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رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اعالم کرد:

کاهش چشمگیر بارندگی
در سال زراعی جاری

مسئولاکیپگشت
مشترکشورایحفظحقوق
بیتالمالاستان:

تخریب 60هزار
مترمربعتغییرکاربری
غیرمجاز اراضی
مزروعی
صفحه۳

رئیس شورای وحدت و
ائتالفنیروهایانقالب
اسالمیاستاناعالمکرد:

درخواست۲۰۰داوطلب
انتخاباتشورا برای
حضور در لیست
صفحه1
ائتالف
مدیرحقوقیشهرداری
سبزوارخبرداد:

جلوگیریازتضییع
 250میلیاردی
بیت المال در سبزوار
طی 4سال اخیر

صفحه۳

افزایش  ۳۰درصدی
قیمتغذاهای
پرطرفدار در ماه
رمضان
رئیــس اتحادیه صنــف رســتورانداران،
چلوکباب ،آشپزخانه و حلیمپزان مشهد
با اشــاره به افزایش قیمــت  ۸۰درصدی
اقالم مورد نیاز در تهیه سوپ ،حلیم ،آش
و ...از افزایــش ۲۵تا ۳۰درصدی قیمت
ایــن موادغذایــی در ماه مبــارک رمضان
امســال خبر داد .امیریــان در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :به طور متوسط هر کیلو
حلیم ۲۸هزار تومان و هر کیلو شــله ۳۲
هزار تومان در مــاه رمضان عرضه خواهد
شــد .وی همچنین با توجه به گران شدن
قیمت مرغ و روغن تصریح کرد :با توجه به
گران شــدن این اقالم قیمت غذاهایی از
جمله چلوجوجه ،چلو مرغ و ۲۰ ...تا۳۰
درصدافزایشپیدا کردهاست.وییادآور
شد:باتوجهبهقرمزشدنوضعیتمشهد،
رســتورانها فقــط میتوانند بــه صورت
بیرونبرفعالیتکنند.

رئیسسازمانجهادکشاورزی
استاناعالمکرد:

کاهشچشمگیربارندگی
در سال زراعی جاری

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان
گفت :میــزان بارش در خراســان رضوی
از ابتدای ســال زراعی جــاری (مهر ماه)
نسبتبهمدتمشابهسالگذشتهزراعی
کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .به
گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی
اســتان ،اورانی در کارگروه خشکسالی
و مخاطــرات کشــاورزی اســتان ،میزان
بارشهادراستانراازابتدایسالزراعی
 70.5میلی متر اعــام و اظهارکرد :این
میزان بارش نســبت به مدت مشابه دوره
بلندمدت آمــاری نشــانگر 58.4درصد
کاهش بارندگی در این اســتان اســت.
وی افــزود :میانگین بلند مدت مشــابه
 158میلی متر بوده کــه  87.5درصد
کاهــش داشــته اســت .رضــا اورانــی
گفت :همه  31اســتان کشور با کاهش
بارندگی مواجــه بوده اند که خراســان
رضــوی بعــد از اســتان های سیســتان
و بلوچســتان ،هرمــزگان ،کرمــان و
خراســان جنوبی در رتبه پنجم کاهش
قــرار دارد .وی اظهار کــرد :در  15روز
سال جدید  3/3میلی متر  ،در حالی که
در  15روز آغازین ســال قبل  21میلی
متر بارندگی داشته ایم.

زمینهتملک ۲۶کیلومترازمسیر
آزادراه چناران  -مشهد فراهم شد
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روغن به اندازه کافی
برای استان اختصاص
یافتهاست
صفحه۳

آژیرقرمزکرونادرمشهد و 5شهراستان
تعطیلی  2هفته ای مشاغل گروه های  3 ،2و 4و ممنوعیت ورود و خروج خودروها

اتحادیهفروشندگانموبایل
مشهد:

صفحه۲

قیمتموبایلروند
کاهشیخواهد داشت
صفحه۱

تجمیعپروندههای
شرکتپردیسبان
درمشهدپیگیری
میشود

دادستان طرقبه شاندیز
درگفت وگو با خراسان
تشریح کرد :

جزئیات 3پرونده
تصرف زمین
وساختوساز
درطرقبهشاندیز

قاضی صفری ۹۱:میلیارد
تومان به  ۵هزارو۷۷۱
سهامدار پرداخت شده است

وعده صمت
برایآرامش
بازار مرغ

روزنامــه خراســان بــا توجــه بــه اهمیت
حراســت و حفاظــت از منابــع طبیعی و
اراضــی ملی در گفــت وگو با دادســتان
طرقبــه شــاندیز در تاریخ  5بهمن ســال
گذشــته در مطلبی با تیتر "ســیر تــا پیاز
تصرفــات غیرقانونــی و کوه خــواری در
طرقبه شــاندیز" به موضــوع اراضی 65
هکتاری ویرانی پرداخت ...


صفحه3

صفحه۴

اتحادیهفروشندگانموبایلمشهد:

قیمتموبایلروند
کاهشیخواهد داشت

رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل مشــهد با
بیان این که قیمت هــا در بازار موبایل امســال
رونــد کاهشــی خواهد داشــت ،تصریــح کرد:
بازار موبایل فعال در شــرایط خوبــی هم از نظر
عرضــه و تقاضــا و هــم از نظــر قیمتها به ســر
میبرد .افشــین اکبری حداد ،در گفت و گو با
ایســنا درخصوص وضعیت بازار موبایل مشهد
اظهار کــرد :موبایــل یــک کاالی 100درصد
وارداتیاست،هماینکنیزشرایطخوباست،
هم جنس بــه مقدار کافــی موجود اســت و هم
قیمتها مناسب است.

تجمیعپروندههایشرکت
پردیسباندرمشهدپیگیری
میشود
قاضی صفری ۹۱:میلیارد تومان به۵
هزارو ۷۷۱سهامدار پرداخت شده است
قاضی اجرای احــکام پروندههــای اقتصادی
دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد گفت:
دادســتانی مشــهد از طریق مکاتبه بــا تهران
خواســتار تجمیــع و تمرکــز پروند ههــای
مربوط به شرکت پردیســبان در مشهد است.
قاضی صــادق صفــری در گفــت و گو بــا ایرنا
افزود :بــا تمرکــز پروندههــای پردیســبان در
مشــهد میتــوان در خصــوص رد مال و ســود
به ســهامداران از اموال توقیف شــده در سایر
شــهرها اســتفاده کــرد .وی تصریــح کــرد:
شــرکت پردیســبان حــدود هشــت هــزار نفر
ســهامدار از سراســر کشــور داشــته است که
بیشتر سهامداران از شهرهای مشهد و تهران
هســتند .وی افــزود :احــکام حبــس طوالنی
مدت ،شــاق تعزیــری در انظــار عمومی ،رد
مال ،ضبط عواید ناشــی از جــرم به نفع دولت
و انتشــار حکم محکومیت بــرای متهمان این
پرونده صادر شــد که بــرای پرداخــت رد مال
به ســهامداران و مــال باختگان ســایتی برای
نام نویســی و بارگذاری مدارک ســهامداران
طراحی شــد و شناســایی اموال محکومان در
دســتور کار قرار گرفــت .وی گفــت :تقاضای
پنج هزار و  ۷۷۱نفر از سهامداران به مبلغ ۹۱
میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده و تمامی
رد مالها طبق لیســت از حساب دادگستری
صورت گرفته است.
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رئیسشورایوحدتوائتالفنیروهایانقالباسالمیاستاناعالمکرد:

درخواست ۲۰۰داوطلب انتخابات شورا برای حضوردرلیست ائتالف

ضعفهایگذشتهراردنمیکنمتالشمیکنیماشکاالتتکرارنشود

بهبــودی نیــا -رئیــس شــورای وحــدت و ائتالف
نیروهای انقالب اســامی خراســان رضوی گفت:
بیــش از  ۲۰۰نفــر از ثبتنــام کننــدگان انتخابات
شوراهای شــهر به ســایت شــورای ائتالف مراجعه
کردند و درخواست داشــتند از طریق این فرایند به
مردم معرفی شــوند .به گزارش «خراسان رضوی»،
ترقی روز گذشــته در نشســتی خبــری اظهارکرد:
شــورای وحــدت و ائتــاف نیروهــای انقــاب در
خراســان رضوی ســعی می کند تمام ظرفیتهای
اســتان را که قادرند در انتخابات و تحوالت سیاسی
تاثیرگــذار باشــند ،زیــر یک پرچــم جمع کنــد مگر
افرادی که خودشــان قصد حضــور در ایــن ائتالف
را نداشــته اند .وی افزود :متاســفانه در اســتان ما و
به ویژه مشــهد ،موضوعی از گذشــته وجود دارد که
بســیاری از نیروهــای سیاســی وقت شــان را در زیر
آب زنی که ناشــی از قدرت طلبی اســت بــه کار می
گیرند در حالی که در استانهای دیگر به این شکل
نیســت و در نتیجه این رویکرد باعث شده نیروهای
نخبــه در دیگر اســتانها بدرخشــند و در اســتان ما
بسیاری از مسئوالن ،از استانهای دیگر به مدیریت
میپردازنــد .رئیس و ســخنگوی شــورای وحدت و
ائتالف نیروهای انقالب اســامی خراسان رضوی
گفت :ســعی میکنیم اجازه مهندســی در تصمیم
سازیرابههیچجریانوائتالفیندادهواجازهندهیم
برخی افراد با حاشیهسازی مسیر ائتالف را به سمت
سیاســی کاری ســوق دهند و در این مســیر در ســه
مرحله شورای داوری به شکایت نامزدها و داوطلبان
از نحوه بررسی صالحیت رسیدگی میکند .ترقی
در ادامه به تعداد باالی ثبت نام جوانان متخصص و

نخبهدرلیستاینائتالفاشارهکردودربارهشبهات
مربوط به ایجــاد وحدت شــکنی ها در ایــن ائتالف
گفت:بهمنتقداناعالمکردیماگرایرادیوجوددارد
پای کار بیایند ،عمدتا نوع صحبت ها درباره وحدت
شکنی در ائتالف ناشــی از بی اطالعی از محتوای
اقدامات ائتالف و سوءظن ها نسبت به گذشته است
در حالی که رویکرد های گذشــته را تغییر داده ایم و
بنای ائتالف را روی گذشــته غلط نگذاشته ایم .وی
افزود :طراحی جدیدی برای ائتالف انجام شــده و
این ها ذهنیت هــای غیرواقعی اســت ،البته برخی
موارد نیز به ســهم خواهی برخی افراد بر می گردد.
وی در ادامه به انتقاد از عملکرد شورای کنونی شهر
مشهد پرداخت و گفت :مشــکالت موجود در شهر
مشهد مشــکالت عدیده ای اســت و این شهر گران
اداره می شود ،توســعه شهر به درســتی انجام نمی
شود و وضع حاشیه شهر مشــهد قابل قبول نیست،
درخصوصحاشیهشهرنیزنقدهاییوارداستالبته
عملکرد شهردار فعلی قابل توجه است .ترقی گفت:
در این میان فردی که نه هیچ تخصصی در اموردارد

ونه به درد کمیسیون های شــورای شهر می خورد،
انتظار دارد چون تبلیغ میکنــد و فضای مجازی را
در اختیار دارد حتما باید عضو شــورای شــهر شود.
ترقی در پاسخ به این سوال که این شــورا قرار بود بر
مبنای ائتالف و وحدت تصمیم گیری کند اما گالیه
ها و نقدهایی مطرح اســت که انحصار جای وحدت
حقیقیوهمهجانبهراگرفته،موضعشمادربرابراین
نقدها چیست؟ گفت :ائتالف مجموعه ای از تشکل
ها و ظرفیت های اجتماعی است که به دنبال هدفی
مشــترک اند و ما از تشــکل های فرهنگی ،کارگری
و ورزشــی در کنار تشــکل هــای سیاســی قانونمند
دعوت کرده ایم واگر  10نفر یک ائتالف را تشکیل
دادند و افــرادی شایســته را معرفی کردنــد ،آیا این
به معنای انحصار طلبی اســت؟ وقتــی یک ائتالف
لیستی را معرفی کند و مردم را در انتخاب نامزدهای
لیست آزاد بگذارد ،این انحصار طلبی است؟ این که
انحصار طلبی را برخی افراد مطرح می کنند بیشتر
به دلیل قــرار نگرفتن ایــن افراد در لیســت ائتالف
اســت و ما اعالم کرده ایم فردی که قصــد دارد وارد
این شــورا شــود ،باید  10ویژگی الزم را که توســط
شــورا تعیین شده داشــته باشــد و همچنین معتقد
به مشورت باشد و اهداف شــورا را بپذیرد ،از طرفی
فرصت حضور در جلسه بررســی افراد را هم داشته
باشد.بندهفکرنمیکنممطرحکردنانحصارطلبی

در شورا منصفانه باشد .وی همچنین در پاسخ به این
ســوال که آیا فرایند دقیق انتخاب لیســت بر اساس
وحدت ،همگرایی و ائتالف نیروهــای انقالب بوده
یا صحنه گردانان پشت پرده ای انتخاب ها را انجام
داده و لیست را بسته اند؟ گفت:این موضوع از جمله
تهمت های نارواست ،اگر این ادعا صحیح باشد مگر
افرادی که در این ائتالف شــرکت مــی کنند دیوانه
اند که چندین شبانه روز وقت بگذارند و روی لیست
از پیش تعیین شده ســرمایه گذاری کنند؟ ما حتی
مســیرهای مهندســی کردن رای را می بندیم ،این
ذهنیت ها مربوط به دوره های گذشته است که من
گذشــته را رد نمی کنم و حاصل نقطــه ضعف های
دوره های گذشته اســت اما تالش ما این است که به
هیچ عنوان اجازه تکرار این اشکاالت را ندهیم.وی
به عملکرد شورای شهر از دوره اول پرداخت و گفت:
به جز شورای ســوم عملکرد هیچ کدام از شوراها را
نمی توانیم تایید کنیم البته در برخی قسمت ها در
دوره های مختلف قوی عمل شده است .در عملکرد
شهردارمشهدنقاطمثبتیوجودداردکهازآنجمله
توجه شــهردار به حاشــیه شــهر و اجرای پروژه های
سنگین شهری اســت .وی گفت :شــورای شهر در
یکی از شهرداری ها قانونی را خالف فتوای رهبری
صادر کرده است که باید در این زمینه نظارت هایی
وجود داشته باشد.

