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65درصد از بازماندگان از تحصیل
جذب مراکز آموزشی نشدند

حسین نوری /معاون متوسطه اداره کل آموزش و
پرورش خراسان رضوی گفت :از  ۴۰هزار بازمانده
از تحصیل در سال گذشته فقط  ۱۴هزار نفر مجدد
جذب دســتگاه آموزش و پرورش و مراکز تحصیلی
شدند.
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضوی روز گذشته در جلسه تودیع و معارفه مدیران
آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد در سخنانی
با بیان این که کمیته ای برای جذب جاماندگان از
تحصیلبامحوریتشورایآموزشوپرورشتشکیل
می شود ،گفت  :در این کمیته باید برنامههای خانه
به خانه مدرسه به مدرسه خانواده به خانواده برای
افرادی که از تحصیــل بازماندهاند پیگیری شــود.
رضایــی افــزود :مشــوقهایی هم بــرای ایــن مورد
در نظر گرفته شــده اســت که از جمله بــرای دانش
آموزان بــی بضاعت بحث بیمه و خدمات آموزشــی
رایگان و نیز شناســنامه بــرای اتباع بیگانــه در نظر
گرفته شــده اســت .وی رتبه بندی معلمــان را هم
یکــی از برنامههــای مهم دولــت برشــمرد و گفت :
هم اکنون طرح رتبه بنــدی فرهنگیان در دولت در
دست بررسی است و به محض تصویب و ابالغ جدید
فرهنگیان طرح رتبهبندی آنان انجام خواهد شد .
وی بــا بیــان این کــه از شــهریور مــاه ابــاغ جدید
فرهنگیان بــه آنــان داده میشــود ،افزود :ارتقای
شوراهای آموزش و پرورش در رشد و محوریت این
دستگاه قرار دارد.
در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــران آمــوزش و
پرورش شهرســتان که دکتــر ابراهیم قاســم پور
فرماندار شهرســتان خلیل آبــاد ،فرهنگیان این
شهرســتان و جامعه معلمان شــرکت داشــتند با
تقدیــر و تشــکر از زحمات چهــار ســاله  ،محمود
روشــندل به عنــوان مدیر آمــوزش و پــرورش در
این شهرســتان و علیرضا برمکی بــه عنوان مدیر
جدید آموزش و پرورش شهرســتان خلیل آباد به
حاضران معرفی شدند.

ایران و قزاقستان بارانداز مشترک
ایجادمیکنند
محمودی /رئیسهیئتمدیرهمنطقهویژهاقتصادی
سرخس گفت :ســاخت بارانداز تجاری و پشتیبانی
مشــترک با مناطق ویــژه قزاقســتان در دســتور کار
منطقه ویژه ســرخس قرار دا رد و در آیندهای نزدیک
اینباراندازبهبهرهبرداریمیرسد.
رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ک این منطقه با رئیس و
از برگزاری نشست مشــتر 
اعضای اتاق مشــترک بازرگانی ایران و قزاقستان
به منظور بررسی همکاریهای مشترک با رویکرد
اولویتهــای لجســتیکی و اقتصــادی خبــر داد.
به گزارش خراســان رضوی  ،نشست مشترک بین
مدیــران ارشــد منطقه ویــژه اقتصادی ســرخس با
ریاســت و اعضای اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و
قزاقستان در این منطقه برگزار شد .
محمد رضا برهمند رئیس هیئت مدیره این موسسه
در ایــن دیدار به تشــریح امکانات و زیرســاخت ها و
ارائه مشوق های منطقه ویژه اقتصادی سرخس به
ویژه در مبحث سرمایه گذاری خارجی پرداختند .
وی با بیان این که لجســتیک اولویت اصلی منطقه
ویــژه اقتصادی ســرخس اســت ،افزود :بــر همین
اســاس با تقویت زیرســاختهای حوزه لجستیک
به ویژه بخــش ریلــی؛ تــوان صــادرات و ترانزیت را
طی امســال به۱/۵میلیــون تن خواهیم رســاند.
محمــد رضــا برهمند بــا تاکیــد بــر جایگاه کشــور
قزاقســتان به عنــوان یک کشــور مهــم و حیاتی در
آسیای میانه گفت :قزاقستان اولویت اصلی منطقه
ویژه در مبحث ترانزیت و صادرات است از همین رو
برنامه ریزی الزم برای حضور اثر بخش در بازار این
کشور در دستور کار است.
در ادامه امیر عابدی رئیس اتاق بازرگانی مشترک
ایران و قزاقســتان بــا تاکید بر ظرفیــت های باالی
ســرخس و منطقه ویــژه اقتصــادی گفــت  :منطقه
ویــژه اقتصــادی ســرخس تنهــا مکانــی در کشــور
اســت کــه مشــخصات منحصــرا صــادرات محــور
داشــته و دروازه ترانزیت کشــور به شــمار می رود.
وی ادامــه داد :با بررســی های صــورت گرفته و در
راستای اهداف واقعی مناطق آزاد و ویژه ،سرخس
جزو بهترین هاست .
رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی
ایران تصریــح کرد :قزاقســتان کشــوری قدرتمند
بــا زیرســاخت قــوی در حــوزه کشــاورزی و انرژی
و دارای ظرفیــت هــای ارزشــمند لجســتیکی بــه
ویــژه در خطــوط ریلی اســت بنابرایــن بــا توجه به
موقعیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس این منطقه
اولویت اصلــی برای تجار و صاحبان کاال و شــرکت
های مهــم حمل و نقلی کشــور قزاقســتان اســت .
عابدی حجــم تجارت کشــورمان بــا قزاقســتان را
۳۸۰میلیــون دالر اعــام کــرد و گفــت :بــا فعــال
ســازی بیشــتر باراندازهای منطقه ویژه اقتصادی
ســرخس و اســتفاده از امکانات منحصر بــه فرد آن
میتوان این آمار را تا یک میلیارد دالر افزایش داد.
در این نشست مشــترک تعدادی از اعضای هیئت
رئیســه اتاق بازرگانــی ایران حضــور داشــتند و بر
حمایت همه جانبه و کمک به حضور پررنگ منطقه
ویژه اقتصادی سرخس در حوزه  cisتاکید کردند.

۳

یک شنبه اول خرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۴۹۷۲

فرماندار کاشمر در شورای اداری :

آشفتگیدربازارمردم رابیشتر ازگرانیآزارمیدهد

مهدیان /فرماندار کاشــمر با اشــاره به طرح
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت:
مجلس شــورای اســامی به منظــور عدالت
در توزیع ســرمایه های کشــور و جلوگیری از
هدررفت منابع و اصالح شــیوه تخصیص ارز
ترجیحی ،در بودجــه  1401دولت را مکلف
به اصالح شــیوه های اختصاص ارز ترجیحی
به نفع مردم کرد.
به گزارش خراسان رضوی ،امیر دایی صراف
در جلسه شورای اداری کاشــمر که در سالن
همایشهایفرمانداریاینشهرستانبرگزار
شــد ،افزود :در ایــن زمینه دولت بــا طراحی
سازوکاری این اقدام شجاعانه را رقم زد.
وی افــزود :اقنــاع افــکار عمومــی دربــاره
ضــرورت ،اهــداف ،برنامه هــا و نتایــج مثبت
طرح در این شرایط بسیار حائز اهمیت است
و اعتمادســازی و اطمینان بخشــی به جامعه
هــدف در خصــوص حمایــت هــای یارانه ای
دولت باید در دستور کار باشد.
فرمانــدار کاشــمر با اشــاره بر این کــه تمرکز
بر شــرایط بحرانی غذا در جهــان و دورنمای
مخاطره آمیز امنیت غذایی در کشور ،دولت را
مجاب کرد تا راجع به موضوع اصالح ساختار
ارز ترجیحــی ورود کنــد ،تصریــح کــرد30 :
درصد پایه غذا در اوکراین وجود دارد و جنگ
اوکراین سبب شــده که بین  20تا  30درصد
تورم در کشورهای اروپایی ایجاد کند و منطق
این را می گفت که ما به سمت اجرایی کردن

اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
وی با اشــاره به این که مفســده آمیز بودن ارز
ترجیحــی از دیگــر دالیلی بــود کــه دولت به
اصالح ساختار آن ورود کرد ،افزود :جلوگیری
از قاچاق کاالهــای یارانــه دار از دیگر اهداف
اصالح ساختار ارز ترجیحی بود؛ قیمت مرغ
در دنیا۲/۵دالر و گوشت  ۸دالر است که این
قیمت بــا ارز نیمایی مطمئنا تفــاوت زیادی با
ایران داشــت و مرغ و روغن کشور که با قیمت
یارانه ای به مردم داده می شــد به کشورهای
همسایه قاچاق می شد.
رئیــس شــورای اداری کاشــمر بــا تاکیــد بــر
این کــه رعایــت قشــر مســتضعف و ضعیف و
مقابله با فقر مطلق از اهداف پیش روی طرح

اصالح ساختار یارانه است ،خاطر نشان کرد :
اصالح نظام پرداخت یارانه ها یک طرح ملی
و مورد تایید همه ارکان حاکمیت است که هر
شخصی بر اســاس فرضیات ذهنی خود این
مسئله را مطرح می کند .
وی با بیان این که آشــفتگی در بــازار مردم را
بیشــتر از گرانــی آزار مــی دهد ،یادآور شــد:
به منظــور کمک بــه ثبــات بــازار و جلوگیری
از کمبــود کاالهای اساســی هر روز نشســت
هماهنگــی در این خصوص برگزار می شــود
که تمام تحرکات بازار در لحظه رصد و بررسی
می شود.
دایی صراف با اشاره به این که هیچ کمبودی
در ارزاق عمومی مردم و کاالهای اساسی بازار

کاشمر وجود ندارد و حتی بیشتر از نیاز مردم
به شهرستان حمل شــده است ،افزود :دولت
مدیون مردم است ولی آســتانه صبر و تحمل
مردم پایین آمده و مدیران و کارکنان نیز تکریم
ارباب رجوع را در دستور کار قرار دهند.
وی بــا تاکید بــر برگزاری جلســات مســتمر و
بازدیدهای متوالی از بخش های مختلف بازار
در طول شــبانه روز گفت :با گران فروشــان و
اخالل گــران که با ســفره مردم شــوخی می
کنند طوری برخورد می کنیم کــه بازدارنده
باشد.
فرماندار کاشمر همچنین با تبریک روز روابط
عمومــی و ارتباطــات به فعــاالن ایــن عرصه،
روابط عمومیها را پیشــران پیشــرفت شــهر
دانســت و گفــت :روابــط عمومی هــا باید در
حکمرانی مردم نقش اول را داشته باشند و به
جای تبلیغات و امور فرمایشی با هدف اطالع
یابی و اطالع رسانی تالش کنند.
وی بــا اذعان بــر ایــن کــه دورانی کــه روابط
عمومی ها واســط رســانه ها بودند ،گذشته و
دنیای امروز دنیای انسان رسانه است ،افزود:
در دنیای کنونی با انسان هایی مواجه هستیم
که هر کدامشان یک رسانه هستند ،بنابراین
ضروری است روابط عمومی در فضای مجازی
افکار عمومی را مدیریت کند.
در پایــان این جلســه از مدیــران و مســئوالن
روابط عمومی های فعال کاشــمر بــه ویژه در
حوزه کرونا تجلیل شد.

پیگیری مطالبه قدیمی شهرستان بردسکن

برق قطب معدنی استان لنگ110میلیارد اعتبار!

علی نوری /شهرستان های خراسان رضوی
سرشار از ظرفیت ها و منابع معدنی هستند
که با ایجاد زیرســاخت ها و اختصاص اعتبار
می توان عالوه بــر ایجاد اشــتغال و افزایش
درآمد ملی به بهبود شرایط اقتصادی مردم
بومــی منطقه کمک کــرد ،با توجــه به وجود
12معــدن فعال در شهرســتان بردســکن و
این که از گذشته مشکل برق این معادن جزو
مطالبات مردم این منطقــه بوده مدیرعامل
برق منطقه ای خراسان در سفر به بردسکن
گفــت  :براســاس تفاهــم نامه  امضا شــده ،
اجــرای پروژه پســت بــرق  132کیلــو ولت
برعهــده وزارت نیــرو و ایمیدرو اســت ولی
هنوز طــرح احــداث این پســت تهیه نشــده
اســت و برای اجــرا و خــط تغذیــه آن 110
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش خراسان رضوی ،مدیرعامل برق
منطقــه ای خراســان در ســفر به بردســکن
و دیدار بــا علی دهقــان زاده فرمانــدار این
شهرستان گفت :براســاس تفاهم نامه امضا
شده ،اجرای این پروژه برعهده وزارت نیرو
و ایمیدرو اســت ولی هنوز طرح احداث این

پســت تهیه نشــده اســت و برای اجــرا و خط
تغذیــه آن  110میلیــارد تومان اعتبــار نیاز
است .حسین محمودی اجرای این طرح را
برای تامین برق معادن بخش انابد ضروری
دانســت و گفــت :با اجــرای این پــروژه برق
پایــداری در منطقــه خواهیــم داشــت .وی
بــا بیان ایــن که در شــهر مشــهد بیــش از 2

هزار میلیــارد تومان پــروژه تعریف شــده در
بحــث تامین بــرق مطمئن و پایــدار در حال
اجراســت ،گفت :در شــهرک های صنعتی
و پروژه های تامین برق مــردم و صنایع این
پروژه های مرتبط در حال اجراست.
وی بــر مدیریت مصــرف برق در زمــان اوج
مصرف تاکید کرد و از مشــترکان خواســت

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:

ابتالی ۳۰درصد باالی ۱۸ساله ها به قاتل خاموش
رئیسسازماننظامپزشکیمشهدگفت:بیشاز ۳۰درصدجمعیتباالی
 ۱۸ســال ایرانی دارای فشــارخون باال هســتند ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ
ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ پرفشــاری خــون ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ
نداشــتن ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ نشدن ﺻﺤﯿﺢ
ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ نشــدن ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺗﻞ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .به گزارش روابط عمومی نظام پزشــکی مشهد،
دکترصداقتدرحاشیهبازدیدازپویشآگاهیرسانیوغربالگریفشارخون
اظهارکرد:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪباوجودﺍﻓﺰﺍﯾﺶﺁﮔﺎﻫﯽدرﺳﺎﻝﻫﺎﯼﺍﺧﯿﺮ،ﻣﯿﺰﺍﻥاطالع

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍرد .وی افــزود:
نزدیکبه ۵۰درصدازمبتالیانبهفشارخونازبیماریخودمطلعنیستند
و بسیاری از بیماران به صورت تصادفی از فشار خون خود با خبر میشوند.
درصد زیــادی از بیماران مبتال به فشــار خون ،نیــز بیماری خــود را کنترل
نمیکنند .وی گفت :در ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮﻭﯾﺪ  ۱۹-ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ
ﻧﯿﺰﺑﺎﺗﻬﺪﯾﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯼﻣﻮﺍﺟﻪبودهوهستندﺍﺯﯾﮏﺳﻮﺩﺭﺻﻮﺭﺕﺍﺑﺘﻼﺑﻪﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﮐﻮﻭﯾﺪ  ۱۹ -ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮقع دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

حمایت وزارت نیرو از احداث
دومین نیروگاه بیوگازسوز مشهد

برگزاری شب شعر ادبی
در فریمان

معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق در بازدیــد از مجتمع صنعتــی بازیافت مواد و انرژی شــماره یک
ســازمان مپ شــهرداری مشــهد ،حمایت وزارت نیرو را برای احداث
زبالهســوز و دومین نیروگاه بیوگازسوز در شهر مشــهد اعالم کرد .به
گزارش روابــط عمومی شــهرداری مشــهد ،محمد ســاتکین تصریح
کرد :آمادگــی کامل داریم تــا با همکاری ســازمان مدیریت پســماند
شــهرداری مشــهد ،برای احداث نیروگاه جدیــد بیوگاز و زبالهســوز
کمک کنیم تا کل مجموعه زباله تولیدی شــهر مشهد به انرژی تبدیل
شود .معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری
انرژی برق ادامه داد :درزمینه احداث کارخانههای متعدد بازیافت با
همکاری بخش خصوصی همچون بازیافت کاغذ ،الستیک ،ضایعات
الکترونیکی ،پالســتیک و دیگر صنایع نیز توســط ســازمان مدیریت
پسماند فعالیتهای خوبی صورت گرفته است.

اصغری /شــب شــعر ادبی با حضور برخی از شــاعران و طنز نویســان
فریمان در محل اداره کتابخانــه های فریمان برگزار شــد .به گزارش
خراسان رضوی ،در این مراسم شرکت کنندگان اشعار ادبی و طنز خود
را قرائت کردند .رئیس کتابخانه شهید مطهری فریمان در این مراسم
به جایگاه زبان فارسی در بیان فردوسی و خیام پرداخت و گفت :اگر در
گذشتهشعرمذهبیحولچندموضوعباابهامفلسفیمضامینموجود
درآنمیچرخیداماپسازپیروزیانقالباسالمیبهدلیلتأثیرپذیری
از چند عامل ،شــاعران به فلسفه و نگرشــی صحیح در مضامین دینی
دست پیدا کردند .جلیل حسینی گفت :شهید مرتضی مطهری نیز در
ارائه دانش و بینش مذهبی به جامعه ،با سخنرانی و کتاب هایی ارزنده،
در پیرایش تاریخی مسائل دینی قدم های ارزنده ای برداشت و توانست
تا حدودی از این طریق بدعت ها و ناروایی هایی را که بر تاریخ اســام
گذشته بود ،بزداید.

برای ایــن که بــا قطعی بــرق مواجه نشــوند
همکاری الزم را در طول سه ماه فصل گرما
داشــته باشــند .مدیر عامل بــرق منطقه ای
خراســان ظرفیت منصوبــه  3اســتان را 5
هــزار و  600مــگاوات و قــدرت عملی آن
را  4هــزار و  700مگاوات اعــام کرد .وی
اظهــار کــرد :در خراســان رضــوی نســبت
به تــراز تولید و مصــرف وارد کننــده برق از
شبکه هســتیم و تراز اســتان منفی است.
فرمانــدار بردســکن گفــت :در شهرســتان
بردســکن  12معدن فعال وجود دارد که در
حوزه مــس  ،طال و ســنگ آهــن فعالیت می
کنند که با به کار گیری بیش از ســه هزار نفر
بیشترین اشتغال زایی شهرستان را به خود
اختصاص داده اند .علی دهقان زاده با بیان
این کــه بردســکن به لحــاظ معــادن دومین
قطب معدنی در خراســان رضوی و در حوزه
کانی مس جایگاه اول را در خراسان رضوی
داراســت ،گفت :احداث پســت بــرق 132
کیلو ولت با هدف تامین برق معادن یکی از
ضروریات است که می طلبد هر چه سریع تر
این مهم اجرایی شود.

اخبار
اقتصادی

کشف 7500کیلو آرد و برنج
در مه والت و کاشمر
پوریوســف  ،مهدیان  /با گذشــت حــدود  10روز از
افزایش قیمت چند قلم کاالی اساسی  ،روزی نیست
که انبار کاالی احتکاری در گوشه ای از استان کشف
نشوددرهمینبارهفرماندهانتظامیمهوالتو فرمانده
ناحیهمقاومتبسیجکاشمرازکشف4500کیلوبرنج
و  3000کیلوآرددردوشهرستانخبردادند.
سرهنگحمزهذوالفقاری ،فرماندهانتظامیمهوالت
بابیاناینکهارزش برنج انبارشدهحدود یکمیلیارد
و  ۵۵۰میلیون ریال اســت ،گفت :با توجــه به این که
احتکارکاالباعثاختاللدرسیستمتولیدوتوزیعشده
وباعثفشاربهمردمدراینشرایطاقتصادیمیشود،
نیروی انتظامی در چهارچوب قانون بــا افرادی که در
اینعرصهفعالیتمیکنند،قاطعانهبرخوردمیکند.
وی افزود :در همین زمینــه مامــوران اداره نظارت بر
اماکن پلیس امنیــت عمومی به همراه بازرســان اتاق
اصنــاف مــهوالت ،اداره صمــت مــهوالت و تعزیــرات
حکومتی پس از اطالع و تحقیق ،موفق به شناســایی
مقدار قابل توجهــی برنج در یــک انبار واقــع در مرکز
شهرستانشدند.
ذوالفقــاری ضمن قدردانــی از فرماندار  ،دادســتان ،
اداره صمــت  ،نمایندگی تعزیــرات حکومتــی و اتاق
اصناف مــهوالت ،افــزود :پــس از هماهنگی بــا مقام
قضایی در بازرسی از این انبار ۴هزار و ۵۰۰کیلوگرم
برنج غیرقانونی و بدون ضابطه بــه ارزش یک میلیارد
و  ۵۵۰میلیون ریال که در حال بارگیری توســط یک
دستگاه خودروی کامیونت بود کشف شد و در همین
زمینهیکدستگاهخودروویکمتهمباتشکیلپرونده
به مراجع قضایی معرفی شد.فرمانده ناحیه مقاومت
بسیجکاشمرنیزازکشفحدود 3تنآرد خبازیازیک
نانوایی و 600قرص نان در یک خودروی ســواری در
اینشهرستانخبرداد.سرهنگعلییعقوبیاناظهار
کرد :برابر اطالعات و اخبار رســیده مبنی بر انباشت
مقادیری آرد خبازی در یک نانوایی در شــهر کاشمر،
رسیدگی موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه
داد :بازرسان قرارگاه شهید امانی کاشمر در بازرسی
از این واحد صنفی حدود سه تن آرد خبازی را ازمنزل
صاحب نانوایی کشــف و ضبط کردند.فرمانده ناحیه
مقاومت بســیج کاشــمر با اشــاره به این که با توجه به
وضعیتموجودوجلوگیریازسودجوییافراد،نظارت
دقیقبربازار،بهویژه نانواییهادردستورکار بازرسان
بســیجی قرار دارد ،افزود :فرد متخلف آرد راخارج از
نانوایی ودرپارکینگ منزل مســکونی خود نگهداری
میکرد وقصدفروشآزادآنراداشت.
همچنین ســرهنگ یعقوبیان خاطر نشــان کرد :فرد
متخلف پس از تشــکیل پرونده به تعزیرات حکومتی
معرفی شــد.وی اذعان کرد :با رصــد نانوایی ها و خبر
واصلهمبنیخروجنانازشهرستان،بازرسانقرارگاه
شــهید امانی کاشــمر تعداد 600قرص نان را در یک
دســتگاه اتوبوس که قصد خروج نان به شهرمشهد را
داشت کشــف وضبط کردند.فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج کاشمر یادآور شــد :اقالم مکشــوفه پس از طی
مراحل قانونی وارد چرخه توزیع می شــود.وی تاکید
کرد :شــهروندان در صورت مشــاهده هرگونه تخلف
همچــون عرضه آردخــارج ازشبکه،تاخیردرســاعات
شــروع پخت نانوایی ها  ،گران فروشــی ،کم فروشــی
و تقلب ،درج نشــدن قیمــت روی کاال ،صــادر نکردن
فاکتور فروش ،فروش اجباری و دیگر موارد می توانند
گزارش های خود را به ســامانه ١١۴اطالعات ســپاه
اطالعدهند.

اهدای ۶۵سبدغذاییبهبیماران
دیالیزیتربتجام
حقدادی /مدیر بیمارســتان مهر مــادر تربت جام
از اهــدای  ۶۵ســبد غذایی بــه بیمــاران دیالیزی
بیمارستان مهر مادر تربت جام خبر داد و گفت :در
اقدامی خیرخواهانه و خداپســندانه توســط بنیاد
خیریه خجســته مشــهد (حامی بیمــاران کلیوی )
تعــداد  ۶۵ســبد غذایی به بیمــاران بخــش دیالیز
بیمارستان تربت جام اهدا شد.
جلیل خانلری باقدردانی از اقدامات خداپسندانه
خیران ســامت افزود :ســبدهای غذایــی برای ۵
بیمار پیونــدی کلیــه و  ۶۰بیمار دیالیــزی در نظر
گرفته شده و اقالم اهدایی شامل برنج  ،ماکارونی ،
عدس ،نخود  ،قند ،شکر  ،سویا و روغن مایع است.

