چهارشنبه |  5آبان 1400
 20ربیع االول1443
شماره 4815

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو مرغ را فعال  31هزار تومان اعالم کرد و برای هفته آینده وعده خوبی داد

گروه گزارش  /اگر چه قیمت مصوب مرغ گرم تا
هفته پیش در بازار  24هزار و  900تومان اعالم
شده بود و مسئوالن ناظر بر بازار مرغ از برخورد
با متخلفانی که مرغ گرم را به قیمتی بیش از
قیمت مصوب عرضه می کنند ،خبر می دادند
اما طبق مشاهدات میدانی خبرنگاران روزنامه
خراسان رضــوی در همان زمــان ،مــرغ گــرم تا
کیلویی  38هزار تومان نیزبه فروش می رسید.
با این حال روز گذشته مدیر امور طیور ،زنبور
عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی
استان در گفت و گو با خراسان رضوی از تصمیم
کشوری مبنی بر عرضه مرغ گرم به قیمت هر
کیلو  31هزار تومان خبر داد و اوج گیری حدود
شش هــزار تومانی این محصول را تایید کرد.
محمد مهدی یعقوب زاده گفت« :قیمت توافقی
مرغ برای مصرف کننده کیلویی  ۳۱هزار تومان
تعیین شده است .البته این قیمت مقطعی است
و قیمت ها تا هفته آینده به زیر  30هزار تومان
برمی گردد».
•باید طوری عمل شود که نه تولید کننده
ضرر کند و نه مصرف کننده

یعقوب زاده در پاسخ به این سوال که این نرخ
گذاری بر چه اساسی انجام شده است ،گفت:
این نرخ گذاری در سطح کشور انجام شده است.
وزیر و دولت جدید که آمدند انجام نرخ دستوری
مد نظرشان نیست و معتقدند باید طوری عمل
شود که نه تولید کننده ضرر کند و نه مصرف
کننده.
وی افزود :وقتی دان را با ارز دولتی در نظر می

منتظرمرغزیر 30هزارتومانباشید

گیریم و بقیه نهاده ها با ارز آزاد تهیه می شود،
طبیعتا همراه با تورم تاثیر ارز دولتی روز به روز
کمتر می شود و هم اکنون نقش نهاده دولتی در
قیمت تمام شده بین  47تا  50درصد است .در
نتیجه از ابتدای سال تمامی تورم ها روی هزینه
های مرغ و تخم مرغ تاثیر گذار بوده است.
مدیر امــور طــیــور ،زنــبــور عسل و کــرم ابریشم
سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد:
اگر یک ماه قبل به منظور جلوگیری از ضرر و
زیان مرغداران اقداماتی در دستور کار قرار می
گرفت ،ما امروز کمبود جوجه نداشتیم .از مدتی
قبل که زمزمه هایی مبنی بر گرفتن تصمیماتی
به منظور درنظر گرفتن هزینه های مرغداران
در دستورکار گرفته ،جوجه ریزی رونق مناسبی
داشته است و تا هفته آینده ممکن است قیمت
مرغ گرم حتی تا حد نرخ مصوب پایین بیاید.
شاید این تورم بیشتر از دو هفته ادامه نداشته
باشد.
•تولید مرغ بیش از نیاز استان در دستور کار
قرار گرفته است

یعقوب زاده خاطر نشان کــرد :هم اکنون در
اســتــان در روز بیش از  100تــن کمبود مرغ
داریــم و همین موضوع بر نــرخ مــرغ گــرم تاثیر
گذاشته است .این کمبودها به جایی رسیده
است که طی دو روز گذشته بیش از  150تن
مرغ گرم از استان گلستان وارد کــرده ایــم .ما
نمی توانیم با وجود تمام تورم ها به تولید کننده
بگوییم شما با قیمت مصوب ابتدای سال 1400
تولید داشته باشید .برای حل این مشکل بنا

به پیشنهاد انجمن طیور توافقاتی برای تعیین
قیمت مرغ به مبلغ  31هــزار تومان در سطح
کشور انجام و این قیمت از چند روز قبل در بازار
اجرایی شده است .هم اکنون تولید مرغ به اندازه
 20درصد بیشتر از نیاز استان درحــال انجام
است که در کاهش قیمت تاثیر بسزایی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که موافقان افزایش
حدود شش هزارتومانی قیمت مرغ در کشور
چه کسانی بــوده انــد؟ گفت :همان کسی که
قیمت  24هــزار و  900تومان را تایید کرده،
قیمت  31هزار تومان امــروز را نیز تایید کرده
است .ستاد تنظیم بازار استان نیز با اجرای این
قیمت توافق کرده و سه روز قبل این قیمت در
بازار اجرایی شده است.

یعقوب زاده در پاسخ به این انتقاد که هم اکنون
مرغ گرم در بازار تا  38هزار تومان هم فروخته
می شود ،گفت :در مراکز عمده ،قیمت  31هزار
تومان است اما در سطح شهر شاید باالتر از این
قیمت هم به فــروش برسد .هر کس مــرغ گرم
را بیشتر از  31هزار تومان بفروشد ،مشمول
جریمه گران فروشی می شود ولی طبیعتا قانون
بازدارنده نیست و آن طور که باید تاثیر ندارد اما
کار دیگری نمی توان انجام داد.
•ممنوعیت خروج مرغ گرم به منظور کنترل
قیمت

همچنین اشرفی معاون اقتصادی استانداری
در خصوص دالیل کمبود مرغ در فروشگاه های

گزارشمیدانیازکمبودروشناییدرجادهورودیشهرتربتحیدریه

8کیلومتر تاریک حادثه ساز !

مدیر شرکت برق تربت حیدریه :بهمن ماه شاهد افتتاح فاز اول روشنایی ورودی تربت حیدریه خواهیم بود
شعبانی/شب است و تاریک .ماشین های کوچک و بزرگ
با سرعت از مقابلم عبور می کنند .بعضی به قصد زیارت امام
هشتم (ع) به مشهد الرضا(ع) می روند و برخی رانندگان
ماشینهای باری بزرگ به سمت جنوب کشور رهسپارند.
اگر برای چند دقیقه هیچ خودرویی از این قسمت جاده رد
نشود ،هیچ جا دیده نمی شود!

•
ِ
تاریک تاریک؛ورودی شهر تربت حیدریه به سمت
مشهد

این جا یکی از سه نقطه اصلی مواصالتی استان خراسان
رضوی یعنی محور تربت حیدریه به مشهد است این جاده
به جاده مرگ معروف بود .قبل از آن که جاده یک طرفه
شود؛ ساالنه تصادفات جاده ای بسیار زیادی در این مسیر
اتفاق می افتاد .جاده ای در مسیر راهگذر اصلی شمال به
جنوب کشور است .رانندگان و مسافران از خاموشی جاده و
ورودی شهر در شب گالیه مند هستند .آن ها این خاموشی
را علت خیلی از تصادفات در این نقطه از جاده که حدود ۸
کیلومتر است؛ می دانند.
در شرایطی که ورودی هر شهر ویترینی از نمای کلی همان
شهر است ،اما فضاهای تاریک و حادثه ساز در ورودی تربت

حیدریه وضعیت نابسامانی را به وجود آورده است.
به گزارش خراسان رضوی ،پس از تعریض ورودی محور
تربت حیدریه به مشهد و اقدامات مناسبی که از سوی
شهرداری و اداره راه و شهرسازی درباره آسفالت آن انجام
شده  ،این مکان به دلیل نبود روشنایی کافی به نقطه ای
حادثه خیز و خطرناک تبدیل شده است.
اوضاع وقتی حادتر می شود که در ادامه مسیر به ورودی
های روستاهای دوغشک  ،شهرک و منظر ،به ویژه از سمت
مشهد می رسیم که به دلیل نبود روشنایی کافی در میدان
و بولوار به یک نقطه خطرساز برای مسافران و شهروندان
تبدیل شده است  ،به طوری که کسبه نزدیک این ورودی،
بارها شاهد تصادفات متعدد در این نقطه بوده اند.
•مراجعه کرده ایم اما اقدامی انجام نشده...

یکی از ساکنان روستای دوغشک در گفت و گو با خبرنگار ما
توضیح می دهد :چندین مرتبه با مراجعه به ادارات مرتبط
موضوع را مطرح کرده ام؛ اما هیچ اقدامی برای مناسب
سازی و روشنایی این ورودی انجام نشده است ،از طرفی
اهالی روستا برای عبور از جاده با یک آزادراه مواجه هستند
که عبور از آن بسیار مشکل ساز شده است.

•برای عبور از جاده ترس و دلهره داریم

غالمی یکی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین که همه روزه
از این مسیر عبور می کند از وضعیت روشنایی این ورودی
گالیه مند است و می گوید :با این که بارها از این مسیر عبور
کرده ام اما هنوز هم با نزدیک شدن به این نقطه ،دچار ترس
و دلهره می شوم چون خودروها با سرعت زیاد از چند مسیر
وارد می شوند و از طرفی تردد اهالی روستاهای اطراف این
نقطه ،در شب و نبود روشنایی بسیار خطرناک شده است.
وی اظهار می کند :نبود روشنایی در این نقطه حادثه خیز
باعث تصادفات فراوانی شده و نمی دانیم باید چند نفر در
این جا جان خود را از دست بدهند تا مسئوالن شهری ،
فکری به حال آن بکنند.
به گفته وی این ورودی نه تنها به دلیل تردد خودروها حادثه
خیز بوده بلکه به دلیل نبود روشنایی مناسب خطرات آن
دوچندان شده است.
•شاهد تصادفات به دلیل نبود روشنایی هستیم!

یکی از شهروندان تربت حیدریه می گوید :من ساکن
شهرک ولی عصر (عج) هستم و شخصا امسال شاهد ۵
تصادف در این جاده به دلیل نداشتن روشنایی مناسب

عرضه مرغ و با قیمت های باالتر از نرخ مصوب
گفت :جوجه ریــزی در یک ماه گذشته در کل
کشور کاهش پیدا کرد ،خراسان رضوی نیز با
کمبود حــدود یک میلیون و  700هــزار قطعه
جوجه ریزی مرغ مواجه شد .این کاهش که از
هفته قبل اتفاق افتاده بود در این هفته نیز ادامه
پیدا خواهد کرد.
وی افزود :میزان مصرف مرغ نیز به دلیل اعیاد
باالتر رفت اما ما از حدود سه هفته قبل جبران
این کمبود را با مرغ منجمد پیش بینی کرده
بودیم ،بنابراین هیچ کمبودی وجود ندارد .مرغ
تمامی شهرستان ها تامین شده و اعالم کردیم
که اگر بازار کشش داشته باشد ،روزانه  200تن
مرغ منجمد روانه بازار کنیم.
اشرفی ادامه داد :دوشنبه این هفته نیز با حضور
استاندار ،ستاد تنظیم بازار تشکیل و این موضوع
بررسی شد ،ضمن این که در جذب مرغ منجمد
به هر میزان ،مشکلی وجود ندارد و از تهران به ما
تحویل می دهند.
وی با بیان این که «طبق آمار جهاد کشاورزی از
هفته آینده بازار مرغ به حالت عادی بر می گردد»
افزود :از هفته آینده به هر میزان ،مرغ مورد نیاز
مردم در بازار وجود خواهد داشت و میزان جوجه
ریزی مرغ نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی
با بیان این که قیمت مرغ در استان پایین تر از
استان هایی مثل تهران اســت ،تصریح کرد:
ممنوعیت خــروج مــرغ گــرم بــدون مجوز دام
پزشکی از استان از دیگر تصمیمات ستاد تنظیم
بازار بود که در این راستا مبادی خروجی های

بوده ام .میدانی ایجاد کرده اند بدون داشتن چراغ مناسب
و این موضوع خطر ایجاد کرده و تصادفات زیادی را به بار
آورده است.
یکی از رانــنــدگــان حمل ســوخــت در حاشیه جایگاه
سوختگیری می افزاید :اهل کرمانم و در این جاده زیاد رفت
و آمد دارم .متاسفانه جاده در شب تاریک است و روشنایی
ندارد .از طرفی دست انداز ایجاد کرده اند و دید کافی در
شب وجود ندارد و نه تابلویی دارد و نه چراغ راهنمایی.
•رانندگی دراین قسمت جاده سخت است...

راننده پرایدی که از سمت رشتخوار به مشهد می رود ،می
گوید :جاده ،شب ها در تاریکی مطلق است و ماشین هایی
که عبور می کنند گاهی سو باال می زنند و گاهی سو پایین
و رانندگی را برای من سخت میکند و دید خوبی ندارم.
یکی دیگر از شهروندان می افزاید :چند وقت پیش به علت
نبود روشنایی کافی ،یک خودرو به شهروندی زد و او را
مصدوم کرد.
•اجرای روشنایی معابر و ورودی های شهر تربت
حیدریه با اعتبار  ۱۱۵میلیارد ریال تا بهمن

مدیر شرکت برق تربت حیدریه می گوید :پروژه روشنایی
معابر ورودی های تربت حیدریه و معابر شهری با اعتبار
 ۱۱۵میلیارد ریال انجام می شود.محمد روحی تربتی
در گفت وگو با خراسان رضوی می افزاید :در ابتدای مهر ،
پروژه بزرگ  ۴هزار متر روشنایی معابر مجموعه مسکن مهر
تربت حیدریه و همچنین تامین روشنایی  ۱۵۶واحد
مسکونی سپاه صورت گرفت.

استان کنترل می شود تا قاچاق مرغ گرم صورت
نگیرد.
•با گران فروشی بیش از  31هزار تومان
برخورد می شود

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان
درباره کمبود و عرضه گوشت مرغ گرم با قیمت
بیش از  35هزار تومان در بازار مشهد به خراسان
رضوی گفت :مشکل کمبود عرضه است و جهاد
کشاورزی متولی و نماینده دولت است و باید
نیاز بازار را تأمین کند .هرچند نهادهای نظارتی
مانند بازرسان اصناف ،سازمان صمت و تعزیرات
حکومتی باعرضه کنندگان مرغ باالتر از نرخ
اعالم شده یعنی  31هزار تومان برخورد خواهند
کرد.
ســاعــدنــیــا افــــزود :وزارت جــهــاد کــشــاورزی
متولی تولید است و از نهاده دامــی تا سهمیه
جوجه ریــزی ،سهمیه کشتار و حتی نظارت بر
قطعهبندی در اختیار جهاد کــشــاورزی است
و باید پاسخ گو باشد .هرچند در جلسات دو
روز اخیر در کمیسیون تنظیم بــازار استاندار
دستوراتی را به نهادهای متولی و زنجیره تولید
و نظارت داده است که امیدواریم بازار تنظیم
شود .بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی
دلیل اصلی این وضعیت ،کاهش جوجه ریزی
است که در سطح کشور اتفاق افتاده و بیان می
شود تا  10روز این مشکل برطرف خواهد شد.
با این حال نهادهای نظارتی بازرسیهای خود
را به صورت جدی انجام میدهند و با متخلفان
برخورد خواهد شد.

وی ادامــه می دهد :همچنین روشنایی کلیه مسیرهای
منتهی به ورزشگاه  ۵هزار نفری آزادی تربت حیدریه با
اعتبار  ۳۰میلیارد ریال انجام شده است.
روحی خاطر نشان می کند :در همین زمینه به مناسبت
هفته دفاع مقدس اصالح روشنایی معابر بولوار خرمشهر
به طول  ۲۴۰۰متر با اعتبار  ۱۵میلیارد ریال انجام شد و
به بهره برداری رسید.
•بهره برداری؛ بهمن ماه با اعتبار  ۷۰میلیاردی

وی اذعان می کند :شروع پروژه روشنایی معابر ورودی شهر
تربت حیدریه به طول  ۸کیلومتر و اعتبار  ۷۰میلیارد ریال با
کمک و مساعدت نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
آغاز شده است و در ایام دهه فجر انقالب اسالمی به بهره
برداری خواهد رسید.
روحی ضمن اشاره به این که نصب  ۷دستگاه ترانس در
ورودی شهر تربت حیدریه در دستور کار است ،می گوید:
امیدواریم فاز اول پروژه یعنی  3.5کیلومتر تا اول میدان
انقالب تا بهمن امسال افتتاح شود.وی می افزاید :پروژه
روشنایی حــدود یک کیلومتر در ابتدای ورودی تربت
حیدریه از سمت شهرستان زاوه در دستور کار است و در
حال پیگیری برای انجام این مهم هستیم.با توجه به این که
شهر تربت حیدریه به عنوان دروازه جنوبی خراسان رضوی
به سمت مشهد مقدس ساالنه شاهد تردد صدها هزار زائر
است  ،الزم است ضمن سامان دهی ورودی شهر که نمایی
از ظرفیت های منطقه را به زائران و گردشگران معرفی می
کند ،برای ایجاد روشنایی مسیر از بولوار امام رضا(ع) تا
ابتدای دانشگاه اقدام اساسی شود.
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