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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

3

ترس یاقوت کاران از برگشت دوباره بحران

آفت افت قیمت بر جان زرشک
اکبری
استان با  21هزار تن زرشک ،قطب تولید این محصول
منحصر به فرد در کشور است و طی سال گذشته و
امسال به دلیل شرایط کرونایی ،حجم انبوهی از این
محصول راهی سردخانه و انبارها شد.
آفت افـت قیمت به انبارهای زرشـک افتـاد و با پیگیری
هـای روزنامـه خراسـان جنوبـی و اقدامات انجام شـده
توسـط مدیـران جهـادی اسـتان و تصمیـم هـای گرفتـه
شـده ،زرشـک از بحـران خـارج شـد و شـاهد افزایـش
قیمـت این محصـول در بـازار بودیـم .امـا حاال با گـرم تر
شـدن هـوا و شـیوع کرونـای انگلیسـی مدتـی اسـت که
دوبـاره کاهـش قیمـت بـه جـان ایـن محصـول افتـاده تا
جایی که سـبب نگرانی زرشـک کاران از تکرار تراژدی
سـال گذشـته شـده اسـت و می طلبد مدیران اسـتان از
همیـن حـاال بـرای جلوگیـری از بازگشـت بـه بحـران به
فکر باشـند و برنامـه های خـود را پیش از شـدت گرفتن
گرمای هـوا از الی پرونـده ها بیـرون بیاورنـد و نگذارند
آفـت افت قیمـت بیش از این شـدت یابـد .آن طـور که از
گفته هـا بر مـی آیـد حجم بـاالی زرشـک تولید شـده در
اسـتان با نیـاز بـازار آن همخوانـی نـدارد و در کنـار نبود
و کمبـود صنایع تبدیلـی ،محدودیـت در صـادرات و ...
دوباره شـاهد عقبگرد به روزهای گذشـته و افت قیمت
ها هسـتیم.

انبارهای پر از زرشک
یک زرشک کار اهل محمد آباد درمیان می گوید :این
روزها هر کیلو زرشک درجه یک پفکی از کشاورز 45

هزار تومان خریداری می شود در حالی که با نزدیک
شدن به فصل گرما مشکالت بسیاری دامن گیر زرشک
کاران می شود.
او از زرشک های مانده در تاالرها و انبارهای این
محصول می گوید و می افزاید :هر کیلو زرشک اکنون
از کشاورز به نرخ  20تا  35هزار تومان خریده می
شود .او ادامه می دهد :امسال همه محصول را بیمه
کردم و برای  500اصله درخت  3.5میلیون تومان
هزینه پرداختم و در حالی که سرما خسارت سنگینی
به محصول وارد کرد ،جبران خسارت چندانی از بیمه
عایدم نشد .او میزان زرشک تازه تولیدی باغ هایش را
 30تن بیان می کند و می افزاید :زرشک تازه توسط
سازمان تعاون روستایی و بنیاد علوی به نرخ های خیلی
پایین بر سر درخت خریداری می شد و من بخشی از
زرشک را به دالل فروختم .به گفته او تسهیالتی هم
که برای احداث بارگاه های زرشک خشک کنی به
زرشک کاران پرداخت می شود ،دارای سودی باالست
و کشاورز توان پرداخت اقساط آن را ندارد.
«سعادتی فر» دیگر زرشک کار اهل زهان هم با بیان این
که از زمان شیوع کرونای انگلیسی دوباره شاهد افت
قیمت این محصول بوده ایم ،از خرید هر کیلو زرشک
معمولی و پفکی از باغدار به نرخ  31و  39هزار تومان
می گوید و می افزاید :این محصول با برگ به این نرخ
از زرشک کار خریداری می شود و در بازار هم زرشک
پاک شده در برخی نقاط به نرخ  47هزار تومان رسیده
است .او با ابراز نگرانی از آینده بازار و شروع فصل گرما
ادامه می دهد :صادرات محصول مشکل دارد و حتی
حجم بسیاری از زرشک های سال گذشته درسردخانه

با خبرنگاران

کمک  50میلیونی به بانک امانات پزشکی
قاینات
رئیس جمعیت هالل احمر قاینات از کمک  ۵۰۰میلیون ریالی خیران به بانک
امانات پزشکی در امسال خبر داد و گفت :تجهیزات بانک امانات پزشکی به
صورت امانتی و یک ماهه بعد از دریافت وثیقه در اختیار نیازمندان قرار می
گیرد.
«یوسفی» با اشاره به این که در این مدت  253نفر از خدمات بانک امانات
پزشکی شهرستان بهره مند شدهاند ،افزود :بازماندگان یکی از متوفیان ،بخشی
از هزینه های ختم عزیزشان را برای خرید یک دستگاه ویلچر و مانومتر به ارزش
 ۲۵میلیون ریال به بانک امانات پزشکی اهدا کردند.

صندوق های خالی زنان روستایی
یکی از موانع مهم در زمینه توسعه فعالیت های زنان روستایی در سربیشه
دسترسی کم آن ها به منابع مالی است.
مدیرجهاد کشاورزی سربیشه گفت :با توجه به این مشکل باید صندوق های
اعتبارات خرد به منظور استفاده از تسهیالت آسان و سریع ایجاد شود.
«جوادی بایگی» به افتتاح سه صندوق خرد زنان روستایی در درح سربیشه
اشاره و اظهار کرد١۵ :صندوق خرد زنان در سربیشه فعال است که امسال
چهار صندوق جدید در این شهرستان افتتاح شده واکنون صندوق های خرد
زنان فعال در این شهرستان به  19صندوق رسیده است.

زیرکوه عاری از حاشیه نشینی
امسال هیچ پدیده حاشیه نشینی و ساخت و ساز غیرمجاز در زیرکوه مشاهده
نشده است و اگر هم تخلفی انجام شود به کمیسیون ماده  100ارجاع می شود.
فرماندار زیرکوه اعالم کرد :طی  2سال گذشته فقط یک مورد ساخت و ساز
در حومه شهر زیرکوه مشاهده شده است و طبق قانون این مکان تخلیه شد و
ساکنان آن به مکان دیگری برای سکونت انتقال داده شدند.
«عربشاهی» با اشاره به این که در حوزه روستایی پنج مورد تخلف شناسایی
شده است ،ادامه داد :این موارد مربوط به تصرف معبر در شهر زهان بود که با
همکاری دستگاه های قضایی و اجرایی این موضوع بررسی شد و در این راستا به
مالکان اخطارهای الزم ابالغ و با همکاری مالکان معبر بازگشایی شد.
به گفته او با توجه به این که زیرکوه تازه تاسیس است کمتر بحث ساخت و
سازهای غیرمجاز مشاهده می شود و در این شهرستان الگوهای شهری و
روستایی با نظارت بنیاد مسکن به روال خود در حال اجراست.

زنجیره تولید گوشت قرمز در حال تکمیل
طی دو ماه گذشته ،دو میلیارد تومان تسهیالت جدید در قالب طرح زنجیره
تولید گوشت قرمز به عشایر خوسف پرداخت شد.
رئیس اداره امور عشایری خوسف با بیان این که  25نفر از عشایر شهرستان
متقاضی دریافت تسهیالت زنجیره تولید گوشت قرمز بوده اند ،افزود :این
تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی با سود  10درصد و به مدت یک سال به
عشایر شهرستان در فروردین و اردیبهشت سال  1400پرداخت خواهد شد.
«نوری» از پرداخت  6میلیارد تومان تسهیالت به عشایر شهرستان از ابتدای
امسال تاکنون خبر داد و گفت :در این راستا  200نفر به بانک معرفی شدند.
وی با اشاره به بیمه شدن و تعیین پالک هویت اجباری دام های عشایر ،ادامه
داد :طبق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی دو ماه گذشته عشایر راغب
به بیمه شدن هستند ،همچنین چون بر مبنای پالک هویت دام ،شهرستان
سهمیه نهاده می گیرد ،از عشایر تقاضا داریم تا همه دام های خود را بیمه کنند
تا برای پرداخت نهاده با مشکل مواجه نشویم.

از گوشه و کنار استان

فرماندارنهبندان:

شورای شهر قفل کارخانه گچ را باز کند
ظرفیت بسیار مناسب کارخانه گچ نهبندان که سال ها راکد بوده است باید با
فعال سازی دوباره به صورت بهینه استفاده شود.فرماندار نهبندان در جلسه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان که با موضوع تعیین تکلیف کارخانه
گچ شهرداری نهبندان برگزار شد ،اظهارکرد :سرمایه گذاران بخش خصوصی
این آمادگی را دارند که در شهرستان و بدون جابه جایی کارخانه گچ و با حفظ
آن ،اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی کارخانه جدید کنند«.بیکی» ادامه
داد :طرح سرمایه گذاران راه اندازی کارخانه ای است که از کارخانه گچ تبدیل
به زنجیره و واحد بعدی آندوالوزیت خواهد شد که مواد معدنی آن در نهبندان
استخراج می شود و ماده آن در صنایع فوالد و ذوب آهن کاربرد دارد.

چالش اساسی مسکن در قاین
ها و اشباع بازار هم بر کاهش قیمت ها دامن زده است.
گزارش خبرنگار ما از بازار نیز حکایت از این دارد که
هر کیلو زرشک درجه یک بسته بندی پفکی با کاهش
قیمتی نامحسوس به نرخ  60تا  70هزار تومان عرضه
شود و از زرشک کار نیز زرشک های درجه یک به نرخ
 40هزار تومان خریداری می شود.

دالیل کاهش قیمت
رئیس سازمان تعاون روستایی نیز با اشاره به این
که برای خرید توافقی زرشک ،اعتباری به سازمان
تعاون روستایی تخصیص نیافت و این سازمان برای
خرید محصول باقی مانده در انبار ها از تسهیالت 18

حامی درمیان
بنیاد مستضعفان امسال  20میلیارد تومان برای
رفع محرومیت و ارتقای زیرساختهای شهرستان
مرزی درمیان هزینه کرد.مسئول قرارگاه پیشرفت
و آبادانی بنیاد مستضعفان در شهرستان درمیان
گفت :این نهاد در بخشهای اقتصادی ،فرهنگی،
عمرانی و سالمت این شهرستان در حال فعالیت و
محرومیتزدایی است.
حجت االسالم «پورمهدوی» با تاکید بر این که نگاه
ما در شهرستان درمیان تک بعدی نیست و با نگاه
همه جانبه در حال فعالیت هستیم ،ادامه داد:

درصدی استفاده کرد ،از کاهش قیمت ها به سبب
بسته شدن بازار دیگراستان ها در پی شیوع کرونای
انگلیسی خبر می دهد و می گوید :امید می رود بعد
از شروع سال جدید که اوضاع آرام تر شود ،قیمت
زرشک افزایش یابد« .ضیائیان احمدی» از خرید
توافقی  800تن زرشک تر امسالی خبر می دهد و می
افزاید :از متقاضیان فروش محصول با قیمت توافقی،
زرشک را خریداری کردیم و با توجه به روند بازار انتظار
می رود بعد از سال قیمت ها افزایشی شود .وی اظهار
می کند که هم اکنون تعاون روستایی برنامه ای برای
خرید جدید ندارد و زرشک های خریداری شده قبل
را در انبار دارد.

بنیاد مستضعفان در زمینه ارتقای زیرساختها و
توسعه این شهرستان بیشتر با دستگاههای اجرایی
مشارکت دارد.او با بیان این که امسال  110سری
جهیزیه به زوج های نیازمند به ارزش دو میلیارد و
 25میلیون تومان تحویل شد ،افزود :در شهرستان
مرزی درمیان پنج میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
با کارمزد  2درصد و همچنین یک میلیارد و 500
میلیون تومان به  300نفر از اعضای صندو قهای
مردمی و بسیج شهرستان پرداخت شد.به گفته او
برای اشتغال زایی براساس ظرفیتهای منطقه ورود
کردیم و با توجه به این که بخش قهستان برند جهانی
در زمینه فرش دست باف دارد 25 ،دارقالی توسط

اخبار

در سفر استاندار به این شهرستان انجام شد

رصد درمیان

مقصدی دیگر از سفرهای دوره ای استاندار به شهرستان ها روز گذشته به
درمیان ختم شد تا کم و کاستی  ،مطالبه و خواسته
های مردمان دیار قالع خراسان جنوبی در بازدیدهای
میدانی ،افتتاح پروژه ها ،دیدارهای چهره به چهره و
نشیند
حضور در شورای اداری شهرستان روی کاغذ
استاندار در جلسه
شوند.
آن
و مسئوالن و متولیان امر پیگیر اجرایی شدن
شورای اداری
هیئت
و
«مالنوری»
به گزارش «خراسان جنوبی»،
درمیان مخالفت
همراه ابتدا به مزار شهدای گمنام اسدیه رفتند و با
خود را با طرح ادغام
آرمان های شهدا تجدید میثاق و سپس با خانواده
دانشگاه ها در
شهید عبداللهی دیدار کردند.
استان اعالم کرد
همچنین با حضور استاندار گروه عملیاتی خط گرم
فرمان از راه نزدیک شرکت توزیع نیروی برق شهرستان
آغاز به کار کرد.شرکت در شورای اداری درمیان ،دیدار چهره به چهره با مردم
شهرستان ،گپ و گفت با نخبگان و علما و ...از دیگر برنامه های روز گذشته
استاندار در سفر به شهرستان مرزی درمیان بود.
بنابر این گزارش ،استاندار در جلسه شورای اداری درمیان مخالفت خود را
با طرح ادغام دانشگاه ها در استان اعالم کرد و گفت :اجرای این طرح اکنون
تبعات نامناسب اجتماعی در استان در پی خواهد داشت و کسی نباید با انجام
این کار همکاری داشته باشد.
«مالنوری» افزود :مکاتبات و پیگیری های الزم از طریق استانداری و بقیه
دستگاه های مسئول در حال انجام است.
وی متذکر شد :ما مخالفت خود با این اقدام را به طور رسمی اعالم می کنیم،
دانشگاه و معاونت سیاسی استانداری را هم مکلف کرده ایم که این موضوع را
پیگیری کند.

آسمانی شدن مادر شهید حاجی زاده
مادر شهید غالمحسن حاجی زاده در قاینات به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش«خراسان جنوبی»؛ حاجیه خانم طاهره وقاری مادر شهید
گرانقدر غالمحسن حاجی زاده نوغاب در  82سالگی براثر کهولت سن
دارفانی را وداع گفت و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید غالمحسن حاجی زاده سال  61درمنطقه عملیاتی فکه به فیض شهادت
نایل شد.

نقره داغ قاچاقچی سم و کود
متهم به قاچاق کاال در سربیشه به پرداخت یک میلیارد و  600میلیون ریال
جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت :مأموران پست کنترل و مراقبت مرزی میل
 78سربیشه هنگام کنترل خودروهای ورودی به بازارچه به چهار دستگاه تریلی
مشکوک شدند که پس از متوقف کردن خودروها بازرسیهای الزم انجام شد.
«اشرفی» افزود :پس از بررسی خودروها  699گالن  5لیتری کود مایع2 ،
هزار و  388کیلوگرم کود شیمیایی و  227کیلوگرم سم که به صورت ماهرانه
در کیسههای بزرگ نمک جاساز شده بود ،کشف شد .به گفته وی پس از محرز
شدن تخلف ،افزون بر ضبط کاالی مکشوفه متهم که از اتباع بیگانه و مالک
اقالم توقیفی است  ،به پرداخت یک میلیارد و  622میلیون ریال جزای نقدی
در حق دولت محکوم شد.

رئیس سازمان
تعاون روستایی:
کاهش قیمت ها به
دلیل بسته شدن
بازار دیگراستان
ها به سبب شیوع
کرونای انگلیسی
است

عامل نهاد در اختیار بافندگان فرش قرار گرفته و
تامین مواد اولیه فرش و خرید تضمینی فرش تولیدی
برعهده این عامل است و تعداد این دارهای قالی در
سال آینده به  75مورد خواهد رسید.افزون براین در
روستای ماه بانو به عنوان یکی از روستاهای فعال
شهرستان ،آموزش برخی رشتههای صنایع دستی
برای  20نفر را در دستور کار قرار دادیم.مسئول نهاد
پیشرفت و آبادانی بنیاد مستضعفان در شهرستان
درمیان در اختیار گذاشتن  11دستگاه اکسیژن ساز
خانگی 680 ،میلیون تومان برای تکمیل پانسیون
بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) و ...را از دیگر اقدامات
مالی این نهاد در شهرستان درمیان برشمرد.

موضوع اصلی تامین مسکن در شهر قاین ،چالش تامین زمین است.
مدیرکل راه و شهرسازی درجلسه بررسی و پیگیری مشکالت مربوط به حوزه
راه و شهرسازی قاینات اعالم کرد :اکنون در شهر قاین اولویت راه و شهرسازی،
تامین زمین از اراضی شهر است تا گستره شهرقاین به شکل متعارف و با هزینه
کمتری انجام شود که در این زمینه توافق با مالکان اراضی نزدیک شهر و
استفاده از زمین مازاد دستگاه های دولتی با کاربری های مختلف برای تامین
مسکن کارکنان همان دستگاه است که در شهر قاین اقداماتی نیز با برخی از
دستگاه ها و توافقاتی با برخی مالكان انجام شده است.مهندس«وحید داعی»
ادامه داد :برای تامین زمین در شهرهای نیمبلوک و خضری دشت بياض هیچ
گونه مشکلی وجود نداشته و تامین زمین برای واجدان شرایط اقدام ملی عملی
شده است.همچنین در شهر قاین نیز برای واجدان طرح اقدام ملی که تکمیل
وجه کرده اند  ،زمین در اراضی شاهیک تامین و تحویل متقاضیان و عملیات
ساخت آن نیز شروع شده است.وی افزود :تامین خدمات زیر بنایی مانند آب ،برق
و گاز بر اساس ماده  8آیین نامه قانون سامان دهی مسکن به عهده دستگاه های
خدمات رسان است.مدیرکل راه و شهرسازی درباره حوزه راه های این شهرستان
هم گفت که اکنون اولویت این اداره کل در حوزه راه ها تسریع و تکمیل باند دوم
محور بیرجند -قاین است که این پروژه از سال 88آغاز شده و امسال هم پیشرفت
چشمگیری داشته است .به طوری که حدود 20کیلومتر از این محور فقط امسال
دوبانده شد که رکوردی بی نظیر است.داعی در خصوص طرح گردشگری
بوذرجمهر قاین نیز گفت :درخواست و مدارک این طرح پس از ارسال توسط
شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی ،مطابق با ضوابط ابالغی بررسی و برای
تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می شود.

مانور مبارزه با ملخ
مانور مبارزه با آفت ملخ صحرایی در بشرویه برگزار شد.
«سرچاهی» مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت :با توجه به اعالم خطر سازمان
حفظ نباتات مبنی بر احتمال طغیان موج جدید ملخ در ماه های آینده ،به همین
منظور مانور مبارزه با آفت ملخ صحرایی به صورت نمادین با جمعی از مسئوالن
و کشاورزان منطقه در ریگ بشرویه برگزار شد.

