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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

3

قدردانی از خانواده جهادگران آسمانی

از گوشه و کنار استان

اقامه نماز جمعه
در  8نقطه
نماز عبادی سیاسی جمعه روز گذشته در هشت
نقطه خراسان جنوبی با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی اقامه شد.حجت االسالم «رحیم
آبادی» مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری
امامان جمعه استان گفت :مصالهای نماز
جمعه شهرهای حاجی آباد ،بشرویه ،سرایان،
زهان ،قهستان ،سه قلعه ،آیسک و درح میزبان
نمازگزاران بود .رئیس سازمان بسیج سازندگی
گفت :یکی از برنامههای سازمان بسیج سازندگی
در امسال  ،نهضت جهش تولید با تکیه بر
ظرفیتهای مردمی و بومی است.

امام جمعه از دادستان درخواست کرد:

لزوم برخورد با دالالن
زمین در آیسک

عرب نجات  -امام جمعه آیسک از دادستان
سرایان خواست ،با افرادی که درخصوص خرید
و فروش غیر واقعی و غیر منصفانه زمین و ملک در
این بخش اقدام می کنند ،به طور جدی برخورد
شود.
به گزارش«خراسان جنوبی» بنابر گالیه های
مردمی مبنی بر افزایش کاذب قیمت زمین و
مسکن در آیسک و گزارش های واصله به نهاد
امامت جمعه درباره برخی سوء استفاده ها از
وضعیت موجود ،حجت االسالم والمسلمین«
رادمرد» امام جمعه آیسک طی نامه ای به
دادستان سرایان  ،بررسی موضوع و برخورد
سخت گیرانه و پیشگیرانه با متخلفان را
درخواست کرد.

استان ،مدیر احداث صحن
امام باقر(ع) در کاظمین
حقانی  -صحن مبارک امام باقر(ع) در جوار
حرمین شریفین جوادین در کاظمین با مدیریت
اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان
جنوبی احداث می شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
درجلسه شورای سیاست گذاری این ستاد
در قاینات گفت :صحن امام محمد باقر (ع)
توسط ستادهای معین خراسان رضوی ،جنوبی،
شمالی ،فارس و قم با اعتبار پیش بینی شده دو
هزار میلیارد ریال احداث خواهد شد« .جوینده»
افزود :ستاد بازسازی عتبات عالیات قاینات طی
سال گذشته و امسال در حوزه جمع آوری کمک
های مردمی و اعزام نیروهای تخصصی مقام اول
استان را به خود اختصاص داد.

رسالتخطیر شورای نگهبان
باکمـال -اصحـاب رسـانه رسـالت خطیر شـورای
نگهبـان را تبییـن کننـد.
«عباسـعلی رمضانـی» مسـئول دفتـر شـورای
نگهبان در فردوس در نشسـت با اصحاب رسـانه،
وظایـف و رسـالت شـورای نگهبـان را براسـاس
قانـون اساسـی مطـرح و اظهارکـرد :شـورای
نگهبـان از نظـر رسـالت سـنگینی کـه بـه اسـتناد
قانـون اساسـی برعهـده دارد همـواره در نـوک
حملـه دشـمنان جمهـوری اسلامی و بدخواهان
انقلاب قـرار دارد بنابرایـن اصحـاب رسـانه و
خبرنـگاران مـی توانند بـا اطالع رسـانی شـفاف،
رسـالت شـورای نگهبـان را بـرای افـکار عمومـی
تبییـن کننـد.

 2600طبسی متقاضی
مسکن ملی
دو هزار و  633نفر در طبس متقاضی مسکن ملی
هستند« .سجادی» رئیس اداره راه و شهرسازی
طبس با بیان این که متقاضیان طی سه مرحله
ثبت نام کرده اند ،افزود 400 :واحد با مشارکت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و ستاد اجرایی
فرمان امام خمینی (ره) احداث می شود.

1500معلول در سربیشه
سربیشه هزار و  500معلول دارد که از این
تعداد  419نفر ماهانه از بهزیستی شهرستان
مستمری دریافت می کنند.رئیس اداره بهزیستی
سربیشه با اشاره به توانمند سازی  10درصد
زنان سرپرست خانوار در این شهرستان گفت :در
سربیشه  205مهد کودک وجود دارد.
«رزگی» با اشاره به این که از ابتدای سال،
اورژانس اجتماعی سربیشه حدود 250
ماموریت را به سرانجام رسانده است  ،از جذب
پنج نیروی بومی از طریق آزمون برای بهزیستی
شهرستان خبرداد.

چند خط خبر
*«حسینی» رئیس اداره تعزیرات فردوس و
بشرویه از آغاز به کار اداره تعزیرات در آینده ای
نزدیک در بشرویه خبرداد.
*خانه سالمندان بشرویه به مناسبت هفته
بهزیستی به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

 61کارگاه خانگی استان تجهیز شد

قانون خرید تضمینی شیر و گوشت 16 ،سال بدون اجرا

تولیدات دام در قربانگاه ،دست دامداران
در پوست گردو
اکبری
کمبـود علوفـه و فقـر مراتـع نتیجه سـال ها قهر آسـمان
بـا طبیعـت و از زخـم های بـه جامانـده خشکسـالی 20
سـاله بر پیکره اسـتان اسـت که در کنار گرانی بی حد و
نرخ باالی نهاده هـای دامی ،هزینه های حمـل و نقل و
 ...امان را از دامداران خراسـان جنوبی ،گرفته اسـت.
آن طور کـه از گفته ها برمی آیـد راهکارهای ارائه شـده
موقتـی بـا توجـه بـه تبدیـل منطقه بـه قطـب دامپـروری
دیگـر جوابگو نیسـت.
سود باالی تولیدات دامی به سـبب ضعف های موجود
بـه جیـب دالالن سـرازیر مـی شـود و دسـت دامـداران
خالـی تر از گذشـته اسـت.

ضعف چرخه فراوری
یـک دامـدار مشـکالت دامپـروری در خراسـان جنوبی
را فراتر از دیگر اسـتان ها به سـبب کمبود شـدید نهاده
های دامی و دسترسـی نداشـتن به اسـتان هـای تولید
کننده مـواد اولیه نهـاده ها دانسـت و گفت :نبـود ثبات
قیمـت ،تولیـدات دامـداری هـا را بـا مشـکالت زیـادی
روبـه رو کرده اسـت.
البتـه بایـد گفـت کـه دالل هـا بیشـترین سـود را از ایـن
وضعیـت مـی برنـد ،چـرا کـه نـرخ تولیـدات دامـی در
اسـتان هـای همجـوار بیشـتر اسـت و بـه سـبب نبـود
صنعـت قـوی بـرای فـراوری تولیـدات دامـی ،نبـود
کشـتارگاه صنعتـی و  ...دام بـه نـرخ پاییـن از دسـت
دامـدار رهـا مـی شـود.
وی ادامـه داد :شـیوع کرونـا و گرانـی نهـاده هـا صنعت
دام اسـتان را در بـن بسـت قـرار داده اسـت و هـر چنـد
جمعیت دام از سال  97تا  99به دو برابر افزایش یافته
اما در چرخـه فـراوری و فـروش تولیدات دامـی چندان
تغییـری حاصـل نشـده اسـت .همچنیـن ارسـال دام به
اسـتان هـای همجـوار بـا موانع زیـادی روبـه روسـت و با
توجه بـه گـران بـودن کرایـه هـا و شـروط سـخت گیرانه
بـرای حمـل دام بـه دیگـر نقـاط کـه بـازار فـروش خوبی
دارد ،دالالن بیشـترین منفعـت را دارنـد.

حمایت نشدن در شرایط کرونا
دامـدار دیگـری هـم اظهـار مـی کنـد :هـر کیلـو شـیر
گوسـفند از دامـدار سـه هـزار تومان اسـت کـه اختالف
هزار و  500تـا دو هـزار تومانی بـا بـازاردارد .وی ادامه
داد :نرخ تنظیم بـازار هر کیلو شـیر گاو دوهـزار و 900
تومان اسـت کـه هنوز به سـبب تـرس از فسـاد آن گاهی
به نرخ دو هـزار و  600تومان یا کمتر هم می فروشـیم،
چـرا کـه خریـد تضمینی نـدارد.
همچنیـن پـس از فـروش شـیر بایـد چندیـن مـاه منتظر
دریافت پول بمانیم .به گفته وی حدود  13سـال است
کـه صحبـت هـا بـرای خریـد تضمینـی گوشـت و شـیر
مطـرح اسـت امـا شـاهد تحقـق ایـن موضـوع نیسـتیم.
وی همچنیـن از ارائه نشـدن تسـهیالت در این شـرایط
کرونایی به دامـداران گالیه و گرانـی دارو و هزینه های
دام پزشـکی را دیگـر مشـکل دامـداران بیـان مـی کند.

حمل و نقل گران

تسهیالت با نرخ  15تا  18درصد

رئیـس اتحادیه دامـداران نیـز با اشـاره بـه افزایش چند
برابری نـرخ نهـاده هـا و حمـل و نقل طـی این مـدت و با
اشـاره بـه قوانیـن بازدارنـده بـرای صـادرات دام از دپـو
شـدن دام زنـده در دامـداری هـا خبـر مـی دهـد و مـی
گویـد :قانـون مصـوب سـال  ، 83خریـد تضمینـی شـیر
و گوشـت قرمـز اسـت و بـا گذشـت حـدود  16سـال از
ایـن قانـون هنـوز شـاهد اجـرای آن نیسـتیم .بـه گفتـه
«غریبـی» نـرخ خریـد شـیر را سـتاد تنظیـم بـازار بیـن
دوهـزار و  900تا سـه هـزار و  500تومان تعییـن کرده
کـه از هفتـه گذشـته رنـگ و بـوی اجـرا گرفتـه اسـت.
همچنیـن صـدور مجـوز بـرای صـادرات دام بـه اسـتان
هـای همجـوار که نـرخ دام در آن بیشـتر اسـت به شـرط
فـروش  20درصـد محمولـه ارسـالی بـه نـرخ  33هـزار

معاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی
هم بـا بیان ایـن کـه قانـون خریـد تضمینی مصـوب باید
اجرایی شـود و دولـت باید اعلام کند کـه با چـه قیمتی
این خریـد تضمینـی انجام شـود ،مـی افزاید :نرخ شـیر
را سـتاد تنظیـم بـازار اعلام مـی کنـد و مدتـی اسـت که
بـه دو هـزار و  900تومـان یا باالتـر خریداری می شـود.
به گفته «اشـرفی» بـرای ارسـال دام بـه دیگر اسـتان ها
همـه شـرایط و جوانـب سـنجیده شـده اسـت و اتحادیـه
قصابـان هـم بایـد هزینـه دام خریـداری شـده را نقـد
پرداخت کنـد .همچنیـن دامداران بـرای تامیـن نهاده
مـی تواننـد در سـامانه ثبـت نـام کننـد و تامیـن سـرمایه
در گـردش دامـداران بـا نـرخ  15تـا  18درصـد انجـام
مـی شـود.

خروجی جلسه

خواسته استاندار از فرمانداران:

رصد میدانی مشکالت مردم
روز پنـج شـنبه فرمانـداران سربیشـه و خوسـف
دیدارهـای جداگانـه ای بـا اسـتاندار داشـتند تـا
«معتمدیـان» را از وضعیـت موجـود دو شهرسـتان و
تبیین برنامه های امسـال مطلع کنند و او هـم از آن ها
خواسـت رصد مشـکالت به صورت میدانی و با حضور
در جمـع مـردم ،اولویـت کار باشد.اسـتاندار ضمـن
قدردانی از تالش و جدیت مدیران سربیشـه و خوسف
در اجرای تعهدات و برنامه های توسعه این شهرستان
ها ،ادامه داد :توجه به معیشت و اشتغال مرزنشینان،
اجـرای پـروژه مسـکن روسـتایی ،تکمیـل زیرسـاخت
بازارچه مرزی ،ارتقای سـطح پوشـش فرسـتنده های
دیجیتـال ،بهبـود وضعیـت راه هـا ،افزایـش سـهمیه
روسـتاییان در آب رسـانی سـیار و...از جمله اقداماتی
که سـبب شـده اسـت تا مهاجرت معکـوس جمعیت به
مناطـق عشـایری ،مـرزی و روسـتایی رقـم بخـورد.

میانبر جدید در دوبانده سازی تنها
جاده ترانزیتی استان
بانک تجارت با تامین اعتبارجاده ترانزیت سربیشـه

تومان بـه قصابی هـای اسـتان و بـا توجه بـه قیمت های
بـازار باز هم ضـرر متوجـه دامداران اسـت .بنا بـه اظهار
وی گوشـت تنظیم بـازاری بایـد  70تـا  75هـزار تومان
باشـد در صورتی که چنین قیمتی را در بازار نداریم .از
سـویی ورود  70درصد نهاده ها از خارج استان ،حمل
و نقل گران و شـرایط کرونا سـبب شده اسـت تا مصرف
گوشـت قرمـز پاییـن باشـد و چـون خریـد تضمینـی هـم
نداریـم دام دپـو شـده و قیمت های تعیین شـده توسـط
سـتاد تنظیـم بـازار ،دامـداران را در مـرز ورشکسـتگی
قـرار داده اسـت .وی مـی افزایـد :بـرای دام مولـد هـم
نهـاده در اختیـار دامـداران قـرار نمـی گیـرد و اجـازه
کشـتار ایـن دام را هـم نمـی دهنـد .ایـن وسـط دالل ها
بیشـترین سـود را مـی برنـد و دامـداران بیشـترین ضرر
را متحمـل مـی شـوند و در ایـن شـرایط نمـی داننـد چه
اقدامـی بایـد انجـام دهنـد.

 درح  -ماهیـرود بـر سـرعت خودروهای راه سـازیآن مـی افزاید.
بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» در دیـداری کـه
مدیـرکل راه و شهرسـازی بـا مدیـر امـور شـعب بانک
تجـارت اسـتان داشـت ،مهنـدس «داعـی» بـا اشـاره
بـه اسـتفاده از ظرفیـت مـاده  ۵۶بـرای تکمیـل بانـد
دوم محوربیرجنـد  -قایـن از طریـق بانـک مسـکن و
همچنیـن پیگیری تکمیـل بانـد دوم محوردیهوک -
فردوس  -بجسـتان از طریـق بانک سـپه ،از آمادگی
برای همـکاری با بانـک تجارت برای محور سربیشـه
درح  -ماهیـرود خبـر داد.«لکزایـی» مدیـر امـور شـعب بانـک تجـارت اسـتان
هـم بـا بیـان ایـن کـه بـا اسـتفاده از ظرفیـت مـاده
 ۵۶اقدامـات بسـیار خوبـی بـرای تکمیـل برخـی
محورهـای اسـتان از ابتـدای امسـال انجـام شـده
اسـت ،آمادگـی ایـن بانـک را بـرای همـکاری در
تکمیـل محـور سربیشـه  -درح ،ماهیرود اعلام کرد
و قـول مسـاعد داد تـا حصـول نتیجـه پیگیـری جدی
بـه عمـل آورد.

معاون بهبود
تولیدات دامی
جهاد کشاورزی:
قانون خرید
تضمینی مصوب
باید اجرایی شود
و دولت باید اعالم
کند که با چه قیمتی
این خرید تضمینی
انجام شود
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بهگزارش«خراسانجنوبی»علیرضاپروانه،محمدرضاسبزهبین،رحمتا..شیرین،
پژمان هاشمی و حبیب فرزانه از نهبندان و محمد خراسانی از سرایان از جمله
جهادگرانآسمانیخراسانجنوبیهستند.
رئیسسازمانبسیجسازندگیکشوردرحاشیهایندیداراعالمکردکهدرسالهای
گذشته 35جهادگرجانخودراهنگامماموریتوانجاموظیفهازدستدادهاندکه
یادوارهاینجهادگران 10مردادمصادفباسالروزدیدارجهادگرانبامقاممعظم
رهبریدرتهرانبهصورتحضورییاویدئوکنفرانسبرگزارمیشود.
«محمدزهرایی»ادامهداد:افتتاحپروژههایمحرومیتزداییونامگذاری 35پروژه
بانام 35شهیدجهادگرازدیگربرنامههایدهممرداددرکشوراست.رئیسسازمان
بسیجسازندگیکشورسپسدرآیینواگذاریتجهیزاتاشتغالزاییبهنمایندگی
از ۶۰کارگاه اشتغال خانگی خراسان جنوبی که در مسجد بالل منطقه مهرشهر
بیرجندبرگزارشد،شرکتکردوگفت:دراقتصادمردمپایه،بایدسراغزنجیرههای
ارزشکوچکیبرویمکهازفرهنگکاروتالشمردمدرزیستبومخودشاننشئت
گرفته است و آن ها محصوالت را وارد بازار میکنند«.زهرایی» با اشاره به تشکیل
بیشاز 20هزارصندوققرضالحسنهمردمیاراشتغالزابا 900هزارعضو،ادامه
داد:بهعنوانمثالپارچهبافییکیازسنتهایخراسانجنوبیاستکهدرفرهنگ
ایناستانریشهداردبنابراینبرایپایدارسازیآننیازبهیکتشکلمردمیداریم.
وی خودکفا کردن پنج محصول استراتژیک در بسیج کشاورزی و طرح صنعتیار
و جهاد روشنایی به عنوان پنلهای خورشیدی را از جمله این طرحها اعالم و
اظهارکردکهطرحصندوقهاوتعاونینیزدردستورکاراستودربازهزمانیسهساله
صندوقهااز 20هزاربه 35هزاروتعداداعضابهسهبرابرافزایشمییابد.مسئول
بسیجسازندگیاستانهماز فعالیتبیشاز ۴۰۰صندوق قرضالحسنهمردمی
دراستانخبردادوگفت:اینصندوقهادرزمینهایجاداشتغالخانگیفعالاست.
مهندس«مهدیهنری»ادامهداد:یکیازمشکالتاساسیدربخشصندوقهای
قرضالحسنهکهدرمساجد،پایگاههایبسیج،محالتحاشیهشهروروستاهابهطور
مردمیایجادشدهاست،نیازبهحمایتبودکهباپیگیریهایانجامشدهتوانستیماز
ظرفیتخیرانبهرهمندشویمبنابراینبااستفادهازآن،برایتامیناقالموتجهیزات
کارگاههای مساجد و محالت اقدام شد.بنابراین گزارش در این آیین تجهیزات
اشتغالزاییبهنمایندگیاز ۶۵کارگاهاشتغالخانگیاستانبهارزشدومیلیارد
و 100میلیونریالدرمحلهمهرشهربیرجندواگذارشد.

