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مدیرکل آموزش و پرورش
اعالم کرد:

رئیس اتاق بازرگانی
ایران:

خامفروشی با عنوان صادرات
افتخار نیست

درخواستامامجمعه
تربتجامازمسئوالنبرای
حلمشکالتزعفرانکاران

دالالن حاکم قیمت
زعفرانهستند

صفحه۲

عضومجمعنمایندگاناستان:

سهمخواهی در انتخاب
مدیران و فرمانداران
اتفاقنیفتد

ترک تحصیل در خراسان رضوی
باالتر از نسبت کشوری
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کارگروهتنظیم
بازار نباید انفعالی
برخورد کند
صفحه۳

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

منتظرمرغزیر 30هزارتومانباشید

زنگخطرپیکششم
کرونا در تایباد به صدا
درآمد
صفحه۲

صفحه۱

معاون شرکت توزیع برق
خراسان رضوی:

صفحه۱

بهسازیبرق300
روستایاستانتا
پایانامسالانجام
میشود

درجلسهمعارفهشهردار
جدیدچنارانمطرحشد

 6اولویت توسعه
شهری چناران

صفحه۲

پیشبینیکاهش
 ۱۰درجهای دمای هوا
در استان
صفحه۲
رئیسدانشگاهآزاداسالمی
خراسانرضویمطرحکرد:

صفحه۳

عضومجمعنمایندگاناستان:

سهمخواهی در انتخاب
مدیران و فرمانداران
اتفاق نیفتد

عضو مجمع نمایندگان اســتان گفت:
انتظــار مــیرود همان طــور کــه مقام
معظم رهبــری و آقای رئیســی همواره
در باره بی توجهی به سهمخواهیهای
برخی افــراد تاکید دارنــد ،در انتخاب
مدیــران اســتانی و فرمانــداران
ســهمخواهی اتفــاق نیفتــد و افــراد
کارآمد ،کاربلد و شایســته کــه نوکری
مردم را افتخــار خود میداننــد ،برای
ســمتهای مدیریتی اســتان انتخاب
شــوند .ارکانــی در گفتوگو با ایســنا
با بیان ایــن که یک اســتاندار به عنوان
نماینده عالی دولت در اســتان باید به
حوزهها و مسائل مختلف اشراف کامل
داشــته باشــد ،اظهار کــرد :همچنین
موضوع تامیــن امنیت اســتان و ایجاد
فضای مناســب برای جذب ســرمایه و
انجــام فعالیتهای اقتصــادی از دیگر
وظایف استاندار است.

گزارشیدربارهمشکالت
یکخانوادهنیازمند

 8کیلومترتاریک
حادثهساز!

شب است و تاریک .خودرو های کوچک
وبزرگباسرعتازمقابلمعبورمیکنند.
بعضی بــه قصد زیــارت امام هشــتم (ع)
به مشــهد الرضــا(ع) مــی رونــد و برخی
راننــدگان خودروهــای بــاری بــزرگ به
سمت جنوب کشور رهسپارند...


عکس :آرشیو -مهر

ضرورت راه اندازی
مرکزتحقیقات
کشاورزی در کاشمر

گزارش میدانی ازکمبود
روشنایی در جاده ورودی شهر
تربتحیدریه

صفحه۴

جهادکشاورزیقیمتهرکیلومرغرافعال 31هزارتوماناعالمکردوبرایهفتهآیندهوعدهخوبیداد

منتظر مرغ زیر 30هزار تومان باشید

گروه گزارش  /اگر چه قیمت مصوب مرغ گرم تا هفته
پیش در بــازار 24هــزار و 900تومان اعالم شــده بود
و مســئوالن ناظر بر بازار مرغ از برخــورد با متخلفانی
که مرغ گرم را به قیمتی بیــش از قیمت مصوب عرضه
می کنند ،خبر می دادند اما طبق مشــاهدات میدانی
خبرنگارانروزنامهخراسانرضویدرهمانزمان،مرغ
گرمتاکیلویی 38هزارتوماننیزبهفروشمیرسید.با
اینحالروزگذشتهمدیرامورطیور،زنبورعسلوکرم
ابریشم سازمان جهاد کشاورزی اســتان در گفت و گو
با خراســان رضوی از تصمیم کشــوری مبنی بر عرضه
مرغگرمبهقیمتهرکیلو 31هزارتومانخبردادواوج
گیری حدود شــش هزار تومانی این محصــول را تایید
کرد .محمد مهدی یعقوب زاده گفت« :قیمت توافقی
مرغبرایمصرفکنندهکیلویی ۳۱هزارتومانتعیین
شده است .البته این قیمت مقطعی است و قیمت ها تا
هفته آینده به زیر 30هزار تومان برمی گردد» .یعقوب
زاده در پاســخ به این ســوال که این نرخ گــذاری بر چه
اساسی انجام شده است ،اظهار کرد :این نرخ گذاری
درسطحکشورانجامشدهاست.وزیرودولتجدیدکه
آمدندانجامنرخدستوریمدنظرشاننیستومعتقدند
باید طوری عمل شــود که نه تولید کننده ضرر کند و نه
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مصرف کننده .وی افزود :وقتی دان را با ارز دولتی در
نظر می گیریم و بقیه نهاده ها با ارز آزاد تهیه می شود،
طبیعتا همراه با تــورم تاثیر ارز دولتــی روز به روز کمتر
می شود و هم اکنون نقش نهاده دولتی در قیمت تمام
شــده بین 47تا 50درصد اســت .در نتیجه از ابتدای
ســال تمامی تورم ها روی هزینه های مــرغ و تخم مرغ
تاثیرگذاربودهاست.مدیرامورطیور،زنبورعسلوکرم
ابریشمسازمانجهادکشاورزیاستان تصریحکرد:اگر
یکماهقبلبهمنظورجلوگیریازضرروزیانمرغداران
اقداماتیدردستورکارقرارمیگرفت،ماامروزکمبود
جوجه نداشــتیم .از مدتی قبل کــه زمزمه هایی مبنی
بر گرفتن تصمیماتــی به منظور درنظــر گرفتن هزینه
هایمرغداراندردستورکارگرفته،جوجهریزیرونق
مناسبیداشتهاستوتاهفتهآیندهممکناستقیمت
مرغ گرم حتی تا حد نرخ مصوب پایین بیاید .شاید این
تورم بیشتر از دو هفته ادامه نداشته باشد .یعقوب زاده
خاطر نشــان کرد :هم اکنون در اســتان در روز بیش از
 100تنکمبودمرغداریم وهمینموضوعبرنرخمرغ
گرم تاثیر گذاشته است .این کمبودها به جایی رسیده
است که طی دو روز گذشته بیش از 150تن مرغ گرم
از استان گلستان وارد کرده ایم .ما نمی توانیم با وجود

تمامتورمهابهتولیدکنندهبگوییمشماباقیمتمصوب
ابتدایسال 1400تولیدداشتهباشید.برایحلاین
مشکلبنابهپیشنهادانجمنطیورتوافقاتیبرایتعیین
قیمتمرغبهمبلغ 31هزارتوماندرسطحکشورانجام
و این قیمت از چند روز قبل در بازار اجرایی شده است.
هم اکنون تولید مرغ به اندازه  20درصد بیشتر از نیاز
اســتان درحال انجام اســت که در کاهش قیمت تاثیر
بســزایی دارد .وی در پاسخ به این ســوال که موافقان
افزایش حدود شــش هزارتومانی قیمت مرغ در کشور
چهکسانیبودهاند؟گفت:همانکسیکهقیمت 24
هزارو 900تومانراتاییدکرده،قیمت 31هزارتومان
امروزرانیزتاییدکردهاست.ستادتنظیمبازاراستاننیز
بااجرایاینقیمتتوافقکردهوسهروزقبلاینقیمت
در بازار اجرایی شده است .یعقوب زاده در پاسخ به این
انتقاد که هم اکنون مرغ گرم در بازار تا 38هزار تومان
همفروختهمیشود،گفت:درمراکزعمده،قیمت31
هزار تومان اســت اما در سطح شهر شــاید باالتر از این
قیمتهمبهفروشبرسد.هرکسمرغگرمرابیشتراز
 31هزارتومانبفروشد،مشمولجریمهگرانفروشی
می شــود ولی طبیعتا قانون بازدارنده نیست و آن طور
که باید تاثیر ندارد اما کار دیگری نمی توان انجام داد.
همچنین اشــرفی معــاون اقتصــادی اســتانداری در
خصوصدالیلکمبودمرغدرفروشگاههایعرضهمرغ
وباقیمتهایباالترازنرخمصوبگفت:جوجهریزیدر

یکماهگذشتهدرکلکشورکاهشپیداکرد،خراسان
رضوینیزباکمبودحدودیکمیلیونو700هزارقطعه
جوجهریزیمرغمواجهشد.اینکاهشکهازهفتهقبل
اتفاقافتادهبوددراینهفتهنیزادامهپیداخواهدکرد.
وی افزود :میزان مصرف مرغ نیز بــه دلیل اعیاد باالتر
رفت اما ما از حدود سه هفته قبل جبران این کمبود را
با مرغ منجمــد پیش بینی کرده بودیــم ،بنابراین هیچ
کمبودیوجودندارد.مرغتمامیشهرستانهاتامین
شــده و اعالم کردیم که اگر بازار کشــش داشته باشد،
روزانه 200تن مرغ منجمد روانه بازار کنیم .اشــرفی
ادامهداد:دوشنبهاینهفتهنیزباحضوراستاندار،ستاد
تنظیمبازارتشکیلواینموضوعبررسیشد،ضمناین
که در جذب مرغ منجمد به هر میزان ،مشــکلی وجود
ندارد و از تهران به ما تحویــل می دهند .وی با بیان این
که «طبق آمار جهاد کشــاورزی از هفته آینده بازار مرغ
به حالت عادی بر می گــردد» افزود :از هفتــه آینده به
هر میزان ،مرغ مورد نیــاز مردم در بــازار وجود خواهد
داشتومیزانجوجهریزیمرغنیزافزایشپیداخواهد
کرد .وی با بیان این که قیمت مرغ در استان پایین تر از
استان هایی مثل تهران است ،تصریح کرد :ممنوعیت
خروجمرغگرمبدونمجوزدامپزشکیازاستانازدیگر
تصمیماتستادتنظیمبازاربودکهدراینراستامبادی
خروجیهایاستانکنترلمیشودتاقاچاقمرغگرم
صورتنگیرد.

خانواده
خوشابی
چشم انتظار
کمک خیران
صفحه۴

مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد:

ترک تحصیل درخراسان
رضوی باالتراز نسبت
کشوری

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان گفت:
خراسان رضوی پراکندگی زیادی دارد و
در مناطق مرزی به دالیل مختلف امکان
تحصیل دانش آموزان وجود ندارد و ترک
تحصیلدراستانازنسبتکشوریبیشتر
اســت .خدابنــده در گفتوگو با تســنیم
اظهارکرد:درپایه 7و 8آمارترکتحصیل
درخراسانرضویباالستوبررسیهای
مــا 13دلیل را بــرای آن مشــخص کرده
اســت کــه در حــال رفــع آن ها بــا کمک
دستگاههای مختلف هستیم .وی گفت:
براســاس آمار ســال گذشــته 43درصد
دانش آمــوزان در هنرســتانها تحصیل
میکننــد در حالی کــه میانگین کشــور
38درصد است و پیش بینی ما این است
که امسال به 45درصد برسیم .خدابنده
تصریحکرد 17:هزاردانشآموزازطریق
برون ســپاری در حال یادگیری و مهارت
آموزیدربخشهایخصوصیهستند.

