداررغبتیبرای
ادامهکارنخواهدداشتچراکهدراینشرایطمتضررمی
شود.مهندس«سلیمانی»بابیاناینکهقیمتنهادههای
دامی باید متعادل شود تا برای دامدار صرفه اقتصادی
داشته باشد ،می افزاید :موضوع ارزانی گوشت و گرانی
نهادههایدامیوهمچنینپیامدهایآندرستادتنظیم
بازارمطرحشد.اودربارهگرانیسبوسهمچنینپاسخمی
دهد که نرخ سبوس در کارخانه ،هزار تومان تعیین شده
است و بر اساس قانون نباید سبوس آزاد در بازار باشد اما
بهطورمعمولکارخانههاقسمتیازتولیدخودراخارجاز
شبکهوبهصورتآزادمیفروشندکهخالفقانوناست.

بیرجند،طبس و قاینات
پیشرو در کمک به عتبات

ظرفیت مجتمع گلخانه ای
 3شهرستان تکمیل شد

گشت های مشترک مبارزه
با گران فروشی درفردوس

انصاری -بیرجند ،طبس و قاینات جزو شهرستان
های پیشتاز در کمک مردمی به بازسازی عتبات
عالیات به حساب می آیند .مسئول ستاد بازسازی
عتبات عالیات استان در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» ،از کمک  1.4میلیارد تومانی مردم
استان به این ستاد خبر داد ،گفت :کمک های
نقدی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
حدود  100میلیون تومان افزایش دارد .سرهنگ
«جوینده» ،ادامه داد :از محل این کمک ها اقالمی
مانند سنگ ،کاشی و سرامیک از داخل استان
خریداری و برای استفاده در ساخت و سازهای
اماکن مقدس به عراق ارسال شد.

اکــبــری  -ظرفیت مجتمع هــای گلخانه ای
شهرستان هــای بشرویه ،سربیشه و خوسف
تکمیل است .به گفته معاون تولیدات گیاهی
سازمان جهاد کشاورزی ،تا دو سال آینده برای
تامین زیرساخت  700هکتار گلخانه در استان
باید اق ــدام شــود کــه تاکنون بــرای  73هکتار
زیرساخت ها تامین شــده اســت« .دره کــی» از
وجود هشت مجتمع گلخانه ای در استان خبر
داد و گفت :ظرفیت در شهرستان های بشرویه،
سربیشه و خوسف تکمیل است و در شهرستان
های درمیان ،قاینات ،سرایان ،فردوس و نهبندان
فضای خالی وجود دارد.

با کمال  -گشت های مشترک مبارزه با گرانفروشی
در فردوس ،ادامه دارد .مهندس«صادقی» ،رئیس
اداره صنعت ،معدن و تجارت فردوس ،از گشت
ماموران تعزیرات حکومتی ،بازرسان صمت و
مسئوالن اتاق اصناف به صورت روزانه خبرداد
و گفت :هر روز  25مورد گشت مشترک انجام
می شود و سامانه  124نیز فعال است.
«حسینی»رئیس اداره تعزیرات حکومتی فردوس
نیز از  35مورد بازرسی از واحدهای صنفی خبرداد و
گفت :در این شهرستان بعد از گرانی بنزین ،هیچ گونه
افزایش قیمتی نداشته ایم و مورد خاصی که به جریمه
و برخورد با واحد صنفی منجر شود مشاهده نشد.

گرانیآذوقه
طلبه ای که در کنار تحصیل علوم حوزوی یک واحد پروار
بندی  40راسی دارد ،می گوید :طی پنج سال گذشته،
نتوانسته ام حتی یک ریال وام پرواربندی دریافت کنم و
هر وقت مراجعه کرده ام پاسخ مسئوالن این است که وام
ها ویژه عشایر است .حجت االسالم «اکبری» با اشاره به
قیمت هزار و  200تومانی یک کیلو گرم کاه و  2هزار و
 200تومانی جو ادامه می دهد :قیمت باالی نهاده های
دامی هزینه دامداری ها را بسیار باال برده است ،در حالی
که در چنین شرایطی دولت از خارج دام و گوشت وارد می
کندکهانگیزهدامدارانراازبینمیبرد.اوکهبهگفتهخود
برهراکیلویی 53هزارتومانخریداریکردهاستتاباپروار
کردنبهمعیشتخانوادهاشکمککند،اضافهمیکند:
قیمت بره افت کرده و در مقابل آن آذوقه بسیار گران شده
است به طوری که دامداری توجیه اقتصادی ندارد .او با
بیان این که بسیاری از پروار بندها از گرانی علوفه و ارزانی

برنامه های گرامی داشت هفته بسیج در آیسک ،سربیشه ،فردوس و سرایان اعالم
شد« .عرب نجات» از آیسک گزارش داد ،جلسه برنامه ریزی بزرگداشت هفته بسیج
با حضور امام جمعه ،بخشدار ،شهردار و دیگر مسئوالن این شهر برگزار شد .حجت
االسالم والمسلمین «رادمرد» ،امام جمعه آیسک با اشاره به نقش بی بدیل بسیج در
عرصه های انقالب ،بر حضور آحاد مردم و بسیجیان در برنامه های این هفته تاکید
کرد«.برازنده»،بخشدارآیسکنیزهفتهبسیجرافرصتیبرایبازخوانیچهلسال
خدمتومجاهدتبسیجیاندانست.دراینجلسه«حامددولتی»،جانشینفرمانده
حوزه بسیج سید الشهدا (ع) آیسک ،دیدار با امام جمعه ،عطر افشانی گلزار شهدا،
برگزاری جلسه میقات صالحین و حضور منسجم بسیجیان در نماز جمعه ،اردوی
جهادیبرداشتزعفران،دیدارباخانوادهشهدا،برپایینمایشگاهعکسدرمیعادگاه
نمازجمعهو...راازمهمترینبرنامههایاینهفتهاعالمکرد.

ماندگارنیستچراکهدامداروقتیدامزندهراگرانخریده
وهزینههاییبرایپروارکردنآنمتحملشدهاستچطور
آنراارزانبفروشد؟

رزمایشخدماترسانیدرسربیشه

افزایش قیمت نهاده ها
مدیرجهاد
کشاورزی:قیمت
نهادههایدامی
بایدمتعادلشودتا
برایدامدارصرفه
اقتصادیداشته
باشد

گزارش«خسروی»ازسربیشههمحاکیاست،فرماندهناحیهمقاومتسپاهبسیجدر
جمعخبرنگاراناینشهرستان،یکیازبرنامههایمحوریگرامیداشتهفتهبسیج
رابرگزاریهمایشخدمترسانیدرروستاییاسالمآبادشکریدانست.سرهنگ
«حمید ابراهیمی»گفت :فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی ،عطر افشانی گلزار
شهدا،دیدارباامامجمعه،برپایینمایشگاهدستاوردهایچهلسالهبسیج،برگزاری
یادوارهشهداو...ازدیگربرنامههایگرامیداشتاینهفتهاست.

 70برنامهدرفردوس
«باکمال»نیزازفردوسگزارشداد،فرماندهناحیهمقاومتبسیجسپاهاینشهرستان
ازتدارکبیشاز 70برنامهبرایبزرگداشتهفتهبسیجخبردادوگفت:اینبرنامهها
باهدفانتقالفرهنگاخالق،معرفت،ترویجروحیهایثاروشهادتطلبیبارویکرد
اقتصاد مقاومتی و رسیدگی به محرومان تدارک دیده شد .سرهنگ «خدادادی»،
برگزاریمسابقهفرمانده،رقابتهایورزشی،کرسیهایآزاداندیشیدردانشگاه،
کارگاههایمختلفسبکزندگیاسالمی،نشستهایبصیرتیوگشتهایمحله
محورو...راازدیگربرنامههابیانکرد.

 105برنامهدرسرایان
بنا برگزارش «موسوی» از سرایان ،فرمانده سپاه پاسداران این شهرستان در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :همزمان با هفته بزرگداشت بسیج  105برنامه فرهنگی،
اجتماعی،درسرایاناجرامیشود.سرهنگ«امانتی»،افزود:نشستشکوهمقاومت
وایستادگیمصادفباشبپنجآذربهعنوانجشنچهلسالگیبسیج،برپایینشست
هایبصیرتی،تبینگامدومانقالب،محرومیتزداییوتوزیعسبدکاالبینمحرومان
و...ازجملهبرنامههایتدارکدیدهبرایگرامیداشتاینهفتهاست.

استان ،پیشرو در اجرای طرح های نوین آبیاری
خراسان جنوبی از استان های پیشرو در اجرای طرح های نوین آبیاری است.
«زارعی» ،مشاور وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از طرح های آبیاری نوین در
نهبندان ،گفت :با تالش های انجام شده طی سال های اخیر اجرای طرح سامانه
های نوین آبیاری در خراسان جنوبی به هفت هزار هکتار افزایش یافته است.

