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گزارش

افزایش 10هزارتومانی قیمت مرغ در یک روز

خبر

گزارشی درباره پروژه رفع نواقص محور حادثه خیز استان

پیشرفت 12درصدی دو بانده شدن
محور سبزوار -جوین

تفویضاختیارارائهبرنامه
اجراییتکمیلقطعهاولباند
دوممحورسبزوار–جوینبه
راهوشهرسازیخراسانرضوی

• 39فوتی در  20ماه اخیر در محور سبزوار
 -جوین

سـرهنگ مهـدی ایزدپنـاه  ،رئیـس پلیـس راه
سـبزوار دربـاره آمـار تصادفـات محـور سـبزوار
– جویـن در سـال گذشـته و هشـت مـاه نخسـت
امسـال  ،بـه خراسـان رضـوی گفـت :در سـال
گذشـته  44فقـره تصـادف در محـدوده حـوزه
اسـتحفاظی شهرسـتان سـبزوار رخ داد کـه
متاسـفانه  23نفـر از هموطنـان عزیزمـان جـان
خـود را از دسـت دادنـد و  51نفـر دیگـر مصـدوم
شـدند .وی افـزود :از ابتـدای امسـال تاکنـون
نیـز بـا وجـود کاهـش ترددهـا  27فقـره تصـادف
در حـوزه اسـتحفاظی محـور سـبزوار – جویـن به
وقـوع پیوسـته کـه منجـر بـه جـان باختـن  16نفر
از هموطنان و مصدوم شـدن  28نفر شده است.
بـه گفتـه رئیـس پلیـس راه سـبزوار ،ایـن محـور
دارای نواقـص زیربنایـی و روبنایـی اسـت.
•تنها  10کیلومتر ابتدایی پروژه در اختیار
اداره کل راه و شهرسازی استان است

معـاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و
شهرسـازی خراسـان رضـوی نیـز در گفـت وگـو

با خراسـان رضـوی خاطـر نشـان کـرد :متولی
اجـرای پـروژه دو بانده شـدن محـور سـبزوار -
اسفراین شرکت سـاخت و توسـعه حمل و نقل
کشـور اسـت اما مجوز داده شده اسـت که 10
کیلومتـر ابتدایـی پـروژه توسـط اداره کل راه
و شهرسـازی خراسـان رضـوی انجـام شـود.
محمـد پارسـا بـا بیـان ایـن کـه رقـم قـرارداد
بـرای  10کیلومتـر ابتدایـی پـروژه از سـمت
سـبزوار حـدود  44میلیـارد تومـان اسـت و در
خـرداد امسـال مناقصـه برگـزار شـد ،افـزود:
شـهریور آغـاز پـروژه بـود و پـروژه در شـرایط
فعلـی  12درصـد پیشـرفت دارد که نسـبت به
برنامـه زمـان بندی جلـو اسـت .وی بـا تاکید بر
ایـن کـه در مـدت  30مـاه بایـد پـروژه بـه پایـان
برسـد ،بیـان کـرد :اعتبـار سـال گذشـته 11
میلیـارد تومان بـوده و امسـال نیـز  15میلیارد
تومان اعتبار در نظر گرفته شـده است .معاون
مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسازی
خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه مشـکالت پیش
روی پـروژه ،ادامـه داد :در ابتـدا اراضی ارتش
جمهـوری اسلامی در حریـم راه اسـت و بـا
همکاری فرمانداری سـبزوار در حال پیگیری
هسـتیم و اگـر اعتبـار مـورد نیـاز تامیـن شـود،
در همـان  30مـاه وعـده داده شـده پـروژه بـه
پایـان مـی رسـد .پارسـا در پاسـخ بـه خراسـان
دربـاره اتفاقـات صـورت گرفتـه پس از دسـتور
وزیـر راه و شهرسـازی و نامه فرمانـده انتظامی
در خصـوص حادثـه خیـز بـودن محـور بیـان
کـرد :زمانی کـه دسـتور آقـای وزیر ابالغ شـد،
بحـث مطالعـات پـروژه بـا فوریـت انجـام شـد و
اعتبارات آن نیز با سـرعت بیشـتری جذب شد
که پـروژه پیش بـرود .وی ابـراز امیـدواری کرد
کـه اگـر پیگیـری هـا ادامـه داشـته باشـد ایـن
قطعـه بـا سـرعت بیشـتری تکمیـل مـی شـود.
معـاون اداره کل راه و شهرسـازی خراسـان
رضـوی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بقیـه قطعـه هـای
پـروژه دوبانـده شـدن پـروژه سـبزوار – جوین و
اسـفراین در اختیار اداره کل راه و شهرسـازی
خراسـان رضـوی نیسـت ،افـزود :بـرای دیگـر
قطعـه هـای پـروژه مکاتبـه کـرده ایـم .پارسـا
دربـاره دالیـل واگـذاری تنهـا  10کیلومتـر
ابتدایـی پـروژه بـه اداره کل راه و شهرسـازی
خراسـان رضـوی گفـت :نزدیکـی بـه شـهر،
سـاخت و سـازهای حریـم محـور ،قرارگیـری
قسـمتی از ورودی شهر در شـیب و حادثه خیز
بـودن ورودی شـهرها از دالیـل واگـذاری ایـن
پروژه به اداره کل راه و شهرسـازی بوده است.
•ضرورت تعیین تکلیف قطعه های بعدی

تعییـن تکلیـف قطعـه هـای بعـدی پـروژه بـه
دلیـل حادثـه خیـز بـودن محـور سـبزوار –
جویـن و اسـفراین و اتصـال اسـتان خراسـان
رضـوی بـه خراسـان شـمالی ضـروری اسـت
و بـه غیـر از  10کیلومتـر ابتدایـی پـروژه که به
راه وشهرسازی اسـتان واگذارشـده است  ،در
بقیه قطعـه هـا پیگیری هـای فـوری بـرای آغاز
عملیات اجرایی باید در دسـتور کار وزارت راه
و شهرسـازی قـرار گیـرد.

مرغ 35هزارتومانی
نوبراست!

معاون استاندار 1300 :تن مرغ منجمد  15هزار تومانی برای تنظیم بازار توزیع میشود
قیمت هــر کیلو مرغ در بازار مشــهد
طــی یــک روز بــا افزایــش قیمت 10
هزارتومانی از حدود  26هزار تومان
به  36هزار تومان رسیده که حداقل
 14هزار تومان باالتر از قیمت مصوب
است.

گزارش
حمیدی

به گزارش خراسان رضوی ،درحالیکه ستاد
تنظیم بازار یک ماه پیش بود که برای حمایت
از مرغداران قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم را
از  12800تومان به  20400تومان افزایش
داد و قیمت این محصول در بازار طی هفتهها
و روزهای گذشــته با تلورانــس 3هزارتومانی
بین  22تا  25هزار تومان در بازار مشهد عرضه عالوه بر این ،قیمت هر کیلو مرغ در ســطح شهر
میشد .طوری که روز شنبه اول آذر قیمت هر مشــهد به کیلویــی  37هــزار تومان هم رســیده
کیلو مرغ در بازار استقالل مشــهد بین  23تا است .هرچند قیمت دیگر محصوالت پروتئینی
مانند گوشت گوسفند و گوساله افزایش چندانی
 26هزارتومان عرضه میشد.
اما بررسیهای روز گذشــته خراسان رضوی نداشــته و قیمت هر کیلو الشــه گوســفند به 99
از میادیــن و فروشــگاههای عرضــه گوشــت هزار تومان و راســته گوســفندی بــه  115هزار
مرغ در مشــهد حاکی از افزایــش حداقل  10تومان و قیمت هر کیلو گوشــت راســته گوســاله
هزارتومانی این محصول طی یک روز یعنی از نیز به کیلویی  105هزار تومان رسیده است که
یکم تا دوم آذر بوده اســت .طوری که هر کیلو نسبت به چند روز گذشته افزایش قیمت چندانی
گوشــت مرغ در بازار استقالل مشهد بین  34نداشته و بعض ًا نسبت به ماههای گذشته کاهش
هم داشته است.
تا  35هــزار تومان
قیمتگذاری شده
•تا  10روز آینده
اســت .فروشــنده
این وضع حاکم
یکی از فروشگاهها پیشبینیماایناستکهاین
است
کــه خــود از ایــن
بازار
بر
آینده
روز
10
تا
وضعیت
بــــروغــــنــــی رئــیــس
قیمت شاکی بوده
هــــیــــئــــتمــــدیــــره
اســت به خراســان مرغ حاکم خواهد بود و بعد از آن
مــرغــداریهــای مرغ
رضــوی میگوید :روال عادی خواهد شد
گوشتی استان درباره
روز گذشــته مــا هر
ایــن افــزایــش قیمت
کیلــو مــرغ را در
بــه خــراســان رضــوی
نهایــت  26هــزار
تومان بــه مــردم میفروختیــم اما امــروز این میگوید :این افزایش قیمت مربوط به کاهش
قیمت  10هزار تومــان افزایش یافته اســت و جوجه ریزی در یک برهه زمانی دو هفته ابتدایی
خودمان هم شــوکه شــدهایم زیرا وقتی برای مهر است که نتیجه این کاهش جوجه ریزی امروز
در بازار نمایان شده است .در واقع به دلیل این
تهیه مرغ امروز به مرغداریها مراجعه کردیم
یا مرغ وجود نداشــت یا مرغدار بــه دلیل نبود که در نیمه اول مهر مرغدار از نظر نهاده دامی
نهاده دامــی قیمتهای اینچنینــی را اعالم تأمین نمیشد ترس از جوجه ریزی داشته اما در
نیمه دوم مهر و آبان با تأمین نهاده دامی وضعیت
کرد.

عکس تزئینی است

به دنبال پیگیری های مسـتمر روزنامه خراسـان
دربـاره ضـرورت رفـع نواقـص و تعریـض جـاده
حادثـه خیـز سـبزوار – جویـن و اسـفراین و پـس
از نامـه فرمانـده نیـروی انتظامـی کشـور بـه وزیـر
راه وشهرسـازی دربـاره ضـرورت برطـرف کردن
مشـکالت و نواقـص ایـن محـور حادثـه خیـز
طبـق اطالعـات ارائـه شـده بـرای ارائـه برنامـه
اجرایی تکمیل قطعه اول باند دوم محور سـبزوار
– جوین و اسـفراین بـه اداره کل راه و شهرسـازی
خراسـان رضـوی تفویـض اختیار شـده اسـت .به
گـزارش خراسـان رضـوی ،بـر مبنـای اطالعـات
منـدرج در نامـه شـماره  1/126919خیـرا...
خادمـی معـاون وزیـر و مدیرعامـل شـرکت مـادر
تخصصـی سـاخت و توسـعه زیربناهـای حمـل و
نقـل کشـور کـه در مـورخ  29مهـر  99بـه حـوزه
وزارتی ارسـال شـده  ،مدیـرکل راه و شهرسـازی
خراسـان رضـوی مکلـف شـده اسـت برنامـه
اجرایی خـود را بـرای تکمیـل این پـروژه بـه دفتر
وزارتی ارسـال کند .در بخش رونوشت های این
نامـه همچنیـن بـه اعتبـار مناسـبی اشـاره شـده
کـه بـه پیمانـکار مربـوط پرداخـت شـده اسـت .با
توجـه بـه ایـن کـه در هفتـه هـای اخیـر تسـریع در
رفـع نقـص و تعریـض محـور مذکـور مـورد تأکیـد
و توجـه فرمانـده انتظامـی کشـور ،وزیـر راه و
شهرسـازی و معاونـان او و نیـز پیگیـری و مطالبـه
روزنامـه خراسـان قـرار گرفته اسـت ،انتظـار می
رود مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی
کـه اکنـون پـس از ایـن تفویـض اختیـار از قـدرت
اجرایـی الزم برخـوردار اسـت ،درخصـوص
اعلام برنامـه اجرایـی خـود بـرای تکمیـل ایـن
پـروژه اقـدام و نحـوه هزینـه کـرد اعتبـار پرداخت
شـده را اعلام کند .طـی ماه هـای گذشـته جاده

حادثـه خیـز سـبزوار – جویـن – اسـفراین شـاهد
بروز سـوانح متعـدد رانندگی بـوده که متاسـفانه
منجـر بـه خسـارت هـای جانـی و مالـی فراوانـی
بـه هموطنانمـان شـده اسـت .بـه جـز حادثـه
فاجعـه بـار مـرداد  99کـه منجـر بـه فـوت  14نفر
از هموطنـان عزیزمان شـد ،در ماه هـای اخیر باز
هم حوادث دیگری در این محور به وقوع پیوسته
اسـت کـه ضـرورت توجـه و رسـیدگی فـوری بـه
وضعیـت آن را یـادآوری مـی کنـد.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

جوجه ریزی بهبود یافته است.
وی میافزایــد :پیشبینــی ما این اســت که این
وضعیت تا  10روز آینده بر بازار مرغ حاکم خواهد
بود و بعــد از آن روال عادی خواهد شــد و قیمت
مرغ هم متعادل میشود .زیرا قیمت در بازار مرغ
تابع عرضه و تقاضاست و این قیمت فعلی به دلیل
کمبود مرغ است.
رســولیان جانشــین اســتاندار در کمیته تنظیم
بــازار اســتان در اینبــاره بــه خراســان رضــوی
میگوید :این افزایش قیمت بهصورت کشــوری
و به دلیل کاهش جوجه ریزی بوده و ستاد تنظیم
بازار اســتان تمهیداتی برای کنتــرل قیمت این
محصــول مصــوب کــرده اســت و بدون شــک با
متخلفان برخورد خواهیم کرد.
•توزیع مرغ  15هزار تومانی از امروز

وی میافزایــد :بــرای کنتــرل بــازار از
دوشنبه(امروز) توزیع مرغ منجمد با قیمت 15
هزار تومان بهصورت گســترده در اســتان انجام
خواهــد شــود و حــدود  1300تــن مــرغ تنظیم
بازار توزیع میشود .عالوه بر این سازمان جهاد
کشاورزی مکلف شده اســت زنجیرههای توزیع
مرغ گرم بر اساس قیمت مصوب  20400تومان
را مدیریت کنــد و برای واحدهایــی که همکاری
الزم را انجام ندهند پرونده تشکیل خواهد شد.
البته تصمیمات دیگری هم در ستاد تنظیم بازار
استان برای مدیریت قیمت مرغ اتخاذ شده است
که رسانهای نیستند.

مدیران کل چه خودرویی سوار می شوند؟
دو پرسش از مدیران کل خراسان رضوی پرسیده
شـده تا کمی با سـبک زندگی و سـطح معـاش آنان
بیشـتر آشـنا شـویم ،ایـن کـه چـه خودرویی سـوار
میشـوند و فرزنـدان شـان مشـغول چـه کاری
هسـتند؟ امـا همیـن دو پرسـش سـاده گاهـی آن
قـدر پیچیـده شـده کـه بـه بـی پاسـخ مانـدن بـه
سـوال خبرنـگار ختـم شـده یـا آن قـدر تعجـب آور
اسـت که به دور از ذهن ترین پاسـخ ممکن تبدیل
شـده است.

بـه گـزارش خراسـان رضـوی ،بـا ایـن کـه
فهرسـت امـوال مسـئوالن کشـوری و اسـتانی
در سـازما نهای مربـوط وجـود دارد؛ امـا بـا
توجـه بـه ایـن کـه هیـچ گاه ایـن فهرسـت علنـی
نشـده اسـت ،مـردم هـم نمیداننـد افـرادی
کـه بـه عنـوان مسـئول ،اسـتان و کشـور آنـان را
مدیریـت میکننـد چـه میـزان درآمـد دارنـد و
چگونـه زندگـی میکننـد .حـاال خبرگـزاری
فـارس گزارشـی تهیـه کـرده و بـه سـراغ نـوع
خـودرو و شـغل فرزنـدان مدیـران کل اسـتان
رفتـه اسـت.
حمیدرضـا پوریوسـف ،مدیـرکل بهزیسـتی
خراسـان رضـوی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه
خـودروی شـخصیتان چیسـت و فرزندانتـان بـه
چـه کاری اشـتغال دارنـد ،گفـت :بنـده یـک رنـو
داسـتر دارم و یـک فرزنـدم دانشـجوی سـال اول
پزشـکی و فرزنـد دومـم محصـل اسـت.
محمدرضـا اورانـی ،رئیـس سـازمان جهـاد

کشـاورزی هـم در ایـن خصـوص بیـان کـرد:
خـودروام پـژو  207دنـدهای اسـت .یـک دختـر
خانـهدار دارم ،یـک دختـر دانشـجو و یکـی دیگـر
از فرزندانـم در بخـش خصوصـی فعالیـت دارد.
رسـول فرزادفـر ،دبیـر کمیسـیون برنامـه ریـزی،
هماهنگی و نظـارت بر مبارزه با قاچـاق کاال و ارز
اسـتان دیگـر مدیـری بـود کـه بـه سـراغش رفتیم
.وی در پاسـخ چنین گفت :یک پژو پـارس دارم و
دو فرزنـدم دانشـجوی عمران هسـتند.
•سواالت مشکوک

محسـن عراقـیزاده ،مدیـرکل سـازمان
هواشناسـی پاسـخ داد :یک پـژو پارس مـدل 87
دارم و دو فرزندم در مقطع دبیرسـتان و دبسـتان
مشـغول تحصیـل هسـتند.
قـدر تا ...ابـک ،مدیـرکل راه و شهرسـازی
خراسـان رضـوی تصریـح کـرد :یـک پـژو پـارس
دارم و یک فرزند محصل و یک فرزند چهار سـاله.
افشـین رحیمـی گلخنـدان ،مدیـر کل سـازمان
فنی و حرفهای با بیـان این که یـک فرزند محصل
و یـک فرزنـد کوچـک دارم ،خاطرنشـان کـرد:
خـودروی شـخصی نـدارم و از خـودروی همسـرم
اسـتفاده میکنـم.
•درخواست نامه رسمی

حجـت علی شـایانفر ،مدیـر کل مدیریـت بحران
اسـتان در پاسـخ تصریـح کـرد :نامـه رسـمی
بنویسـید و بـا روابـط عمومـی هماهنـگ کنیـد.

ناصـر فخرموحد ،مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری
خراسان رضوی ضمن اشـاره به این که خودروی
شـخصی ندارم ،بیان کرد :خودروی سـازمانیام
هـم سـمند اسـت.یک فرزنـدم ازدواج کـرده و
نیـروی شـرکتی آمـوزش و پـرورش اسـت و یـک
فرزنـدم محصـل.
محمدتقـی هاشـمی ،مدیـر کل اداره کل امـور
اتبـاع و مهاجریـن خارجـی در پاسـخ بـه پرسـش
خبرنگار فارس گفت :شـماره شما را ندارم .چک
میکنـم و جوابتـان را میدهـم.
•پراید و دیگر هیچ!

حبیـبا ...آسـوده ،مدیـرکل کمیتـه امـداد
امـام خمینـی بـا بیـان ایـن کـه خودرویـم پرایـد
است،پاسـخ داد  :یک فرزند دانشـجو ،یک فرزند
محصـل و یـک فرزنـد کوچـک دارم.
مصطفی نصیـریورگ ،مدیرکل راه آهـن در این
خصـوص اظهـار کـرد :یـک دختـر محصـل دارم و
خودرویـم پـژو پارس اسـت.
سـردار حسـینعلی یوسـفعلیزاده ،مدیـرکل
بنیـاد حفـظ آثـار خراسـان رضـوی در پاسـخ بـه
پرسـش فـارس گفـت :تشـریف بیاورید محـل کار
تـا جوابتـان را بدهـم.
حجـت االسلام احمـدزاده ،مدیـر کل اوقـاف و
امـور خیریـه از دیگـر مدیـران اسـتان اسـت کـه
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش گفـت :خـودروی قابـل
عرضـی نـدارم یـک تیباسـت.یک فرزنـدم طلبـه
اسـت و دیگـری دانشآمـوز.

•پاسخ نمیدهم!

در ادامه به سراغ حسین نیری ،مدیر کل ثبت
احوال رفتیم که پرسش ما را بیپاسخ گذاشت
و گفت :چه ارتباطی دارد؟ پاسخی نمیدهم.
هــمــچــنــیــن احـــمـــد ش ــری ــع ــت ــی ،مـــدیـــر کــل
دام پـــزشـــکـــی گــــفــــت :خـــــــــودروی بــنــده
ه ــای ــم ــاس ــت و دو فــــرزنــــد مــحــصــل دارم.
رضا جمشیدی ،مدیر کل سازمان برنامه و بودجه
هرچند که به این نوع گزارش نوشتن نقد داشت
و این موارد را به تنهایی برای اطالع رسانی در
خصوص مــدل واقعی زندگی مدیران کافی
ندانست  ،امــا گفت :دو فرزند محصل دارم و
خودروی بنده پژو پارس مدل  93است.
همچنین نصرپور ،مدیرکل سازمان صداوسیما
پاسخ داد :یک سمند مدل  91دارم و دو فرزند
دانشجو و یک فرزند کوچک.
• 4فرزند بیکار یک مدیرکل!

همچنین حجت االسالم حسین معصومی ،مدیر
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هم گفت :یک
سمند مدل  93دارم و چهار فرزند که همگی
بیکار هستند.
در ادامــــه بــه ســـراغ عــلــی رســولــیــان ،مــعــاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضـــوی رفــتــیــم ،وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه یک
خودروی سمند دارم ،گفت :یک فرزند محصل
و یک فرزند کوچک دارم.
همچنین قاسمعلی خدابنده ،مدیر کل آموزش

و پرورش خراسان رضوی هم در این خصوص
به فارس گفت :خودروی شخصی من ساندرو
است و سه دختر دانشجو در رشتههای دندان
پزشکی ،پرستاری و زیست سلولی دارم.
جواد شاد ،مدیر حج و زیارت خراسان رضوی
هــم در ایــن خصوص بیان کــرد :خــودرویــم
پرشیاست و سه فرزند محصل دارم.
همچنین مجتبی احمدی ،مدیر کل جمعیت
هالل احمر خراسان رضوی هم در پاسخ به
این پرسش ضمن اشاره به این که خودروی
شخصی بنده تویوتای یاریس مدل 2012
است ،خاطرنشان کرد :فرزندم دانشجوی
پزشکی است.
عبدا ...ارجاعی از دیگر مدیران استان است
که در ادامه به سراغ او رفتیم که در پاسخ به این
پرسش تصریح کرد :خودروی شخصی من پژو
است و فرزندم دانش آموز است.
حجت االسالم محمد سلطانی ،رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
گفت :چهار فــرزنــد طلبه دارم و خــودروی
شخصی من پژو  405مدل  88است.
حسن افــتــخــاری ،مدیرعامل شــرکــت گاز
خراسان رضــوی هم ضمن بیان این که یک
فرزند دانشجو دارم و دو فرزند محصل ،اظهار
کرد :هم اکنون خودروی شخصی ندارم و از
خودروی همسرم استفاده میکنم.
محسن نظام ،مدیرکل تامین اجتماعی استان
هم گفت :جلسه هستم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

