از میان خبرها

شهرستان ها

اقتصادی

نصب کاشی ماندگار بر سردر منزل
استاد عاشق

Wed ،May.25، 2022، No.4975

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۳

چهارشنبه  ۴خرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۴۹۷۵

در  100روستای خراسان رضوی انجام شد

واگذاری  770هکتار زمین برای احداث مسکن روستایی

مســئول نمایندگــی میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی خوشــاب گفت« :هفدهمین کاشــی
مانــدگار اســتان بــر ســردر منــزل اســتاد علیاصغر
عاشق،پیشکسوتموسیقیمقامیهمزمانباهفته
میراثفرهنگیباحضورامامجمعه،فرماندار،بخشدار
و نماینــده مدیــرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستیاستاندرروستایعادلآبادشهرستان
خوشابنصبشد».بهگزارشروابطعمومیادارهکل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیخراسان
رضوی ،محمد جواد کوشــکی افزود« :استاد عاشق
از هشت سالگی به نواختن ساز قوشمه مشغول بوده
است».مسئولنمایندگیمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدســتی خوشــاب ادامه داد« :اســتاد عاشق
پیش کسوت موســیقی مقامی ،یکی از گنجینههای
موسیقی است که در نواختن ساز قوشمه مهارت ویژه
ایدارد».اواظهارکرد«:استادعاشقبهعنوانگنجینه
زنده بشری به شماره 33در تاریخ 9دی سال1398
ث فرهنگ
در فهرســت نــادره کاران ،حامــان میــرا 
ناملموسثبتشدهاست».
این کاشی هفدهمین کاشــی ماندگار نصب شده در
حوزه میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری
استانخراسانرضویاست.

آغاز طرح خدمات بهداشتی
برای ۶۰هزاردام روستایی و عشایری
ملکی /رئیس شــبکه دام پزشــکی خوشاب گفت:
عملیــات مایه کوبی رایــگان حدود  60هــزار راس
دام سبک و سنگین علیه بیماری های آبله ،طاعون
نشخوارکنندگان کوچک ،بروسلوز و هاری در قالب
طرح توسعه خدمات بهداشــتی دام های روستایی
و عشــایری توســط نیروهای بخــش خصوصی دام
پزشکی انجام شد.
محمــود ترخاصی تصریــح کرد :بخــش خصوصی
دام پزشــکی بازوی توانمند بخش دولتی محسوب
می شود و از اول خرداد امســال در واکسیناسیون
رایگان دام ها مشارکت خواهد داشت و عم ً
ال تعداد
نیروهای عملیاتی دام پزشــکی برای پیشــگیری و
کنترل بیماریهای دام و حفظ و حراست از سرمایه
دامی شهرستان دو برابر خواهد شد.
وی افــزود :از اول خرداد امســال بــه منظور چابک
سازی و برون ســپاری امور دام پزشــکی با توجه به
آماده شدن زیرساخت های الزم ،صدور مجوزهای
حمل طیــور زنده نیز به مســئوالن فنی بهداشــتی
مرغداری ها واگذار شده اســت و این شبکه بر روند
اجرایی صدور مجوزها نظارت عالیه خواهد داشت.

کشف 115تنکاالیاحتکاری
در 3انبارقوچان
ایشــان زاده /فرمانــده کل انتظامــی قوچــان
از کشــف بیــش از  ۱۱۵تن کاالی اساســی در ســه
انبار در این شهرســتان خبر داد .ســرهنگ طبسی
گفــت :درراســتای اجــرای طرح تشــدید مبــارزه با
احتکارکنندگانکاال،مامورانپلیسآگاهیقوچانبا
کسباطالعاتیازاحتکارمقدارزیادیکاالمتعلقبه
یکفرددرسهانبار،بهپیگیریموضوعپرداختندکه
در هماهنگی با مقام قضایی و همکاری کارشناسان
جهــاد کشــاورزی  ،انبارهــا را بازرســی کردند .وی
افزود:دربازرسیهامقدار ۶۰تنگندم ۵۵،تنکود
درقالب ۱۱۰۰کیسهو ۵۶۰کیلوگرمآردکشفشد
وچهارنفربهاتهامایناحتکاردستگیر شدندوکاالها
بهجهادکشاورزیتحویلشد.ارزشکاالهایکشف
شده یکمیلیاردتومانبرآوردشد.

بازنگری در طرح های هادی روســتایی و تامین
زمین برای ســاخت مســکن روســتایی از جمله
اولویــت هــای حــل مشــکالت روستانشــینان
خراسانرضویاست.براساساظهارات رئیس
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان های
نیشــابور و درگز  770هکتــار از اراضی ملی در
 100روستایایندوشهرستانبهبنیادمسکن
تحویل شــده تــا در اختیــار متقاضیان ســاخت
مســکن قرار گیرد.ســهرابی رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور گفت:
با همکاری ادارات منابع طبیعی و بنیاد مسکن
بسیاری از مشکالت روستاییان به ویژه در زمینه
تامین مسکن حل شــده و این موضوع از عوامل
جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان به شــهرها
خواهدبود.
ویافزود:درراستایاجرایماده ۴قانونسامان
دهی،حمایتازتولیدوعرضهمسکن،تسریعدر
واگذاری زمین مورد نیاز برای اجرای طرحهای
هادیوعمرانیروستاهاازاولویتهایایناداره
اســت که از زمان تصویب این قانون در محدوده
 ۴۵روســتای شهرســتان پس از بازنگری طرح

های هادی و طــی مراحل قانونی تا پایان ســال
 ۱۴۰۰مســاحتی بیش از  406هکتار به بنیاد
مســکن انقالب اســامی شهرســتان نیشابور
تحویلشدهاست.
سهرابی یادآور شد :شهرستان نیشــابور دارای
 ۳۸۰روستاباجمعیتیحدود ۱۲۳هزارو۶۰۰
نفراستکهادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریبرای
هرگونههمکاریبابنیادمسکنبهمنظورخدمت
رسانیبهتربهروستاییانآمادگیکاملدارد.

•واگذاری 364هکتار اراضی ملی در55
روستایدرگز

واگــذاری اراضــی به بنیاد مســکن گامــی موثر
و مثبــت در جهت رفــع کمبود مســکن جوانان
روستاییوتوسعهروستاهاوافزایشبهرهوریدر
بخش کشاورزی است و مانع مهاجرت از روستا
بهشهرمیشود.
پهلــوان زاده رئیــس اداره منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری شهرســتان درگــز گفــت :تاکنون

برای ساخت مسکن و توســعه حریم روستاهای
شهرستان بیش از  364هکتار از اراضی منابع
ملی که متعلــق به دولت بــوده در 55روســتای
شهرستانبهبنیادمسکنتحویلشدهاست.
ویگفت:دراجرایقانونساماندهیوحمایت
از تولید و عرضه مســکن و براســاس نقشه های
مصوب طرح هادی 100،هکتار از اراضی ملی
در  16روســتا در حال واگذاری به بنیاد مسکن
استوبهزودیدراختیارمتقاضیانواجدشرایط
قرارمیگیرد.
پهلــوان زاده گفت :حفــظ اراضی ملــی اطراف
روســتاها و جلوگیــری از ســاخت و ســازهای
غیرمجاز در اراضی ملــی و دولتی با کمک مردم
و اعضای شورای اسالمی روستاها و دهیاری ها
می تواند در حفظ و حراست از اراضی ملی تاثیر
بسزاییداشتهباشد.
وی از دهیاران خواســت قبل از صــدور هرگونه
مجوز ساخت و ساز در روستاها ابتدا مراتب را از
ادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریاستعالمکنندتا
ازتضییعحقوقبیتالمالدراراضیملیوبروز
خسارتبهمردمجلوگیریشود.

اختالفنظرمسئوالنوبازاریاندربارهکمبود وافزایشقیمتشکر

شیرینیهایتلخ!

بهاره موفقی /این روزها با توجه به
حــذف ارز ترجیحی و گرانــی دیگر
اقالم اساســی ،زمزمه گرانی شــکر
هم به گوش رسید که این مسئله در
افزایش قیمت اقالمــی مانند نبات
و قند هــم تاثیر گذار بوده اســت .در
بازدیــد میدانی مــا عمده فروشــان
بازار از افزایش قیمت و کمبود شکر
در بــازار و تاثیــر آن بر فــراورده های
شــکر مثل نبــات و قند خبــر دادند.
موضوعی کــه مســئوالن اداره غله،
بر خالف نظــر عمده فروشــان ادعا
مــی کنند کــه کمبــود شــکر وجود
نــدارد و دلیل ایــن کمبــود در بازار
سوءاستفاده افراد سودجو و دالالن
اســت .از طرفــی ،مســئوالن خانــه
صنعت ،معــدن و تجــارت نیــز ادعا
می کننــد کــه اداره غله بر اســاس
نیاز واحدهای صنعتی میان آن ها
شــکر توزیع نمی کند ،در حالی که
مدیر کل اداره غله استان می گوید:
واحدهــای صنعتی بایــد از انجمن
قند و شــکر کشور ســهمیه دریافت
کنند ،اما آقایــان بنا به دالیلی مثل
ندادن حق عضویت حاضر نیستند
حق شان را از کشــور بگیرند .البته
ماجرا فقــط بــه اختالف ســازمان
های توزیــع کننده شــکر در بخش
های مختلف ختم نمی شود .در این
آشــفته بازار ،رئیــس اتحادیه نبات
و آب نبات مشــهد هم درباره دلیل
افزایش قیمت نبات از پاسخ طفره
می رود و تلفن را قطع می کند! این
در حالی اســت که مدیــر کل اداره
جهاد کشاورزی می گوید :خراسان
رضوی قطب تولید نبات در کشــور
اســت و صنــف نبــات و آ بنبــات
استان اســفندماه ســهمیه دولتی
شکر گرفتهاند ،از آنها بپرسید در
قیمت نهایــی محصولشــان چقدر
شکر دولتی را لحاظ کرده اند.

•کمبود و گرانی شکر در بازار

حــدود دو هفتــه پیــش روزنامــه
خراســان از وضعیــت شــکر در بازار
دستغیب بازدیدی میدانی به عمل
آوردوعمدهفروشانوخردهفروشان
بازار صحبت از کمبود و گرانی شکر
به میان آوردند به طــوری که یکی از
بازاریان در این باره گفته بود :دوماه
است رنگ شــکر را ندیده ام .االن به
ما قیمت شــکر  900گرمــی را 26
هزار تومان می دهند که نمی خرم.
روز گذشته دوباره به بازار دستغیب
مراجعه کردیم تا قیمت شکر و نبات
را در بازار جویا شــویم .یکی از عمده
فروشــان بــازار درباره قیمت شــکر
و نبــات می گویــد :چهار تا پنــج روز
پیش نبــات  23هــزار تومــان بوده،
اما  26اردیبهشــت  28هزار تومان
خریدم.مطمئن هســتم امــروز هم
قیمت افزایــش پیدا کرده اســت .از
او خواســتم بــا توزیع کننــده تماس
بگیرد و از او قیمت نبات را هم برای
امروزسوالکند.پسازتماستلفنی
مغازه دار با توزیــع کننده نبات ،فرد
مد نظر از پشــت تلفن قیمــت نبات
را ایــن طــور اعالم مــی کنــد :امروز
نبــات  32هزار تومان شــده اســت.
فروشــنده پس از قطع تماس تلفنی
می گوید :دیدیــد؟ در  ۱۰روز نبات
 ۱۰هــزار تومــان افزایــش قیمــت
داشــته اســت .او دربــاره شــکر می
گوید :شکر اصال دربازار نیست ،اما
بــا قیمــت  27و  28هزار تومــان در
بازارموجوداستکهنمیخریمچون
بعد باید موقع فروش از مردم توهین
بشــنویم .اورانــی ،رئیس ســازمان

جهاد کشاورزی استان در گفت وگو
با خراســان رضوی درباره وضعیت
شــکر و ســهمیه کارخانهها و صنف
نبات استان اظهارمی کند :سهمیه
شکرکارخانههاتوسطخانهصنعت،
معــدن و تجــارت تعییــن و توســط
اداره غله اســتان توزیع میشود که
االن قیمــت آن بــه  18هــزار تومان
تعدیلشده است .وی می افزاید :دو
کارخانهقنددراستانداریمکهشکر
دولتی را بهصورت متمرکز از تهران
میگیرند و قنــد را باید بــه نرخ 18
هزار تومان به بازار بدهند ،پیگیری
کنیــد چــرا ایــن کار را نمیکننــد؟
خراسانرضویقطبتولیدنباتدر
کشور است و صنف نبات و آبنبات
اســتان اســفندماه ســهمیه دولتی
شــکر گرفتهاند از آنها بپرســید در
قیمــت نهایــی محصولشــان چقدر
شکردولتیرالحاظکردهاند؟حسن
حسینی،رئیسخانهصنعت،معدن
و تجارت اســتان می گویــد :کمبود
شکر داریم اما به آن معنایی که دچار
مشــکل شــویم ،کمبود نداریم .وی
مــی افزایــد :اداره غله به انــدازه ای
کــه واحدهای تولیــدی اعــام نیاز
می کنند ،شــکر در اختیــار ما نمی
گــذارد .حســینی ادامه مــی دهد:
واحدهــای صنعتی بابت هــر کیلو
شــکر در فروردین حدود  12هزار و
 500تومانبهادارهغلهپرداختمی
کردند،اماازاردیبهشتبهماسهمیه
و قیمت جدید نداده انــد .فروردین
هم 9هزار تن شکر توزیع کردیم ،اما
ازاردیبهشتهنوزتوزیعنکردهایمو
نرخجدیدشبهماابالغنشدهاست.

• 18هزار تومان؛ قیمت مصوب
شکردولتی

حمیدرضانوری،مدیرعاملشرکت
غلــه و خدمــات بازرگانی خراســان
رضــوی مــی گوید  :شــکری کــه در
اختیــار ماســت بــه عنــوان ذخیــره
استراتژیک برای مصارف خاص در
ایامخاصاستوصرفابراساسنرخ
دولتی است .ما تا 23اردیبهشت بر
اســاس نرخ  11هزار و  500تومان
مــی فروختیــم و از آن تاریــخ به بعد
بر اســاس مصوبه کشــوری شکر به
کیلویی 18هزار تومان تغییر قیمت
داد .وی مــی افزاید :ســهمیه شــکر
فروردین بر اســاس قیمت  11هزار
و  500تومــان بــوده اســت .بــرای
اردیبهشــت هم  4هــزار و  930تن
ســهمیه بر اســاس قیمت  18هزار
تومــان برای مصــرف خانــوار ابالغ
شدهکهتوزیعخواهدشد.
نــوری دربــاره ایــن موضوع کــه بنا
به گفته هــای رئیس خانــه صنعت،
معدن و تجارت استان به واحدهای
صنعتی بر اســاس نیازشــان شــکر
توزیــع نمی شــود ،مــی گویــد :ما تا
اردیبهشــت بر اســاس اعالم نیازی
که خانه صنعت و معــدن می کرد ،با
تایید جهاد کشاورزی به واحدهای
صنعتی شــکر تحویل می دادیم اما

اینواحدهابرایتامینشکردراصل
بایدازطریقمسیرقانونیخودشکه
انجمنقندوشکرکشوراست،اقدام
کنند.وقتیآقایانحاضرنیستندبنا
به دالیلی مثل ندادن حق عضویت،
حــق شــان را از کشــور بگیرنــد ،از
راهکارهــای مختلف اســتفاده می
کنند و برای گرفتن سهمیه به اداره
غله فشار می آورند .ما تا اردیبهشت
بهاینهاسهمیهمیدادیم،اماطبق
اعــام بازرگانی دولتــی ایران هیچ
گونه ســهمیه ای به صنف و صنعت
تا این لحظه تخصیص داده نشــده و
بایدازانجمنکشوریدریافتکنند.
وی دربــاره وضعیــت شــکردر بازار
می افزاید :در بازار کمبــود نداریم.
متاســفانه عده ای دالل و ســودجو
بازار را به هم می ریزند وگرنه شــکر
وجود دارد.
•رئیس اتحادیه نبات و آب نبات
مشهدپاسخگونبود

قربانی،رئیساتحادیهنباتوآبنبات
مشــهد بعد از چند ســاعت پیگیری
در پاســخ خبرنگارمــا به این ســوال
که چرا نبات افزایش قیمت داشته،
اعالم کرد کــه برای دریافت پاســخ
به اتحادیــه مراجعه کنیــد و تلفن را
قطعکرد.

گزارش خبری
اقتصادی

فرمانداردربازدیدازروزنامهخراسانمطرح
کرد :

برنامه جدید دولت برای طرح
تفصیلی،حاشیه شهر و روستاهای
مشهد

اجــرای طــرح تفصیلــی و برنامــه ریــزی بــرای حل
مشکالتروستاهایمجاورمشهد(حاشیه)دردستور
کارفرمانداریمشهدقرارگرفت.
دیــروز اهالــی فرمانــداری مشــهد مهمان موسســه
خراســان بودنــد .فرمانــدار ،معاونــان و مدیــران
فرمانداری دیروز به خراسان آمدند و حدود 3ساعت
تحریریهخراساننقشکارگروهبیانمشکالتمشهد،
حاشیه شهر و روستاها از سوی خبرنگاران و پاسخ از
ســوی فرماندار و مدیران را پیدا کرده بود .جای همه
مخاطبان در این میز خبری خالی بود .مدیران ارشد
مشهددرحلقهسواالتخبرنگارانکهبهخوبینقش
نمایندهافکارعمومیراایفامیکردندخیلیصمیمی
وبدونتعارفبودند؛(آقایفرماندارمنخبرنگارموتا
جوابنگیرمقانعنمیشومشفافنظربدهید؟)(،آقا
منفراقانوننمیتوانمپاسخبدهمو)...شمامشروح
این گفت وگوی پر از فــراز و فرود ،چالــش و نرمش را
شنبه خواهید خواند.محسن داوری فرماندار مشهد
در این نشست از آخرین اقدامات در خصوص شرایط
اقتصادی تا برنامه هــای کوتاه و درازمــدت دولت در
طرح تفصیلی مشــهد ،برنامه های جدید در حاشیه
شهر و روستاهای مجاور را باالخره روی دایره خبری
ریخت و خبر داد .حــدود 3قــرارگاه در این خصوص
پیشبینیشدهکه 2قرارگاهراهاندازیشدهوسومی
هم به زودی راه اندازی می شــود البته طرحی هم در
خصوصامنیتاجتماعیوسارقاندارندکهاگراجرا
شود قطعا مردم را دعاگوی خود می کنند .فرماندار
داوری تعبیر خاصی را در خصوص ،روزنامه خراسان
داشتوتعریفاواینبودکهروزنامهخراسانازروزنامه
هایی است که مخاطب عام دارد .این طور نیست که
فقطیکطیففکریخاصآنرابخوانندبلکهبهگونه
ایعملکردهکههمهآنرامیخوانندواختصاصبه
گرایشخاصینداردولذافرمانداریباهمهمعاونان
برای خداقوتآمده است.اووقتیجلسهبعدیخود
را لغو کرد و سقف میز خبری را باز کرد  ،به خوبی این
تعریفرابهصورتعملیپررنگکرد.شنبهوعدهماو
شمابرایدرجخبر.تاشنبهبدرود.

یک فوتی در واژگونی خودروی پژو

علینوری/فرماندهپلیسراهبردسکنگفت:دوشنبه
شب در محور بردسکن به سبزوار حد فاصل سه راهی
سیر به پلیس راه ،جوان  30ســاله در حادثه واژگونی
خودروی ســواری پژو جــان باخت .ســرهنگ محمد
چرمگی افزود :یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه
اعزامومصدومتوسطنیروهایاورژانسبهبیمارستان
ولیعصر(عج)منتقلشدکهبهرغمتالشهایصورت
گرفته تنها فرد حادثه که یک جوان 30ساله بود فوت
کرد .فرمانده پلیس راه بردســکن علت وقوع حادثه را
بیتوجهیبهجلوی ناشیازخستگیوخوابآلودگی
رانندهسواریپژواعالمکرد.

