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وعده صمت
برای آرامش بازارمرغ
بهبــودی  -تعطیلــی تنهــا بانک رفــاه مســتقر در کالت
تعدادی از شــهروندان این شهرســتان را با مشــکالت
عدیده ای روبه رو کرده و موجب سرگردانی آن ها شده
اســت .مهدی ناصری فرمانــدار شهرســتان کالت به
خراسان گفت :مشــتریان بانک رفاه شهرستان کالت
شــامل بازنشســتگان تامین اجتماعی ،بیمه گذاران،
مستمری بگیران و افراد تحت پوشــش واحد حمایتی
بهزیســتی ،شــهروندان مرتبط بــا خدمــات بیمه های
درمانی و پرســنل چندین اداره که حقوق خود را از این
بانک دریافت می کنند؛ هســتند یعنــی چیزی حدود
 ۵۰۰نفــر به صورت مســتقیم و  ۷۰۰۰نفــر به صورت
غیر مســتقیم و خانواده های آن هــا در امور مالی تحت
تاثیر قــرار گرفته و دچــار مشــکل شــده اند .فرماندار
کالت گفت :تعطیلی تنها شعبه فعال بانک رفاه در این
شهرستانمرزی،موجبسرگردانی شهروندان کالتی
شد.وی افزود :تنها «شعبه» بانک رفاه در کالت پارسال
به بهانه تعمیرات به «باجه» تبدیل شد و تنها کارمند این
باجه نیز از اواخر اسفند پارســال تا امروز  ۱۸فروردین
ماهجاریبهمرخصیرفتهاست.فرماندارکالتتشریح
کرد چیزی حدود یک ماه اســت که باجه بانک رفاه در
این شــهر تعطیل بــوده و شــهروندان کالتــی طی این
مدت هیچ گونه خدمات بانکی دریافت نکردهاند .وی
گفت :ایــن وضعیت موجــب ایجــاد نارضایتی شــدید
میان شــهروندان کالتی به ویژه افراد مستمریبگیر و
خانواده آن ها شــده اســت .وی افزود :این شهروندان
به ویژه سالمندان که در شرایط ناشی از شیوع ویروس
کرونا به مراقبت بیشتر نیاز دارند ،مجبور هستند برای
فعالیت هــای مرتبط با حقــوق ،دریافت تســهیالت یا
بیمهگــذاری خــود فاصلــه  ۱۴۵کیلومتــری کالت تا
مشهد را با این هزینه های گزاف رفت و آمد ،طی کنند
تا از خدمات ضروری مرتبط با معیشت برخوردار شوند.
وی با تاکید بر این که ما مراتب اعتراض شدید خود را به
مدیریت استانی بانک رفاه به دلیل بیتوجهی صورت
گرفته نسبت به مردم مرزنشین شهرستان کالت اعالم
کردهایم؛افزودباوجودتمامپیگیریهاومکاتباتانجام
شده،متاسفانهسرپرستیبانکرفاهتاکنونهیچپاسخ
و توجهی به این موضوع نداشته است.

مدیرحقوقیشهرداریسبزوارخبرداد:

جلوگیری ازتضییع 250میلیاردی
بیت المال درسبزوارطی 4سال اخیر

کالته-مدیــر حقوقی شــهرداری ســبزوار گفت :در
مجموع پرونــده های حقوقــی شــهرداری در مراجع
قضایی طی چهار ســال اخیر  250میلیــارد تومان از
تضییع بیت المال در این شهر جلوگیری شده است.
به گزارش خراسان رضوی ،عباس معصومی صدر در
جمع خبرنگاران با بیان این که شــهرداری ســبزوار و
سازمان های تابعه در  ۴سال گذشته (سال های ۹۶
تا )۹۹با حــدود  ۸۰۰فقره پرونــده حقوقی و کیفری
مواجه بوده است ،اظهار کرد :از مجموع پرونده های
فوقتعداد ۲۸۲فقرهپروندهمطروحهدردیوانعدالت
اداری مربوط به اعتراض اشخاص به آرای صادر شده
از کمیســیون های ماده  ۱۰۰قانون شهرداری است
که تمامــی پرونده هــای مزبور در مهلــت قانونی خود
پاسخ گویی شده است .وی تصریح کرد :تعداد ۳۲۵
فقره پرونــده در محاکم حقوقی دادگســتری و تعداد
 ۱۹۲فقــره پرونــده در دادســرا و محاکــم کیفری نیز
در این مدت مطرح و رســیدگی شده اســت که اغلب
مختومــه و تعــدادی در حال رســیدگی اســت .مدیر
حقوقی شهرداری سبزوار افزود :با پیگیری مجدانه و
دفاع موثری که در کلیه مراحل رسیدگی اعم از بدوی
و تجدید نظر در پرونده های حقوقی شهرداری صورت
گرفته است تاکنون رقمی حدود ۲۵۰میلیارد تومان
از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شده است.

سرپرست محیط زیست جغتای خبرداد:

 91روز حبس برای شکارچی
غیرمجازکبک

گفتی -سرپرســت حفاظــت محیط زیســت جغتای
از دســتگیری شــکارچی غیــر مجــاز پرنــدگان در
این شهرســتان خبــر داد.مدثر تیمــوری گفت :یک
شکارچی غیرمجاز که بدون پروانه و شبانه به شکار
 31قطعه کبــک اقدام کــرده بود بــه  91روز حبس
تعزیری و ضبط آالت و ادوات شکار محکوم شد .وی
افزود  :پس از اعالم جرم محیط زیست و صدور قرار
مجرمیت از ســوی دادســرای جغتای توسط قاضی
دادگاه جغتــای ،متهم بــه  91روز حبــس تعزیری و
ضبط آالت و ادوات شــکار محکوم شــد .تیموری در
پایان ضمن تقدیر از مقام قضایی که در عین عدالت
با قاطعیت به محکومیــت متهم اقدام کرده اســت ،
گفت :قطعا صدور چنین احکامی باعث بازدارندگی
و پیشگیری از جرایم مشابه خواهد شد .

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) خراسان
رضــوی گفــت :بــرای کاهــش صفهــا و
افزایش ســرعت توزیــع مرغ گرم ،شــبکه
توزیــع گســترش یافته اســت ،در مشــهد
تعــداد واحدهــای صنفــی توزیــع کننده
مــرغ گــرم از  300واحــد بــه  530واحد
رسیده است که با اقدامات صورت گرفته
تا اواســط هفته آینده وضعیت بــازار بهتر
خواهد شــد و آرامش به بازار برمیگردد.
توگــو با ایســنا در
غفــوری مقــدم در گف 
خصوصوضعیتتوزیعمرغگرمدرمشهد
اظهار کرد :درخصوص مــرغ تنظیم بازار
به تازگی تصمیمات جدیدی گرفته شــد
و قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه ســامان
دهــی توزیع مرغ گرم در کشــور و ســپس
در اســتان با عنوان کمیته قرارگاه سامان
دهی توزیع مرغ نیز تشــکیل شــده است،
این کمیتــه با مســئولیت ســازمان جهاد
کشاورزی اســتان به دبیری رئیس جهاد
کشاورزی و ریاست معاون امور اقتصادی
استانداری تشکیل جلسه داد .وی افزود:
در ایــن جســله تصمیمــات مختلفــی در
زمینه فرایند تهیه و توزیع مرغ گرفته شده
است ،از 14فروردین امسال قیمت جدید
مصوب مرغ اعمال شــده است ،با توجه به
تعطیالت مربوط بــه  13فروردین در روز
شــنبه توزیع مرغ گــرم در مشــهد کم بود
امــا از  15فروردیــن خوشــبختانه فرایند
تامیــن مرغ ســرعت خوبــی داشــته و این
روندافزایشیافتهاست.معاونبازرگانیو
توسعهتجارتسازمانصمتاستانگفت:
در روز یــک شــنبه  268تن مرغ گــرم در
مشــهد و  450تن مــرغ در اســتان توزیع
شــده و این روند بســیار خوب بوده است،
اگر این روند در آینــده ادامه یابد وضعیت
بهتر خواهد بود.
•فعالیت  530واحد صنفی در شبکه
توزیع مرغ مشهد

وی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان
نیز اظهار کرد :به دلیل این که ماه مبارک
رمضــان در پیــش اســت ،تقاضــای مرغ
همچنان باالســت امــا در مجمــوع برای
کاهش صفهــا و افزایش ســرعت توزیع

مرغ ،شبکه توزیع گســترش یافته است.
وی افزود :هــم اکنــون در مشــهد تعداد
واحدهای صنفــی توزیع کننــده مرغ از
 300بــه  530واحــد رســیده اســت ،با
ادامه این روند شهروندان نیاز به مراجعه
به ســایر واحدهــای صنفــی در شــهر را
ندارند و میتوانند مرغ را از محل سکونت
خود تهیــه کننــد .غفوری مقــدم تصریح
کــرد :صفها نســبت بــه هفته گذشــته
رونــد کاهشــی دارد و امیدواریم شــاهد
کاهش این صفها باشــیم ،خوشبختانه
محدودیتــی در زمینــه توزیع مــرغ وجود
ندارد و بــا این روند تا اواســط هفته آینده
وضعیت بهتر می شــود و آرامــش به بازار
برمیگردد.شــایان ذکر اســت ،روزنامه
«خراســان رضــوی» روز گذشــته در
گزارشی با عنوان «پشت پرده صف های
مرغ» به بررسی چرایی شکل گیری صف
های مرغ در اســتان پرداخته بــود که در
این گزارش مشخص شــد در ایجاد صف
های طوالنی مرغ رد پای اختالف صمت
و جهاد ،نهاده های دامی ،سیستم توزیع
و قیمت های استانی به چشم می خورد.
•قطعه بندی مرغ مجاز نیست

همچنیــن بــه گــزارش روابــط عمومــی
جهادکشــاورزی اســتان ،پیــرو تشــکیل
قــرارگاه ســامان دهــی مــرغ کشــور که با
تصمیم هیئت وزیران و با مســئولیت وزیر
جهاد کشاورزی و عضویت وزارت صمت،
تعزیرات حکومتی ،دادســتانی و سازمان
دام پزشــکی کشــور انجــام شــد ،کمیتــه
استانی ســامان دهی در خراسان رضوی
تشکیل شد .جنتی مدیر توسعه بازرگانی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
در این زمینه گفــت :در اولین جلســه این
کمیته تمامی دســتورالعمل ها و مصوبات
قرارگاه ســامان دهی مرغ کشور بررسی و
مصوبات این قرارگاه به شهرستان ها برای
اجرا ابالغ شــد .وی گفــت :بنا بــه مصوبه
قــرارگاه ســامان دهی مــرغ کشــور قطعه
بنــدی مرغ بــرای هــر مقطع و تحــت هیچ
شرایطی مجاز نیست و با واحدهای صنفی
که این مصوبــه را رعایــت نکننــد برخورد
قانونی خواهد شد.
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خسارت200میلیونی به 2بنای
تاریخی در تربت حیدریه

شــعبانی ،پوریوســف -زلزله ای بــا قــدرت
 ۴/۷ریشــتر در عمــق  10کیلومتــری
زمیــن در فاصلــه ۹کیلومتــری شــادمهر
مرکــز بخش شــادمهر مــه والت در ســاعت
۲۱و  ۵۸دقیقــه ســه شــنبه شــب به وقــوع
پیوســت  ،فرمانــدار مــه والت در ایــن بــاره
گفت  :ارزیابی اولیــه حاکــی از وارد آمدن
خســارت به واحدهــای فرســوده در برخی
روســتاهای شــادمهر و تخریــب چنــد واحد
دامــداری ســنتی بــوده است خوشــبختانه
خســارت جانــی انســانی و تلفــات حیوانی
نداشــته ایــم از ســوی دیگر رئیــس میراث
فرهنگــی تربــت حیدریــه گفــت :ایــن
زلزله در تربــت حیدریه به آثــار تاریخی این
شهرســتان از جمله مجموعه تاریخی قطب
الدین حیــدر و خانــه تاریخــی امینی حدود
200میلیون تومان آسیب وارد کرده است.
رنجبــر ،فرمانــدار مــه والت گفــت :ســتاد
پیشــگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات
بحران شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل
و تعداد۸تیم ارزیاب به روســتاها اعزام شده
اند .وی افزود :ارزیابــی اولیه حاکی از وارد
آمــدن خســارت بــه واحدهای فرســوده در
برخــی روســتاهای شــادمهر و تخریب چند
واحد دامداری سنتی بوده است.
•خسارت جانی نداشته ایم

رئیس اداره میــراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی تربت حیدریه گفت :زلزله سه
شنبه شب در تربت حیدریه به آثار تاریخی این
شهرســتان از جملــه مجموعــه تاریخی قطب
الدین حیدر و خانه تاریخی امینی آسیب وارد
کرده است.به گزارش خراسان رضوی؛ علی
محمدی با اعــام این خبــر افزود :براســاس
ارزیابی صورت گرفته از ســوی کارشناســان
ث فرهنگی ،ایــن دو بنا ازمهمترین
اداره میرا 
بناهــای تاریخــی ایــن شهرســتان انــد که در
نزدیکی محل وقوع زلزله قرار دارند و آســیب
دیده اند.وی افزود :خســارت وارد شده بر اثر
زلزله روز گذشته حدود  ۲میلیارد ریال برآورد

•احتمال ترکخوردگی در روستاهای

کم مقاومت در پی زمین لرزه

فرمانــدار تربــت حیدریــه نیز گفــت :تاکنون
پسلــرزه ای نداشــته ایــم و با توجه به شــدت
زمینلــرزه شــاید در برخــی روســتاهای کــم
مقاومــت تربــت حیدریــه ،دامــداری هــا یــا
دیوارهای باغات ترکخوردگی داشته باشد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی؛ شــرافتی
راد،فرماندار تربت حیدریه گفت:مرکز زلزله
اخیر در شــهر شــادمهر بــوده اســت و بخش
های مرکزی و بخش بایگ تربت حیدریه هم
لرزیدند که خوشبختانه برابر اعالم دهیاران
و بخشداران خســارت جانی و مالی نداشته
ایم.وی افزود :تیمهــای ارزیابی هاللاحمر
به منطقــه بــروز زلزلــه اعــزام شدند،ســتاد
بحــران شهرســتان تشــکیل شــده اســت و
بیمارستانهای شهر در آمادهباش هستند.
وی خاطر نشــان کرد:خوشــبختانه مشــکل
نداشــتیم ولی احتمــال پسلــرزه میدهیم
و ســتاد بحــران شهرســتان آمادگــی کامل
دارد.وی گفت:در مناطق روســتایی به ویژه
حوزه بایگ که بیشــتر زلزله احســاس شــده
است و روستاهای همجوار شادمهر در محور
شــادمهر به تربــت احتمــال ترکخوردگی
هست که الزم اســت بازدید تیمهای ارزیاب
انجام شود مطمئنا ترکخوردگی در منازل
و روستاها خواهیم داشــت .قطعی آب ،برق
و گاز نداشــتهایم و همــه خدمــات در حالت
عادی است.

ی غیرمجاز اراضی مزروعی
تخریب  60هزار متر مربع تغییر کاربر 
مســئول اکیــپ گشــت مشــترک شــورای حفظ
حقوق بیتالمال استان و مدیر ارتفاعات جنوبی
شهرداری مشهد از تخریب پیکنی ،دیوارکشی و
ویال ســازی  60هزار مترمربع از اراضی مزروعی
محــدوده فردوســی روســتای نجــم خبــرداد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشهد،
رمضانی گفت :در هجدهمین روز از گشــتهای
مشــترک نــوروز  1400اکیپ گشــت مشــترک
شــورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و
منابع طبیعی استان ،با محوریت جهاد کشاورزی
شهرســتان مشــهد بیش از  60قطعــه از اراضی

اجرای ۳۰برنامه فرهنگی،دفاعی و معنوی همزمان با دهه بزرگداشت ارتش در تربت جام

حقدادی -فرمانــده تیپ ۳۸زرهــی تربت جام
در نشســت خبری بــا گرامی داشــت یــاد و نام
شــهدای ارتش و این که برنامه هــای اجرایی
ارتش با رویکرد شــهیدان ترور صیاد شیرازی
و قرنی برنامه ریزی شده است ،گفت:همزمان
با دهه بزرگداشــت ارتش جمهوری اســامی

میشــود.محمدی خاطر نشــان کرد :زلزله
بخش مرکزی و بخش بایگ شهرســتان را هم
لرزاند.او با استناد به گزارش مرکز لرزه نگاری
دانشــگاه تهران تصریح کرد :کانون زلزله در
شادمهر و  ۷/۴ریشتر شدت داشته و در عمق
 ۱۰کیلومتــری بوده اســت.گفتنی اســت در
شهرســتان تربت حیدریه و زاوه بیش از ۴۵۰
اثر تاریخــی ،طبیعــی ،محوطه و تپــه تاریخی
شناسایی شده وجود دارد که تعداد  ۷۰اثر در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مسئول اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیتالمال استان:

فرمانده تیپ ۳۸زرهی تربت جام خبرداد :

ایــران بیــش از  ۳۰برنامــه فرهنگــی ،رزمی،
نظامــی  ،معنوی و ورزشــی با همراهــی مردم
و مســئوالن در تربــت جــام برگــزار می شــود.
ســرهنگ ســعیدیان افزود :برنامه هــای دهه
ارتش امسال از ۲۱فروردین همزمان با سالروز
شهادت ســپهبد شهید صیاد شــیرازی شروع
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می شود و تا سوم اردیبهشــت سالروز شهادت
ســپهبد شــهید ولی قرنــی ادامــه دارد.وی با
اشاره به این که اجرای برنامه ها با رعایت نکات
بهداشتی و دستورالعمل های ستاد پیشگیری
از کرونا و رنگ بندی صــورت می گیرد ،گفت:
برگزاری آیین گرامی داشــت سالروز شهادت

مزروعی ،تغییر و تبدیل یافته به باغ ویال در سطح
حدودی  6هکتار در چهار نقطه ،در قالب اجرای
تبصره  2ماده  10رفع تخلف شــد .وی افزود :در
این عملیات مشترک که با حضور نماینده محترم
قضایی و نیروی محتــرم انتظامی صورت گرفت،
درضمن دیوارهای موصوف تعدادی بنا ،استخر،
آالچیق ،ســکو ،محوطهســازی ،انباری و مخازن
گالوانیزه ،قلع و قمع شد .وی افزود :دیوارکشی
و کانکس غیرمجــاز واقع در حاشــیه جاده اصلی
مربوط به بنگاهدار اصلی منطقه نیزاعمال قانون
و قلعوقمع شد.
صیــاد شــیرازی  ،عطــر افشــانی مزار شــهدا ،
،برپایی نمایشگاه تجهیزات نظامی ،دفاعی و
بصیرتی،درمانرایگانبیماران،محفلانسبا
قرآن  ،آگاه سازی امنیتی و حفاظتی  ،تجلیل از
خانواده شهدا و ایثارگران ،تجلیل از سربازان،
بسیجیان نمونه کوی ســازمانی ،رژه موتوری
 ،پیاده روی خانوادگی و مراســم بزرگداشــت
شهید قرنی از جمله برنامه های گرامی داشت
دهه ارتش در این شهرستان است .

از میان خبرها
گوناگون

معاوناستاندار:

زمینهتملک ۲۶کیلومترازمسیر
آزادراه چناران – مشهد فراهم شد

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری گفت:
تملک اراضی  ۲۶کیلومتر از مســیر احــداث آزادراه
چناران -مشــهد طی رایزنی با دستگاههای اجرایی
متولی تعیین تکلیف و زمینه آزادسازی آن برای تداوم
اجرای طرح فراهم شــد .بــه گــزارش روابط عمومی
استانداری ،میرجعفریان در نشست بررسی وضعیت
اجرای طرح آزادراهی چناران -مشــهد اظهار کرد:
اجــرای طــرح آزادراه مشــهد  -چنــاران  -قوچان به
طــول  ۱۱۵کیلومتر کــه مرحله نخســت آن به طول
 ۵۵کیلومتــر بین شهرســتانهای چناران و مشــهد
از ســال  ۱۳۹۸آغاز شــده ،با کارفرمایــی وزارت راه
و شهرســازی و مشــارکت و ســرمایه گذاری آســتان
قدس رضوی در حال اجراســت و برآورد اولیه هزینه
آن چهار هزار و  ۲۰۰میلیارد ریال اســت .وی افزود:
برای اجرای این طرح ،تملک اراضی در طول مســیر
آزادراه با مشــکالتی همــراه بود ،چون برخــی از این
اراضی موقوفی اســت یا در محدوده شهرک صنعتی
قرار دارد و نیازمند رفع مشکل برای تسریع در اجرای
طرح اســت .وی بیان کرد :حــدود 5کیلومتــر از این
مســیر در حریم شــهر مشــهد قرار میگیرد که طبق
توافــق وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری مشــهد
به صــورت بزرگــراه در محدوده و حریم شــهر ،تملک
اراضی توسط شهرداری ظرف دو ماه انجام میشود
و ســاخت این 5کیلومتــر حداکثر تا پایان امســال به
اتمام میرســد .حــدود 5کیلومتر از مســیر ســاخت
آزادراه نیــز در محدوده شــهرک صنعتی تــوس قرار
دارد که مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی و اداره
کل راه و شهرســازی خراســان رضوی ظرف دوهفته
نقشه اجرایی مورد توافق دوطرف مســیر را در محل
پیاده کنند و براســاس طرح مزبور ،ســاخت و سازها
انجام و از تداخالت آینده نیز جلوگیری شود .معاون
اســتاندار اظهار کــرد ۲۳ :کیلومتر از مســیر آزادراه
مشهد -چناران آزادسازی شده و اجرای طرح حدود
 ۲۰درصد پیشــرفت اجرایــی دارد ،هرچنــد آزاد راه
ششخطهاستامادرصورتاشباعظرفیتترافیک،
طرح ،امکان توسعه در آینده را نیز دارد.
میرجعفریــان همچنیــن در نشســت شــورای فنــی
اســتانداری گفت :یک کارخانه خانهســازی تعطیل
در حوالی مشــهد وجود دارد که احیــای آن میتواند
ظرفیت بزرگی برای اســتان در تســریع اجرای طرح
های ســاختمانی ،توســعه اقتصاد عمرانی و اشتغال
زایی به وجــود آورد .وی افزود :کارخانه خانه ســازی
مشــهد از واحدهای منحصر به فرد در ایران است که
می تواند هزینه های ساخت و ساز را کاهش و سرعت
و کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد.

یکمسئولدرسازمانصمت:

روغن به اندازه کافی برای استان
اختصاص یافته است

رئیسادارهبازرگانیداخلیسازمانصنعت،معدن
وتجارت استانگفت:ستادتنظیمبازار،روغنبهحد
کافی و حتی بیش از نیاز استان اختصاص داده که
بخشی نیز توزیع شده است و هیچ صفی برای خرید
روغن در استان نداریم .رجوعی در گفت و گو با ایرنا
افزود :فقــط از روز  ۱۴فروردیــن و اتمام تعطیالت
تــا روز  ۱۷فروردیــن یعنــی در مدت ســه روز ۵۰۰
تن حواله روغن برای توزیع در اســتان توزیع شــده
اســت .وی افزود :قبل از سال نیز در اسفند گذشته
سه برابر روال عادی در اســتان روغن توزیع شده به
طوری که 5هزار تن روغن خوراکی توسط سازمان
صنعت و 5هزار تن توســط بخــش خصوصی توزیع
شــده اســت تا صفی برای خرید این محصول باقی
نماند .وی گفت :ســتاد تنظیم بازار کشور برای ماه
رمضان امسال  ۱۰هزار تن روغن خام برای تصفیه
در کارخانه ها و توزیع بین خانــوار و هزار و  ۷۰۰تن
روغن برای بخش صنفی این استان اختصاص داده
است .سازمان صمت اســتان نیز توزیع ســه هزار و
 ۵۰۰تن روغن خوراکی را در دست اقدام دارد.

