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کمبود ۵۴۳معلم در آموزش
و پرورش تربت حیدریه

کشف 23هزار لیتر
سوخت قاچاق در
بردسکن
صفحه2

 ۸۰چاه غیرمجاز
در همتآباد باخرز مسدود شد

Wed . 17 . Aug .2022. No.5040

معاونجهادبااشارهبه
رشد 234درصدی خرید
گندمتضمینیدراستان

چهارشنبه  26مرداد  19 /1401محرم 1444
 4صفحه/شماره  / 5040قیمت 600 :تومان

 90درصد مطالبات
گندمکاران نقد شد

کشف و ضبط ۲۰۰قلم
لوازم آرایشی قاچاق
در تربت حیدریه

صفحه4

پلمبدرانتظارشاهان
گرماب فریمان

صفحه4

صفحه4

برداشت ُسماق
در گناباد آغاز شد

نقبیبهخاطرات
آزادگانجوینی
از اسارت

صفحه3

رمزگشایی از 100فقره
سرقت سیم و کابل
در تربت حیدریه

صفحه4

گاوداری های
تربتحیدریه
عاری ازسلو بروسلوز
(تب مالت)
صفحه2

صفحه3

صفحه4

قطع سهمیه آرد 260نانوایی در شهرستان مشهد
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشهد از
قطعی سهمیه آرد 260نانوایی در شهرستان
مشــهد خبر داد.رضا رمضانی ،معاون برنامه
ریــزی و توســعه فرماندار مشــهد در ایــن باره
اظهار کرد :در مجموع شهرســتان مشــهد دو
هزار و  216نانوایی دارد کــه در هزار و 956
نانوایــی دســتگاه کارت خــوان نصب شــده و
 38مورد نیز در دســت نصب اســت .مواردی
که سهمیه آرد آن ها قطع شد به دالیلی چون
همکارینکردنبابانکسپهوکدملیتکراری
بوده اســت به طــوری که فــرد با یــک کد ملی
چنــد نانوایــی دارد و از آرد یارانــه ای دولــت
اســتفاده می کند .مصوبه کارگروه اســتانی
برای این موارد این است که برای یک نانوایی
آنهامجوزبدهیمودستگاهکارتخواننصب
شود ،اما بقیه نانوایی ها باید آزاد پز شوند.
وی افــزود :گاهــی نانوایــی هایــی داریم که
بــدون مجوز تغییــر مالکیــت داده انــد ،تغییر
نوع پخت داده انــد یا بدون هماهنگی منطقه
خود را جا به جــا کرده اند .این دســته از افراد
متاســفانه بــرای نصب دســتگاه هــای کارت
خوانمشکالتیایجادکردندکهمجبورشدیم
ابتدا برای آن ها کسر ســهمیه در نظر بگیریم
و بعد با مصوبه کارگروه اقدام به قطع سهمیه
کردیم .وی خاطرنشــان کرد :با قطع سهمیه
این ها ،آردشــان به نانوایی هــای دیگری در
همان منطقه تعلــق گرفت که نــان با کیفیت
تریدراختیارمردمقرار میدادند.مامطمئن
هستیم با قطع سهمیه تمام نانوایی های شهر
مشهد و روســتاها را به نصب دســتگاه کارت
خوان مجهز کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد نانوایی
سهمیه آردشان قطع شده ،تصریح کرد260:
مورد که در کل شــهر مشهد پراکنده هستند.
البته این ها تخلف نداشــتند و دستگاه کارت
خوان را نصب نکردند و با طرح ملی همکاری
نکردند یا در ورثه هستند .ما چاره ای نداشتیم
و باید طرح ملی را به صددرصد برسانیم.
رمضانی درباره کاهش تخلفات خاطرنشــان
کرد :از مردم خواهشــمندیم اگــر نمی توانند
خودشــان از دســتگاه کارت خوان اســتفاده
کننــد از متصــدی نانوایــی بخواهنــد کــه به
آن هــا آمــوزش بدهد و هــم این که نظــاره گر
باشــند کــه برایشــان چــه چیــزی را انتخاب
مــی کننــد .در بیشــتر نانوایی هــا قیمت نان
با پالســتیک  500تومان اســت ،امــا نانوایی
دوبار می زند و از مشتری هزار تومان دریافت
می کند.

معــاون فرماندار در پاســخ بــه این ســوال که
برنامهشمابراینانواییهاییکهقطعسهمیه
شــده اند ،چیســت ،اظهار کرد :مــن مطمئن
هســتم این تعــداد نانوایی ها با قطع ســهمیه
مراجعــه خواهند کــرد .مــا هــم خصومتی با
کســی نداریم بلکــه طرحی ملی اســت و باید
انجامشودوابزارماهمهمیناست.ویدرباره
تخلفاتنانواییهاافزود:عالوهبرتخلفاتیکه
اشاره کردم ،مواردی دیگر به چشم می خورد.
گاهیازمتصدینانواییمثالسهنانکنجدی
می خواهیم و قیمتش  9هزار تومان می شود،
امــا در دســتگاه یک نــان کنجــدی و ســه نان
معمولیواردمیکندکهاینهمقیمتشهمان
 9هزار تومان می شود .سه نان به شما داده که
 4هزارو 500تومانشدهوپایانشبازآن15
درصد تشویقی دولت اســتفاده و آرد بیشتری
دریافتمیکند.معاونفرماندارمشهددرباره
آمار تخلفات گفت :تا جایی کــه اطالع دارم در
طولطرحبرکتکهفکرمیکنمازاردیبهشت
ســال گذشــته شــروع شــده بود ،طی  3هزار
بازدید 900،پروندهتخلفتشکیلشد.
•بی اطالعی رئیس اتحادیه

احمدرضاکشتگر،رئیساتحادیهنانوایانمشهد
درباره تعداد نانوایی هایی که ســهمیه آرد آن ها
قطعشده،اظهارکرد:مناطالعدقیقیازقطعی
سهمیهآردندارمواینآمارراادارهغلهدارد.

شهرداری بردسکن
لنگپرداخت عوارض
علــی نــوری /شــهردار بردســکن گفــت :از
مجموع بیــش از  11هزار قبض توزیع شــده
عوارض بین شهروندان ،کمتر از  200قبض
معــادل  2درصــد عــوارض خــود را پرداخت
کــرده انــد .بــه گــزارش خراســان رضــوی،
محمدحسین مدیح تصریح کرد :با این اوضاع
و در ایــن شــرایط اقتصــادی و اوضــاع مالی
شــهرداری ،چطور می توانیم پــروژه ها را در
موعد مقرر اجرا کنیم و به اتمام برسانیم.
وی بر لزوم همکاری همه شهروندان تاکید و
اظهار کرد :با کمک هــای دولتی یا اعتبارات
و تســهیالت آن گونــه کــه بایــد طــرح هــای
عمرانی ســرعت نمــی گیــرد ،بنابراین فقط
باید شــهروندان با پرداخت بــه موقع عوارض
خود در آبادانی شــهر سهیم باشــند .تاکنون
موردی نبوده است که فردی به علت نداشتن
یا پرداخت قســطی فعالیت ســاختمانی اش
معطــل شــود ،بنابرایــن همــه کارشناســان
شــهرداری یا شورای اســامی آماده هستند
با فــرد متقاضــی بــرای پرداخت عــوارض به
شــهرداری همکاری کننــد .مدیــح در ادامه
برای تکمیــل و بهره برداری از میدان شــهید
ذاکری در دهه فجر امسال قول داد اما گفت
ورودی شهر بردسکن از میدان میقات الرضا
تا میدان نماز امسال هم تکمیل نخواهد شد.

عکس :میثم دهقانی

 9تنمحصوالتلبنی
غیربهداشتیدر
نیشابور معدوم شد

 36هزارهکتار
اراضیآزاد
فیروزه
محیطبان
ندارد!

لغو ممنوعیت واردات همزمان با فصل
برداشت برنج از شالیزارهای شمال
کشور ،بازار برنج مشهد را هم متأثر کرد

آرامشنسبیدربازاربرنج
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مسئولادارهزیستگاههاوامور
مناطقحفاظتازمحیطزیست
استان:پیگیرهستیمکهظرف
یکی،دوسالآیندهیکمحیطبان
برایفیروزه جذبکنیم
صفحه3

