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گزارش

افزایش 10هزارتومانی قیمت مرغ در یک روز

گزارشیدربارهپروژهرفعنواقصمحورحادثهخیزاستان

مرغ  35هزار تومانی
نوبر است!

پیشرفت 12درصدیدو بانده شدن محور سبزوار-جوین
تفویض اختیار ارائه برنامه اجرایی تکمیل قطعه اول باند دوم محور سبزوار – جوین
به راه و شهرسازی خراسان رضوی

معاون استاندار 1300 :تن مرغ منجمد  15هزار تومانی برای تنظیم بازار توزیع میشود
قیمت هر کیلو مرغ در بازار مشهد
طی یک روز بــا افزایــش قیمت 10
هزارتومانــی از حــدود  26هــزار
تومان بــه  36هــزار تومان رســیده
که حداقل  14هــزار تومان باالتر از
قیمت مصوب است.

گزارش
حمیدی

به گــزارش خراســان رضــوی ،ســتاد تنظیــم بازار
یک مــاه پیش بــود که بــرای حمایــت 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 تلورانس
3هزارتومانی بین  22تــا  25هزار تومــان در بازار
مشــهد عرضه میشد .طوری که روز شــنبه اول آذر
هر کیلو مرغ در بازار استقالل مشهد با قیمت  23تا
 26هزارتومان عرضه میشد.
امــا بررســیهای روز گذشــته خراســان رضــوی از
میادیــن و فروشــگاههای عرضــه گوشــت مــرغ در
مشــهد حاکی از افزایش حداقــل  10هزارتومانی
این محصول طــی یک روز یعنــی از یکم تــا دوم آذر
بــوده اســت .طــوری که هــر کیلو گوشــت مــرغ در
بازار اســتقالل مشــهد بین  34تا  35هــزار تومان
قیمتگــذاری شــده اســت .فروشــنده یکــی از
فروشــگاهها کــه خــود از این قیمت شــاکی اســت
بــه خراســان رضــوی میگویــد :روز گذشــته ما هر
کیلــو مــرغ را در نهایــت  26هــزار تومان بــه مردم
میفروختیم اما امــروز این قیمت  10هــزار تومان
افزایش یافته است و خودمان هم شوکه شدهایم زیرا
وقتی برای تهیه مرغ امروز بــه مرغداریها مراجعه
کردیم یا مرغ وجود نداشــت یا مرغدار به دلیل نبود
نهاده دامی قیمتهای اینچنینی را اعالم کرد.
عالوه بــر این ،قیمــت هر کیلو مرغ در ســطح شــهر
مشهد به کیلویی  37هزار تومان هم رسیده است.
هرچنــد قیمت دیگــر محصــوالت پروتئینــی مانند
گوشت گوسفند و گوساله افزایش چندانی نداشته
و قیمت هر کیلو الشه گوســفند به  99هزار تومان و
راسته گوســفندی به  115هزار تومان و قیمت هر
کیلو گوشت راسته گوساله نیز به کیلویی  105هزار
تومان رسیده اســت که نســبت به چند روز گذشته

افزایش قیمــت چندانی نداشــته و بعض ًا نســبت به
ماههای گذشته کاهش هم داشته است.
•تا  10روز آینده این وضع حاکم است

بروغنی رئیــس هیئتمدیــره مرغداریهــای مرغ
گوشتی استان درباره این افزایش قیمت به خراسان
رضــوی میگویــد :ایــن افزایــش قیمت مربــوط به
کاهش جوجــه ریزی در یــک برهه زمانــی دو هفته
ابتدایی مهر است که نتیجه این کاهش جوجه ریزی
امروز در بازار نمایان شده است .در واقع به دلیل این
که در نیمه اول مهر مرغدار از نظر نهاده دامی تأمین
نمیشد ترس از جوجه ریزی داشته اما در نیمه دوم
مهر و آبان با تأمین نهاده دامی وضعیت جوجه ریزی
بهبود یافته است.

پیشبینیماایناستکهاین
وضعیت تا 10روز آینده بر بازار
مرغ حاکم خواهد بود و بعد از آن
روال عادی خواهد شد

وی میافزایــد :پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه این
وضعیت تا  10روز آینده بر بــازار مرغ حاکم خواهد
بود و بعد از آن روال عادی خواهد شــد و قیمت مرغ
هم متعادل میشــود .زیرا قیمت در بــازار مرغ تابع
عرضه و تقاضاست و این قیمت فعلی به دلیل کمبود
مرغ است.رســولیان جانشین اســتاندار در کمیته
تنظیم بازار اســتان در اینباره به خراســان رضوی
میگوید :این افزایش قیمت بهصورت کشوری و به
دلیل کاهش جوجه ریزی بوده و ســتاد تنظیم بازار
اســتان تمهیداتی برای کنترل قیمت این محصول
مصوب کرده است و بدون شک با متخلفان برخورد
خواهیم کرد.
•توزیع مرغ  15هزار تومانی از امروز

وی میافزایــد :بــرای کنتــرل بــازار از دوشــنبه
( امروز) توزیع مرغ منجمد با قیمت  15هزار تومان
بهصورت گســترده در اســتان انجام خواهد شــد و
حدود  1300تن مرغ تنظیم بازار توزیع میشــود.
عالوه بر این سازمان جهاد کشــاورزی مکلف شده
اســت زنجیرههای توزیع مرغ گرم بر اساس قیمت
مصــوب  20400تومــان را مدیریــت کنــد و برای
واحدهایی که همکاری الزم را انجام ندهند پرونده
تشکیل خواهد شد .البته تصمیمات دیگری هم در
ستاد تنظیم بازار اســتان برای مدیریت قیمت مرغ
اتخاذ شده است که رسانهای نیستند.

میالد کالته /به دنبال پیگیری های مستمر روزنامه خراسان درباره
ضرورترفعنواقصوتعریضجادهحادثهخیزسبزوار–جوینواسفراین
و پس از نامه فرمانــده نیروی انتظامی کشــور به وزیر راه وشهرســازی
درباره ضرورت برطرف کردن مشکالت و نواقص این محور حادثه خیز
طبق اطالعات ارائه شــده برای ارائه برنامه اجرایی تکمیل قطعه اول
باند دوم محور سبزوار – جوین و اســفراین به اداره کل راه و شهرسازی
خراسانرضویتفویضاختیارشدهاست.بهگزارشخراسانرضوی،
بر مبنــای اطالعــات منــدرج در نامــه شــماره 1/126919خیرا...
خادمیمعاونوزیرومدیرعاملشرکتمادرتخصصیساختوتوسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور که در مورخ  29مهر  99به حوزه وزارتی
ارســال شــده  ،مدیرکل راه و شهرسازی خراســان رضوی مکلف شده
استبرنامهاجراییخودرابرایتکمیلاینپروژهبهدفتروزارتیارسال
کند.دربخشرونوشتهایایننامههمچنینبهاعتبارمناسبیاشاره
شدهکهبهپیمانکارمربوطپرداختشدهاست.باتوجهبهاینکهدرهفته
هایاخیرتسریعدررفعنقصوتعریضمحورمذکورموردتأکیدوتوجه
فرماندهانتظامیکشور،وزیرراهوشهرسازیومعاوناناوونیزپیگیری
و مطالبه روزنامه خراســان قرار گرفته اســت ،انتظار می رود مدیرکل
راه و شهرسازی خراسان رضوی که اکنون پس از این تفویض اختیار از
قدرت اجرایی الزم برخوردار اســت ،درخصوص اعالم برنامه اجرایی
خودبرایتکمیلاینپروژهاقدامونحوههزینهکرداعتبارپرداختشده
را اعالم کند .طی ماه های گذشــته جاده حادثه خیز ســبزوار – جوین
– اسفراین شاهد بروز سوانح متعدد رانندگی بوده که متاسفانه منجر
به خســارت های جانی و مالی فراوانی به هموطنانمان شده است .به
جز حادثه فاجعه بار مــرداد 99که منجر به فــوت 14نفر از هموطنان
عزیزمان شــد ،در ماه های اخیر باز هم حوادث دیگری در این محور به
وقوع پیوسته است که ضرورت توجه و رسیدگی فوری به وضعیت آن را
یادآوریمیکند.
•  39فوتیدر 20ماهاخیردرمحورسبزوار-جوین

سرهنگمهدیایزدپناه،رئیسپلیسراهسبزوار دربارهآمارتصادفات
محور سبزوار – جوین در سال گذشته و هشــت ماه نخست امسال  ،به
خراسان رضوی گفت :در سال گذشــته 44فقره تصادف در محدوده
حوزه استحفاظی شهرستان ســبزوار رخ داد که متاســفانه  23نفر از
هموطنان عزیزمان جان خود را از دست دادند و  51نفر دیگر مصدوم
شدند .وی افزود :از ابتدای امسال تاکنون نیز با وجود کاهش ترددها
 27فقره تصادف در حوزه استحفاظی محور ســبزوار – جوین به وقوع
پیوستهکهمنجربهجانباختن 16نفرازهموطنانومصدومشدن28
نفرشدهاست.بهگفتهرئیسپلیسراهسبزوار،اینمحورداراینواقص
زیربناییوروبناییاست.

• تنها  10کیلومتر ابتدایی پروژه در اختیار
اداره کل راه و شهرسازی استان است

معاونمهندسیوساختادارهکلراهوشهرسازیخراسانرضوینیز
در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشــان کرد :متولی اجرای پروژه
دو بانده شدن محور سبزوار  -اسفراین شرکت ساخت و توسعه حمل و
نقلکشوراستامامجوزدادهشدهاستکه 10کیلومترابتداییپروژه
توســط اداره کل راه و شهرسازی خراســان رضوی انجام شود .محمد
پارســا با بیان این که رقم قرارداد بــرای 10کیلومتر ابتدایــی پروژه از
سمتسبزوارحدود 44میلیاردتوماناستودرخردادامسالمناقصه
برگزار شــد ،افزود :شــهریور آغاز پروژه بود و پروژه در شرایط فعلی12
درصد پیشرفت دارد که نســبت به برنامه زمان بندی جلو است .وی با
تاکید بر این که در مدت  30مــاه باید پروژه به پایان برســد ،بیان کرد:
اعتبار سال گذشــته 11میلیارد تومان بوده و امســال نیز 15میلیارد
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است .معاون مهندسی و ساخت اداره
کل راه و شهرسازی خراســان رضوی با اشــاره به مشکالت پیش روی
پروژه ،ادامه داد :در ابتدا اراضی ارتش جمهوری اسالمی در حریم راه
اســت و با همکاری فرمانداری ســبزوار در حال پیگیری هستیم و اگر
اعتبار مورد نیاز تامین شود ،در همان  30ماه وعده داده شده پروژه به
پایانمیرسد.پارسادرپاسخبه خراساندربارهاتفاقاتصورتگرفته
پس از دستور وزیر راه و شهرسازی و نامه فرمانده انتظامی در خصوص
حادثهخیزبودنمحوربیانکرد:زمانیکهدستورآقایوزیرابالغشد،
بحثمطالعاتپروژهبافوریتانجامواعتباراتآننیزباسرعتبیشتری
جذبشدکهپروژهپیشبرود.ویابرازامیدواریکردکهاگرپیگیریها
ادامهداشتهباشداینقطعهباسرعتبیشتریتکمیلمیشود.معاون
ادارهکلراهوشهرسازیخراسانرضویبابیاناینکهبقیهقطعههای
پروژهدوباندهشدنمحور سبزوار–جوینواسفرایندراختیارادارهکل
راه و شهرســازی خراسان رضوی نیســت و برای بقیه قطعه های پروژه
مکاتبهکردهایم،دربارهدالیلواگذاریتنها 10کیلومترابتداییپروژه
به اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی گفت :نزدیکی به شهر،
ساخت و سازهای حریم محور ،قرارگیری قســمتی از ورودی شهر در
شیب و حادثه خیز بودن ورودی شهرها از دالیل واگذاری این پروژه به
ادارهکلراهوشهرسازیبودهاست.
•ضرورتتعیینتکلیفقطعههایبعدی

تعیین تکلیف قطعه های بعدی پروژه بــه دلیل حادثه خیز بودن محور
سبزوار – جوین و اسفراین و اتصال استان خراسان رضوی به خراسان
شمالی ضروری اســت و به غیر از 10کیلومتر ابتدایی پروژه که به راه
وشهرسازی استان واگذارشده اســت  ،در بقیه قطعه ها پیگیری های
فوریبرایآغازعملیاتاجراییباید دردستورکاروزارتراهقرارگیرد.

گزارش
شعبانی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جوالن سگهای ولگرد در حاشیه شهر تربتحیدریه و پاسخ شهرداری
تعداد زیــادی از شــهروندان تربتحیدریه از وجود ســگهای
ولگــرد در خیابانهــا و بهخصــوص مناطــق حاشــیه شــهر
تربتحیدریــه ابــراز نگرانــی کردهاند و خواســتار رســیدگی
شهرداری بهاینموضوعهستند.
•سگها،آسایشماوفرزندانکوچکماراتهدیدمیکنند

یکــی از شــهروندان تربتحیدریــه در گفتوگو بــا خبرنگار ما
میگوید :وجود ســگهای ولگــرد و بالصاحــب در آخر محله
ابریشــم ،امنیت و آســایش ما و فرزندان کوچکمــان را تهدید
میکند .او میافزاید :از شــما خواهش میکنیــم که صدای ما
را به مسئوالن شهرداری برســانید .شهروند دیگری میگوید:
مسئوالنمتولیخودشاناگرساکناینمحلهبودند،آیاتحمل
اینوضعراداشتند؟
شــهروند دیگری با ارســال عکســی برای خبرنگار ما ،از وجود
سگهای ولگرد در میدان اصلی شهر گله میکند و میگوید:
مسئوالن چه فکری برای جمعآوری سگهای ولگرد و مریض
کردهاند؟
در گزارش میدانــی خبرنگار ما از بعضی مناطق حاشیهشــهر
تربتحیدریــه هــم ماننــد حوالــی میــدان آزادگان یــا همــان
پل چهــارراه خــواف و کوی امــام که جمعیــت زیــادی از مردم
حاشیهشهردرآنجاسکونتدارند ،جوالنسگهایولگردبه
صورتگروهیدرشبهارویتشدهاست.
•جرئتنداریمازخانهمانبیرونبیاییم

یکیازساکنانروستایشیخابوالقاسمتربتحیدریهکهفاصله
زیادی از شــهر ندارد هم معتــرض به حضور ســگها در جلوی
برخیخانههاستومیگوید :ماجرئتنداریمازخانهمانبیرون

برویم؛اگرصبحبخواهیمبرایورزشبیرونبرویم،نمیتوانیم
تا دومتر از خانهمان جلوتر برویم و از آنجا که روســتا ماشین یا
واحدی نــدارد ،اگر صبح بخواهیم برای خرید به شــهر بیاییم،
مجبوریم تا کنار جاده پیاده برویم و آنجاست که سگها به آدم
حملهمیکنند.
•قانونچهمیگوید؟

ایــن درحالی اســت که بــر اســاس بنــد  ۱۵مــاده  ۵۵قانون
شــهرداریها ،جلوگیری از شــیوع امراض مســری انسانی و
حیوانــی و جمــعآوری حیوانــات بالصاحب و دفــع حیوانات
مریض ،مزاحم و ولگرد از وظایف شهرداریهاست.
عالوه بر این قانون با اســتناد به بند  ۳۱ماده  ۱۰اساســنامه
تشــکیالت و ســازمان دهیاریها مصوبه  ۲۱بهمن ،۱۳۸۰
دســتورالعمل کنترل جمعیت ســگهای ولگرد در سال ۸۷
تدوین و ابالغ شده است.
در این دستورالعمل آمده است که سگهای ولگرد به عنوان
یکی از عوامل اصلی حمله به انسان مطرح هستند که در موارد
عدیــدهای منجر به مــرگ باالخص اطفال میشــود و موجب
سلب آسایش عمومی در شــهرها و روستاها شــده و به عنوان
یکــی از مهمترین عوامــل آلودهکننده پارکهــا و تفرجگاهها
مطرحاند و سگها دارای قابلیت و پتانسیل تولیدمثل بسیار
باال بوده و به همین علت جمعیت سگهای ولگرد در صورت
اجرانشدن برنامههای کنترل و مبارزه ،سریع ًا افزایش مییابد
کهمخاطراتفراوانیبرایشهروندانبهدنبالخواهدداشت.
بهنظرمیرسددرصورتعدمتوجهشهرداریتربتحیدریهبه
کنترل سگهای ولگرد و از طرفی با توجه به رشد سریع تعداد
سگهایولگرد،اینمشکلبهمرورزمانبهیکتهدیدجدیتر

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

تبدیل خواهد شد.

layout@khorasannews.com

• شهرداری پاسخ میدهد

مهندس مقدم  ،رئیــس اداره هماهنگی و نظــارت بر خدمات
شهریشهرداریتربتحیدریهدرتشریحعملکردوبرنامههای
شهرداری برای رفع معضل وجود سگهای ولگرد در مناطق
حاشیهشهر میگوید :جلســات متعدد کارگروه ساماندهی
حیوانات ولگرد در سطح شهرســتان برگزار و در این جلسات
از گروههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد حامی حیوانات
دعوت شده است و با کمک از شــبکه دامپزشکی شهرستان،
برای عقیمسازی سگهای بالصاحب در سطح شهر اقدامات
الزم انجام گرفته است.
•جمعآوریسگهاهرروزتوسط 2اکیپشهرداری

وی میافزایــد :اکیپهــای جمــعآوری ســگهای ولگــرد
شــهرداری در ســطح شــهر روزانه برای حمل این سگها به
مکانی خارج از شــهر اقدام میورزند .مقــدم به ایجاد محلی
در مرکــز دفــن پســماند شــهرداری به منظــور نگهــداری از
سگهای ولگرد جمعآوریشده اشاره میکند و میافزاید:
با هماهنگی انجامشده ،تاالرها و رستورانهای سطح شهر
پسماندهای غذاییشان را برای انتقال به مرکز دفن پسماند
برای خوراک سگهای ولگرد در اختیار قرار میدهند.
رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری
تربتحیدریــه در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــه
معدومســازی و مرگ آرام ســگهای مریض اشــاره میکند
و میگوید :تحویل ســگهای ســالم و دارای اصــل و نژاد به
متقاضیان در دستورکار شهرداری تربتحیدریه است.

•پیمانکارنداریم؛هر3ماهیکجلسهکارگروهبرگزار

میشود

وی در پاســخ به این ســوال که آیا شــهرداری پیمانکاری برای
جمعآوری ســگهای ولگرد دارد یا خیــر ،میگوید :پیمانکار
نداریمواینکارتوسطنیروهایاجراییوآموزشدیدهخدمات
شهریودرقالبدواکیپهرروزانجاممیپذیرد.
مقدم در پاســخ به ســوال خبرنگار مــا مبنی بر نحــوه برگزاری
جلساتکارگروهمیگوید:هرسهماهیکباراینکارگروهبرگزار
میشودوبامشارکتتمامیاعضاستوشهرداریبهعنواندبیر
کارگروهوظیفهپیگیریمصوباترابرعهدهدارد.
•اکیپجمعآوریسگهابایدبیشترشود

وی خطاب بــه مــردم گالیهمنــد از شــرایط نامناســب برخی
محلههای حاشیهشــهر میگوید :مــا باید در خدمات شــهری
شهرداریتالشکنیمتااکیپهایبیشتریرابرایجمعآوری
سگهایولگردبرنامهریزیکنیمواینانتظارراداریمکهضمن
مشارکت فعال همه اعضای محترم کارگروه مربوط  ،نهادهای
مردمیدرامرجمعآوریونگهداریحیواناتولگردبهماکمک
کنند.

