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یادواره شهید مدافع حرم جواد
جهانی در گلبهار برگزار می شود
شــهردار گلبهار گفت:
یادواره و مراسم سومین
ســالروز شــهید مدافع
حــرم جــواد جهانــی
چهارشنبه  22آبان ماه
در مسجد امام خمینی
(ره) برگــزار می شــود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری گلبهار  ،سید
ابوالفضل فاضلی حق پنــاه با اعالم این خبر گفت:
گرامی داشت مقام شــهدا و تکریم شهدا از وظایف
ضروری اســت ،شــهدا به همه جامعه تعلق دارند و
مایه افتخار و مباهات ملت شــریف ایران هســتند.
وی افزود :در همین زمینه ،یادواره و مراسم سومین
ســالروز شــهید مدافع حرم جواد جهانی به همت
خانواده وی  ،شهرداری وشــورای اسالمی  ،حوزه
بسیج مالک اشتر و موسسه نجابت زهرایی گلبهار
چهارشــنبه  22آبان ماه در مســجد امــام خمینی
(ره) این شــهر برگزار می شــود.وی ادامــه داد :از
همشهریان گرامی دعوت می شــود در این یادواره
شرکت کنند ویاد وخاطره شهدا را زنده نگه داریم.

کلنگ زنی احداث فاز اول بزرگراه
ابریشم در سبزوار
کالتــه -آیین کلنــگ زنی احــداث فــاز اول بزرگراه
ابریشــم (شــمال غرب) بــه طــول ۷/۲کیلومتر با
حضور مســئوالن برگزار شــد.به گزارش خراسان
رضوی ،شهردار سبزوار گفت :از سال  87اقدامات
خوبی در کمربند هشت بهشــت و 4کیلومتر باقی
مانده جاده ابریشم به عنوان یک طرح زیرساختی
در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود.سید علی
کوشکی افزود :در دو سال اخیر قصد اجرای دقیق
قانون را داشتیم و تاکید بر آن بود که با حمایت های
نماینــدگان مردم ســبزوار در مجلــس ،فرماندار و
اعضای شــورای شــهر و پیگیری هــای وزارت راه و
شهرســازی و واگذاری اراضی ملی که در بزرگراه
ابریشــم قرار گرفته بــود ،اقدامات موثــری صورت
گیرد.وی با بیان این که  300هکتار از اراضی ملی
به شــهرداری برای اجــرای این طرح واگذار شــد،
افزود :فاز سوم بزرگراه ابریشم که حدفاصل بولوار
توحید و جــاده جوین-جغتــای واقع شــده۷/۲ ،
کیلومتر مســاحت دارد و تاکنون بیش از  50هزار
متر از اراضی آن تملک شده است.
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اعتراض نانوایانآزادپزبه مصوبه کارگروه آرد ونان
گزارش
زنده روحیان

جمعی از نانوایان آزادپز مشــهد صبح دیروز در
اعتراض به مصوبه جدید کمیته گندم ،آرد و نان
استانداری مبنی بر کاهش قیمت نان آزادپزها
و همچنین تصمیــم دولت برای ســهمیه بندی
آرد دریافتــی نانوایــی هــا ،مقابل اســتانداری
تجمع کردند .به گزارش خراسان رضوی ،هفته
گذشته بود که کارگروه گندم ،آرد و نان استان
نرخ جدید نان در مشهد را اعالم کرد .بر اساس
مصوبه این کارگــروه ،قیمت نــان نانوایی های
دولتی بین  25تا  42درصــد افزایش یافت که
روزنامه خراسان رضوی روز گذشــته در انتقاد
از این مصوبه و تاثیر منفی آن بر معیشــت مردم
گزارشی را منتشر کرد .البته در این گزارش به
این مهم نیز اشــاره کردیم که دولــت باید یارانه
بیشتری به این حوزه اختصاص دهد تا نانوایان
دولتی نیــز دچار ضرر و زیــان نشــوند و بتوانند
هزینــه های ناشــی از تــورم حاکــم بر کشــور را
تامیــن کنند.اما بخــش دیگری از ایــن مصوبه،
مربوط بــه آزادپزها بــود که تا پیــش از این ،نرخ
نامه مشخصی نداشــتند اما با تصمیم کارگروه
استانی ،دارای نرخ نامه شدند و قیمت نان های
آن ها نسبت به آن چه تاکنون عرضه می کردند

کاهــش یافــت .این کاهــش قیمت بــا اعتراض
فعاالن این صنف همراه بود و صبح روز گذشته
نانوایان آزادپز مشهد ابتدا با تجمع در اتحادیه،
خواســتار پاســخ گویی مســئوالن شــدند اما با
توجه به عملی نشــدن وعده داده شــده توســط
متولیان به رئیس اتحادیه برای حضور در جمع
معترضان ،حاضران در این تجمع به استانداری
خراســان رضوی مراجعه کردنــد و نماینده این
صنف با مدیران اقتصادی استانداری گفت و گو
کرد« .مصطفی کشتگر» رئیس اتحادیه نانوایان
مشهد در این خصوص گفت :اعتراضی که انجام
شــده به دلیل مصوبه جدید کارگروه گندم ،آرد
و نان اســتان بود که ایــن تجمع به صــورت آرام
و کامــا صنفی برگــزار شــد و حاضــران در آن
خواســتار رســیدگی به مشکالتشــان شدند.
وی افزود :یکی از مهم تریــن موارد این مصوبه،
کاهش قیمت نان نســبت به نرخ قبلی بوده که
با توجه به وضــع بازار و تورم موجــود اصال قابل
قبول نیست .افزایش حقوق و مزایای کارگران،
افزایش حــق بیمه و اجــاره بها ،تنها بخشــی از
هزینه هایی اســت که به ما تحمیل می شود اما
حاال با بخشنامه جدید ،قیمت نان از چیزی که
بود هم پایین تر آمده اســت .کشــتگر همچنین
گفت :ســهمیه بندی آرد نیز از دیگر مشــکالت
به وجود آمده است و به هیچ وجه نیاز نانوایان را

پاسخ شهرداری به گالیه کامیون داران
روز گذشــته جمعــی از کامیــون داران حمــل و
نقــل درون شــهری در مشــهد  ،در اعتــراض به
مشکالت مربوط به سوخت ،گرفتن مجوزهای
مربوط به تردد در شهر و ساعات تردد در محدوده
شهری تجمع کردند .به گزارش خراسان رضوی
«حسین مختاری» مدیرعامل سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری
مشــهد در این خصــوص گفــت :اعتراضاتی که

درباره ســوخت انجام شــده بــه این دلیــل بوده
که کامیــون داران باید در ســامانه ملی ثبت نام
می کردند و برای انجــام این کار نیز باید تاییدیه
هایــی ماننــد معاینــه فنــی خــودرو بارگــذاری
شــود که در صورت انجام نشــدن ایــن کار برای
دریافــت ســوخت یارانــه ای دچار مشــکل می
شــوند .همچنین بر اســاس مصوبه کشــوری،
کامیــون داران حمل بار درون شــهری نیز مثل

تامین نمی کند .تا امروز نانوایان آزادپز از طریق
آزاد ،بخشی از نیاز آرد خود را تامین می کردند
اما اکنــون با این شــرایط به هیچ عنــوان امکان
کار برای نانوایــان وجود ندارد .قاســمی ،یکی
از نانوایان حاضــر در این تجمع نیــز گفت :این
بخشــنامه به هیچ وجه کارشناسی نبوده و هیچ
یک از هزینه های ما در آن لحاظ نشــده اســت،
وقتی ما به عنوان نانوایی آزادپز مجوز گرفته ایم
نمی توانندبه یک باره برای ما تعیین نرخ کنند و
این مشکالت را به وجود آورند.
حمل و نقــل برون شــهری باید بارنامــه هایی را
برای ثبت فعالیت شان تکمیل و ارسال کنند که
در صورت استفاده نکردن از آن ،سوخت اعطایی
به صــورت پلکانی هرمــاه به میــزان  10درصد
کاهش می یابــد .به دلیــل موارد گفته شــده ما
مشکلی با تحویل سوخت نداریم اما تا این افراد
کارهای الزم را انجام ندهند برای سوخت شان
با مشکالتی مواجه خواهند بود.
•محدودیت های تردد در مشهد

مختاری همچنین تاکید کرد :شــهر مشــهد به

معاون امــور بازرگانی و توســعه تجــارت صمت
خراســان رضوی ،در خصوص ایــن اعتراضات
گفت :پیشــینه این نرخ نامه به ویژه در خصوص
نانوایی های آزادپز به این دلیل بوده که از سال
گذشته با تصمیم شرکت بازرگانی دولتی قرار
بر این شــد که گندم یارانه ای در اختیار نانوایی
های دولتی و آزادپز قرار گیرد و آن ها به دو گروه
یارانه ای و نیمه یارانه ای تقسیم شوند و قیمت

گندمی که در اختیــار آن ها قرار مــی گیرد نیز
به ترتیــب کیلویــی  665تومــان و  900تومان
خواهد بــود« .علی غفــوری مقدم» افــزود :این
درحالی اســت که گندم بــا توجه به نــرخ خرید
تضمینی تــا  ۲هزار تومــان برای دولــت هزینه
داشته و به همین دلیل آن جایی که یارانه توسط
دولت در هر کاالیی پرداخت شود باید این یارانه
به دست مردم برسد بنابراین ما باید با توجه به در
اختیار گذاشتن گندم یارانه ای نرخ مصوب نیز
برای نان مشــخص می کردیم .غفــوری مقدم
تاکیــد کــرد :در تعیین نــرخ های اعالم شــده،
نظراتدقیقکارشناسیاعمالوتماماستانها
آنالیز شده اند ،نماینده نانوایان نیز در جلسات
کارگروه حضور داشتند و با توجه به ارائه گندم
یارانه ای باید این تعیین نرخ انجام شود و ما دیگر
نانوایی به نام آزادپز نخواهیم داشت .وی تصریح
کرد :در خصوص سهمیه ها نیز کمیته ای برای
تعدیل این سهمیه ها تشــکیل شده تا به سامان
دهی دقیقی برسند و سهمیه ها متناسب با نیاز
آن ها در اختیارشــان قرار گیرد کــه در چند ماه
گذشــته درگیر تعیین نرخ بوده و پس از این نیز
این موضــوع را پیگیــری خواهد کرد تا مشــکل
نانوایان برطرف شــود اما نرخ های اعالم شــده
توســط کارگروه آرد و نان قطعــی و الزم االجرا
بوده و به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

دلیل حساســیت های خــاص و آلودگــی هوا و
ترافیک های ســنگین بایــد مدیریت شــود و بر
همین اساس با تصویب شورای همتا شهر مشهد
به سه قسمت قرمز ،زرد و سبز تقسیم بندی شده
که هر یک از این محدوده ها با محدودیت های
ترافیکی همراه اســت .محدوده قرمزمربوط به
مرکز شــهر بوده که تردد خودروهای ســنگین
فقط ازســاعت  23تــا  5صبــح روز بعــد امکان
پذیر است ،در محدوده زرد از ساعت  23تا 10
صبح و در محــدوده ســبز از  23تــا  17روز بعد
امکان تردد وجود دارد که این مــورد باید برای

جلوگیری از آلودگی هــوا و کاهش تصادفات و
ترافیک محدوده های مرکزی انجام شود .وی
تصریــح کــرد :البتــه در ایــن مصوبه نیز بــا نظر
قبلی کامیــون داران اصالحاتی صورت گرفت
و در محــدوده قرمــز بــرای برخی مــوارد مانند
دارو و مواد غذایی فاســد شــدنی مجوز تردد تا
ساعت  10صبح داده شد اما بیش از این امکان
همــکاری با این دوســتان وجود نــدارد و قانون
باید اجرا شود هرچند که در حال مذاکره با این
دوستان هستیم تا این اتفاق با کمترین چالش
صورت گیرد.

•به مشکالت نانوایان رسیدگی می کنیم
اما نرخ ها به هیچ عنوان قابل تغییر نیست

سوژه ها وخبرها
رئیسادارهاوقافنیشابورخبرداد:

میرآباد خلیل آباد میزبان
جشنواره انار

ثبت ۲۳وقف جدید در نیشابور
شجاعی مهر -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های نیشابور
و فیروزه گفت :طی یک سال گذشــته  ۲۳وقف جدید داشته ایم که
تعداد وقف های ثبتی در سامانه اوقاف را به دو هزار و  775موقوفه
رساند و برای آن ها  ۲۵۲متولی داریم که بیشترین آمار در استان است.حجت االسالم صادق
خلیلی با بیان این که بارزترین موقوفه در مسیر زائران امام رضا(ع) برای خدمات دهی به آن ها ،با
ارزش ۲۵میلیارد ریال است افزود :در دهه آخر ماه صفر ۲۴هزار زائر پیاده بقاع متبرکه را زیارت
کرده اند ،همچنین  ۲۲هزار وعده غذایی بین آن ها توزیع و ۱۲هزار نفراسکان داده شده اند.

آتش سوزی کارخانه فراورده های لبنی در
قوچان مهار شد
ایشان زاده  /آتش ســوزی در کارخانه فراورده های لبنی پادراتوس
قوچان که ساعت  22شنبه ابتدا ازیک سالن شروع شده وسپس
به یکی از انبارهای کارخانه ســرایت کرده بود ،با حضور نیروهای
آتش نشانی قوچان سرانجام در ساعت یک و ۲۰دقیقه بامداد یک
شنبه مهار شد .این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت.
به گزارش خراســان رضوی ،مدیرعامل سازمان آتش نشانی قوچان
دراین باره گفت :ســاعت  22شنبه در تماســی تلفنی ازمحل حادثه
(کارخانه پادراتوس) با آتش نشانی ،گروه های اطفای حریق به محل
اعزام شــدند .ولی زاده افزود :آتش ســوزی ابتدا ازیک ســالن شروع
شده وسپس به یکی از انبارهای کارخانه سرایت کرده بود که به علت
وجود ظروف پالستیکی ،کارتن ،چسب وبرچسب های بسته بندی و
تاریکی شب و همچنین آتش زا بودن لوازم انبار ،جداسازی و اطفای
حریق دشوارتر شده بود .وی گفت :سرانجام آتش درساعت یک و۲۰
دقیقه بامداد مهار می شــود ،امــا دقایقی بعد با مشــاهده دود از یک
قســمت انبار ،دوباره اقدامات الزم توســط نیروها انجام می شود که
عملیات کنترلی ومراقبت تا ۸صبح ادامه داشــته اســت .وی افزود:
این درحالی است که فرمانده عملیات  ،یک گروه ازنیروها را به عنوان
نیرویاحتیاط،درمحلحادثهتاساعتیازبعدازظهرشنبهنگهداشته
است.ولیزادهگفت:پسازبررسیهایفنیوکارشناسی،علتآتش
سوزی ومیزان خسارت اعالم خواهدشد و خوشبختانه حادثه تلفات
جانی نداشته است.

کارگر کشاورزی زیرچرخ های تراکتور
جان باخت

شــجاعی مهر /فرمانده انتظامی نیشــابور گفت :بر اثــر برخورد یک
دســتگاه تراکتور با یک کارگر  43ســاله در زمین های کشــاورزی
متاســفانه این کارگر به طرز دلخراشــی جان خود را از دســت داد.
سرهنگ« حسین دهقانپور» در تشریح این خبر گفت :در پی اعالم

اختتامیهنهمینسوگواره
تعزیهخوانی نینوا در بردسکن

حسین نوری-روستای میرآباد به عنوان یکی از روستاهای عمده
تولیدکننــده انار در شهرســتان خلیل آبــاد ،میزبان جشــنواره انار
َا َونگی است .اولین جشنواره انار اونگی خلیل آباد در روستای نقاب
و میر آباد که قطب تولید انار شهرستان خلیل آباد است ،برگزار شد .این جشنواره به دبیری یک
سازمان مردم نهاد و با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری و ادارات دولتی خلیل آباد و
کاشمر در روستای میرآباد از توابع شهرستان خلیل آباد با حضور جمعی از مسئوالن و قشرهای
مختلف مردم در جوار امامزاده سید حسن (ع) روستای میرآباد برگزار شد.

مرکزفوریتهایپلیسی 110مبنیبروقوعیکحادثهمنجربهفوت
دریکی از روستاهای بخش سروالیت شهرستان نیشابور ،ماموران
انتظامیپاسگاهخواجهآبادبههمراهنیروهایامدادیبهمحلاعزام
شدند.وی افزود :با حضور ماموران در محل و در بررسیهای اولیه
مشخص شد یک دســتگاه تراکتور در زمین کشاورزی با کارگر 43
ســاله ای برخورد کرده که در پی این برخورد کارگــر مذکور به طرز
دلخراشیجانخودراازدستدادهاست.سرهنگدهقانپوربابیان
اینکهتحقیقاتدراینبارهادامهداردافزود:بادستور قضاییپرونده
ای تشکیل شده و جسد به سردخانه انتقال یافته است.

دستگیری عامل تخریب تاغ زارهای
منطقهسرخس

محمــودی /رئیــس اداره منابــع طبیعــی ســرخس از دســتگیری
عامل تخریــب تاغ زارهای ســرخس خبــر داد .به گزارش خراســان
رضوی ،رمضان صدیق با اعالم این خبر گفت :پس از اطالع از تخریب
تاغ زارهای منطقه وبا رصد محیطی ،فردی که اقدام به قطع درختان
تاغوحملوقاچاقآنبهمشهدمیکردباهمکاریمامورانانتظامیو
نیروهاییگانحفاظتمنابعطبیعیسرخسدستگیرشد.ویافزود:
از آن جا که متهم همدســتانی در انجام اعمال مجرمانــه خود دارد،
پرونده تشکیل شده وتحقیقات الزم در خصوص اقدام مجرمانه وی از
سوی دستگاه قضایی در حال انجام است .رئیس اداره منابع طبیعی
سرخس با بیان این که مجموع تاغ زارهای شهرستان حدود 25هزار
هکتار است افزود:بر اســاس قانون و طبق ماده  ۴۲قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگل ها و مصوبه هیئت وزیــران ،جزای نقدی قطع
هر اصله درختچه ،یک میلیون و  500تا  15میلیــون ریال به همراه
شش ماه حبس اســت  .صدیق با بیان این که منطقه سرخس عموما
تحت تاثیر توفان های شن وریزگردهای دشت قره قوم کشور همسایه
قرار دارد تاکید کرد :حفاظت ونگهداری از تاغ زارها و درختان پده که
تنها زیستگاه آن سرخس است ،از نیازهای مبرم شهرستان در حفظ
خاک و جلوگیری از هجوم ریزگردهاست .بر همین اساس اراضی را
در منطقه ،به زودی زیر کشت تاغ و بذر افشانی خواهیم برد.

بازدید تعدادی از شاعران استان
از جاذبه های تاریخی خواف

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی خواف گفت :گــروه مهــر آفرین
شــامل تعــدادی از شــاعران و بازنشســتگان
فرهنگــی خراســان رضــوی در یک تــور دو روزه
از جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری ایــن
شهرســتان بازدیــد کردند.بــه گــزارش روابــط
عمومی میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی خراسان رضوی ،محمود باعقیده در این
باره گفت :آســبادهای نشتیفان،مدرسه غیاثیه
خرگرد،مســجد ملک زوزن وکوشــک سالمه از
مهم ترین بناهایی بود که این گروه بازدید کردند.
او ادامــه داد« :اقامــت در بــوم گردی شــمیرون
واجرای موســیقی ســنتی و همچنین حضور بر
مزار مشــاهیر خــواف از جملــه حافظ ابــرو وپیر
احمــد خوافــی از دیگــر برنامه هــای ایــن گروه
بود».گفتنی اســت شهرســتان خواف در فاصله

علی نوری -مســئول انجمــن تعزیــه خوانــی اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی بردسکن گفت :نهمین سوگواره تعزیه خوانی در بردسکن
با تجلیل از گروه های برتر به کار خودپایان داد .محمد باقری افزود:
نهمین ســوگواره تعزیه خوانی نینوا با حضور پنج گروه منتخب به نام "محب الرســول (ص)" به
سرپرستی رســول ناظوری" ،سیدالســاجدین (ع)" به سرپرســتی محمد ابراهیمیان و نمکی،
"پیرغالمان امام حسین(ع) " به سرپرستی محمد مالئی" ،نینوا" به سرپرستی عباسعلی باقری
و "مسلم بن عقیل" به سرپرستی رضا فالحتی برگزار شد.
 275کیلومتــری مشــهد و در شــرق خراســان
رضــوی قــرار دارد .در این شهرســتان  450اثر
تاریخی شناســایی و  92اثر تاریخی در فهرست
آثار ملی ثبت شده است.

کمک هزار یورویی خیر مقیم
آلمان به حوزه سالمت بردسکن

علــی نوری -مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان
بردســکن گفــت :در اقدامــی خداپســندانه و با
هدف مشارکت در توسعه و به سازی بخش های
بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان بردسکن
 ،خیــر ارجمنــد ســرکار خانــم پروانه دســترنج
( مقیم آلمــان ) مبلــغ هزار یــورو معــادل 124
میلیون و  500هــزار ریال به یاد بــود پدر و مادر
مرحوم شــان ( مرحوم محمد حسین دسترنج و
مرحومه بانو محمدی ) به بیمارستان ولی عصر
بردســکن اهدا کرد .دکتر مهدی عاقلتر با بیان
این که خیران سالمت بازویی توانمند در حوزه
بهداشت ودرمان شهرستان بردسکن هستند،

ضمن تقدیر و تشــکر از این خیــر ارجمند اظهار
کرد  :این مبلغ صرف به ســازی و توســعه بخش
نوزادان و  ICUبیمارستان خواهد شد.

قاتل نامرئی جان پیرمرد68
ساله را گرفت

اصغری-رئیــس آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی
شــهرداری فریمان گفت:پیرمردی  68ساله بر
اثــر استنشــاق گازمنواکســیدکربن در فریمان
جــان باخت.به گزارش خراســان رضــوی ،علی
رضایی گفت:این پیرمرد ،نگهبان یک مجموعه
در حــال ســاخت بــود کــه براثــر استنشــاق گاز
منواکســیدکربن حاصــل از ســوختن چوب ها
در چادر مســافرتی دچار خفگی و جســد وی به
سردخانه منتقل شد.

