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خسارت ۴۰۰میلیاردی تگرگ
به باغ داران نیشابوری
شجاعیمهر/بارشتگرگبهباغدارانو کشاورزان
 ۴۰روستای نیشــابور ،بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان
خســارت وارد کرد.رئیــس اداره جهادکشــاورزی
شهرســتان نیشــابور با اشــاره به این که تگرگ چند
روز پیش به ســطح  ۲۵۰۰هکتــار از باغ هــا و مزارع
 ۴۰روستای شهرستان نیشابور خسارت وارد کرده
است ،گفت :بیشترین خســارت در بخش باغبانی با
۲۲۰۰هکتار و در بخــش زراعت این شهرســتان با
 ۳۰۰هکتار اســت.محمدعلی فرهمنــد راد افزود:
بیشترینخسارتدرباغهامربوطبهمیوهجاتهسته
دار و دانه دار مانند آلو ،گیــاس ،هلو ،گالبی و گردو
بوده اســت.به گفته فرهمنــد راد ،طــی بازدیدهای
میدانی صورت گرفته خســارت وارد شــده به باغ ها
از ۲۰تــا ۱۰۰درصــد تخمین زده شــده امــا به طور
میانگین به بیــش از  ۶۰درصد محصــوالت این باغ
ها خســارت وارد شــده اســت ضمن این که جــدا از
بحث خســارت محصولی ،ضربات دانه های تگرگ
به تنه درختان نیز خســارت وارد کــرده به طوری که
حداقل مدت دو سال طول می کشد که این درختان
دوباره به بار بنشــینند.وی ادامه داد :پیش بینی می
شــود بیش از ۴۰۰میلیارد تومان به بخش باغبانی
و زراعی شهرســتان نیشابور خســارت وارد شده که
این خســارت در بخش باغبانی۳۳۰میلیارد تومان
ودربخشزراعینیز۷۰میلیاردتوماناست.رئیس
جهاد کشاورزی شهرســتان نیشابور گفت :هر ساله
به باغ داران و کشاورزان توصیه می شود محصوالت
کشــاورزی خــود را بیمه کننــد و همچنیــن از فنون
جدیدیکهباعثکاهشخسارتبهدرختانوباغها
میشودمانندسامانههایضدتگرگاستفادهکنند
تاباغهاومزارعآنهاکمترآسیبببیند.فرهمندراد
در خصوص میــزان غرامــت پرداختی توســط بیمه
کشاورزی به کشــاورزان و باغ داران گفت :صندوق
بیمه نمی تواند تمام خسارت وارد شده به کشاورز را
پرداخت کند چرا که طبق اساســنامه صندوق بیمه
کشاورزی،هرمبلغیکه کشاورزبهعنوانسهمبیمه
پرداختکند،صندوقبیمهتامبلغ40برابرحقبیمه
رابهعنوانخسارتبهکشاورزانپرداختمیکند.

رئیسعلومپزشکیتربتحیدریهخبرداد:

صدور موافقت اصولی تاسیس
دانشکدۀ پزشکی در تربت حیدریه

شــعبانی  /رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تربت
حیدریــه گفت :اعضای تیم ارزیاب رشــته پزشــکی
عمومی با حضور در این شهرستان از زیرساختها و
توانمندیهای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
بازدید کردنــد و هیئت ارزیاب رشــتۀ پزشــکی نیز
موافقت اصولی تاسیس دانشکدۀ پزشکی را صادر
کرده اســت.ابراهیم پور افزود :در بازدید سال قبل
هیئــت ارزیــاب رشــتۀ پزشــکی ،موافقــت اصولی
تاســیس دانشکده پزشــکی صادر شــده است.وی
خاطر نشــان کرد :دانشــگاه علــوم پزشــکی تربت
حیدریه با خدمترســانی به حدود یک میلیون نفر
جمعیــت در منطقه و موقعیت خــاص جغرافیایی از
ظرفیت بســیار خوبی برای راهاندازی دانشــکده و
رشتۀ پزشکی برخوردار است.ابراهیم پور گفت :با
تالشهای نماینده مردم منطقــه تربت حیدریه در
سفر هیئت دولت به استان مبلغ 250میلیارد ریال
برای تکمیل دانشکدۀ پزشکی اعتبار در نظر گرفته
شــده اســت.وی افزود :در قانــون بودجۀ ســاالنه،
زیربنای پردیس دانشگاه از  5هزار مترمربع به 16
هزار مترمربع افزایش پیدا کرده و بودجۀ ساالنه نیز
از  56میلیــارد ریال به  160میلیــارد ریال افزایش
یافته است.

رفعتصرفازاراضیدولتی
درباخرزوقوچان

بیــش از 10هــزار و 100مترمربــع از اراضی ملی
در شهرســتان های باخــرز و قوچان رفــع تصرف
شــد.به گزارش روابــط عمومــی منابــع طبیعی و
آبخیــزداری شهرســتان باخــرز ،بیــش از  10هزار
مترمربــع از اراضــی ملی محــدوده روســتای قلعه
ســرخ رفع تصــرف شــد.علی خضرایی سرپرســت
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان باخرز گفت:
بــا هــدف حفاظــت و حراســت از اراضی ملــی و با
هماهنگی دادگستری شهرســتان با حکم قضایی
بیش از 10هزار مترمربع از اراضی ملی که به وسیله
سودجویان تخریب شــده بود خلع ید و رفع تصرف
شــد.وی افزود :ســال گذشــته حدود  39هکتار از
اراضیملیتخریبشدهباهمکارینیرویانتظامی
و مراجع قضایی خلع ید و رفع تصرف شد.
•آزادسازی اراضی دولتی قوچان به ارزش یک
میلیارد ریال

فرمانده یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مسکن
خراســان رضوی نیز از خلــع ید و رفع تصــرف100
مترمربــع از اراضــی ملــی در شهرســتان قوچــان
خبرداد .سرهنگ علینیا گفت:طیگشتزنیهای
یگانحفاظتسازمانملیزمينومسكندراراضی
شهرستان قوچان در روســتای فرخان راه ،مشاهده
شد شخصی در زمینی به مســاحت  100مترمربع
کهارزشریالیآنمبلغیکمیلیاردریالبوده،اقدام
به دیوارکشــی اراضی دولتی کرده اســت که با آرای
صادرشدهاز سویمراجعقضاییبهقلعوقمعورفع
تصرفایناراضیاقدامشد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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امامجمعهبجستاندرخطبههاینمازجمعهمطرحکرد:

ضرورتجهادتبیینبرایجلوگیریازتحریفها

سلیمی /امام جمعــه بجستان در خطبه های
نمازجمعه گفت :اگر تبیین نشود جای مظلوم
و ظالــم و حــق و باطــل عــوض خواهد شــد و
در ایــن خصوص ،همــه نخبگان و اســتادان
حوزه علمیه و دانشــگاه و معلمان باید تبیین
را در دســتور کار خود قرار دهند و امروز تمام
سیاســیون جهان به ایــن نتیجه رســیدند که
تحریم و جنگ نظامــی در مقابــل اراده مردم
ایران نمی توانــد کاری انجام دهد اما تحریف
می تواند.حجت االسالم دهقانی افزود :باید
به فرمــوده مقام معظــم رهبری جهــاد تبیین
داشته باشیم ،امروز تمام سیاسیون جهان به
این نتیجه رســیدند که تحریم و جنگ نظامی
در مقابــل اراده مردم ایران نمــی تواند کاری
انجام دهد اما تحریف می تواند ،ما مســئوالن
وظیفه داریم تبیین را در دستور کار خود قرار
دهیم ،باید اصحاب رســانه به خصوص صدا و
سیما تبیین را در دستور کار خود قرار دهند.
کســانی هســتند که در مقابل دولت ایستاده
اند و به دولت غرش می کنند و این بی انصافی
است که عده ای زالو صفت خون مردم را می
مکند ،این هــا خودشــان ناراحــت اند چون
ســودی نمی برند،یک حرکت خبیثانه هم در
کشــور اتفاق می افتــد که اگر مســتوجب دل
نگرانی مــردم شــوند بدانند بــا آن هــا مقابله
خواهیم کرد در هیچ کاالیــی کمبود نداریم،
طبق بررســی های اطالعاتی و میدانی تا سه
ماه دیگر هم اگر اقالمی وارد شهرستان نشود
ما کمبود نخواهیم داشــت .مســئوالن خادم
مردم هســتند و اگر خــود را خــادم ندانند در
حق مردم جفا کرده اند .بــه یقین این نظام به
نفع مردم است .دشمن در صدد این است که
با این روش نظام ما را تحریف کند و به بیراهه
بکشاند .دســت غیبی امام زمان مددکار این
مردم و نظام است.
شــمس آبادی /حجــت االســام بوژمهرانی

امام جمعه جوین با اشــاره بــه تعبیر جراحی
اقتصادی تیم اقتصادی دولت در این مقطع
تاریخی از کشور گفت :در این مقطع از تاریخ  
فعال زیر ســایه پیامد جنگ روسیه با اوکراین،
دنیا با یک قحطی مصنوعی غالت مواجه شده
اســت و باید هم دولت حواســش جمع باشــد
و هم مــردم مالحظه کننــد و در خریــد روزانه
تعادل و صرفه جویی را در پیش بگیرند.
پوریوســف /حجت االســام اســامی امام
جمعــه فیضآبادگفت۹۰:درصــد غــات و
نهاده های دامی ایران وارداتی است و بعد از
جنگ روســیه و اوکراین قیمت هــای جهانی
به شدت افزایشی شــده و قیمت های داخلی
هم نسبت به کشور های همسایه بسیار کمتر
است که چاره ای جز حذف ارز 4200تومانی
وجراحی اقتصادی نیست.
کالته /حجــت االســام مقیســه امام جمعه
ســبزوار گفــت :توزیــع عادالنــه یارانههــا و
پرداخت مســتقیم آن به خود مــردم وضعیت
اقتصــادی و معیشــتی جامعــه را بهبــود مــی
بخشد.
اصغری/حجت االســام معلمی امام جمعه
فریمان بــا حمایــت از اقدام دولــت در واقعی

درخواست عضو شورای اسالمی شهرآباد از دهیاران:

نهضت سرعت گیر سازی را متوقف کنید

قنبری/نماینــده شــورای اســامی شهرســتان
بردسکندراستان،ازوجودسرعتگیرهایمتعدد
دربخششهرآبادبهشدتانتقادکردوازدهیاران
خواســت نهضت ســرعت گیرســازی را متوقف یا
حداقــل به اســتاندارد ســازی آن ها اقــدام کنند.
احمد نخعی گفت :با توجه به خســارات متعدد به

خودروهایعبوریازمحورهایمواصالتیبخش
شهرآبادوهمچنینتاخیردرامدادرسانینهادهای
خدماتی از جمله اورژانس ۱۱۵و نارضایتی های
مکرر و متعــدد آحاد مردم ،ضرورت ســامان دهی
وضعیتسرعتگیرهایدیوارماننددراینمنطقه
دوچندانشدهاست.

ســازی یارانه هــا و بهبــود وضعیت معیشــتی
مردم گفت :مردم و دولت از عرضه ارز ۴۲۰۰
تومانــی ضرر می کردند و ســودی بــرای آنان
درپی نداشــت .ترس از گرانی بدتــر از گرانی
اســت و اقتصاددانان بایــد از هــر اقدامی که
باعث گرانی شود اجتناب کنند.
نجــم الشــریعه /حجتاالسالم ســجادی
زاده امام جمعه دررود گفــت :طرح دولت در
جراحی اقتصادی باید در جامعه تبیین شود و
گرنه مثل دولت های قبل نمیگذارند آن طور
که مدنظر نظام است ،اجرایی شود.
نجــم الشریعه/حجتاالســام زارعــی امام
جمعــه اســحاق آبــاد زبرخــان گفــت :حذف
ارز ترجیحــی یــک جراحی بــزرگ اقتصادی
اســت که دولت باید در اجــرای آن دقت عمل
داشته باشد تا معیشــت مردم به خطر نیفتد و
ارز ترجیحی که قــرار بود برای رفــاه مردم در
نظر گرفته شــود ،هیــچ تاثیری بر معیشــت و
ســفره مردم نداشــت و افراد خاص از آن سود
میبردند.
حقدادی/حجتاالسالممعتمدیفر خطیب
جمعه تربت جام با اشاره به تصمیم نظام مبنی
برحذف ارز و مســائل اقتصادی کشــور گفت:

مــردم مجبوربه ادامــه راهی هســتند که نظام
تصمیمگرفتهاستچونمداخلههایپرقدرت
در اقتصاد جهان فعالیت دارند و دولت ها قادر
به جلوگیری و کنترل قاچاق نیستند و همسان
ســازی قیمت ها تنها راه جلوگیــری از قاچاق
است ،وقتی قیمت ها همسان با دیگرکشورها
باشد قاچاق نمی شود.
مرشدلو  /حجت االسالم برزو امام جمعه شهر
خرو به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و
گفت :با حذف ارز ترجیحی شیوه پرداخت ها
تغییر کــرد و پرداخت از مبدا بــه مقصد انتقال
یافت.دولتدرابتداپولرابهواردکنندههامی
داد و خیلی از افرادی که باید با این پول نهاده
های دامی را وارد می کردنــد ،کاالی دیگری
وارد و سود سرشــاری را روانه جیب های خود
کردند البته باید دولت به این موضوع هم توجه
کند که با افزایش قیمت اجناس ،درآمد مردم
را هم افزایش دهد.
شعبانی/حجت االسالم عصمتی ،امام جمعه
تربت حیدریه گفــت :ارز ترجیحی که پیش از
این به عده ای دالل و ســودجو مــی دادند و از
این راه ســرمایه هــای هنگفتی به دســت می
آوردند ،امروز به عنوان مردمی سازی یارانه ها
به عموم مردم تعلق گرفته و به یقین با این کار
منافع عده ای سودجو و دالل به خطر افتاده و
شبهه افکنی می کنند.
بهره مند /حجت االسالم محمد ساجدیان،
امام جمعــه صالــح آبــاد در خطبه هــای نماز
جمعه ایــن شهرســتان گفت :همــان طور که
انســان بعد از عمل جراحــی و درمان بیماری
نیاز بــه مدتــی اســتراحت بــرای رســیدن به
وضعیــت مطلــوب دارد ،درمــان و جراحــی
اقتصاد کشــورمان که با قول هــا و وعده های
ریاست جمهوری در همین ابتدای دولت وی
شروع شده به حداقل شش ماه زمان نیاز دارد
تا تغییرات مثبت آن مشاهده شود  .

اخبار
جامعه

رمزگشایی از ۱۲فقره سرقت لوازم
داخل خودرو در نیشابور
شجاعیمهر/فرماندهانتظامیشهرستاننیشابوراز
شناسایی و دستگیری متهمان به سرقت لوازم داخل
خودرو با  ۱۲فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگعلیرضاحسینعلیزادهگفت:درپیگزارش
های شهروندان مبنی بر سرقت وسایل و لوازم داخل
خودروی آنان توســط فردی با یک دستگاه خودروی
پراید در شــهر نیشــابور ،پیگیری موضوع در دســتور
کار پلیس آگاهــی قرار گرفــت .وی افــزود :همزمان
با رســیدگی به این پرونده ،گــزارش هــای دیگری از
شــهروندان مبنی بر ســرقت لــوازم و قطعــات داخل
خودرو به مرکز  ۱۱۰اعالم و با انجام تحقیقات فنی و
استفادهازدوربینهاینظارتیدرسطحشهرمشخص
شــد ،دو راننده دیگر بــا دو دســتگاه خــودروی پراید
مرتکب سرقت لوازم داخل خودرو شده اند.این مقام
انتظامی خاطرنشان کرد :کارآگاهان پلیس در ادامه
این عملیات توانستند با شناسایی خودروهای پراید
هرسهرانندهخودروراکهبدونهماهنگیبایکدیگردر
سطحشهرمرتکبسرقتشدهبودند،درسهعملیات
ضربتی دســتگیر و خودروها را نیــز توقیف کنند.وی
اظهارکرد:متهمانکهازسارقانسابقهداربودند،در
تحقیقاتاولیهبه۱۲فقرهسرقتلوازموقطعاتداخل
خودرواعترافکردند.تحقیقاتازمتهمانوهمچنین
یکمالخراموالمسروقهبرایکشفسایرسرقتهای
احتمالیدیگرادامهدارد.

بهشکرانهجاریبودنآبچشمهروستابهرغم
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مراسم بلغور پزان
در روستای سنوی گناباد

صفری /اهالی روســتای ســنو از توابع بخش کاخک
شهرســتان گناباد به شــکرانه تداوم جاری بــودن آب
چشمهاینروستاباوجود۱۸سالخشکسالی،مراسم
«بلغــور پزان» برگــزار کردند.عضو شــورای روســتای
سنو در حاشیه این مراسم گفت :این مراسم به صورت
خودجوشوطبقیکسنتقدیمیبرگزارشدودرآن
اهالیروستایسنووروستاهایاطرافحضوریافتند.
مهدیذوالفقاریافزود:موادموردنیازبرایتهیهبلغور
شاملگوشتوگندموغیرهتوسطخیرانتهیهمیشود
و جمعی از جوانان در مراحل پخت این غذای ســنتی
مشارکتمیکنند.برگزارینمازجماعتودعاازسوی
شرکتکنندگانودرپایانصرفغذای«بلغور»ازجمله
برنامههایاینمراسمسنتیاست.

