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گزارش

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

روزنامهخراسانرضویبرایاولینباردر 17سالگذشتهبدون«عکسیک»منتشرشد

آقایآبفا،معضل«کشفرود»با بگیر وببند خبرنگارحلنمیشود!
یادداشت
سعید برند  -معاون سردبیر

کافی است یک بار سری به کشف رود بزنید
تا از بوی تعفنی که به مشام تان می رسد ،یک
روز تمام ســردرد باشید ،کمتر خبرنگاری
در مشهد هست که به اینکشتخانه مرگ
نرفته باشد .تعفنی که ماحصل  20سال
بی کفایتی در مدیریت فاضالب این شهر
اســت .حاال ظاهرا در بــاور مسئوالن آب و
فاضالب مشهد این معضل چندین ساله با
بگیر و ببند خبرنگار حل و فصل می شود،
آن هم خبرنگاری که بارها و بارها به این
منطقه متعفن سر زده و گزارش نوشته است،
خبرنگاری که رفتن به درون فاضالب را به
جان خریده تا صدایش به گوش مسئوالن
خفته شهر برسد .البته تالش های او و سایر
خبرنگاران خــراســان نتیجه داد .پس از
چاپ گزارشی در آبــان سال  98با عنوان
کشت دو دهه مرگ در کشف رود ،علیرضا
رزم حسینی استاندار وقــت خــراســان که
انصافا نگاه رسانه ای ویــژه هم داشــت ،با
دعوت از خبرنگار خراسان ،ضمن تقدیر از
او بابت تهیه گزارش ،کارگروه نجات معضل
زیست محیطی کشف رود را تشکیل داد،
کمی بعد محمدرضا کالیی شهردار وقت
مشهد به فرماندهی این کارگروه منصوب

و اقداماتی در این راستا انجام شد .کالیی
چند روز بعد از این اتفاق در مراسم افتتاح
ایستگاه مترو ،به جهت تقدیر از گــزارش
خبرنگار خــراســان از کشف رود ،در یک
حرکت نمادین از او خــواســت کــه روبــان
مراسم افتتاحیه را قیچی کند .حاال چه
اتفاقی افتاده است که همین خبرنگار به
همراه عکاسان روزنامه خراسان که در حال
انجام وظیفه بودند و بــرای اطــاع رسانی
از آخرین وضعیت کشف رود در این محل
حضور داشتند توسط مــامــوران حراست
تصفیه خــانــه از انــجــام وظیفه بازداشته
می شوند ،مــامــوران کالنتری رضویه هم
از راه می رسند ،آنان را به پاسگاه منتقل
می کنند و بعد از کلی تماس و چندین ساعت
معطلی سرانجام ،مسئوالن آب و فاضالب
مشهد در اقــدامــی عجیب پــس از پــاک
کردن عکس های گرفته شده از این فاجعه
مرگ بــار ،اجــازه می دهند خبرنگار و سه
عکاس روزنامه به محل کارشان برگردند!
بــدون شــک اگــر مسئوالن آب و فاضالب
همان قــدر که در گرفتن خبرنگار و پاک
کردن عکس های عکاسان ممارست و دقت
داشتند ،در سامان دهی کشف رود به همراه
سایر نهادهای متولی کمر همت را می
بستند اکنون شاهد تخلیه روزانــه  300تا
 400تانکر انــواع فاضالب های صنعتی،

پزشکی و خانگی در این رودخانه نبودیم،
فاضالبی که در سایه نبود نظارت توسط
موتور پمپ ها به مــزارع مــرگ می رســد و
صیفی جاتی کشت می شــود که سالمت
مردم این شهر را تهدید می کند.
•آقای استاندار نگذارید فضای نقد
محدود شود

جناب آقای استاندار ،روزنامه خراسان پیش
از این در دولت های گذشته با هدف کمک
به سامان دهــی کشف رود گــزارش های
تصویری و مکتوب بسیار زیادی از این فاجعه
زیست محیطی تهیه کــرده اســت و همان
طور که خواندید در مقاطعی تاثیر گذار نیز
بوده است ،اکنون چه اتفاقی افتاده است
که با وجود هماهنگی قبلی ،از تهیه گزارش
خبرنگار و عکاسان روزنامه خراسان به بهانه
امنیتی بودن منطقه! جلوگیری می شود،
عکس ها رویــت می شــود و به رغــم ایــن که
عکس خاصی وجود نداشته جز همان تخلیه
فاضالب که آینه و منعکس کننده کم کاری
ه ــای بــرخــی مــســئــوالن اســـت ،از کــارت
حافظه دوربین خبرنگاران پاک می شود!
جناب آقای نظری روز گذشته تماس تلفنی
ما با مدیران آبفا و نیروی انتظامی دست آخر
منجر به آزادی خبرنگاران خراسان شد ،اما
متاسفانه مجبور شدیم برای اولین بار در

طول  17سال انتشار اولین روزنامه استان،
صفحه اول را بدون عکس منتشر کنیم ،اما
لطفا به این موضوع ورود کنید و نگذارید
فضای انتقاد سازنده و اطــاع رسانی که
وظیفه خبرنگار است مخدوش شود.
سابقه روزنامه خراسان و خبرنگارانش در
بیان کاستی ها و مشکالت شهر و استان
شفاف است ،گزارش هایی که به گواه خود
مسئوالن بارها و بارها در رفع معضالت،
جذب بودجه و آگــاه ســازی عمومی کمک
شایانی کــرده اســت ،دربــاره همین کشف
رود هر گاه قدم کوچک و بزرگی برداشته
شده ،خراسان اقدامات مثبت مسئوالن را
ضریب داده است و هر جا کاستی و کم کاری
بــوده ،با نقد منصفانه و حرفه ای گوشزد
کرده است .آقای استاندار چه می شود که
خبرنگاری در یک دوره به خاطر گزارش از
کشف رود تقدیر می شود و در دوره ای دیگر
به خاطر گــزارش از همان معضل ،توسط
ماموران حراست و نیروی انتظامی دستگیر
و به پاسگاه هدایت می شــود .با شناختی
که از شما داریم ،می دانیم که توجه زیادی
به حوزه رسانه و اطالع رسانی داریــد ،این
اتفاق که به هر جهت تمام شد ،لطفا با نظارت
بیشتر بر عملکرد دستگاه ها ،نگذارید این
نوع برخورد با عکاسان و خبرنگاران در شهر
امام مهربانی ها باب شود.

نمایندهسبزواربا اشارهبه پیگیریوضعیتتامیناعتبارپروژهاحداث
نیروگاهسیکلترکیبیسبزوارخبرداد:

دستور رئیس کل بانک مرکزی برای تامین 15میلیون دالر منابع ارزی
میالد کالته

•نیروگاهسربدارانازگذشتهتاکنون

تکمیلپروژههاینیروگاهیازجملهنیروگاه 546مگاواتی
سیکل ترکیبی ســربــداران واقــع در شهرستان داورزن،
میتواند بخشی از برق موردنیاز استان را برطرف کند.
این پروژه در  ۲۰کیلومتری شهرستان سبزوار و محدوده
شهرستان داورزن قــرار دارد و از ســالهــای  ۱۳۸۶تا
 ۱۳۹۱چندینبار از سوی مسئوالن دولتهای گذشته
کلنگزنیشدولیدرآنبازهزمانی ،پروژه پیشرفتفیزیکی
چشمگیرینداشتودرحدنصبتابلوییزردرنگرهاشده
بود.باالخرهپسازپیگیریهایمتعدد،عملیاتاجراییاین
پروژهباحضوررضااردکانیانوزیرسابقنیروواستانداروقت
خراسان رضوی در  12بهمن ماه سال 1397به مناسبت
دههفجرآغازشدوبرایایننیروگاهسرمایه 290میلیونیورو
باظرفیتاشتغالزاییبرایحدودیکهزارنفردرنظرگرفته
شد که  225میلیون یورو از سرمایه ارزی این طرح از محل
صندوقتوسعهملیو 30هزارمیلیاردریالآنبهوسیلهبانک
صادرات،بنیادتعاونناجاوپیمانکاربخشخصوصیتأمین
شود .همچنین چندی پیش محسن طرزطلب ،مدیرعامل
شرکتمادرتخصصیبرقحرارتی،درجریانبازدیدازپروژه
نیروگاهسیکلترکیبی ۵۴۶مگاواتیسربداراناعالمکرد:
در راستای توسعه تولید برق در شرق کشور و پاسخگویی
به رشد مصرف در منطقه خراسانرضوی ،این مجموعه با
برخورداریازدوواحدگازی ۱۸۳مگاواتیویکواحدبخار
 ۱۸۰مگاواتی در حال ساخت است .وی هزینه ساخت این
نیروگاهرا ۲۹۰میلیونیوروبرشمردوگفت:افزایشتولیدو
پاسخگوییبهرشدفزایندهباردرشمالشرقکشور،باالبردن

محمد حسام مسلمی /ماجرا از آن جا آغاز شد که
تصمیم گرفتیم ببینیم بعد از چندین بار وعده برای
سامان دهــی کشف رود و احــداث تصفیه خانه ،چه
اتفاقی افتاده است ،قدم به مسیر کشف رود گذاشتیم،
البته قبل از این که حرکت کنیم ،موضوع بازدید از
تصفیه خانه سپتاژ را به اطالع سلطان احمدی دبیر
کارگروه سامان دهی کشف رود رساندیم و بعد از این
تماس تلفنی راهی منطقه مد نظر شدیم.
در محل ورودی که تصفیه خانه سپتاژ در آن جا احداث
می شــود از نگهبان خبری نبود ،تانکرهای حامل
فاضالب هم پشت سر هم در حال تردد بودند ،به محلی
رسیدیم که تانکرهای فاضالب یکی یکی فاضالب ها
را در دل رودخانه رها می کردند ،این فاضالب ها به
اراضی کشاورزی هدایت می شدند ،جایی که انواع
صیفی جــات در آن جا کشت می شــود .عکاسان در
فضای متعفن مشغول تصویربرداری از این فاجعه زیست
محیطی در چند کیلومتری مشهد بودند اما افرادی که
خود را ماموران حراست اداره آب و فاضالب مشهد
معرفی کردند با بیان این که کار شما غیرقانونی است،
اجازه ادامه کار را ندادند .کجای دنیا به تصویر کشیدن
یک معضل زیست محیطی غیر قانونی اســت؟ به هر
حال ماموران حراست آب و فاضالب مشهد با پلیس
 110تماس گرفتند ،بعد از دقایقی پلیس از راه رسید

راندمان نیروگاه و دستیابی به صرفهجویی سوخت حداقل
 ۲۶۵میلیونمترمکعبدرسالبرایهرواحدبخارازجمله
اهدافاجرایاینپروژهاست.
•توربینوژنراتورنصبشدهاست

وی با اشاره به اینکه توربین و ژنراتور واحدهای گازی وارد
مجموعه شده و روی فونداسیون مربوط ،نصب شده است،
یادآورشد :پست برق ،خط انتقال و بخشهای ساختمانی
واحدهایگازیازجملهمسیرهایبحرانیپروژهاستکهدر
تالشیمتادرگامنخستبتوانیمموانعموجودبرایتکمیلهر
چهسریعترواحدهایگازینیروگاهرابرطرفکنیموشاهد
تولید برق این نیروگاه در سال  ۱۴۰۱باشیم .در اول مهر
امسال نیز گزارشی درباره شرایط نابسامان پروژه نیروگاه
سیکلترکیبی 546مگاواتیسربداراندرروزنامهخراسان
منتشر شد که علت توقف پروژه از سوی نمایندگان مردم در
مجلسشورایاسالمیوفرمانداروقتداورزن،کمبودمنابع
ارزیکشوراعالمشدهبود.درروزدوشنبه 27دیماهامسال
بهروز محبی نجمآبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس
شورایاسالمیبهمنظوربررسیمشکالتتامینمنابعارزی
پروژهنیروگاهباصالحآبادیرئیسکلبانکمرکزیدیدارکرد
ودرایندیداربهیکیازمعاونانبانکمرکزیدستوررسیدگی
بهمشکلارزیپروژهدادهشدکهقولآزادسازی 15میلیون
دالربرایپروژهعملیشود.
•دستوررئیسکلبانکمرکزیبرایمشکلتامینارزی
نیروگاه

نماینده مــردم شهرستانهای سبزوار ،جوین ،جغتای،
خوشاب ،داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خراسان رضوی اظهارکرد :در دیدار گذشته که
درباره مشکالت نیروگاه 546مگاواتی با آقای صالحآبادی

رئیس کل بانک مرکزی داشتیم ،قرار بود هماهنگی هایی
با بانک صادرات انجام و مبلغی برای تامین منابع ارزی این
پروژه تامین شود؛ اما متاسفانه اقدامی نشد .بهروز محبی
نجمآبادی با اشاره به دیدار مجدد روز دوشنبه 27دی ماه با
رئیسکلبانکمرکزی،افزود:درایندیدارآقایصالحآبادی
رئیس کل بانک مرکزی به یکی از معاونان خود دستور داد
که مشکالت پروژه نیروگاه  546مگاواتی سیکل ترکیبی
سربدارانواقعدرشهرستانداورزنرابهصورتویژهپیگیری
کندو 15میلیوندالریکهازگذشتهبرایتامینمنابعارزی
پروژهقولدادهشدهبود،بااخذضمانتدربانکمرکزیآزاد
شود.ویادامهداد:باتوجهبهاهمیتپروژه،رئیسکلبانک
مرکزی در این دیدار معاون خود را مامور کرد که مشکالت
تامین منابع ارزی پروژه را پیگیری کند .عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بیان کرد :همچنین
بحثتمدیدضمانتنامههایسرمایهگذاروفاینانسپروژهدر
این نشست مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد بانک مرکزی
ایندرخواسترابررسیکند.محبینجمآبادیروندساخت
پروژه نیروگاه سربداران را کند ارزیابی کرد و گفت :اگر این
منابعارزیازسویبانکمرکزیآزادسازیشود،روندتکمیل
پروژهسرعتبیشتریپیدامیکندودرگذشتهباوجوداینکه
چندین جلسه درباره این چالش برگزار شده بود ،به دلیل
کمبود منابع ارزی در کشور اتفاقی رخ نداد و بانک مرکزی
باحساسیتووسواسبهاینگونهموضوعاتنگاهمیکند.
•کمبودبرقتهدیدجدیکشور

وی با اشاره به اینکه کمبود برق طی سال آینده کشور را
با تهدید جدی مواجه کرده است ،تاکید کرد :هماکنون
فرصتی است که بانک مرکزی نگاه ویژهای به پروژه های
نیروگاهی کشور از جمله نیروگاه  546مگاواتی سیکل
ترکیبیسربدارانداشتهباشدوروندساختآنتسریعیابد.

و با گرفتن مدارک راننده و خبرنگار روزنامه از آن ها
خواست به پاسگاه رضویه بیایند  .
•یا دوربین ها را تحویل دهید یا شما را به مراجع
قضایی معرفی می کنیم

بعد از حضور خبرنگار ما در پاسگاه یکی از افــرادی
کــه خـــود را از مـــامـــوران حــراســت آب و فــاضــاب
مشهد معرفی می کند ،وارد پاسگاه می شــود ،او از
ســه عکاس مــی خــواهــد دوربــیــن هایشان را تحویل
او دهــنــد و تــهــدیــد مــی کــنــد اگ ــر ای ــن ک ــار را انــجــام
ندهید از شما بــه مــراجــع قضایی شکایت مــی کنیم
که از منطقه فوق امنیتی تصویر بــرداری کــرده اید.
ع ــک ــاس هـــا دوربـــیـــن خــــود را تــحــویــل نـــدادنـــد،
مـــامـــور حـــراســـت بـــا تــلــفــن بـــا فــــردی صــحــبــت می
کــنــد و ســرانــجــام خــبــرنــگــار و عــکــاســان را بــه اداره
آب و فــاضــاب مشهد مــی بــرد و عکس هــای گرفته
شــــده از فــاجــعــه کــشــف رود را پــــاک مـــی کــنــد.
عکس هــای گرفته شــده از بالیی کــه بــر ســر مــردم و
سالمتی شان وارد می شــود ،پاک شد اما این عکس
ها در حافظه  20ساله ما مانده است .روزنامه خراسان
همچنان پای کار است تا باالخره کشف رود سامان یابد،
در روزهای آینده گزارش مفصلی در این باره و اقداماتی
که متولیان انجام داده و نداده اند ،منتشر خواهیم کرد.

وعده های سرخرمن جهاد کشاورزی
گفتهدبیرکارگروه امنیتغذاییبرایرفعکمبود روغن وشکردر 3روز محققنشد
گزارش
زنده روحیان

گزارش
پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار از جمله پروژه
های کلیدی ومهم برای شهرستان های سبزوار و داورزن
اســت .این پــروژه عــاوه بر رفع دغدغه تامین انــرژی برق،
زیرساختی مهم برای توسعه و استقرار صنایع در این منطقه
به شمار می آید؛ اما متاسفانه چندی است که روند احداث
نیروگاه به دلیل کمبود اعتبار کند شده است .دراین باره
محبی،نماینده مــردم سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسالمی خبر میدهد
که رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است  15میلیون
دالری که از گذشته برای تامین منابع ارزی پروژه قول داده
شدهبود،بااخذضمانتدربانکمرکزیآزادشود.بهگزارش
خراسان رضوی ،یکی از ضرورت های جدی کشور ،تامین
برقموردنیازاستکهمتاسفانهامسالاینکمبوددرروزهای
گرمتابستان احساسشدوبااینکهکارشناسانحوزهانرژی
ازگذشتهبرلزومدرنظرگرفتنتمهیداتازسویدولتتاکید
کرده بودند اما دربرخی از مقاطع با خاموشی ناشی از نبود
تولید برق در کشور و بهخصوص در شهرستانهای خراسان
رضویمواجهبودیم.

ماجرا چه بود؟

از نیمه های ماه جاری ،روغن و شکر کمیاب های جدید بازار
مشهد بودند که به گفته فروشگاه داران و خواربار فروشان
عمده مشهدی اگرچه این کاالها هنوز از روی قفسه برداشته
نشده و در فروشگاه ها و سوپرمارکت های سطح شهر یافت
می شود اما افزایش قیمت محسوس و محدودیت های خرید
کلی ،نشانه های احتکار احتمالی توسط برخی سودجویان
را می دهد چرا که عمده فروشان می گویند سفارش های
خرید ما به صورت تمام و کمال ثبت نمی شود و بسیار کمتر از
آن چه سفارش داده ایم ،برای ما فاکتور می شود .واحدهای
تولیدی و بنکداران این دو قلم کاالی استراتژیک را نمایان
کرده است .بررسی های میدانی از بازار در گزارش پانزدهم
دی ماه روزنامه خراسان نشان می داد با این که این دو کاال
قیمت مصوب دارند اما با افزایش قیمت در خرید روبه رو شده
اند که درنهایت همین کاهش عرضه و افزایش قیمت خرید،
منجر به افزایش قیمت مضاعف در کف بازار می شود .یعنی
مردم یک بار در افزایش قیمت غیر رسمی و یک بار به علت
احتکار و کمبود عرضه دچار گرانی می شوند.
با این حال در همان گزارش امیرحسین مغیثی ،دبیر قرارگاه
امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان ،با کوچک
خواندن این بحران گفته بود :بحران خیلی کوچک است
که به زودی حل می شود و جای نگرانی نیست  ،مردم نگران
نباشند .البته موضوع کمبود هم نداریم فقط افزایش قیمت را
دیدیم .شاید اصناف در بازار عرضه خود را کاهش داده اند اما
کار ما نظارت و بازرسی در این حوزه است و به انبارها و مراکز
می رویم و این اتفاق خوب رقم می خورد ،دستور آن را رئیس
سازمان داده است ،نگران نباشید.
وی همچنین تصریح کرده بود  :وقتی در بازار با بحران هایی
روبه رو می شویم ابزار و تکنیک هایی داریم که آن ها تاثیر خود
را در بازار می گذارند ،تیم های نظارت ما وقتی وارد بازار می
شوند این کاهش عرضه ،گران فروشی و کم فروشی و ...
همگی برطرف می شود.
مغیثی در همان گزارش با جدیت تاکید داشت مشکل را رفع
می کند و اظهار کرد :توقع ما از کشش بازار این است که وقتی
بازرسان ما وارد بازار شوند به یک روز و دو روز نرسد و این
بحران رفع و مدیریت شود ،دو سه روزه این مشکل حل می
شود ،یقین داشته باشید که به یک هفته نمی رسد.
وعده های جهاد کشاورزی استان در حالی به حقیقت تبدیل
نشد بلکه حاال دیگر پاسخی هم به سواالت خبرنگاران نمی
دهند که شرح آن در ادامه می آید.
به گــزارش خراسان رضــوی ،یک بــار دیگر بــرای بررسی
وضعیت بازار به چند فروشگاه زنجیره ای و خواربار فروشی
رفتیم و اتفاقا به همان مغازه هایی که قبال هم سرزده بودیم
دوباره مراجعه کردیم ،یکی از فروشندگان با لبخند گفت
واقعا انتظار دارید در همین مدت بازار تغییر کرده باشد؟ حق
با این فروشنده بود ،در گزارش میدانی متوجه شدیم ،اوضاع
تغییری نکرده است .وقتی دیدیم هیچ نشانه ای از تغییر در
بازار به چشم نمی خورد یک بار دیگر با دبیر کارگروه امنیت

غذایی جهاد کشاورزی استان تماس گرفتیم ،او در پاسخ
به سواالت و سرنوشت وعده سه روزه رفع مشکل گفت :به
من گفته اند که دیگر مصاحبه نکنم  ،چون من دبیر کارگروه
هستم و باید کارهای اجرایی را انجام دهــم ،سخنگوی
کارگروه آقای جنتی هستند از این به بعد با ایشان صحبت
کنید .وی درباره وعده خود نیز سکوت کرد و گفت :اقداماتی
انجام شده اما با ایشان صحبت کنید.
در ادامه با حمید جنتی ،معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان که به گفته مغیثی
سخنگوی کارگروه امنیت غذایی استان بود تماس گرفتیم تا
درباره وعده سه روزه پاسخ گو باشد اما پس از چندین تماس
وی پاسخ گو نبود اما در پیامی گفت اگر کاری دارید پیامک
بفرستید که خبرنگار خراسان در پاسخ نوشت ،می خواهیم
مصاحبه کنیم ،چطور می شود با پیامک این کار را انجام داد
؟ جنتی در پاسخ این پیامک باز هم پیامکی ارســال کرد و
نوشت :درگیر جمع بندی چند موضوع مهم هستم و فرصت
نیست ،اگر ممکن است موضوع مصاحبه را اعالم کنید،
خبرنگار خراسان شرح وعده مغیثی و کمبود و افزایش قیمت
روغن و شکر را باز هم به صورت پیامک برای جنتی ارسال
کرد اما از آن ساعت به بعد دیگر هیچ پیامی از سوی جنتی
نیامده و دیگر به هیچ تماس تلفنی در ساعت های مختلف
شبانه روز هم پاسخی نداده است!
سه روز بعد یعنی یک شنبه هفته جــاری ،حمید جنتی
مصاحبه ای با خبرگزاری دولت (ایرنا) انجام داد و گفت:
در یــک مــاه اخــیــر  ۹ه ــزار و  ۵۹۰م ــورد بــازرســی توسط
کارشناسان مدیریت تازه تاسیس نظارت و بازرسی سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی  ،منجر به کشف تخلفات
و گشودن  ۹۸۱فقره پرونده تخلف اقتصادی اصناف به
ارزش  ۱۷میلیارد برای آن ها شده است.وی همچنین تاکید
کرده بود :کاالهای مورد بازرسی و پروندههای تخلف تشکیل
شده از سوی کارشناسان نظارت و بازرسی خراسان رضوی
مربوط به کاالهایی همچون قند ،شکر ،روغن خوراکی ،مواد
پروتئینی ،نان ،کود ،سم ،میوه و ترهبار ،خوراک دام و برخی
اقالم دیگر بوده است.
پس از این مصاحبه یک بار دیگر با سخنگوی قرارگاه امنیت
غذایی تماس گرفتیم تا دقیقا توضیح بدهند که چطور در
یک ماه بیش از  9هزار و  500مورد بازرسی را انجام داده و
حاال که  981فقره پرونده تشکیل داده اند چند مورد مربوط
به روغن و شکر بوده و نتیجه آن چه تغییری در بازار این دو
قلم کاال رقم زده؟ می خواستیم بپرسیم سرنوشت وعده رفع
بحران در سه روز به کجا رسید و اگر این تعداد عجیب و غریب
بازرسی در یک ماه ،یعنی روزی  320بازرسی را انجام داده
اند چرا به گفته برخی فروشندگان و فعاالن بازار هیچ تغییری
در این موضوع ایجاد نشده ،اما باز هم وی پاسخ گوی تماس
های ما نبود.این بار به سراغ روابط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی رفتیم تا شاید از آن طریق بتوانیم به سخنگوی
قرارگاه برسیم که رستمی در این باره گفت ،نمی دانم چرا
پاسخ گو نبودند ،مهلتی بدهید تا صحبت کنم و خبرش را به
شما بدهم.پس از این مصاحبه نیز خبری از روابط عمومی یا
معاون جهاد کشاورزی استان نشد ...

