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کشف  ۱۵۲میلیارد ریال
کاالی قاچاق در یک ماه

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت ،معدن
و تجــارت اســتان از کشــف بیــش از  ۱۵۲میلیــارد
ریــال کاالی قاچــاق در آبــان ۱۴۰۰خبــر داد .بــه
گزارش ایســنا ،بیاتی اظهارکــرد :در آبان امســال
 ۱۵۴۶بازرســی از انبارها و مراکــز نگهداری کاال،
باراندازهــای کاال ماننــد باربریهــا ،مراکــز عمده
فروشی کاال و واحدهای تولیدی صنعتی در استان
انجام شده است .وی با اشاره به این که ارزش ریالی
کشــفیات در  ۲۹مورد صورت جلسه کشف بیش از
 ۱۵۲میلیارد ریال بوده است ،گفت  :عمده کاالهای
مکشوفه شامل انواع ماینر (۶۳۱دستگاه استخراج
رمز ارز )  ،بخاری مســتعمل ژاپنی ( ۵۸دســتگاه) و
روغن خوراکی( ۲۵هزار لیتر) بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اعالم کرد:

توزیع  ۹۱هزار تن شکر
در استان طی امسال

مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان از توزیع
 ۹۱هزار تن شــکر ســفید تنظیم بازار در استان از
ابتدای امسال خبر داد .نوری در گفتوگو با ایسنا
درخصوص توزیع شــکر بــا نرخ مصوب در اســتان
اظهار کرد :از ابتدای امســال نزدیــک به  ۹۱هزار
تن شکر ســفید در راســتای تنظیم بازار در استان
به قیمت مصــوب  ۱۱۵هــزار ریال بــرای مصرف
صنعت و  ۶۶هزار و  ۵۰۰ریال برای مصرف خانوار
توزیع شده است .وی با بیان این که از ابتدای سال
حدود  ۱۴هزار تن برنج در استان توزیع شده است،
افزود :برنامهریزی شــده که  ۸۰۰تــن برنج برای
تنظیم بازار تحویل داده شود .از این مقدار۴۵۷ ،
تن برنج پاکســتانی به قیمت مصــوب هرکیلوگرم
 ۱۹۰هزار ریال ۳۰۰ ،تن برنج تایلندی به قیمت
مصوب  ۱۲۰هزار ریــال و  ۴۳تن برنــج هندی به
قیمت مصوب  ۱۷۰هزار ریال است.

یک فعال سیاسی اصالحطلب:

احزاب اصالحطلب میتوانند
درتشکیلدولت سایه موفق باشند

یــک فعــال سیاســی اصــاح طلــب گفــت :احزاب
اصالحطلب تاکنــون در دولتهــای مختلف حضور
داشــتهاند و عالوه بر علم مدیریت ،تجربه مدیریت را
نیز دارند و در زمینه تشــکیل دولت ســایه میتوانند
موفق عمــل کنند .صابریان در گفتوگو با ایســنا در
خصوص اهمیت تشکیل دولت سایه اظهار کرد :در
بسیاری از کشورها دولت ســایه وجود دارد و احزاب
و فعــاالن سیاســی بــه صــورت تخصصی بر مســائل
کشور تمرکز میکنند و راهکارهای الزم را برای حل
مشکالت ارائه میدهند .وی با بیان این که در کشور
ما تشــکیل دولت ســایه به دو شــرط میتواند باعث
حل مشکالت شــود ،افزود :شــرط اول این است که
پیشنهادهایی که توسط دولت سایه مطرح میشود،
مورد توجه قوای ســهگانه قرار گیرد و نباید به دولت
سایه به عنوان تشــکلی که قصد مچگیری دارد نگاه
کرد ،بلکه باید به عنوان تشکلی که قصد دستگیری
دارد ،به آن نگاه شود .معاون سیاسی مجمع مشورتی
اصالحطلبان اســتان تصریــح کرد :شــرط دوم این
ت ها شرایطی مهیا شود تا احزاب
است که در انتخابا 
و افرادی که در دولت ســایه حضور داشتند و مسائل
را بررســی کردنــد و برای مشــکالت راهــکار دارند،
بتوانند این راهکارهای خود را به رای مردم بگذارند
و در صورت استقبال مردم بتوانند قدرت را در دست
بگیرند و برنامههایی را که در دوران حضور در دولت
سایه تدوین کردهاند ،عملیاتی کنند.

افزایش سهمیه سوخت
وانت بارها تا  600لیتر در ماه
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقــل بار درون
شــهری شــهرداری مشــهد از اختصــاص ســهمیه
ســوخت  600لیتری به وانت بارهای سامان دهی
شــده خبر داد .بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،باخرد گفت :با تصمیــم وزارت
نفت و ستاد سوخت کشــور ،وانت بارهایی که اقدام
به اخذ پروانه از شهرداری ها کنند می توانند تا 600
لیتر سهمیه سوخت دریافت کنند .وی تصریح کرد:
وانت بارهای دارای مجوز ،درصــورت ارائه باربرگ
یا نصب دســتگاه هوشمند ســیپاد که پیمایش آن را
مورد سنجش قرار می دهد از سهمیه سوخت اضافه
بهرهمند می شــوند .وی افزود :به عنوان مثال برای
وانت بار بنزینی پرمصرف سامان دهی نشده (بدون
پروانــه) ،تنها  ١٢٠لیتر ســهمیه در کارت ســوخت
خودرو واریز می شــود ،اگر پروانــه فعالیت معتبر در
سامانه داشته باشــد ،عالوه بر  ١٢٠لیتر واریزی به
کارت ســوخت ،معادل  ١۷٠لیتر (بــه ازای هر لیتر
 1500تومان) ،ســهمیه اعتبــاری در کارت بانکی
دریافت می کند و اگر پیمایش خودرو ارســال شــود
ســهمیه اعتباری وی متناســب بــا میــزان پیمایش
خودرو ،تا سقف  480لیتر قابل افزایش است .لذا در
صورت ثبت پیمایش ،سقف سهمیه سوخت خودرو
در مجموع معادل  ۶٠٠لیتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مدعی شد:

یک لیتر از آب کشاورزی
را به فوالد نمی دهیم

مدیر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان با
اشاره به مخالفت با تامین آب صنایع فوالدی از
طریق چاه های کشاورزی و پساب ،گفت :حتی
یک لیتر از آب کشــاورزی به فــوالد اختصاص
نخواهیم داد ،شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی بــا تغییــر کاربــری چــاه کشــاورزی به
صنعتیبرایتامینآبصنایعفوالدیدرتربت
حیدریهمخالفاست.بهگزارشروابطعمومی
آب منطقه ای اســتان ،عالیی در جلسه کمیته
منابع و مصارف مشهد دشت پایدار با اشاره به
این که مشهد ظرفیت جمعیت  ۵تا  ۶میلیونی
را ندارد ،اظهارکرد :با توجه به شرایط اقلیمی و
خشکسالیاستانوتاکیدکارگروهسازگاریبا
کم آبی استان مبنی بر کاهش کاشت محصول
به کشــاورزان ،دولــت در این زمینه مــی تواند
به جبران خسارت کشــاورزان کمک کند .وی
ضمن مخالفت برای تامین آب صنایع فوالدی
از طریق چاه های کشــاورزی و پســاب ،افزود:
دو یا ســه حلقه چاه در گذشــته برای تامین آب
صنایع فوالد تغییر کاربری داده شده است که
با توســعه آن مخالف هســتیم و حتــی یک لیتر
از آب کشــاورزی به فوالد اختصــاص نخواهیم
داد .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضویبااشارهبهنحوهمصرفآبمجتمعفوالد
تربت حیدریه تصریح کرد :طبق قراردادی که
در گذشته منعقد شده ،این مجتمع با استفاده
از نظــام آب بــاز چرخانی و پســاب شــهر تربت
حیدریه کار خــود را آغــاز می کنــد در صورتی
که بــرای لغو ایــن قــرارداد تمام تــاش مان را
میکنیمزیراپسابتربتحیدریهبایدبهصورت
تغذیه مصنوعی برای دشــت های بــی آبی که
منحنی تراز آب بــا زاویه  ۴۵به پاییــن می رود،
اختصاص یابد .عالیــی با بیان ایــن که انتقال
آب از کوه های هزارمسجد کمبود آب و فشار بر
آبخوانغربمشهدراکمتر میکند،ادامهداد:
درآخرین طرحی که در خصــوص انتقال آب از
کوه های هزار مسجد تصویب شده ،آبی که در
 ۴کیلومتریمرزحرکتمیکند،پسازتحویل
حقابهکشاورزانمنطقهوکشورهمسایه،مازاد
آب به مشهد منتقل خواهد شد .وی با اشاره به
این که حساسیت شرکت آب منطقه ای استان

درباره مطالعات زیســت محیطی پروژه انتقال
آب از کوه های هزارمســجد بســیار باالســت،
گفت :آبی که از مرز منتقل شــود هیچ مشکلی
برای کشــاورز ندارد زیرا در فصول پرآب از آخر
آذر تا شــروع فصل آبیــاری ،ایــن حقابه منتقل
خواهد شد .مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای
استان افزود :امیدوارم تا پایان سال جزو اولین
استانهاییباشیمکهاعالمکنیمچاهغیرمجاز
با عمق بیشتر از  ۵۰متر در استان وجود ندارد.
عالیی اظهــار کرد ۱۴۴ :حلقه چــاه غیر مجاز
عمیق با عمق بیش از  ۵۰متر در مشهد با حجم
برداشت  ۴۴میلیون متر مکعب وجود دارد که
باید تا پایان سال صفر شــود .وی با بیان این که
در کتابچه مشهد دشت پایدار تمام گزینههایی
که مشهد به پایداری می رســد ،آمده است و از
شــرکت آب و فاضالب مشــهد و اســتان برنامه
برای کاهش مصرف درخواست کردیم ،افزود:
در ســال  ۱۳۳۵جمعیــت مشــهد  ۱۴درصد
جمعیت استان بوده اســت اما در سال ۱۴۰۰
جمعیــت مشــهد  ۵۲درصــد جمعیت اســتان
شده است که متاســفانه این جمعیت به زودی
به  ۷۰درصد خواهد رسید .وی با اشاره به این
که اضافه برداشــت ها در دشــت مشــهد باعث
شور شدن آب با رشد باالیی شــده ،گفت :تنها
راه برون رفــت از ایــن موضوع اصــاح الگوی
مصرف و تغییــر نگاه در شــیوه مدیریتی بخش
آب و افزایش سطح مشارکت خود بهره برداران
است  .وی با اشاره به فرونشست زمین در دشت
مشهد اظهار کرد :افزایش برداشت بیش از حد
از آبخوان ها باعث فرونشســت زمین در بیشتر
دشت های استان شــده که زنگ خطر بزرگی
در اســتان به صدا درآورده است که این مسئله
باعث آسیب های جبران ناپذیری به زیر ساخت
ها خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

صیانت اجتماعیازمعتادان
دردستورکار
دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه بــا مواد
مخدر اســتان گفت :برگزاری دورههای
مهارتآمــوزی و صیانت اجتماعی بهبود
یافتگان از اعتیاد در فرایند درمان آنان در
دستور کار اســت و اهمیت ویژه ای دارد.
محمد حسین صالحی در گفت و گو با ایرنا
با تاکید بر ضرورت همراهی مدیران عضو
این شورا و آحاد مختلف جامعه در حمایت
از معتادان بهبــود یافته و ایجاد اشــتغال
آنــان افــزود :بایــد صیانــت اجتماعــی
معتادان بهبــود یافته را جــدی بگیریم تا
از بازگشــت آن ها بــه اعتیاد پیشــگیری
شــود .وی ادامــه داد :موضــوع معتادان
در اولویــت حــوزه مبــارزه با مــواد مخدر
است ،در خراسان رضوی بیش از  ۹هزار
معتاد متجاهر وجود دارد کــه هم اکنون
حدود چهار هزار نفر از این تعداد در مراکز
ســامان دهی هستند و بر اســاس دستور
اســتاندار ،ســامان دهــی و جمــعآوری
معتادان متجاهر ادامه دارد .دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان
رضــوی جمــعآوری معتــادان متجاهر را
یکــی از مطالبــات اصلــی مــردم اســتان
اعالم کرد و گفت :سامان دهی معتادان
متجاهــر دارای چندین مرحله اســت که
اول شامل جمعآوری آنها با دستور مقام
قضایی و ارجاع بــه مراکز نگهداری برای
درمان است ،پس از فرایند درمان ،دوره
هــای مهارتآمــوزی از اهمیــت ویژهای
برخوردار اســت که این دورهها در مراکز
ماده  ۱۶مــردان و زنان انجام میشــود.
وی بــا تاکید بر ورود جدی تمام دســتگاه
های متولی در حوزه مبارزه با مواد مخدر
افزود :فرهنگسازی پیشگیری از اعتیاد
و توســعه مشــارکتهای مردمــی در این
زمینه ،درمان ،صیانــت و مقابله با اعتیاد
بســیار با اهمیت اســت و باید مورد توجه
باشــد .صالحی ادامه داد :ســامان دهی
معتادان و به خصوص معتــادان متجاهر
فقط به انتقــال آن ها بــه کمپهای ترک

اعتیــاد خالصه نمیشــود ،تــرک اعتیاد
بــدون توانمنــد ســازی و اشــتغال ایــن
افراد ،بازگشــت دوباره به اعتیاد اســت،
صیانــت از آســیب دیــدگان از اعتیاد در
درمــان آنان بســیار مهم اســت تــا زمانی
کــه رویکــرد صیانــت از بهبودیافتــگان و
خانواد ههــای آســیب دیــده از اعتیــاد
مورد توجــه نباشــد ،نمیتوانیم خروجی
ملموســی در حوزه درمان داشته باشیم.
وی از اجرای طرحی برای ســامان دهی
معتادان متجاهر با مشــارکت شهرداری
و شورای شهر مشهد خبر داد و گفت :در
این طرح ،ابتدا ســامان دهی و اشــتغال
هــزار معتاد متجاهــر در دســتور کار قرار
گرفتــه اســت .دبیــر شــورای هماهنگی
مبــارزه با مــواد مخدر اســتان افــزود :در
این طرح سعی میشود به جای اقدامات
کلی برای جمعیت  ۹هزار نفری معتادان
متجاهــر ،ایــن جمعیــت بــه صــورت گام
بــه گام و مرحلــهای ســامان دهی شــوند
و اقدامــات بازپــروری ،توانمند ســازی و
اشــتغال زایــی بــرای آن ها انجام شــود.
وی ادامه داد :هم اکنون نیز با مشــارکت
شــهرداری ،تعــدادی از بهبودیافتــگان
در فعالیت های شــهرداری به کار گرفته
شدهاند که این اشتغال زایی نقش مهمی
در توانمندســازی آنها دارد .صالحی با
بیان این که اگر طرح سامان دهی کامل
هزار معتــاد متجاهــر در مشــهد اجرایی
شــود ،اقدام بــزرگ و کمنظیــری در این
حوزه خواهــد بود،افزود :بایــد با پای کار
آمدن همه دستگاههای متولی و استفاده
از ظرفیــت های اســتان برای ریشــه کن
کردن اعتیاد تالش کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اعالم کرد:

مطالبه  21هزار میلیاردی شهرداری مشهد از دولت
رئیــس کمیســیون برنامــه ،بودجــه ،فناوری
اطالعاتومنابعانسانیشورایاسالمیشهر
مشــهد با اشــاره به اهمیت اختصاص بودجه
ملی زیارت برای مشــهد گفت :نــوع خدماتی
که در مشهد ارائه می شــود ملی و بین المللی
اســت ،این نوع خدمات ما باید در بودجه ملی
دیده شود ،هم اکنون حدود  21هزار میلیارد
تومان ،مطالبه دولتی وجود دارد که امیدواریم
با حمایت های دولتی بتوانیم این مطالبه خود
را وصول کنیم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداریمشهد،حسینحسامیاظهارکرد:

مشــهد الرضا ســاالنه پذیرای  30میلیون نفر
زائر اســت که حدود  4میلیون نفر از این افراد
را زائــران خارجی تشــکیل مــی دهنــد؛ باید
زمینههایالزمبرایورودگردشگرانرافراهم
آوریم.ویبابیاناینکهدرآمدهایشهرمشهد
محلی اما هزینه ها ملی است ،تاکید کرد :نوع
خدماتی که در مشهد ارائه می شود نیز ملی و
بین المللی اســت ،این نوع خدمات ما باید در
بودجه ملی دیده شود ،لذا یکی از مواردی که
شورایششمبرایآنازدولتومجلسمحترم
در حال مطالبه است ،این بوده که بتوانیم یک

ردیف بودجه ملی برای مشهد داشته باشیم.
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه شــورای
اسالمی شهر مشهد با اشاره به این که مشهد
نیازمنــد ایجاد یک ســتاد عالی تحــت عنوان
مشهدالرضا(ع)است،تصریحکرد:حدود21
هزار میلیارد تومان ،مطالبه دولتی وجود دارد
کهامیدواریمباحمایتهایدولتیبتوانیماین
مطالبه خود را وصول کنیم زیرا با بودجهای که
مابرایسال 1401پیشبینیکردهایم،فقط
میتوانیمامورجاریشهررامدیریتکنیم،اگر
میخواهیمشاهداتفاقخاصیدرشهرباشیم

نماینده تربت حیدریه مطرح کرد :

درآمد  ۱۵هزارمیلیاردی سال گذشته زعفران درجیب 30نفر
شــعبانی-نماینده مردم تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در مجلس
با اشاره به این که سال گذشــته حدود  ۳۰نفر  ۱۵هزار میلیارد
تومان از زعفــران به جیب زدنــد ،گفت :مافیای زعفــران که در
دولت قبل سر آن در پاستور و دمش در بازار رضای مشهد بود این
روزهادایممصاحبهمیکنندکهقیمتزعفرانکاذباست وباید
کاهش یابد.به گزارش خراسان رضوی؛ محسن زنگنه نماینده
مردم تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در مجلس در مراســم تکریم
از زعفران کاران اظهــار کرد :در ســال  ۹۱درمجموع  ۱۳۰تن
زعفران صادر کردیم که قیمت دالری آن  ۴۲۰میلیون دالر بود
و در سال ۹۹میزان صادرات به ۳۲۵تن رسید که قیمت دالری
آن  ۱۹۰میلیون دالر شــد و این یعنی صادرات دو برابر شده اما
متاسفانه میزان ارز وارد شده  ۷۰درصد کاهش یافته است.وی
تصریح کرد :این در شرایطی است که قیمت زعفران در سال۹۱
 ،سه هزار دالر بوده و این قیمت در دنیا کاهش نیافته و هنوز هم
سه هزار دالر است و حال آن که با احتساب دالر  ۲۰هزار تومان
حدود  ۱۵هزارو ۶۰۰میلیاردتومانبهجیبمافیاییرفتهکهبا
یکسومیارانهایکهدرکشوردرسالبههمهمردمدادیمبرابری
می کند.زنگنه با اشــاره به این که ســال گذشــته حدود  ۳۰نفر
 ۱۵هزار میلیارد تومان از زعفران به جیب زدند ،گفت :مافیای
زعفران که در دولت قبل سر آن در پاستور و دمش در بازار رضای
مشــهد بود این روزها دایم مصاحبه می کنند که قیمت زعفران
کاذب اســت و باید کاهش یابد.این نماینده مجلــس ادامه داد:

مافیای زعفران این روزها علیه کشــاورزان و دســت اندرکاران
زعفرانبهدولتومجلسنامهنگاریمیکنندکهقیمتزعفران
افزایش یافته و مردم محروم نمی تواننــد زعفران بخرند.زنگنه
افزود :در دولت قبل اعالم کردم این افراد کســانی هســتند که
دولت قبل با آن ها همراه و ســر این اژدها در پاســتور و دم آن در
بازاررضایمشهدبودوشاهداینادعاآنکهرئیسدفترروحانی
فردی در تعاون روســتایی را که تازه منصوب شــده بود به خاطر
مصاحبه ای که باید قیمت زعفران به  ۱۶میلیون تومان برســد
برکنار می کنــد و این دســتور از دفتر رئیس جمهور بــوده و این
روزها هم همین عده روزنامه ها و رسانه ها را در اختیار می گیرند
وتهدیدوتطمیعمیکنند.نمایندهمردمتربتحیدریهخطاببه
مافیایزعفرانگفت:اگرواقعابهخاطرخشکسالیقیمتپایین

باید به بودجه کالن تری دسترسی پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد :تمامی موارد مذکور باید
در کنار ایجاد درآمدهای پایدار رقم بخورد ،ما
نباید تمامی اقدامات خود را معطوف به بودجه
ملی کنیم .حســامی گفت :ما باید به سمت و
ســوی ایجاد روش های نوین تامین مالی گام
برداریم و در این راه از مشــارکت های مردمی
نیز نهایت بهــره را ببریم ،باید در حــوزه ایجاد
سرمایه گذاری در شــهر روش های خاصی را
اتخاذ و زمینه های الزم برای ایجاد اعتماد بین
سرمایه گذاران را فراهم کنیم.

آمدهچرااینقدرعصبانیهستیدوعلیه قیمتزعفرانمصاحبه
و امضا جمع می کنید ،این نشان می دهد عملکرد خوب وزارت
جهاد و مجلس و اعتماد نکردن به شورای ملی زعفران  ،قیمت
این محصول را به قیمــت جهانی نزدیک کرده است.شــرافتی
راد ،معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه نیز با بیان این
که خام فروشــی محصوالت کشــاورزی و معدنی در این منطقه
باالست ،بر ضرورت استقرار صنایع تبدیلی و حفظ ارزش افزوده
برای مــردم تاکید کرد.جهانشــیری ،رئیس شــورای اســامی
تربت حیدریه هم در این مراسم گفت :حاصل دسترنج زعفران
کاران خراسان رضوی برای اعضای شورای ملی زعفران هتل و
زمین و ثروت در داخل و خارج کشور شده و هنوز با جمع کردن
امضا و فشار به دولت و مجلس در پی کاهش قیمت این محصول
جهانی هستند.وی تصریح کرد :متاســفانه  ۹نفر دور هم جمع
می شوندوبرای ۱۲۰هزارزعفرانکاروکشاورزرنجدیدهتصمیم
می گیرند و این در حالی اســت که هیچ کشــاورز و زعفرانکاری
به شــورای ملی زعفــران رای ندادند.رئیس شــورای اســامی
شهرســتان تربت حیدریه افزود :آن هایی کــه قیمت زعفران را
مدیریت می کردند االن شاهدند قیمت این محصول در بورس
و بــازار ســرمایه چگونه مدیریت و به نفع کشــاورز شــده اســت.
جهانشــیری بیان کرد :مافیای زعفران در شورای ملی زعفران
 ۱۴۰امضا جمع کردند که قیمت زعفران کاذب است و از نفوذ
خودشان در رسانه ها استفاده می کنند تا قیمت را کاهش دهند
و این در حالی اســت که افزایش قیمت به سود کشاورز و به ضرر
دالالن و مافیاست.وی خاطر نشــان کرد :ما از مسئوالن تقاضا
داریم شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران را یا
منحل یا کشاورزان در آن تصمیم گیری کنند.

از میان خبرها
گوناگون

درنامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی مطرح شد

درخواست ازدادستان برای جلوگیری
از جابه جایی نهال های غیر مجاز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در
نامه ای به دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
خواســتار جلوگیری از حمــل و نقــل و جابه جایی
نهال های غیر مجاز شد .به گزارش روابط عمومی
جهاد کشاورزی استان ،در این نامه آمده است« :با
توجه به نزدیک شدن فصل جابه جایی نهال و اندام
های تکثیری در ســطح اســتان و اهمیت استفاده
از نهال ســالم ،اصیل و اســتاندارد تولید شــده در
نهالســتان ها و واحدهای کشــت بافتی مجوزدار
در امر تولیــد و همچنین جلوگیــری از توزیع نهال
توسط نهالستان های غیر مجاز به دلیل تولید نهال
غیراســتاندارد و آلوده که باعث انتقال بسیاری از
بیماری ها و آفات گیاهی در ســطح استان و سبب
آلودگی باغ ها و بروز خســارت های جبران ناپذیر
اقتصادی به تولیدکنندگان می شود ،خواهشمند
اســت دســتور فرمایید از حمل و جابه جایی نهال
هایی که فاقد شناسه و گواهی بهداشتی از سازمان
جهاد کشاورزی استان هاست ،جلوگیری به عمل
آورند».مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
خراسان رضوی نیز از تولید ۲میلیون و  ۲۶۵هزار
اصله نهال در اســتان خبــرداد .میری افــزود :این
نهــال ها از تعــداد  10واحــد نهالســتان مجوز دار
در سطح اســتان تولید و مراحل بررســی و شناسه
ها شامل شناسه آبی رنگ که مربوط به نهال های
گواهی شــده و شناســه ســبز کــه مربوط بــه نهال
های خوداظهاری است ،صورت گرفته است .وی
اظهارکرد :نهال با شناسه آبی از پایه های رویشی
داخلی و وارداتی از اروپاست و نهال با شناسه سبز
پایه بذری اســت که پــس از پیونــد زدن در اختیار
باغداران قــرار می گیرد 50 .درصــد از نهال های
تولید شده ارقام مختلف انگور است که شهرستان
های مشهد ،چناران و جوین تولید کنندگان اصلی
نهال مجوزدار در استان هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان :

 2محیط بان در تعقیب شکارچیان
زخمیشدند

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی
گفت :یــک محیطبــان و همیارش در شهرســتان
خــواف واقــع در شــرق ایــن اســتان در عملیــات
تعقیــب و گریــز شــکارچیان غیرمجــاز متعرض به
منطقــه حفاظتشــده ســیرخون مجــروح و راهی
بیمارستان شدند.به گزارش روابط عمومی اداره
کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی  ،تورج
همتی گفت :براســاس گزارش مردمــی مبنی بر
حضور شکارچیان غیر مجاز شــکار و ِ
صید گونه در
حال انقراض هوبره و تلــه گذاری برای زندهگیری
ایــن گونــه در منطقــه حفاظــت شــده ســیرخون،
محیطبانان به منطقه اعزام شــدند.وی ادامه داد:
ماموران محیطزیست به همراه یک نفر از همیاران
محیط زیســت شهرســتان خواف پس از حضور در
منطقه و پایش و گشت زنی موفق به کشف تلههای
کار گذاشته شده در داخل منطقه برای زنده گیری
هوبــره شــدند.مدیرکل حفاظــت محیط زیســت
اســتان خراســان رضوی گفت :مامــوران اجرایی
حفاظت محیط زیست برای دستگیری شکارچیان
کمین کردند و با حضور  ۲شکارچی غیرمجاز و در
جریان تعقیــب آنــان ،حمیدرضا عظیم پــور مامور
یگان حفاظت و عبداالحد ســربوزی همیار محیط
زیســت با توجه به فــراز و نشــیب و ناهمواریهای
منطقــه از موتورســیکلت بــه پاییــن پــرت و دچار
جراحات شدند.همتی افزود :متاســفانه به دلیل
شدت ضربه واردشــده به ســر ،حال همیار محیط
زیســت وخیــم گــزارش شــده و در بخــش ICU
بیمارستان شهرستان تربت حیدریه بستری است
اما محیــط بان شهرســتان خــواف پــس از درمان
سرپایی از بیمارستان ترخیص شده و حال عمومی
وی خوب اســت.وی ادامــه داد :تحقیقــات برای
شناسایی و دستگیری متخلفان شــکار و صید در
حال انجام اســت .وی افزود :برخی افراد سودجو
هــر ســاله و در ایــن ایام در دشــتهای مســتعدی
که پرنده در معــرض خطر انقراض هوبــره در حال
زمستان گذرانی است ،تلههایی برای زندهگیری
این گونه کار میگذارند.

اختتامیه دوره های آموزشی
نیروهای رفع سد معبر برگزار شد
مدیرپــروژه شــهر ترمیمــی شــهرداری مشــهد از
برگزاری اختتامیه دوره های آموزشی ویژه نیروهای
رفع ســد معبر با رویکرد شــهر ترمیمی خبر داد .به
گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
ســروی اظهار کرد :دوره آموزشــی انضباط شهری
و ســد معبر با رویکرد ترمیمی با حضــور بیش از ۵۰
نفر از کارکنان حوزه سد معبر شهرداری مشهد که
از ابتدای آبانماه امســال در حال برگــزاری بود به
ایستگاه پایانی رسید .وی افزود :این دوره با هدف
آموزش نیروهای سدمعبر و افزایش ضریب مهارت
برخورد با مردم و مواجهه با آسیب های اجتماعی با
موضوعات روان شناســی ،جامعه شناسی و حقوق
با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و مدیریت پروژه
شهر ترمیمی شهرداری مشهد برگزار شد.

