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کشف102تن کاالی اساسی احتکاری
در6شهرستان

شهرستان ها  /طی چند روز گذشته بیش از
102تنکاالیاساسیاحتکارشدهشاملروغن
خوراکی ،ماکارونی ،برنج و آرد در شهرستان
هــای کاشمر ،خــوشــاب ،تربت جــام ،خــواف،
رشتخواروجغتایکشفشد  .
رئیس دادگــســتــری خــوشــاب گفت ۳ :هــزار
کیلوگرمروغنخوراکیدراینشهرستانکشف
وضبطشد.
براتعلی محمدی ،رئیس دادگستری خوشاب
در گفت و گو با خراسان رضوی اظهار کرد :با
پیگیریمستمرآگاهیخوشابوکمکنیروهای
اطالعاتی و دستور اکید قضایی برای برخورد با
محتکرانوبهمنظورجلوگیریازقاچاقکاالهای
ضــروری  ۳تن روغــن خوراکی در شهرستان
خوشابکشفوضبطشد.
وی تصریحکرد:اجناسکشفشده برایتوزیع
به نرخ مصوب روی اجناس در اختیار کمیته
امدادقرارگرفتتاازطریقمراکزنیکوکاریبین
نیازمندانشهرستانتوزیعشود.
دادستان عمومی و انقالب تربت جام نیز گفت:
با پیگیری و نظارت مستقیم دادســتــان طی
۲۴ساعت ،مقدار 2تن و  ۳۰۰کیلو گرم روغن
خوراکیو ۵۵۰کیلوگرمآردکشفشد.
حسن وزیری افزود :با پیگیری های انجام شده
از یک مکان ،مقدار یک تن و ۳۰۰کیلوگرم و
از فضای دیگری مقدار  ۵۰۰کیلوگرم روغن و
درمجموع2تن و ۳۰۰کیلوگرم روغن خوراکی
و در فضای دیگری مقدار  ۵۵۰کیلوگرم آرد
کشفشد.
ویادامهداد:روغنهایکشفشدههفتهآینده
برابرقانونباقیمتمصوببینشهروندانتوزیع
میشود.
•کشف ۱۳تنکاالیاساسیاحتکارشده
در خواف

روابــط عمومی جهاد کشاورزی خــواف نیز از
کشف  ۱۳هزار و  ۸۰کیلوگرم کاالی اساسی
احتکار شده شامل روغن ،ماکارونی و برنج از دو
انباراینشهرستانگزارشدادهاست.
در گشت و بــازرســی از واحــدهــای صنفی و
انبارهای کاالهای اساسی ،یک انبار روغن
خوراکیدراینشهرستانکشفوبادستورمقام
قضایی و همکاری نیروهای انتظامی ،محل مد
نظرمهرومومشد.
از این انبار ،هشت هزار و  ۶۸۰کیلوگرم روغن
خوراکی پنج کیلویی کشف و ضبط شد که بعد
از دستور مراجع قضایی در بازار توزیع میشود.
همچنین 4هزار و  ۴۰۰کیلوگرم روغن ،برنج
و ماکارونی از یک انبار واحــد صنفی در شهر
نشتیفان ،از توابع شهرستان خواف کشف و این
انبار مهر و موم شده است .بر این اساس ،از انبار
مذکور ۱۰۰عددروغنپنجکیلویی ۲۰۰،عدد
روغن مایع سه لیتری ۱۰۴ ،کیسه برنج هندی
و سه هزار و ۲۴۰بسته ماکارونی کشف و ضبط
شد که بعد از دستور مقام قضایی در بازار توزیع
میشود.
•کشفروغن وماکارونیدر رشتخوار

رئیس صنعت ،معدن و تــجــارت شهرستان
رشتخوارنیزگفت:طیگشتمشترکبازرسی
با حضور کارشناسان بازرسی اداره صنعت،
معدنوتجارت باهمکاری اطالعاتسپاهناحیه
مقاومت بسیج شهرستان از واحدهای عمده

فروش سطح شهرستان رشتخوار بازدید شد که
تعداد 100حلب روغن 4کیلویی جامد و 3تن
ماکارونی و یک انبار مواد غذایی غیرمجاز به
ارزش یک میلیاردریال کشف و ضبط و پرونده
نامبردگانتشکیلوبرایسیرمراحلقانونیبه
ادارهمحترمتعزیراتارسالشد.
رئیسنمایندگیصمتشهرستانجغتاینیزاز
کشف انبار مواد غذایی از جمله برنج ،ماکارونی
و رب به ارزش هشت میلیارد ریال در شهرستان
جغتایخبرداد.
هادی چوپانی در اینباره گفت :برابر مصوبات
جلسهکمیتهاقداماتمشترکشهرستانمبنی
بر نظارت مستمر بر عملکرد انبارها و مراکز
نگهداری کاال ،واحد مذکور شناسایی و ضمن
تنظیم پرونده تخلف ،متصدی انبار برای سیر
مراحلقانونیبهمراجعذیصالحمعرفیشد.
وی همچنین از کشف آرد یارانه ای در یک واحد
دامداریدرشهرستانجغتایخبرداد.
•کشفبیشاز ٢٧میلیاردریالکاالی
احتکارشدهدرکاشمر

فرماندهناحیهمقاومتبسیجکاشمرازکشف٢٧
میلیارد و921میلیون ریال کاالی احتکار شده
دراینشهرستانخبرداد.
سرهنگ علی یعقوبیان اف ــزود :طی چندین
عملیات بازرسی و نظارت از سوی گشتهای
مشترکتوسطپلیسامنیتاقتصادی،قرارگاه
شهیدامانی،گشتهایعملیاتیرضویون،یگان
ضابطین و اطالعات سپاه از محل های احتکار،
مقادیر زیادی کاالی غذایی اساسی شناسایی
وکشفشد.
وی ی ــادآور شــد :در پی دریافت گــزارش های
مردمی ،موارد در دستور کار تیم های عملیاتی
ضابطینبسیجقرارگرفتوباهماهنگیمقامات
قضایی درخــصــوص کشف و ضبط کاالهای
احتکارشدهاقدامشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشمر با اشاره
به انجام بیش از ۳۰عملیات بــازرســی طی
۴۸ســاعــت خاطرنشان کــرد :در ایــن مدت
٧٨٠کیلوگرم مرغ گرم به ارزش  ٢٨٨میلیون
و  ۶۰۰هــزار ریــال٣ ،تــن تخم مــرغ به ارزش
 ۵۶٢میلیون و  ۵٠٠هزار ریال ۵ ،تن روغن
۵کیلویی به ارزش ۹۵۰میلیون ریــال۵ ،تن
روغن مایع به ارزش  ۴٠٠میلیون ریال٢٠ ،
هــزار بسته ماکارونی به ارزش یک میلیارد و
 ٧٢٠میلیون ریال و ۳۲۰کیلوگرم آرد یارانه
ایطی ٩عملیاتجداگانهازانبارهایغیرمجاز
و منازل مسکونی و خودرو کشف و ضبط شده
است.وی همچنین با اشاره به انبار دپوی بیش
از  ٢۵٠تن برنج پاکستانی در یکی از مناطق
مسکونی شمال شهر کاشمر خاطرنشان کرد:
پس از شناسایی این انبار احتکاری ،فرماندار،
روســای ادارات صمت و جهادکشاورزی در
محل حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی
کردند.یعقوبیان با اذعان به این که برابر اعالم
کارشناس اداره صمت بخشی از موجودی این
انبار در سامانه انبارهای این سازمان ثبت شده
است ،تصریح کرد :بنا به اظهارات صاحب انبار
حدود  ٨٠تن برنج بیش از مقدار ثبت شده در
سامانه انبارها در داخل انبار موجود است.وی
ادامه داد :تا بررسی دقیق موضوع انبار مدنظر
پلمب شد و موارد برای تعیین تکلیف در اختیار
جهادکشاورزیوتعزیراتحکومتیقرارگرفت.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

معاون استاندار اعالم کرد:

تخصیص  400میلیارد اعتبار برای باند دوم
سه راهی شادمهر -کاشمر
گزارش
نوری

معاونعمرانیاستاندار  از تخصیص 400میلیارد
تومان اعتبار برای اجرای باند دوم پروژه سه راهی
شادمهر تا کاشمر در سفر هیئت دولت خبر داد و
گفت :خوشبختانه بیش از  90درصد این پروژه و
مشکالت بازگشایی آن حل شده است و بناست با
تخصیصاعتبارتکمیلی تاپایانسال 1402مورد
بهرهبرداریقرارگیرد.
معاون عمرانی استاندار در جلسه بررسی مسائل
و مشکالت پــروژه های عمرانی چهار شهرستان
بردسکن،کاشمر،خلیلآبادوکوهسرخکهباحضور
حجت االسالم نیک بین رئیس مجمع نمایندگان
خراسانرضوی ،فرمانداران،شهردارانوتعدادی
ازروسایاداراتومدیرانکلبهمیزبانیشهرستان
بردسکن برگزار شد ،گفت :سهم استان خراسان
رضوی از اعتبارات ملی بسیار ناچیز است که به
دنبال رایزنی هستیم که سهم استان در تخصیص
اعتبارات ملی ادا شود .دکتر جواد خدایی از سفر
شهرستانی استاندار خراسان رضوی ظرف چند
هفته آینده به شهرستان های بردسکن  ،کاشمر ،
خلیلآبادوکوهسرخ خبردادوگفت :دراینجلسه
تمامی مسائل و مشکالت این شهرستان بررسی
شد و به نوعی پیش جلسه سفر استاندار خراسان
رضوی است که در سفر موارد مطرح شده اجرایی
شود .وی از قول وزیر راه و شهرسازی با تخصیص
قیر برای پروژه های شهرداری ها خبر داد و گفت:
در سفر هیئت دولــت به خــراســان رضــوی 300
میلیاردتومان اعتباردرنظرگرفتهشدکه بهمحض
تخصیص با اولویت شهرداری های تازه تاسیس
تزریق خواهد شد .وی از تخصیص  400میلیارد
تومان اعتبار برای اجرای باند دوم پروژه سه راهی
شادمهر تا کاشمر در سفر هیئت دولت خبر داد و
گفت:خوشبختانهمشکالتبازگشایی بیشاز90
درصد اینپروژه حلشدهاست وبناستباتخصیص
اعتبار تکمیلی تا پایان سال  1402مــورد بهره
برداریقرارگیرد.معاونعمرانیاستاندارخراسان
رضوی پروژه باند دوم محور سه راهی شادمهر تا
بردسکن و بردسکن تا انابد و درونه را یکی از پروژه
های مهم و کلیدی در استان اعالم کرد و گفت:
تمام تالش ما این است که ظرف دو سال آینده این
پروژهتکمیلشود.
معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد :تمامی
پروژههایباالی 50درصدپیشرفتفیزیکیدارای
ردیف اعتبارات ملی استان ظرف امسال و سال
آیندهتکمیلوبهرهبرداریمیشود.خدایی افزود:
در سفر هیئت دولت به خراسان رضوی اعتباری
مصوب شد که ظرف امسال و تا پایان سال آینده
تمامی پروژه های عمرانی با پیشرفت  50درصد
که دارای ردیف اعتبارات ملی است تکمیل و بهره
بــرداری شود و در واقع یکی از اهداف سفر هیئت
دولت به استان تکمیل این گونه پروژه ها بود .وی
به پروژه های مهم و کلیدی در استان اشاره کرد و
گفت :روکش آسفالت راه های شریانی و تعیین

تکلیف پروژههایکلیدیاستانظرفدوسالآینده
جزو مصوبات سفر هیئت دولت بود که اعتباراتی
درنظرگرفتهشدهاستکهپسازتخصیص ،عملیات
اجرایی آن ها شروع می شود .وی با بیان این که در
سفر هیئت دولت  400میلیارد تومان اعتبار برای
ادامه باند دوم محور سه راهی شادمهر تا کاشمر
مصوب شد،تصریح کرد :برای تکمیل این پروژه
مهموکلیدیاستان  200میلیاردتوماناعتبارنیاز
است و به دنبال این هستیم که ظرف دو سال آینده
تمامی 100کیلومتراینمحوردوباندهشود .ویاز
تشکیلیککارگروهمحلیواستانی برایپیشرفت
فیزیکی این پروژه خبر داد و گفت :در مرکز استان
یکساختارکنترلیپروژههاصورتگرفتهاستکه
از ابتدا تا انتها مشکالت سرراه پروژه ها به صورت
هفتگی با ادارات مربوط مورد بررسی قرار گیرد
که در صورت نیاز از طریق مدیران کشوری اقدام
شود.وی اظهار کرد :در این سفر  60درصد اعتبار
موردنیازپروژهبانددوم سهراهیشادمهرتاکاشمر
دیده شده و برای تکمیل آن که بردسکن تا انابد و
درونهاستباپیگیریهاینمایندهمردمدرمجلس
شورای اسالمی ماده 23آن اخذ شده است که پس
ازتخصیصاعتبار بناداریمتاپایانسال 1402این
پروژه را تکمیل کنیم .معاون عمرانی استاندار از
سفرشهرستانیاستاندارخراسانرضویظرفدو
ماه آینده به این منطقه خبر داد و گفت :در این سفر
مطالبات ،مسائل و مشکالت پروژه های عمرانی
شهرستان های بردسکن ،کاشمر ،خلیل آباد و
کوهسرخ مورد بررسی قرار گرفت و ان شاءا ...در
سفر استاندار برش شهرستانی و میزان تخصیص
اعتباراتبهپروژهها اعالمخواهدشد.
حجت االســـام ج ــواد نیک بین نماینده مــردم
بردسکندرمجلسشورایاسالمیورئیسمجمع
نمایندگان خراسان رضوی از اخذ ماده  23محور
بردسکن به خلیل آباد و بردسکن به انابد تا درونه و
پروژهکنارگذربردسکنخبردادوگفت:انشاءا...با
تخصیصاعتباراتبهدنبالاینهستیماینپروژه ها
ظرف دو سال آینده تکمیل شود و به بهره برداری
برسد.وی همچنین از بازدید خود و معاون عمرانی
استاندارازنیروگاههایبرق تربتحیدریه وسبزوار

دراینسفریکروزهخبردادوگفت :بااقداماتانجام
شدهدرایننیروگاههامقررشددرسالآینده قطعی
برق در استان نداشته باشیم یا به حداقل برسد.
وی بر تکمیل پروژه کنار گذر بردسکن تاکید کرد
و گفت :مردم انتظار دارند با توجه به تردد وسایل
نقلیه سنگین و ایجاد آالیندگی هرچه سریع تر این
پروژه تعیین تکلیف شود که می طلبد اداره کل راه
و شهرسازی هر چه سریع تر به قول خود در این
خصوص و زمین های معوض شهرداری عمل کند.
در این جلسه  ،نصری مدیر کل راهــداری و حمل و
نقلجادهای خراسانرضوی نیزاز روکشآسفالت
ورودیهایشهربردسکن،انابدوشهرآبادتاتیرماه
طبق تفاهم نامه امضا شده سال گذشته خبر داد و
گفت:آنچهکهدرتفاهمنامه مصوبشدهاستاداره
کلاقدامخواهدکرد .ویگفت:متاسفانه اعتبارات
از سال گذشته و امسال اعتبارات ملی این اداره کل
حذف شده و اعتبارات استانی کار ما را در اجرای
پــروژه ها با کندی مواجه کرده است که می طلبد
سهم اعتبارات ملی استان از کشور گرفته شود .در
ابتدای این جلسه دکتر علی دهقان زاده  ،فرماندار
بردسکن بر تامین اعتبار برای احداث بیمارستان
 170تختخوابی با توجه به نیاز شهرستان تاکید
کرد و گفت :بیمارستان فعلی بردسکن به لحاظ
ساختمانی از یک قدمت  35ساله برخوردار است
و از نداشتن تجهیزات و پزشک متخصص رنج می

برد .وی به افزایش قیمت زمین در روستاها برای
ساختمسکناشارهکردوازمعاوناستاندارخواست
درخصوصکاهشقیمتزمیندرروستاهاازطریق
بنیاد مسکن اقدام کند چرا که افزایش قیمت زمین
در روستاها باعث نارضایتی مردم به ویژه جوانان
شده است .وی با اشاره به این که بردسکن به لحاظ
وجود معادن مس  ،طال و آهن در استان از جایگاه
ویژه ای برخوردار است و در زمینه مس رتبه اول
استان را داراست بر احداث هر چه سریع تر پست
برقمعادندربخشانابدتاکیدکردوگفت:احداث
اینپست میتواندزمینهاشتغالرادرحوزهمعادن
دو برابر افزایش دهد .فرماندار بردسکن بر روکش
آسفالتمحوربردسکنبهسبزوارتاکیدکردوگفت:
متاسفانه این محور آسفالت نامناسبی دارد و باعث
گالیهمندیرانندگاناینمسیرشدهاست.دهقان
زاده بیان کرد :به رغم این که شهرستان بردسکن
بیشازهزارکیلومترراهداردولیتنها35کیلومترآن
جزو راه های اصلی و کد دار قرار گرفته است و بقیه
جزو راه های فرعی است.درصورتی که بیشتر راه
هایشهرستان بردسکن ترانزیتیاست.ویاظهار
کرد :با توجه به وقوع ساالنه  700فقره تصادف و
کشتهشدن50نفردرراههایمواصالتیشهرستان
بردسکن ضــرورت دارد متولیان امر درخصوص
ارتقای شاخص درجــه هــای راه هــای شهرستان
بردسکناقدامکنند.

