اخبار

اقتصادی

شهرستان ها

مدیرکلاقداماتتامینیسازمانزندانها:

 70درصد موقوفات استان
سند مالکیت دارند
علی نــوری -معاون اجرایــی اداره کل اوقــاف و امور
خیریه استان در آیین معارفه حجت االسالم سعید
غیرتمنــد بــه عنــوان رئیــس جدیــد اداره اوقاف و
امورخیریه بردســکن گفــت :در خراســان رضوی
بیش از  19هزار موقوفه با بیش از  126هزار رقبه
وجود دارد کــه تاکنون برای  70درصــد موقوفات
استان سند صادر شده است .عباس افواجی بیان
کرد :امسال خراسان رضوی تعهد دارد که 17هزار
موقوفه استان را سند دار کند که تاکنون  70درصد
این تعهد محقق شده است .وی با بیان این که بیش
از  80درصد موقوفات اســتان صرف تعزیه داری و
اطعام عزاداران حســینی در ماه محــرم و صفر می
شود ،افزود :استان خراسان رضوی به لحاظ درآمد
موقوفات بعداز تهران دومین استان کشور است.
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گزارش خراسان رضوی از تاثیر معدوم سازی جوجه یک روزه بربازارمرغ های گوشتی

ارزانی جوجه،خطرگرانیمرغ!
محمد بهبــودی نیا  -طــی هفته هــای اخیر معدوم
ســازی گســترده جوجه های یک روزه به دســت
تولید کنندگان خبر ساز شد .اتفاقی که به اعتقاد
کارشناســان ،ادامه آن می تواند بــرای بازار ماه
های آینده گوشت مرغ بحران زا باشد .به گزارش
خراســان رضوی ،پــس از تصمیم چنــد ماه قبل
مســئوالن دولتــی بــرای افزایش جوجــه ریزی
و اقدامات مثبتــی که بــه کنترل بــازار و کاهش
قیمــت مــرغ در کشــور منجر شــد ،حــاال ازدیاد
جوجه های یک روزه قیمــت آن را تا حدی پایین
آورده کــه برخــی تولیدکنندگان بــرای افزایش
قیمت و برخی نیز به دلیــل نبود امکان صادرات
این محصول تصمیم به معدوم سازی و تبدیل آن
به خوراک دام گرفته اند .اگرچه بر اساس اعالم
مسئوالن استانی ،تعداد تولیدکنندگان جوجه
هــای یــک روزه در خراســان رضوی قابــل توجه
نیست اما تبعات معدوم ســازی این جوجه ها در
دیگراستانها،تولیدکنندگانمرغهایگوشتی
در خراســان رضوی را هــم نگران کــرده و تامین
جوجه یک روزه برای آن ها مشکل شده است.
•خطر تکرار مشکالت بازار مرغ

یکی از فعاالن حوزه پرورش مرغ گوشتی با اشاره
به این اتفاق می گوید  :اگر سیاست گذاری های
مســئوالن درســت و به موقع انجام شود ،شاهد
این اتفاقات نخواهیــم بود و تولیــد کنندگان به
فروش تخم مرغ های نطفــه دار در بازار و معدوم
سازی جوجه ها دست نمی زنند .وی می افزاید:
آشفتگی های این چنینی در نهایت بازار مصرف
گوشــت مــرغ و امنیــت غذایــی مــردم را تهدید
میکند و باید برای رفع آن برنامه ریزی کرد.
•افزایش  20درصدی جوجه ریزی در
استان طی  5ماه امسال

با وجود خبرهای منتشــر شــده دربــاره معدوم
ســازی جوجه های یک روزه و تایید آن از سوی
انجمــن صنفی ،معــاون بهبود تولیــدات دامی

ســازمان جهاد کشاورزی اســتان از آن ابراز بی
اطالعی می کند« .سعادت علی نیا» می گوید:
از این معدوم ســازی ها اطالعی ندارم اما طبق
آمارهایی که مــا داریم در اســتان طــی پنج ماه
امسال نســبت به زمان مشابه حدود  20درصد
افزایش جوجــه ریــزی در مرغداری ها داشــته
ایم و تاثیــر آن در بازار مشــخص اســت .وی می
افزاید:یکی از مشکالت تولیدکنندگان جوجه
یک روزه ،موضــوع ممنوعیت صــادرات بود که
به تازگی صادرات از ســر گرفته شــده و بهترین
راهکار ادامه روند آزادسازی صادرات است.
•تاثیر معدوم سازی بر بازار مرغ گوشتی

اما «نبی ا ...کاشــکی» مدیر عامل اتحادیه مرغ
گوشتی خراسان رضوی با تایید اقدامات اخیر
برخــی از تولیــد کننــدگان اظهار مــی کند :در
اســتان تولید کننده جوجــه یــک روزه نداریم و
اغلــب جوجه ها از خارج اســتان وارد می شــود
اما معدوم ســازی ایــن جوجه هــا در هفته های
اخیر باعــث نگرانی فعاالن تولید مرغ گوشــتی
شده است .وی می افزاید  :طی دو دهه گذشته
زیرساخت های صنعت طیور رشد زیادی داشته
و در تولید جوجه یک روزه تولید امروز در کشور
بیش از حد نیاز اســت .زمانی که این سیاســت

را متوقف و آن ها را هم دچار ضرر و زیان کند.
•خرید تضمینی در دستور کار قرار گیرد

برای تبدیل به خوراک دام معدوم کنیم .وی ادامه
می دهد :در پنج ماه گذشته با تصمیمات اشتباه
برخی مســئوالن حدود  500میلیارد تومان به
تولیدکنندگان جوجه یــک روزه ضررو زیان وارد
شد و تعداد زیادی از تولید کنندگان را در معرض
ورشکستگی قرار داد .حاال هم انتظار ما این است
که دولت این ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران
کند و آن ها را از ورشکستگی نجات دهد.
عکس:تزیینی است

کالته-مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندانهای
کشــور گفت :هم اکنون  ۱۵۰هزار خانــواده زندانی
که به حمایت فوری نیاز دارند در کشــور هســتند که
بخشــی از خانواده ها زیر پوشــش کمیته امداد و ۵۶
هزار خانواده زیر پوشــش انجمن حمایت از زندانیان
قراردارند.بهگزارشخراسانرضوی،حمیدرضاعلی
اکبری دیروز در آیین بهره برداری از میدان عرضه دام
و احشام به مساحت سه هکتار اظهار کرد :نخستین
میدان عرضه دام و احشام در خراسان رضوی از سوی
انجمن حمایت از زندانیان این شهرســتان ساخته و
تمامی ضوابــط و مقــررات دام پزشــکی در این پروژه
رعایت شده است.وی هدف از ساخت این میدان دام
را درآمدزایــی برای کمــک به خانواده هــای نیازمند
زندانیان در شهرستان اعالم کرد و افزود :برای کمک
به خانواده زندانیــان ،نیازمند در نظــر گرفتن ردیف
اعتبار در بودجه هســتیم .در سال گذشــته تنها ۵۰
درصد بودجه حمایتی اختصاص یافت و طی امسال
نیز تاکنون هیچ اعتباری جذب نشــده اســت.وی با
بیاناینکه ۲۵۰انجمنحمایتاززندانیاندرکشور
وجــود دارد و وظیفه اصلی این انجمــن ها کار خیریه
برای حمایت از خانواده زندانیان محروم است ،اظهار
کرد:درزمینهبهبودمعیشت،اشتغالزایی،بهداشت
و درمان ،فرهنگی ،تحصیل و مسکن در انجمن ها به
خانواده های زندانیان کمک می شود.
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 150هزار خانواده زندانیان
نیاز به حمایت دارند
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گذاری ها انجام شد نگاه بلند مدت به صادرات
این جوجه ها وجود داشت اما به تازگی با ممنوع
شــدن صــادرات آن ،تولید مــازاد داریــم که به
کاهش قابل توجــه قیمت این جوجــه ها منجر
شده اســت؛ البته از طرف دیگر به دلیل ممکن
نبودن نگهداری جوجه یک روزه در مراکز تولید،
تولید کننده چاره ای جز معدوم ســازی جوجه
یک روزه ندارد .وی می افزاید :تاثیر این معدوم
سازی در ماه های آینده در عرضه گوشت مرغ در
کشور و به تبع آن در استان ما نمایان می شود.
•دبیر انجمن  :تولیدکنندگان 500
میلیارد تومان ضرر کردند

«مصطفی ســید مصطفوی» دبیر انجمن صنفی
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه کشــور نیــز
میگوید  :معموال پس از معدوم سازی جوجه ها،
به صورت پودر گوشت برای خوراک دام استفاده
می شــود البته معدوم ســازی جوجه خروس در
تمام دنیا برای تولید خوراک دام انجام می شود
اما ایــن کار بعد از تعیین جنســیت اســت .وی با
اشــاره به انجام این کار در کشــور قبــل از تعیین
جنســیت جوجه ها می افزاید :به دلیل سیاست
های غلط دولت ما مجبور شدیم جوجه های یک
روزه گوشتی را در یک بازه زمانی به صورت کلی

•دلیل اصلی معدوم سازی جوجه ها

ســید مصطفوی تصریح می کنــد :در بهمن ماه
ســال گذشــته با افزایش قیمت جوجــه ،وزارت
جهاد کشــاورزی تولید این جوجه ها را افزایش
داد .این اقــدام برای نیــاز قبل از عیــد موثر بود
اما بعــد از فروردین جوجه ها روی دســت تولید
کننده ماند .با وجود این بازهم ستاد تنظیم بازار
اصرار به افزایــش تولید داشــت و وزارتخانه هم
به صورت دســتوری از تولیدکنندگان خواست
تولید را افزایش دهند .از طــرف دیگر صادرات
جوجه یــک روزه ممنــوع شــد و در نتیجه قیمت
ها شکســت و وضعیت به جایی رســید که حتی
جوجه های فروخته شده به اندازه قیمت کارتن
و هزینه های معمول تولید جوجه یک روزه نبود.
وقتی این اتفاق می افتد هیــچ راهی جز معدوم
ســازی وجود ندارد،جوجه ای که خریدار ندارد
باید سریع معدوم شود چون نگهداری اش برای
تولیدکنندهامکانپذیرومقرونبهصرفهنیست.
•خریداران خارجی بی اعتماد شده اند

وی به آزادســازی صادرات جوجــه های یک روز
طی روزهای اخیر هم اشاره می کند و می گوید :
طی روزهای اخیر صادرات این محصول آزاد شد
اما با توجه به سیاست های مقطعی و غیرپایدار،
هنوز هیچ کدام از خریداران خارجی به ما اعتماد
نکرده اند و مطمئن نیستند اگر از ما خرید داشته
باشند شرایط ادامه خواهد داشت یا ممکن است
کشور ما باز هم بدون هیچ اعالم قبلی صادرات

وی با ارائه پیشــنهادی برای گذر از این شرایط
می گوید :پیشــنهاد ما برای جلوگیری از ضررو
زیان تولیدکنندگان و به تبــع آن ایجاد ضربه به
بازار گوشت مرغ ،این اســت که دولت سیاست
خرید تضمینی جوجه یک روزه را در دستور کار
قرار دهــد و همان طور که مقابله با گران شــدن
قیمت جوجه یــک روزه را پیگیری مــی کرد .از
ارزان شــدن بیش از حد قیمت و متضرر شــدن
تولیدکننــدگان هم جلوگیــری کند ،همچنین
به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داده ایم که دولت
از مداخــات در تولیــد و بازار دســت بــردارد و
مدیریت کامل این موضوع به تشکل ها به عنوان
نماینده تولید کنندگان سپرده شود ،البته حتما
دولت باید نظارت داشته باشد.
•تولیدکننده و مصرف کننده
منتظر یک تصمیم منطقی

با توجه بــه اظهارنظرهــای مطرح شــده در این
گزارش ،باید به چند نکته اشاره کرد .نکته اول
این کــه بدون شــک ،هــم «جلوگیــری از ضرر و
زیان تولیدکننده» و هم «ضرورت کنترل قیمت
جوجه یک روزه و مرغ در بــازار» دو اصل مهمی
است که باید به آن توجه داشــت .در همین باره
می توان سیاســت های چند ماه اخیــر دولت را
که بــه کاهش قیمت جوجــه و مــرغ در ماه های
ابتدایی امسال منجر شده ،مثبت ارزیابی کرد،
اگرچهطییکماهاخیرباردیگرقیمتمرغروند
صعودی خود را در پیش گرفته است.با توجه به
این نکات ،راهکار اساسی و دایمی در این حوزه،
گرفتن تصمیماتی اســت کــه تمــام حلقه های
زنجیره تولید تا مصرف را شامل شود و عالوه بر
مدیریت مقطعی قیمت ها ،چشم انداز آینده آن
را نیز مد نظر داشته باشد .به نظر می رسد برنامه
ریزی دولــت برای حمایــت از تولیدکنندگان با
اقداماتی از جملــه کاهش هزینه هــای دولت و
همچنین خرید تضمینی محصوالت ،می تواند
در این حوزه اثرگذار باشــد و عــاوه بر مدیریت
قیمت ها در بازار و جلب رضایت مصرف کننده،
تولیدکننده را نیز راضی نگه دارد.

سوژه ها وخبرها
باوجودکاهشحدود 30درصدینرخارزنسبتبهمدتمشابه

رئیسسازمانتعزیراتحکومتیخراسانرضویخبرداد:

ایجاد شعبه دایم بازرسی تعزیرات در مشهد

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان از پیگیری ها برای ایجاد شــعبه دایم
بازرسی تعزیرات در شــهر مشــهد خبر داد« .کریم» به فارس در این باره
گفت :بــا هماهنگــی با شــهرداری مجــوزی دریافت و مقرر شــده اســت
کانکســی را بهصورت دایمی در شــهر قرار دهیم و بازرس ســازمان همه
روزه در آن مکان حضور داشته باشــد تا چنان چه زائر و مجاوری شکایتی
داشت،رســیدگی شــود .وی با بیان این که بازرســی بازار ،سازمانهای
ن صمت ،اتاق اصناف و گمرک،
متولی خود را دارد ،تصریح کرد :ســازما 
سازمانهای متولی بازرسی هســتند و تعزیرات محکمه است و در بحث

خبر
شهری

خودروهای دودزا مقصر 80درصد
آلودگیزیستمحیطیمشهد
رئیــس اداره محیــط زیســت ،ســامت و ایمنــی
شهرداری مشهد از شناســایی و برخورد با  17هزار
تخلف زیســت محیطی طی ماه نخســت امسال خبر
داد و گفت :در پنج ماه نخست سال  ،98خودروهای
دودزا و آالینــده محیط زیســت  80درصد ،پســماند
تولیــد شــده در شــهر  8درصــد ،آلودگــی صوتی 8
درصد ،آلودگی نوری  2درصد و ســایر آالیندهها دو
درصد کل آلودگیهای زیست محیطی شهر مشهد
را تشــکیل دادهاند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
شــهرداری مشــهد ،محمد پذیــرا گفــت :در پنج ماه
نخســت امســال ،از طریــق بازدیدهــا و گشــتهای
مختلف زیســت محیطی ،بیــش از  17هــزار تخلف
زیستمحیطیدرشهرمشهدشناساییشدو3822
خودروی دودزا به تعمیرگاه منتقل شدند .وی افزود:
کالن شهرهای کشــور از جمله شهر مشهد با معضل
آلودگی هــوا به عنــوان چهارمین عامــل خطر مرگ
و میر در دنیا مواجه هســتند و ابعــاد مختلف زندگی
شــهروندان تحت تاثیــر ایــن خطر زیســت محیطی
قرار گرفته اســت .پذیرا تصریح کرد :همین موضوع
باعث شــده تا برخورد بــا منابع آالیندههای زیســت
محیطی به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای حوزه
معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد مورد توجه
ویژهای قرار گیرد .وی با اشاره به این که از تعداد کل
تخلفهای زیســت محیطی صورت گرفته از ابتدای
امسال تاکنون 14 ،هزار مورد مربوط به خودروهای
دودزا بوده است ،گفت :از این تعداد 10هزار دستگاه
فاقد معاینه فنی بودنــد که اخطار تهیــه معاینه فنی
به آن ها ابالغ شــد و بیش از  3000خــودرو به دلیل
دودزا بودن به تعمیرگاه منتقل شدند.

دالر ارزان شد ،پروازهای اربعین ارزان نشد

نظــارت ،تکلیف قانونــی نــدارد .وی تصریح
کرد:البتهباتوجهبهحضورساالنه 30میلیون
زائر در شهر مشهد ،تعزیرات فراقانونی عمل
کرده و مــا یکــی از نیروهای خــود را با عنوان
قاضی شعبه سیار برای بازرسی در شهر قرار دادهایم که پروندههای خوبی
هم در این خصوص تشکیل شده است .وی افزود :از ابتدای امسال تاکنون
حدود  18هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده
که در خصوص بهداشت ،دارو و درمان ،خدمات و قاچاق کاال بوده است.

با وجود کاهش قیمت دالر در مقایســه با ایام محرم و صفر سال گذشته،
قیمــت پروازهــای رفت و برگشــت اربعیــن از مقصد مشــهد همــان دو
میلیون و  800هزار تومان ســال گذشــته اعالم شده اســت .به گزارش
تســنیم ،قیمت بلیت پروازهای اربعین از مقصدمشــهد ،ســال گذشته
 2.8میلیون تومان بود که امســال تغییر نکرده اســت .در حالی که نرخ
دالر به عنوان یکی از مولفه های مهم در نرخ بلیت هواپیما در ایام مشابه
ســال گذشــته حدود  15هزار تومان بود و امســال به حــدود  11هزار و
 300تومان کاهش یافته است« .مقصود اسعدی سامانی» دبیر انجمن

شرکتهای هواپیمایی کشور در گفتوگو با
تسنیم با اعالم نرخ بلیت های امسال گفت:
نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد-بغداد
و مشهد-نجف دو میلیون و  800هزار تومان و قیمت بلیت یک طرفه آن
 1.4میلیون تومان است.اگرچه برخی مسئوالن تفاوت نرخ ارز نیمایی را
دلیل این امر میدانند ،اما اختالفات اخیر بین ســازمان تعزیرات و شرکت
های هواپیمایی نشــان میدهــد نرخ فعلــی پروازها منطقی نیســت و باید
کاهش یابد.

اخبار

آمار  5ماهه از ادامه رکود بازار مسکن و انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها حکایت دارد

کاهش 60درصدی معامالت مسکن در مشهد
رکود در بازار مســکن و رونــد نزولی قیمت ها
ادامه دارد و وضعیت بازار نشــان می دهد که
متقاضیــان مســکن همچنان منتظــر کاهش
بیشتر قیمت ها هســتند .به گزارش خراسان
رضــوی ،اوایل مرداد بــود که رئیــس اتحادیه
مشــاوران امــاک مشــهد در گفــت وگــو بــا
خراسان رضوی ،از به صفر رسیدن معامالت
و کاهش  20درصدی قیمت ها خبر داده بود.
«علی مــرادزاده» این نکته را هــم گفته بود که
به نظر می رســد رکود بازار و کاهش قیمت ها
همچنان ادامه داشــته باشــد .حــاال آمارهای
ارائه شــده از میزان معامالت بازار مســکن در
مشــهد نشــان می دهد ،تعداد معامالت طی
پنج ماه امسال در مقایسه با سال گذشته60 ،
درصدکاهشیافتهاست.اینیعنیمتقاضیان
مسکن همچنان منتظر کاهش بیشتر قیمت

ها هستند .رئیس اتحادیه مشاوران معامالت
امالک مشــهد در این باره گفت :میزان خرید
و فروش مســکن در بازار این کالن شهر ظرف
پنج مــاه امســال در مقایســه بــا مدت مشــابه
ســال گذشــته  ۶۰درصد کاهش یافته است.
مــرادزاده در گفــت و گو بــا ایرنا افزود :ســال
گذشــته از زمان افزایش تــورم و رونــد گرانی
مواد اولیه ســاخت مســکن قیمت ها در بازار
مسکن ســیر صعودی پیدا کرد و بر این اساس
قیمت کنونی مســکن در بازار نســبت به سال
 ۱۳۹۶به طور میانگین  ۱۴۷درصد افزایش
یافته و به همان نسبت معامالت مسکن نیز به
دلیل گرانی قیمت ها رو به کاهش رفته است.
وی گفت :همچنین ســیر صعودی نرخ اجاره
مســکن ظرف همین مــدت رونــدی اجتناب
ناپذیر و رو به رشد داشته است.

رئیساتحادیهکیفوکفشمشهداعالمکرد:

•رشد  150درصدی قیمت زمین و 120
درصدی مصالح ساختمانی

دبیر انجمن انبوه ســازان مسکن خراسان
رضوی هم با اشــاره بــه افزایــش نامتعارف
قیمت مسکن طی  18ماه گذشته گفت :در
یک سال و نیم گذشته ،قیمت زمین حدود
 150درصــد و قیمت مصالح ســاختمانی
حدود120درصد افزایش داشــته اســت.
«نعمت ا ...ظریف» در گفتوگو با ایســنا با
نقد عملکرد دولت در اجرا نکردن طرحهای
مسکن مهر و مسکن اجتماعی ،اظهار کرد:
طی پنج ســال گذشــته دولت راهبــردی با
عنوان مسکن مهر برای رونق صنعت مسکن
اتخاذ کرده بود که متاســفانه این طرح پس
از گذشت پنج سال مغفول ماند .همچنین
دولت تصمیم داشت پروژه مسکن مهر را به

  کشف۴۵۳میلیون ریال کاالی قاچاق  15هکتار از اراضی تندوره در آتش
در تربت جام
حقدادی -فرمانــده انتظامی تربــت جام گفــت :ماموران
انتظامی ایستگاه ایســت و بازرسی شــهید عزتی هنگام
کنترل خودروهای عبوری در محور تربت جام به فریمان
به یک دســتگاه وانت مــزدا ودو خــودروی ســواری پراید
مشکوک شدند که پس از بازرسی آن انواع کاالی قاچاق از
جمله پارچه ،باتری ،دستبند ،انگشتر ،لباس ،چای ،زیره
و ...کشــف کردند .ســرهنگ کیانی افزود :ارزش ریالی
کاالی کشف شده  ۴۵۳میلیون و ۲۰۰هزار ریال برآورد
شده است .درادامه خودروها توقیف و سه متهم دستگیر و
پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

اقتصادی

رئیس حفاظت محیط زیست درگز از آتش سوزی حدود ۱۵هکتار
از مراتع منطقه حفاظت شده تندوره خبرداد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،حســین اصالحی در این باره گفت :در بررسیهای
اولیه محرز شــد با توجه به منطقه وقوع حریق  ،علت و منشأ آتش
سوزی سهل انگاری مســافران در منطقه «علی بالغ» بوده است
که ارتفاع منطقه و وزش باد نیز ســبب گسترش آتش شده است و
در نهایت پس از شش ساعت تالش محیط بانان و نیروهای حاضر
در محل آتش کام ً
ال مهار شــد.وی ضمن قدردانــی از تالشهای
صورت گرفته برای مهار آتش گفت :متاســفانه حدود  ۱۵هکتار
از پوشــش گیاهی منطقه حفاظت شده تندوره شــامل  ۳۵اصله
درخت ارس و تعداد  ۲۰اصله درختچه جنگلی در آتش سوخت.

اتمام برساند و سپس طرح مسکن اجتماعی
را که متولی آن اداره راه و شهرسازی است
آغاز کند که متاسفانه موفق نشد.
•باید ساالنه  75هزار واحد مسکن در
استان عرضه شود

ظریف ادامه داد  :براساس تقاضای جامعه،
ســاالنه  75هزار واحد در استان خراسان
باید عرضه شود که ظرف پنج سال گذشته
با همــکاری بخــش خصوصی و مــردم یک
سوم این آمار اجرایی شده است .وی افزود:
با توجه بــه رویکــرد دولت و هــدف گذاری
ســال رونق تولیــد ملــی ،وزارت مســکن و
شهرســازی در تالش است اهتمام ویژهای
برای تحرک بخشــیدن به تولید مسکن در
کشور به خرج دهد.

بیمارستان خلیل آباد مرکز ارجاع چشم
پزشکیترشیز
حســین نوری /مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان خلیل آبــاد گفت:
بیمارســتان خاتم االنبیــا (ص) خلیل آبــاد به عنــوان مرکز ارجاع
چشــم پزشــکی ترشــیز کهن خواهد بود و مردم شهرســتان های
کاشمر و بردســکن می توانند از خدمات چشــم پزشکی با حضور
متخصصان چشم در بیمارســتان خلیل آباد بهره مند شوند .سید
محمد هاشمی افزود :اولین عمل چشم با حضور متخصص چشم
وکادرمجربدربیمارستان خاتماالنبیا(ص) خلیلآبادباموفقیت
انجام شد.هاشمی بیان کرد :بیمارستان خاتم االنبیا(ص) خلیل
آباد طبق چارت سازمانی از چهار بخش داخلی ،جراحی ،بستری
و زنان تشکیل شده که هر بخش هشت تخت دارد.

افزایش 5برابری قیمت محصوالت
چرمی طی 3سال گذشته
رئیــس اتحادیــه کیــف و کفــش مشــهد گفــت:
محصوالتصنعتچرمازسال ۹۵تاکنونپنجبرابر
افزایش قیمت داشته است .دلیل اصلی این است
که مدیریــت و نظارت قــوی در داخل کشــور وجود
ندارد« .اسماعیل پورمالئکه» در گفت و گو با باشگاه
خبرنگاران افزود ۶۰:درصد مواد اولیه صنعت چرم
ما وارداتی است که این امر و افزایش نرخ ارز سبب
باال رفتن قیمت کیف و کفش در مشهد شده است.
وی با بیان این که هزینه تولید کفش داخلی آن قدر
باالســت که مردم از خرید آن صرف نظر میکنند،
ادامه داد :باید بازار را از داخل مدیریت کرد و این از
وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان
صمت اســت و تا این همــکاری و ورود دســتگاه ها
برای حمایت از تولید داخل صورت نگیرد قطعا این
مشکل نیز رفع نخواهد شد.

توزیع 550جوعلوفهایبیندامداران

مقصودی  -با هدف تامین علوفه مورد نیاز دامداران
و با پیگیری های انجام شــده ،مقــدار  550تن جو
علوفه از سوی جهاد کشاورزی خریداری شده و قرار
است بین دامداران درگزی توزیع شود .مدیر جهاد
کشــاورزی درگز با اعالم این خبر گفت :این مقدار
جو خریداری شــده با نرخ مصــوب در مراکز بخش
ها توزیع و به دامداران تحویل خواهد شــد .مهدی
خالقی افزود :با برنامه ریزی انجام شده ،براساس
نیاز دامداران جو علوفه ای توزیع خواهد شــد و هم
اکنون مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

