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معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان گفت :افزون بر
 ۴۰۸هزار تن نهاده دامی شــامل «سویا،
ذرت و جو» امسال در استان توزیع شده و
در اختیار دامــداران و پرورشدهندگان
طیور قرار گرفته اســت .مجیــد جعفری
در گفت و گو با ایرنا حجم میانگین تامین
نهادهها را برای دامپــروران و طیورداران
در خراســان رضوی ۵۳درصد نیاز آن ها
ذکر و بــدون اشــاره به عددی مشــخص،
اظهارکرد:میزاننهادههایدامیتامین
و توزیع شده در اســتان باالتر از میانگین
کشــوری اســت .وی بر پیگیری مســتمر
مسئوالن جهاد کشاورزی استان و توجه
ویژهدولتبهتامیننهادههایدامیمورد
نیازخراسانرضویتاکیدوبیانکرد:این
روندموجبشدهتاحجمتامیننهادههای
دامی برای این استان بیشتر از میانگین
کشوریباشد.

آغاز برداشت زعفران از171
هکتاراراضیشهرستانجوین
شــمس آبــادی /مدیرجهاد کشــاورزی
شهرستان جوین از برداشت گل زعفران
ازسطح 171هکتارازاراضیقابلکشت
اینشهرستان خبرداد.قارزی بابیاناین
کهبرداشت ُگلزعفراندراینشهرستان
از اواخــر مهرمــاه آغاز مــی شــود ،افزود:
سطح زیرکشت این محصول در مقایسه
با ســال گذشــته 6هکتار افزایش یافته و
به  171هکتار رســیده اســت.علی اکبر
قارزی با اشــاره بــه برداشــت میانگین3
کیلو گــرم زعفران خشــک در هــر هکتار
پیشبینیکرد امسالباسطحزیرکشت
 171هکتــاری حــدود 513کیلوگــرم
زعفراندراینشهرستانتولیدوروانهبازار
مصرف شود.وی با اشاره به این که زمین
های حاصل خیــز در جوین برای کشــت
زعفرانمناسباست،اظهارکرد:بازدهی
اقتصادی عملکــرد ُگل دهــی زعفران از
سال دوم کشت پیاز آغاز می شود و تا پنج
وهفتسالمتوالیادامهدارد.

دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی معظــم کل قوا
گفت :امنیت مرزها که با توســعه ارتباط تنگاتنگی
دارد باید بــه عنوان مهم ترین ماموریــت دولت ها و
حکومت ها مورد توجه قرار گیرد .به گزارش ایرنا،
سردار سرلشکر پاسدار ســید یحیی رحیم صفوی
روز گذشــته در ارتبــاط تصویــری بــا همایش ملی
ابعاد نظری و کاربردی توسعه پایدار مناطق مرزی
با رویکرد آمایشــی در مشــهد افزود :امنیت مرزها
چه در ابعاد برون مرزی و چــه در ابعاد درون مرزی
یکی از اساســی ترین اهداف حکومت ها به شــمار
می رود که در آموزههای دینی نیز بر آن تاکید شده
است .وی با اشــاره به تاثیرات عوامل محیط ملی،
منطقــه ای و بیــن المللی بــر امنیت مرزهــا افزود:
در خصوص آثار محیــط ملی کشــورها  ،مهم ترین
عامل در امنیــت و توســعه مرزها  ،راهبــرد امنیت

ملی دولــت هــا و حکومت هاســت .رحیــم صفوی
افــزود :راهبردهــای حکومت ها مســائل مختلفی
نظیر رســیدگی به وضعیــت فرهنگــی ،اقتصادی
و بخش نیروهای مســلح ،آرایش نیروهای مســلح
و ســاز و کارها در خصــوص امنیت مرزها را شــامل
می شود .وی افزود :سیاســت خارجی کشورها در
ارتباط با کشورهای همســایه از راهبردهای دیگر
به شمار می رود و این که دولت ملی با همسایگان
چگونه روابط و تعامل سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی
و فرهنگــی برقرار مــی کند .رحیم صفــوی تصریح
کرد :قــدرت اقتصــادی و قــدرت فرهنگی کشــور
و ویژگــی هــای فرهنگــی و تمدنــی و خصوصیات
مرزنشــینان از دیگر عوامــل تاثیر گــذار در امنیت
مرزها محسوب می شود .وی داشتن طرح آمایش
سرزمینی در درازمدت را از اقدامات مهم در زمینه

امنیت و توســعه مرزها بیان کرد و افزود :ســازمان
برنامه و بودجه تدوین ســند آمایش سرزمین برای
ســال های آینــده را در دســت تهیــه دارد.فرمانده
مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران
نیز از طریــق ویدئوکنفرانس در این همایش گفت:
حاکمیت و مجموعه مرزبانی تامین امنیت مرزهای
کشــور و اســتیفای حقــوق مرزنشــینان را در کنار
یکدیگر بر عهده دارند .سردار احمدعلی گودرزی
افزود :حقوق مرزنشینان شامل تامین امنیت ،امور
اقتصادی ،اجتماعی و حتی فعالیت های کشاورزی
و در یک کالم همه ابعاد مختلف زندگی مرزنشینی
اســت  .وی تامین زندگــی اقتصادی مرزنشــینان
در مناطق مختلف مرزی کشــور را متفاوت دانست
و گفــت :نوع حضــور مرزبانــی در مناطــق مختلف
مراقبتی ،عملیاتی در قالــب نیروهای عمل کننده

و یگان های احتیاط ،نیروی واکنش سریع تکاوری
و دیگر یگان ها تعریف شــده و این اجــرای وظایف،
متناســب با وضعیت مرز در اســتان های خراسان،
سیستان و بلوچستان ،شمال غرب کشور و مرزهای
دریایی شمال اســت .فرمانده مرزبانی ناجا گفت:
بر اســاس این تنوع فعالیت و گســتردگی ،مطابق
تدابیر رهبر معظم انقالب ،ساختار جدید مرزبانی
ابالغ شد تا این سازمان در طول هشت هزار و ۷۵۵
کیلومتــر مرزهای آبــی و خاکی کشــور گســترش
یابد .فرمانده مرزبانی ناجــا برخی قوانین کهنه در
حوزه مرز را بدون اثر بازدارندگی دانســت و گفت:
متجاوز مرزی در عراق پنج ســال زندانــی دارد اما
در کشور ما جریمه نقدی ناچیزی میشود و همین
ناکارآمدی در خصوص قوانین سالح و مهمات نیز
صدق می کند.

وعده معاون استاندار برای تامین نیاز صنف و صنعت به روغن
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری گفت :با حل مشــکل حمل و
نقل روغن مربــوط به ســهمیه واحدهای
تولیدی اســتان از بنادر کشور و توزیع یک
محمولهجدیدروغن،سهمیهموردنیازاین
محصولبرایبخشصنعتوبخشصنف
به ویژه قنادان تامین میشود .به گزارش
روابطعمومیاستانداری،رسولیاندرپی
اعتراض صنف قنادان به کمبود روغن در
نشستکارگروهتنظیمبازاراستانافزود:
مشکلحملسهمیهروغنکارخانجاتدر
نشستی در استانداری با حضور متولیان
مربوط و صاحبان واحدها بررســی شــده
استواینمشکلدرکمترینزمانممکن
برطرفمیشود.ویافزود:صنفقنادیبا
مشکلزیادیدرتامینروغنمواجهاست
کهایننیازازطریقتوزیعسهمیهجدیدی
از روغن که توسط یکی از شرکت ها تامین
شده،محققخواهدشد.
•محدودیت خروج گوشت قرمز و
مرغ از استان لغو شد

همچنین کارگــروه تنظیم بازار اســتان با
هــدف حمایــت از دامــداران و واحدهای

بستهبندیگوشتوکشتارگاههاواجرای
مصوبات تنظیم بــازار کشــور محدودیت
 ۱۰روزه خــروج گوشــت قرمــز و گوشــت
مرغ از اســتان را لغو کرد .رسولیان در این
زمینه گفت :خروج دام ســبک و ســنگین
از خراســان رضوی همچنــان محدودیت
دارد.ویبابیاناینکهبخشیازدامسبک
وسنگینخراسانرضویبهصورتقاچاق
از استان خارج میشــود ،برخورد قانونی
متولیاندستگاههاینظارتیباقاچاقدام
را خواســتار شــد .وی تصریح کرد :قیمت
گوشت ســفید و قرمز در اســتان نسبت به
ســایر نقاط کشــور پایین تر اســت.اورانی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز
در این نشســت به تشــریح دالیل افزایش
خروج دام از اســتان اشــاره کــرد و گفت:
بخش زیادی از گوشــت قرمــز وارداتی به
کشــور در اســتان تهران مصرف میشود
بنابراینگوشتایناستانمصارفزیادی
در کشــور دارد .وی افــزود :در هفــت مــاه
نخست پارســال ۱۹هزار دام در خراسان
رضوی کشــتار شــد در حالی که در مدت
مشــابه امســال این میزان کشــتار به ۲۹
هزارراسرسیدهاست.امیرزادهجانشین

صفحه3

جامعه

در نشست کارگروه تنظیم بازار استان مطرح شد

معاونتاموردامیجهادکشاورزیاستان
نیز گفــت :خراســان رضوی بــا تولید۸۳
هزار تن گوشــت قرمز ،رتبه نخست تولید
این نوع گوشت در کل کشور را دارد و نیاز
آن در ســال  ۷۲هزار تن و ســرانه مصرف
آن بین  ۱۰تا  ۱۲کیلوگرم است بنابراین
بخشــی از گوشــت قرمز تولیدی اســتان
یعنیساالنهبین ۱۵تا ۲۰هزارتنگوشت
قرمز اضافه است.شریعتی ،مدیر کل دام
پزشکی اســتان هم در این نشست گفت:
ممنوعیتچندروزهبرایخروجدامومرغ
زنده و گوشــت قرمز باعــث افزایش دالل
بازی ها ،اعتراض دامداران در شهرستان
های مختلف و همچنین اعتراض اســتان
هایی شــد که دام و گوشــت قرمز خــود را
از خراســان رضــوی تامیــن میکردنــد.
همچنینمرتضیمدنی،مدیرکلتعزیرات
حکومتیخراسانرضویگفت:ممنوعیت
خروج دام از اســتان با دستورالعمل ستاد
مقابله با قاچاق کاال و ارز کشور در تعارض
اســت و برخی گزارش ها حاکی از قاچاق
دام از این اســتان به اســتان هــای غربی و
جنوبی کشــور اســت زیرا نرخ ارز افزایش
یافتــه و قاچــاق دام صرفه اقتصــادی پیدا

تورم حدود
100درصدی
هزینهحمل
و نقل دراستان
اخبار
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معاونسازمانجهادکشاورزیاستان
اعالمکرد:

توزیع ۴۰۸هزار تن نهاده
دامی در استان طی امسال
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افزایش سطح زیر کشت
محصوالت استاندارد
کشاورزی در تایباد
مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت :در
ســال زراعی جاری ســطح زیر کشــت
محصوالت اســتاندارد و ســالم در این
شهرســتان مرزی بــه  ۱۰هــزار هکتار
رسید که نســبت به پارسال  ۲۵درصد
بیشــتر اســت.محمد میری در گفت و
گو با ایرنا افزود« :طرح تولید محصول
سالم» هماینک در مزارع کشت «پنبه،
زعفــران ،خربــزه ،زیــره ،زرشــک» و
همچنیــن باغ های «پســته ،بــه و انواع
سبزی و صیفی جات» شهرستان تایباد
در حال اجراست.وی «کاهش مصرف
سموم ،کاهش هزینه های کشاورزی و
کمک به ســامت جامعه» را از مزایای
طرح تولید محصول ســالم ذکر و بیان
کرد ۲۰ :درصد مزارع و باغ های تایباد
بــه تولیــد محصــول ســالم اختصاص
یافته است.

تحویل17دستگاهتراکتور
بهکشاورزانفیروزهای
ازابتدایسال
کرده اســت.علی غفــوری مقــدم ،معاون
بازرگانیوتوسعهتجارتسازمانصنعت،
معدنوتجارتاستانهمدرنشستتنظیم
بازار گفــت :در ۱۰روز اخیر که خروج دام
زنده و گوشــت قرمز از استان ممنوع شد،
قیمت دام و گوشت در کل کشور به سبب
کاهشتخصیصنهادهبهدامدار،افزایش
یافت و تغییر نــرخ کاالی مزبــور ارتباطی
به اعمال ممنوعیت در این اســتان ندارد.
وی همچنین با اشــاره به اعتراض قنادان
مشــهدی درباره کمبود روغن و آرد گفت:
روغن صنف قنادان تاکنون تامین نشــده
و از  ۱۲مهرمــاه چندیــن مرتبــه مکاتبه با
مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانو
رئیسستادتنظیمبازارکشوربرایتامین
روغنانجامشدهامانتیجهایدرپینداشته
است .وی اظهار کرد :اگر روغن مورد نیاز

صنفقنادیتامیننشودنتایجخوبیبرای
این صنف در پی نخواهد داشت.رجوعی
رئیــس اداره بازرگانــی داخلی ســازمان
صمت اســتان نیــز در این نشســت گفت:
تاکنونطیدومرحلهازسویستادتنظیم
بازار کشــور روغن برای سه بخش خانوار،
صنف و صنعت استان اختصاص یافته اما
بهطورکاملتامیننشدهاست.نوریمدیر
کلغلهوخدماتبازرگانیخراسانرضوی
نیزگفت:ازروغنطرحتنظیمبازارمتعلق
بهاستان ۳۰،هزارتنسهمیهخانوارو۲۰
هزار تن ســهمیه صنف و صنعت است که
حوالهآن هاصادرشدهوواحدهایتولیدی
هزینه آن را واریز و بخش خانوار نیز پول آن
را پرداخت کــرده اند اما حمــل آن از بندر
عباس و بندر امام خمینی (ره) به اســتان
دچارمشکلشدهاست.

گلســتانی /مدیر جهــاد کشــاورزی
شهرســتان فیروزه گفت:یکی از برنامه
های محــوری جهــاد کشــاورزی ،ورود
فناوری نو به حوزه کشاورزی بوده است
و به منظور مکانیزه کردن کشــاورزی و
افزایش کیفیت محصوالت60 ،میلیارد
ریــال تســهیالت بــا نــرخ 14درصــد و
بازپرداخت 5ســاله برای کشاورزان در
نظر گرفته شد.
مهنــدس کلیــدری اظهــار کــرد :
۲۳میلیارد ریال تسهیالت17،دستگاه
تراکتــور و بیــش از 40نــوع ادوات
کشاورزی از ابتدای سال تاکنون تحویل
کشــاورزان فیروزه ای شــده است.وی
افزود :جهاد کشاورزی فیروزه آمادگی
داردکشاورزانی راکه به منظور بازدهی
بیشتر و استفاده از فناوری روز تقاضای
دریافت تسهیالت دارند ،همراهی کند.

