
بازار موبایل بیرجند در سراشیبی
 کاهش نتایج مثبت آزمایش سرپایی کرونا 

در خراسان رضوی
گزارشی از روند کاهشی قیمت  تلفن همراه

ابتدای سال بود که خانواده ها برای فرزندان 
دانشجو و محصل خود مجبور به خرید گوشی 
بودند و این بهانه ای شد برای افزایش قیمت 
گوشی ها و حاال چند وقتی است بازار موبایل 
روزهای آرامی را سپری می کند و بهترین زمان 
برای خرید گوشی است.به گــزارش خبرنگار 

قدس از بیرجند، بزرگ ترین...

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: تعداد نتایج مثبت آزمایش سرپایی کرونا 
از شهروندان مشکوک به آلودگی در مناطق زیر 
پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی 
به ۱۲ درصد از کل موارد این آزمایش تشخیص 
طبی کاهش یافته است. به گزارش ایلنا، مهدی 

قلیان اول در این خصوص ... .......صفحه 4 .......صفحه 2 
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مصرف گاز خانگی  پنج برابر مصرف نیروگاهی
 بودجه زیارت 

هر سال آب می رود

۳۰ درصد مدارس 
خراسان رضوی 
بازگشایی شدند

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

مدیران حوزه انرژی خراسان رضوی در نشست خبری با تأکید بر ضرورت صرفه جویی عنوان کردند

.......صفحه 4 

از کرونا،  زائــران در زمان پیش  آخرین آمار رفت وآمد 
زائرپذیری  آمــار  باالترین  که  اســت  ایــن  نشان دهنده 
با تهرانی ها  بــه  اســت  مــربــوط  سفرها  و   مشهدی ها 
 ۲۰ درصد و زائران استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، 
مازندران و کرمان در رتبه های بعدی این رده بندی قرار 
دارند. با این حال و با وجود میزبانی مشهد از زائران دیگر 
شهرها و غیر ایرانی ها، اما برای چهارمین سال پیاپی 

مشهد از بودجه زیارت بی نصیب...

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدارس مشمول 
بازگشایی در سطح خراسان رضوی بر اساس ابالغ وزارت آموزش 
و پرورش و اطالعیه تشریحی اداره کل آموزش و پرورش استان 
فعالیت خود را برای آموزش حضوری دانش آموزان در کالس های 

درس آغاز کرده اند. قاسمعلی خدابنده...

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

پنجشنبه  2 بهمن 1399

  7 جمادی الثانی 1442  
 21 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9448  
 ویژه نامه 3827 

با تدبیر ویژه دادستانی مشهد صورت گرفت

تخریب ویالهای غیرمجاز دو مجتمع »میزان« و »باران« 
.......صفحه 3 

 ادراه کل دامپزش��کی خراس��ان رضوی در نظر دارد ، عرصه و اعیان ملک واقع 
در روس��تای حسین آباد شهرس��تان رشتخوار را )به مس��احت 350 متر مربع(

 از طریق مزایده به فروش برس��اند. متقاضیان محترم می توانند جهت کس��ب 
اطالعات و شرکت در این مزایده به سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

بدیهی اس��ت هزینه درج آگهی ، کارشناس��ی و سایر هزینه های مرتبط بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود .

آگهی مزایده 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان قوچان
فراخ���وان انتخاب���ات هیئت مدی���ره و ب���ازرس اتحادیه صنف می���وه و تره بار شهرس���تان قوچان )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

در اجرای مواد 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی موضوع تبصره 3 ماده قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله 
از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف میوه و تره بار شهرستان 
قوچان دعوت میگردد با در دس���ت داش���تن اصل یا تصویر پروانه کسب معتبر 
به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز شنبه مورخ 
99/11/11 جه���ت ش���رکت در انتخاب���ات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، ش���خصاً 
به نش���انی قوچان جاده س���نتو بلوار سردار شهید س���لیمانی جنب ستاد نیروی 
انتظامی مسجد الرحمن مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل 

تعداد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
*ش���ایان ذکر اس���ت تعداد اعضاء اصل���ی هیئت مدیره 5 نفر و ب���ازرس 1 نفر و 

تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس 1 نفر می باشد.
)اس���امی داوطلب���ان عضوی���ت در هیئ���ت مدیره اتحادی���ه صنف می���وه و تره بار 

شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(
نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

محمد بهشتی حاجی تقی6محمود آموزش1
مهدی جهان بخش آبجهان7عزت احمد فیالبی2
کمال کدخدا مزرجی8اسحاق اسکندری میرزا رجب3
مجید معینی مقدم9سیداحمد باقری خبوشان4
علی اکبر مومنی10سمانه بومی قوچان عتیق5

)اس���امی داوطلب���ان عضویت در س���مت ب���ازرس اتحادیه صنف می���وه و تره بار 
شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(

نام و نام خانوادگیردیف
رجب تندرو1
بهروز رنجبر زیدانلو2
مجید شاکری بیوک علیا3

»هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان قوچان«
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ــرای  ــه خـــانـــواده هـــا ب ــود ک ــال بـ ابـــتـــدای سـ
مجبور  خود  محصل  و  دانشجو  فرزندان 
به خرید گوشی بودند و این بهانه ای شد 
برای افزایش قیمت گوشی ها و حاال چند 
وقتی است بــازار موبایل روزهــای آرامــی را 
سپری می کند و بهترین زمان برای خرید 

گوشی است.
بیرجند،  از  قـــدس  خــبــرنــگــار  ــزارش  ــ گ ــه  ب
بزرگ ترین بــازار پس از خــودرو و مسکن، 
بازار موبایل است که در فضای مجازی و 
سایت دیوار نیز جایگاه خود را پیدا کرده و 

وضعیت پررونقی دارد.
ابتدای کرونا  از همان  بازار فروش موبایل 
پررونق بود و قیمت ها هر روز روند افزایشی 
را تجربه می کرد اما چند وقتی است بازار 
موبایل رو به سراشیبی گذاشته و روزهای 

آرام و ارزان تری را تجربه می کند.
بیماری  به دلیل گسترش  اوایــل سال  در 
کرونا، دورکاری و آموزش آنالین در دستور 
کار کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان 
قرار گرفت به همین دلیل گوشی و تبلت 

به عنوان کاالی ضروری معرفی شد.
از طرفی افزایش قیمت دالر و ممنوعیت 
واردات به دلیل گسترش کرونا سبب شد 
صعودی  سیر  بـــازار  در  موبایل  قیمت  تــا 
داشته باشد اما در نیمه دوم سال به دلیل 
هم  آن  قیمت  ظاهراً  دالر  قیمت  کاهش 

سیر نزولی پیدا کرده است.
در  معتقدند  موبایل  فروشندگان  برخی 
ــازار رکــود حاکم اســت و بــدون تغییر در  ب
فاکتورها و کاهش قیمت به احتمال زیاد 
تغییر چندان محسوس نباشد اما اصالح 
و کاهش قیمت توسط واردکنندگان به نفع 

مصرف کنندگان تمام می شود.
در  موبابل  فروشندگان  از  یکی  اصــغــری 
بیرجند به خبرنگار قدس گفت: در حال 
حاضر با توجه به کاهش قیمت دالر، بازار 
می کند  سپری  را  ارزانـــی  روزهـــای  موبایل 
البته خریدار نسبت به مهرماه زیاد نیست 

دارد  وجود  این  احتمال  و 
بــاز هم کاهش  که قیمت 
نیست؛  قطعی  البته  یابد 
چرا که اگر دالر ثابت بماند 
فعلی  قیمت های  همین 
ــم مــمــکــن اســت  ــازار هـ ــ ــ ب

افزایش یابد.
وی به مردم پیشنهاد کرد 
ــرای خرید  ــان خــوبــی بـ زمـ
 گوشی اســت و افـــزود: در
ــاه اخــیــر هــیــچ وقــت  6 مــ
قیمت موبایل تا این اندازه 

کاهش نداشته است.
یکی از فروشندگان تلفن همراه در بیرجند 
نیز بیان کرد: فروشندگانی که گوشی ها را 
با قیمت های باال خریده اند چندان راضی 

ــا ایــن  ــه فـــروش کــاالهــا ب ب
با  البته  نیستند  قیمت ها 
قیمت ها،  کــاهــش  وجـــود 
بازار گوشی همراه روزهای 
می کند،  سپری  را  خلوتی 
ــی  ــن ــی ــیــش ب ــد پ ــ ــن هـــــر چــ
مــی شــود بــا تـــداوم کاهش 
رونــق  آن  خــریــد  قیمت ها 
ــیـــس اتـــحـــادیـــه  ــرد.رئـ ــیـ گـ
بیرجند  مــوبــایــل فــروشــان 
در  قــدس  خبرنگار  به  نیز 
اکنون  هم  گفت:  بیرجند 
با وجود  بــازار تلفن همراه 
ــرخ دالر،  ن افــت  از  نــاشــی  کــاهــش قیمت 
روزهـــای ســردی را پشت سر مــی گــذارد و 
به  قیمت ها  مــی شــود  گفته  کــه  حالی  در 

رسیده  اخیر  مــاه   6 در  میزان  پایین ترین 
اما شواهد حاکی از آن است که با افزایش 
قیمت  بیشتر  افت  احتمال  و  کاال  عرضه 
از  دور  نیز  قیمت ها  بیشتر  کاهش  ارز، 
کاهشی  رونـــد  از  نباشد.موسوی  انتظار 
و  داد  تلفن همراه خبر  بــازار  در  قیمت ها 
افزود: قیمت گوشی تلفن همراه بین 5 تا 
20 درصد کاهش داشته و از 20 روز گذشته 
قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل کاهش 
قیمت دالر روند کاهشی را در پیش گرفته 
کاهش  پیش بینی  کارشناسان  از  برخی  و 
مطرح  را  فعلی  رقــم هــای  از  بیش  قیمت 
می کنند.هم اکنون بازار خرید گوشی تلفن 
از  یکی  امــا  نیست  مــاه  مانند مهر  همراه 
دارد  را  خود  مشتری  همیشه  که  اقالمی 

گوشی تلفن همراه است.

24 خانه هالل در خراسان شمالی 
افتتاح می شود

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی از افتتاح 
24 خانه هالل در دهه فجر سال جاری خبر داد. به گزارش 
خبرنگار قدس، ابوالفضل محبان در نشست خبری اظهار 
کرد: در حال حاضر 42 خانه هالل در استان وجود دارد که 
بنا داریم تا پایان سال جاری این تعداد را به 74 مورد برسانیم. 
وی افزود: در این طرح افراد آموزش  دیده و آمادگی در مقابل 
مخاطرات را خواهند داشت که با توجه به ضعیف بودن 
ضریب نفوذ در مناطق روستایی ابالغ راه انــدازی خانه های 
هالل این کمبود را جبران کــرد. وی در خصوص تشکیل 
بانک مرکز امانت پزشکی نیز گفت: این بانک با هدف کمک 
به افــراد نیازمند تشکیل شده که در این راستا 630 مورد 
تجهیزات پزشکی به صورت امانت به بیماران تحویل شده 
است. محبان با اشاره به توزیع 4هزار و 500 بسته بهداشتی 
در طرح مواسات گفت: به زودی ۱6 هزار ماسک در استان 

بین جمعیت سالمت و مناطق محروم توزیع خواهیم کرد.

افزایش دسترسی دانش آموزان 
خراسان شمالی به شبکه شاد

ــرورش خــراســان شمالی گفت:  ــ ــوزش و پ مــدیــر کــل آمــ
دانش آموزان خراسان شمالی نیازمند 6 هزار و 500 تبلت 
در  مـــودی  مهدی  قـــدس،  خبرنگار  ــزارش  گـ هستند.به 
نشست خبری همچنین از افزایش ۱6 درصدی دسترسی 

دانش آموزان خراسان شمالی به شبکه شاد خبر داد.
)اول  روز گذشته  از  مــدارس  بازگشایی  به  اشــاره  با  وی 
بهمن( اظهار کرد: بازگشایی مدارس در شهرستان هایی 
با وضعیت آبی همچون گرمه، جاجرم و رازوجرگالن برای 
آموزشگاه های زیر 50 دانش آموز به صورت حضوری انجام 
اینکه دربــاره بازگشایی مــدارس و  با بیان  می شود. وی 
برنامه های درسی دانش آموزان با تشکیل شورای مدارس 
تصمیم گیری می شود، بیان کرد: 2 هزار و ۱2 آموزشگاه در 
استان وجود دارد اما همه این مدارس آموزش حضوری 
ندارند به طوری که در بیشتر اوقات ۹0درصد آموزش در 

منزل صورت می گیرد.

ناظران سالمت خراسان جنوبی در 
۷ هزار و ۷۵2 مکان حضور یافتند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 
اماکن زیر پوشش طرح ناظران سالمت در این استان به 
7هزار و 752 مورد رسیده و این آمار در حال افزایش است. 
محمدرضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
طرح با هدف کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های 
بهداشتی در اماکن عمومی و گروه های شغلی فعال در 
حال اجراست. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی اظهار کرد: مرحله اول این طرح از ۱5 آذر تا پایان آذر 
امسال در استان اجرا شد و مرحله دوم از اول دی آغاز و تا 
پایان اسفند ماه ادامه دارد. وی گفت: این خدمات تاکنون 
با مشارکت 2 هزار و 342 نفرروز در قالب هزار و 3۸ تیم در 

استان خراسان جنوبی ارائه شده است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی افزود: 
از آغــاز اجــرای طــرح ناظران سالمت تاکنون 20 هــزار و 
260 نفر از خدمات این طرح در استان بهره مند شده اند. 
طرح ناظران سالمت در چارچوب طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی برای کنترل و مدیریت کرونا همزمان با سراسر 

کشور در خراسان جنوبی اجرا شد.

زیرساخت های مبارزه با مواد مخدر 
نیازمند تقویت است

استاندار خراسان جنوبی تقویت زیرساخت های استان 
در زمینه مقابله با مواد مخدر را خواستار شد و گفت: 
توسعه زیرساخت ها و تقویت امکانات موجود به طور حتم 
توان مقابله را افزایش می دهد. به گزارش ایسنا؛ استاندار 
خراسان جنوبی به مرز گسترده این استان با افغانستان 
و قرار گرفتن در مسیر دو کریدور اصلی کشور اشاره کرد 
و گفت: با تالش شبانه روزی نیروهای نظامی و انتظامی، 

مرزبانی و ارتش، امنیت خوبی بر منطقه حاکم است.
حمید مالنوری با اشاره به آمار کشفیات صورت گرفته از 
ابتدای سال جاری تاکنون، خاطرنشان کرد: بخش عمده 
این کشفیات با سختی و کمترین امکانات و تجهیزات 

انجام می شود.

 قیمت گوشی تلفن 
 همراه بین 5 تا

 20 درصد کاهش داشته 
و از 20 روز گذشته 

قیمت گوشی تلفن همراه 
به دلیل کاهش قیمت 

دالر روند کاهشی را در 
پیش گرفته است

بــرشبــرش

ی 
ضای

ی ر
 عل

مد
مح

س : 
عک

رخاسان جنوبیرخاسان جنوبی  رخاسان شمالی رخاسان شمالی

2
پنجشنبه  2 بهمن 1399

   7 جمادی الثانی 1442  21 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9448  ویژه نامه 3827 

شماره پیامک: 3000۷230۵  استان مااستان ما
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

بــا توجه به  بــه گـــزارش خبرنگار قــدس، 
در شهرهای  آبــی  و  زرد  وضعیت  اعــالم 
خراسان شمالی، نماز جمعه سوم بهمن 

ماه در تمامی شهرهای استان با اجرای 
برگزار  بهداشتی  شیوه نامه های  دقیق 
ــد. بـــراســـاس مــصــوبــه ستاد  خــواهــد شـ

محترم  نماینده  تأیید  و  کرونا  با  مقابله 
ولی فقیه در استان، به فضل الهی، نماز 
عبادی سیاسی جمعه سوم بهمن ماه در 

دقیق  اجــرای  با  استان  تمامی شهرهای 
خواهد  برگزار  بهداشتی  شیوه نامه های 

شد.

نمازجمعهاینهفتهدرتمامشهرهایخراسانشمالیبرگزارمیشود

گزارشی از روند کاهشی قیمت  تلفن همراه

بازار موبایل بیرجند در سراشیبی
پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
90
35
98

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88



روی خط خبرروی خط خبر
 پله های پل هوایی 

پنج نفر را راهی بیمارستان کرد 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از سقوط پله های برقی 
یک پل هوایی در مشهد خبر داد و گفت: در پی این حادثه  

پنج نفر مصدوم شدند.
مجتبی خالدی به مهر گفت : در ساعت ۱۲:۴۲ روز گذشته  
پله های برقی یک پل هوایی در میدان بیت المقدس مشهد 
ایــن حــادثــه، پنج نفر مصدوم  اثــر  بر  سقوط می کند که 
داد  ادامــه  ــس کشور  اورژانـ ســازمــان  می شوند.سخنگوی 
: عوامل اورژانــس در صحنه حاضر شده و خدمات اولیه 

درمانی به مصدومان ارائه شد.

پای حمله سگ در میان است؟

 ماجرای مرگ یک قالده پلنگ 
در دست بررسی 

سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان خواف گفت: 
برای  تلف شد که تالش ها  در خــواف  پلنگ  ــالده  ق یک 
تشخیص علت اصلی ماجرا ادامه دارد.داوود نورمحمدی 
عنوان کرد: با همکاران استانی موضوع را به صورت میدانی 
مورد رصد قرار داده ایم.وی ادامه داد: پس از اینکه اطالعات 
تکمیلی جمع آوری و بررسی های الزم انجام شد، علت تلف 

شدن این گونه ارزشمند را اطالع رسانی خواهیم کرد.
سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان خواف درباره 
جزئیات این رخداد  به ایسنا گفت: همکاران ما براساس 
گزارش های رسیده به محل رفتند و این پلنگ را از محلی 
خارج کردند. در حال حاضر نیز علت اصلی تلف شدن آن 

توسط کارشناسان محیط زیست در حال بررسی است.
بنا بر گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی، در پی اطالع رسانی یکی از اهالی روستای 
دردوی مبنی بر مشاهده الشه یک قالده پلنگ در ارتفاعات 
روستا که مورد هجوم و حمله چندین قالده سگ گله قرار 
گرفته بود، محیط بانان شهرستان به محل عزیمت و با 
توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات و بررسی میدانی برای 
تشخیص علت اصلی تلف شدن این گونه ارزشمند آغاز 

شده است.

با دستور دادستان  روز گذشته  عقیل رحمانی: 
مشهد برخی از باغ ویالهای غیرمجازی که در دو 
مجتمع »میزان« و »باران« واقع شده بود، تخریب 
شد و این اقــدام نشان داد دادستانی بر اجرای 
قانون مبارزه با تغییرکاربری های غیرمجاز مصمم 
تا جایی که ویالهای غیرمجاز منتسب  اســت، 
به کارمندان دادگستری خراسان رضوی و جهاد 
دور  قانون  اعمال  تیغ  از  کــشــاورزی مشهد هم 

نماندند.

دادستانی حجت را تمام کرد»
نــشــان مـــی داد کــه نماینده  را  ســاعــت 6 صبح 
دادستانی به همراه مدیر جهاد کشاورزی مشهد 
ابتدای شاهنامه  را  نیروهای عمل کننده  تمامی 
بــا دســتــور مقام  بعد  بــه صــف کردند.کمی   80
نیروی انتظامی،  امـــداد  یگان  مــأمــوران  قضایی 
عوامل شهرداری مشهد همراه با ادوات مکانیکی 
به سمت دو مجتمع ویالیی با نام های »میزان« 
از مستقر شدن  »بـــاران« حرکت کردند. پس  و 
از  نیروهای عملیاتی به صــورت همزمان برخی 
دو مجتمع  در  بنا شــده  بــاغ ویــالهــای غیرمجاز 
»میزان« و »باران« تخریب و تبدیل به تلی از خاک 
شد.نکته قابل توجه ماجرا این بود که مدتی پیش 
در برخی رسانه ها مطرح شده بود باغ ویالهای 
بنا شده در مجتمع میزان منتسب به دستگاه 
قضایی است و برای همین هم هیچ دستگاهی با 
متخلفان برخورد نمی کند و پهنه بزرگ زمین های 
کشاورزی روز به روز در محل رو به نابودی حرکت 
همین  هم  بـــاران  مجتمع  مــورد  در  می کند،اما 
حاشیه سازی ها وجــود داشــت با این تفاوت که 
باغ ویالهای غیرمجاز موجود در این مجتمع را 
به کارمندان جهاد کشاورزی خراسان  منتسب 

رضوی می دانستند.
با تمامی این جنجال ها و حاشیه سازی ها، اجرای 
این عملیات قلع و قمع که با دستور دادستان 
مشهد صــورت گرفت، نشان داد بــرای دستگاه 
قضایی از همه چیز مهم تر اجرای عدالت است، 
حتی اگر افراد متخلف از کارمندان دادگستری و 

جهاد کشاورزی استان باشند.

اقدام قاطع دادستانی و پایانی بر حاشیه ها»
در حاشیه عملیات تخریب باغ ویالهای غیرمجاز، 

قــاضــی غــالمــی، نماینده دادســتــانــی بــه قدس 
قمع های صــورت  و  قلع  رونـــد  ــه  ادامـ در  گفت: 
به  رسیدگی  و  مشهد  شهر  حاشیه  در  گرفته 
تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی کشاورزی، در 
این مرحله به مجتمع »میزان« آمده ایم که پهنه ای 

حدوداً 300 هکتاری را دربرمی گیرد.
در  کــه  ــی  اراضــ رو  همین  از  ــرد:  کـ تصریح  وی 
محل شناسایی شده بود و مالکان آن دست به 
قرار  قانون  اعمال  بودند، مورد  زده  تغییرکاربری 

گرفت و اعاده به وضع سابق شد.

نماینده دادستانی: متخلف در هر »
دستگاهی باشد، برخورد می کنیم

قاضی غالمی در پاسخ به این پرسش که برخی 
دستگاه  به  منتسب  ویالها  ایــن  بودند  مدعی 
قضایی و مصون از هر گونه اعمال قانون هستند، 
آیا این گفته صحت دارد، بیان کرد: در سال های 
دور برخی از کارمندان دادگستری مالک تعدادی 
از این قطعه ها بودند که عده ای زمین ها را  واگذار 
و برخی هم همچنان در محل حضور دارند، اما 
آنچه امروز اجرا شد، این پیام را داشت که قانون 
برای همه یکسان است و در این مسیر با هیچ فرد 

و یا دستگاهی تعارف نداریم. 
نماینده دادستانی ادامه داد: در گذشته هم سعی 

کرده بودیم در برخوردهای قانونی 
این رویه را در پیش بگیریم؛ چرا 
ــن هــم تصرفات  ای از  کــه پیش 
برخی دستگاه های دولتی و تغییر 
صــورت  غیرمجاز  ــری هــای  کــارب
گرفته از سوی آن ها، در راستای 
اجرای قانون حفظ اراضی زراعی 
و باغی، مورد برخورد قانونی قرار 

گرفت.
در همین راستا تبصره ۲ قانون 
حفظ اراضی زراعی و باغی اشعار 
دارد که اگر زمین های کشاورزی 

به هر نحوی مورد تغییرکاربری قرار بگیرند، قانون 
جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا رأساً به 
موضوع ورود کرده و به متخلفان اخطار توقف 

بدهد و از ساخت و ساز جلوگیری کند. 
قاضی غالمی بیان کرد: در صورتی که فرد متخلف 
به اخطار داده شده عمل نکند، جهاد کشاورزی 
می تواند با حضور نماینده دادستان نسبت به قلع 
و قمع بنا اقدام کند. آنچه امروز در مجتمع میزان 
و باران اجرا شد، بخشی از همین تبصره قانونی 

بود که شاهد آن بودیم.
دستگاه ها  دیگر  بــا  اتمام حجت  مــوضــوع  ــن  ای
هم محسوب مــی شــود؛ چــرا که هم بخشی از 

کارمندان  به  منتسب  ویالهای 
)مــــیــــزان( و هم  دادگـــســـتـــری 
جهادکشاورزی)باران( به صورت 
همزمان مورد اعمال قانون قرار 

گرفتند و تخریب شدند.
بخش دیگری هم که هنوز اعمال 
قانون نشده است، ذیل ماده سه 
قــرار می گیرد؛ چرا  قانون  همان 
که در گذشته برای آن ها پرونده 
کیفری تشکیل شــده و پس از 
رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد 
با  این زمینه متخلفان  شد. در 
جزای نقدی و با توجه به اهمیت ماجرا عده ای با 

حبس هم روبه رو خواهند شد.
خرید  در  شهروندان  که  می دهم  تذکر  مجدد 
اراضی به خصوص در حاشیه شهر مشهد دقت 
کافی را بــه خــرج دهند و از مــراجــع ذی صــالح 
استعالمات الزم را اخذ کنند و به حرف یک نفر 
بنگاه دار یا افراد محلی که مدعی می شوند در 
محل تغییر کاربری مشکلی ندارد، اقدام به خرید 

نکنند که سرمایه آن ها به باد خواهد رفت.
این مقام قضایی بیان کرد: از سوی دیگر برخی از 
خریداران با مشاهده آمدن انشعابات آب و برق 
و... به محل تصمیم به خرید می گیرند که این 

اقدام به هیچ وجه نباید صورت بگیرد، از سوی 
از دستگاه های خدماتی  این موضوع هم  دیگر 

پیگیری خواهد شد.

تخریب بیش از 50 باغ ویال »
طهماسبی زاده، مدیر جهادکشاورزی مشهد گفت: 
در راستای اعمال بدون تبعیض قانون و مقررات، 
باغ  تخریب  به صــورت همزمان  منطقه  دو  در 

ویالهای غیرمجاز صورت گرفت. 
وی ادامه داد: در دو مجتمع بیش از 50 ویال در 
فهرست تخریب قرار گرفته بود که اعمال قانون 

شدند. 
طهماسبی زاده گفت: بارها گفته شده هر هکتار 
اراضی کشاورزی در تأمین غذای ۲0 فرد نقش 
اساسی دارد، از سوی دیگر خاک کشاوزری هم 
محدود و از منابع تجدیدناپذیر است. همچنین 
کمبود  با  در دشــت مشهد  ما هم  آبــی  منابع 
شدید رو به روست، از همین رو باید از حداقل ها 

برای تولید غذا استفاده کرد.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد عنوان کرد: دالیل 
ذکر شده به هیچ وجه قابل چشمپوشی نیست؛ 
چرا که ما به عنوان مسئول نسبت به مشکالت 
پیش روی مردم چه در حال حاضر و چه آینده، 

مسئول هستیم.

با تدبیر ویژه دادستانی مشهد صورت گرفت

تخریب ویالهای غیرمجاز دو مجتمع »میزان« و »باران« 
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 سال سی و چهارم  
شماره 9448  ویژه نامه 3827 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

بخشی از ویالهای 
منتسب به کارمندان 

دادگستری )میزان( و 
جهادکشاورزی)باران( 
به صورت همزمان مورد 
اعمال قانون قرار گرفتند 

و تخریب شدند

بــرشبــرش

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9

90
15

30

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68

ط
/9

90
08

41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9

90
06

79
ط

/9
90

06
03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

90
05

59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9

90
33

17

ط
/9

90
05

60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

/ج
99

04
56

6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

90
04

99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

/ج
99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

ط
99

10
73

4

نظافـت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ط
/9

91
03

05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی 
کارگر ساده  نیازمندیم 

فرازی 09353405262

/ع
99

11
13

3

پیک موتوری
به تعدادی پیک موتوری 
با حقوق عالی نیازمندیم.

طبرسی شمالی 43 
آشپزخانه زهانی و پسران 

09153088197

/ع
99

11
07

6

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
98

15
90

1

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
98

15
31

8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

/ج
99

10
61

6

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کارگر ساده

پیک موتوری

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

90
05

57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

90
33

14

/ج
99

09
72

3

/ج
99

10
61

7

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03
/ج

99
00

58
1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

مفقود شده
پروانه کسب امالک آراشید 
بشماره عضویت4770 بنام 
اینجانب محمد علی کاظمیان 
مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
99

11
12

8
ط

/9
91

10
83

اخطار و ابالغ به آقای داود 
شاهرخیان دهکردی فرزند 

منوچهر همسر شما زینب اکبری 
فرزند غالمرضا بموجب حکم صادره 

از دادگاه بدفترخانه مراجعه و 
تصمیم بر مطلقه نمودن خود دارد 
لذا بموجب این آگهی به شما اخطار 
و ابالغ میگردد که پس از نشر آن 
ظرف یک هفته بدفترخانه مراجعه 
و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در 
غیر این صورت طالق همسر شما 

یکطرفه به ثبت خواهد رسید 
ذکریا صادقی

سردفتر ازدواج49 و طالق 6 مشهد

مفقود شده

متفرقه



خبرخبر

خبرخبر

کاهش نتایج مثبت آزمایش 
سرپایی کرونا در خراسان رضوی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
تعداد نتایج مثبت آزمایش سرپایی کرونا از شهروندان 
مشکوک به آلودگی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه 
در استان خراسان رضوی به ۱۲ درصد از کل موارد این 
آزمایش تشخیص طبی کاهش یافته است. به گزارش 
ایلنا، مهدی قلیان اول در این خصوص افزود: این در حالی 
است که نتیجه مثبت آزمایش تشخیص طبی ابتال به 
کرونا در زمان اوج شیوع این ویروس در خراسان رضوی 
و کشور به بیش از ۶۰ درصد موارد آزمایش رسیده بود. 

۳۰ درصد مدارس خراسان رضوی 
بازگشایی شدند

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدارس 
مشمول بازگشایی در سطح خراسان رضوی بر اساس ابالغ 
وزارت آموزش و پرورش و اطالعیه تشریحی اداره کل آموزش 
و پــرورش استان فعالیت خود را بــرای آمــوزش حضوری 
دانش آموزان در کالس های درس آغاز کرده اند. قاسمعلی 
خدابنده در گفت وگو با ایرنا ادامه داد: بر اساس ابالغیه 
و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش ۳۰ درصد مدارس 
خراسان رضوی یعنی هزار و ۸۰۰ باب مدرسه بازگشایی 
شدند. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: هزار 
مدرسه از این تعداد مربوط به مقطع ابتدایی، ۴۷۰ مورد 
هنرستان و بقیه مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم هستند. 

برگزاری نخستین جشنواره ملی 
»پرچمداران انقالب اسالمی«

انقالب  »پرچمداران  ملی  جشنواره  نخستین  هــادیــان: 
اسالمی« در چهلمین سالگرد دفاع مقدس در استان برگزار 
می شود. به گزارش خبرنگار ما این جشنواره در بخش های 
پنجگانه شامل تألیف و ترجمه کتاب )خاطرات و تاریخ 
و  مرجع  کتاب های  روحانی،  ایثارگران  و  شهدا  شفاهی 
اسنادی(، تحقیق و پژوهش )مقاالت علمی و پژوهشی چاپ 
شده در فصلنامه های علمی و پژوهشی(، چند رسانه ای 
)کلیپ، موشن گرافیک، اینفوگرافیک و پادکست(، فیلم و 
عکس )فیلم داستانی، مستند و عکس( و فیلم نامه )بلند و 
کوتاه( است. عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب های 
ارائه شده تا ۲۰ بهمن به دبیرخانه این جشنواره در بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور ارسال کنند.

همزمان با ایام دهه فجر

 جشنواره دانشجویی »رهوا«
 در خراسان رضوی آغاز به کار کرد
جشنواره دانشجویی »رهوا« ویژه دانشجویان دانشگاه ها 
و مؤسسات آمــوزش عالی خراسان رضوی یکم بهمن 
آغاز به کار کرد. به گزارش قدس جشنواره رهوا از سوی 
نهاد رهبری در دانشگاه های خراسان  استانی  شــورای 
رضوی به منظور جبران خأل برنامه های فرهنگی آموزشی 
در دوران کرونا و با محوریت موضوعات و چالش های روز 

دانشجویان برنامه ریزی شده است.
ایــن گـــزارش حاکی اســت جشنواره رهــوا از بهمن 99 
تا اردیبهشت ۱۴۰۰ ویژه دانشجویان مقاطع مختلف 
دانشگاه ها و مؤسسات آمــوزش عالی استان خراسان 
رضوی و دانش آموختگانی که کمتر از یک سال از اتمام 
برگزار  متأهل(،  و  )شامل مجرد  تحصیلشان می گذرد 
می شود و در مجموع ۸۰میلیون جایزه نقدی برای ۸۰ برنده 
جشنواره در نظر گرفته شده که از این میان، هشت برنده 
نیز به نام امام هشتم به صورت مردمی و ۱5 برنده نیز به 
قید قرعه از میان کسانی که حداقل امتیاز را کسب کرده 

باشند، انتخاب می شوند. 

آغاز عملیات اجرایی نخستین 
مرکز معاینه فنی خودروهای 

سنگین مشهد در بهمن 

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار درون شهری 
شهرداری مشهد گفت: عملیات اجرایی نخستین مرکز 
معاینه فنی خودروهای سنگین مشهد بهمن ماه آغاز 
می شود.به گزارش ایلنا، علی باخرد با بیان اینکه براساس 
برآوردها حدود ۷۰ هزار وسیله نقلیه سبک، سنگین و 
نیمه سنگین در حوزه حمل ونقل بار درون شهری مشهد 
فعال هستند و از خدمات شهری بهره مند می شوند، اظهار 
کرد: با توجه به این نیاز سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
درون شهری براساس قانون جامع حمل ونقل بار کشور 
سال 9۱ و با هدف ساماندهی حمل ونقل بار در حوزه و 
حومه شهر در شهرداری مشهد برای نخستین بار در بین 

سایر شهرداری ها تشکیل شد.

بودجه زیارت، هر سال آب می رود
هادی طاها: آخرین آمار رفت وآمد زائران در زمان پیش از 
کرونا، نشان دهنده این است که باالترین آمار زائرپذیری 
مشهدی ها و سفرها مربوط است به تهرانی ها با ۲۰ درصد 
و زائران استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و 
کرمان در رتبه های بعدی این رده بندی قرار دارند. با این 
 حال و با وجود میزبانی مشهد از زائران دیگر شهرها و 
غیر ایرانی ها، اما برای چهارمین سال پیاپی مشهد از 

بودجه زیارت بی نصیب است.
بودجه ای که یک بار ردیف دارد ولی بودجه ندارد و یک بار 
بودجه ای. برخی می گویند دولت  نه  و  نه ردیفی دارد 
اعتقادی به مقوله زیارت ندارد و همین مسئله موجب 
شده است تا این بودجه رفته رفته آب شود، آنچنان که 
سال 9۱ حرف از بودجه زیارت ۸5 میلیارد تومانی بود و 
حاال حرف از بودجه ۱5 میلیاردی که بیشتر شبیه شوخی 
است. البته ۱5 میلیاردی که در صورت صحت، هیچ وقت 

پرداخت نشد.
با این حال همه ارکان مدیریتی در مشهد پس از چهار 
سال همچنان پیگیر بازگشت بودجه زیارت هستند. اما 
در مقابل تمام پیگیری ها چیزی که عاید پرسش های 
بی جواب شد، این است که محمدباقر نوبخت، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته 
است اگر این بودجه بخواهد تخصیص پیدا کند همه 
مجموعه های مرتبط با زیارت از جمله امامزادگان در نقاط 
مختلف کشور و حتی روستاها از بودجه زیارت سهم 
می خواهند، برای همین حذف این ردیف از بودجه مطرح 

شد!
البته آن طور که استاندار خراسان رضوی می گوید دولت 
محل خرج کرد این بودجه را به محلی دیگر اختصاص 
داده است. محمدصادق معتمدیان می گوید: این بودجه 
در سال های اخیر دارای ردیف مستقلی نبوده و دولت 
بودجه مرتبط با امر زیارت را بیشتر برای برگزاری باشکوه 
مراسم اربعین در استان هایی نظیر  ایالم، کرمانشاه و 

خوزستان هزینه کرده است.
از این رو به نظر کارشناسان، نبود بودجه زیارت اثرات قابل 
توجهی بر میزان ماندگاری زائر در مشهد گذاشته است؛ 
در واقع ماندگاری زائر در دهه های اخیر بین پنج تا هفت 
روز بود که در حال حاضر به دو تا سه روز کاهش پیدا کرده 
است و اگر این بی تفاوتی دولت به موضوع زیارت تداوم 
داشته باشد این زمان ماندگاری زائر در سال های آینده به 

یک تا دو روز تنزل پیدا خواهد کرد که جای تأمل دارد.
شایان ذکر است در سال ۸۸ همزمان با سالروز والدت 
امام رضا)ع( این موضوع در دولت وقت مصوب شد 
که به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی جدی گرفته شود 
و مبلغی را برای مشهد و شهرهای شیراز و قم انتقال 
دادند، مبنی بر اینکه موضوع زیارت و بسترهای زیارت 
کامل را فراهم کنند. در همین راستا در قانون برنامه 
پنجم و ششم تکلیف شده است که دولت اعتباری را 
به  صورت ثابت و سالیانه قرار دهد تا زیرساخت های 
الزم برای زائران در هنگام حضور در شهر مشهد فراهم 
شــود. خدماتی که در اطــراف حرم انجام می شود در 
ارتباط با موضوع زیارت است؛ مانند ایجاد پارکینگ 
مناسب برای خودرو و... خدماتی که الزم است زائران 
از آن بهره مند شوند، اما مردم مشهد کمترین بهره 

را می بینند.

 رئیس سازمان برنامه وبودجه 
به خراسان رضوی سفر می کند

در راستای شتاب دهی برنامه های توسعه ای استان و به 
دعوت استاندار خراسان رضوی، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در قالب یک سفر 
دو روزه به این استان سفر می کند.به گزارش اداره کل 
روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدباقر 
نــوبــخــت؛ مــعــاون رئــیــس جــمــهــور و رئــیــس ســازمــان 
به دعوت محمدصادق معتمدیان؛  برنامه وبودجه که 
استاندار خراسان رضوی به این استان سفری دو روزه 
خواهد داشت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و 

مجمع نمایندگان استان نیز شرکت خواهد کرد.

مدیران حوزه انرژی خراسان رضوی در نشست خبری با تأکید بر ضرورت صرفه جویی عنوان کردند

مصرف گاز خانگی  پنج برابر مصرف نیروگاهی

خراسان  انرژی  حوزه  مدیران  محمدزاده: 
نشست  یـــک  در  گــذشــتــه  روز  رضــــوی 
خبری جمعی با رسانه شرکت کردند تا به 
اشکال مختلف بر یک چیز تأکید کنند و 
آن هم اینکه مردم در مصرف گاز و برق 

صرفه جویی کنند.
با شروع فصل سرما به ویژه در چند هفته 
را هم داشتیم  اخیر که روزهـــای ســردی 
گالیه های  موجب  ــرق  ب مقطعی  قطعی 
متعددی از سوی شهروندان شد و در این 
بین مسئله مصرف سوخت فسیلی در 
نیروگاه ها به دلیل باال رفتن مصرف گاز در 
بخش خانگی و تأثیر آن بر آلودگی هوا هم 
به مشکالت این حوزه افزود و البته حواشی 
ریز و درشت دیگری نیز در جامعه مطرح 
می شد بر همین اساس با هماهنگی های 
ایجاد شده در استان روز گذشته مدیران 
مرتبط با این موضوعات در یک جلسه 
دور هم جمع شدند تا با صراحت به بیان 

مباحث بپردازند.
در جلسه روز گذشته مدیران شرکت گاز 
و پخش فراورده های نفتی، برق استان و 
برق مشهد حضور داشتند که در ادامه به 
اختصار، بخش هایی از سخنان و پاسخ های 

آن ها را می خوانید.

افزایش 15درصدی مصرف گاز خانگی»
افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: در 9 ماهه ابتدای سال جاری 
مصرف گاز در تمامی بخش ها به جز حوزه 
که  نحوی  به  داشته  افزایش  حمل ونقل 
نیروگاه ها بیش از ۷درصد، صنایع هم اندکی 
بیش از ۱۱درصد و بخش خانگی ۱5/۶درصد 
افزایش مصرف داشته؛ این درحالی است 
که 5درصد افزایش مشترک داشته ایم و 
۱۰درصــد افزایش مصرف دیگر در بخش 
مصرف  افــزایــش  خاطر  به  صرفاً  خانگی 
مشترکان است.وی افزود: در گذشته گاز 
مورد نیاز استان های خراسان و بخش هایی 
 از استان سمنان و گلستان و نیروگاه نکا با 
از  تأمینی  گـــاز  مترمکعب  میلیون   5۴
استان  مخازن  و  هاشمی نژاد  پاالیشگاه 
تأمین می شد، اما در حال حاضر مصرف سه 
استان خراسان حدود ۸۸میلیون مترمکعب 
در روز است، از این رو با وجود انتقال روزانه 
۱۲میلیون مترمکعب گاز از مخازن جنوب و 
تأمین ۱۲میلیون لیتر فراورده نفتی، باز هم 
با کمبود روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون مترمکعبی 
گاز مواجه هستیم که باید با تدابیر خاصی 
مدیریت شود، چراکه خط قرمز شرکت گاز، 
قطعی گاز بخش خانگی است بر همین 

اساس گاز بخش های نیروگاهی و صنایع در 
صورت لزوم کاسته می شود تا بخش خانگی 

با مشکل روبه رو نشود.
تشویقی  ــاســت هــای  ســی از  افـــتـــخـــاری 
کاهش مصرف گاز هم خبر داد و اظهار 
گاز  ماهانه  مصرف  کــه  مشترکانی  ــرد:  ک
 آن ها در ماه های سرد )زمستان( کمتر از

۲۰۰ مترمکعب باشد بهای گاز مصرفی 
دریافت نمی شود و اگر از میانگین مصرفی 
در مدت مشابه دو سال قبل خود کمتر 
مصرف کنند ۱5درصد تخفیف می گیرند 
و اگر بیشتر از میانگین باشد ۱5درصــد 

افزایش در قبوض آن ها اعمال می شود.
بخاری ها  از  همچنین  او 
بدمصرف ترین  عنوان  به 
وسیله  پرمصرف ترین  و 
گــازســوز نــام بــرد و گفت: 
بخاری های گازسوز موجود 
در کشور ما در پایین ترین 
حــد رانــدمــان انـــرژی قــرار 
دارند و براساس یک طرح 
ملی قرار است بخاری هایی 
 A یــا حتی  Bبــا رانـــدمـــان
تولید و در بین مشترکان 
ــه تــحــول  ــود کـ ــع شــ ــوزیـ تـ
کاهش مصرف  در  بزرگی 

گاز خواهد بود.
موضوع  موتورخانه  طــرح 

دیگر مــورد اشــاره مدیرعامل شرکت گاز 
ــود کــه اظــهــار کـــرد: بر  خــراســان رضـــوی ب
اساس این طرح شرکت گاز هزینه اصالح 
و  ــا  اداره هـ موتورخانه های  بهینه سازی  و 
منازل شخصی را پرداخت می کند، چراکه 
به موجب قانون هوای پاک موتورخانه های 
اداره ها از امسال و موتورخانه های خانگی 
استاندارد  گواهی نامه  باید   ۱۴۰۱ سال  از 
با  متقاضیان  ایــن رو  از  نمایند،  دریــافــت 
مراجعه به سایت شرکت تقاضای خود را 

ثبت نمایند.
بخش  متأسفانه  داد:  ادامــه  افتخاری 
گاز  اداره هــا در مصرف  از  توجهی  قابل 
از  بیش  تاکنون  که  ندارند  صرفه جویی 
هزار اخطار صادر شده و گاز ۳۸۰ اداره 
هم به صورت موقت قطع شده است از 
سوی دیگر برای 5 هزار ویال هم اخطار 
قطع گاز صادر شده، چراکه در زمان هایی 
که حضور ندارند سیستم های گرمایشی 
آن ها روشن است و حتی برخی برای گرم 
سرما  فصل  در  خود  استخرهای  کــردن 
نیز از گاز استفاده می کنند که الزم است 

اندکی رفتارهای خود را تغییر دهند.

افزایش 300 میلیون لیتری تحویل »
نفت گاز به نیروگاه ها

مدیر شرکت پخش  اصغری،  علی اصغر 
فـــراورده هـــای نفتی منطقه خــراســان هم 
تــا ۲۰دی مــاه، ابــتــدای امــســال  از   گفت: 
9۷۰ میلیون لیتر نفت گاز به نیروگاه های 
استان تحویل شده که در مقایسه با مدت 
لیتر  میلیون   ۳۰۰ گذشته  ســال  مشابه 

افزایش داشته است.
او افزود: تا پایان آذرماه ۴/5 میلیارد لیتر 
انواع فراورده های نفتی در خراسان رضوی 
ــه ۲میلیون  تــوزیــع شــده، همچنین روزانـ
مترمکعب گاز به جایگاه های سی ان جی 
ــت،  ــ ــل شــــــده اسـ ــویـ ــحـ تـ
بنابراین با توجه به توزیع 
۱۲میلیون  حداقل  روزانـــه 
ــراورده نفتی  ــ لیتر انـــواع ف
وابستگی شدید به ناوگان 
در  کــه  داریـــم  حمل ونقل 
صــورت بــروز کوچک ترین 
بخش،  ــن  ای در  اختاللی 
ــتـــرده ای در  تــبــعــات گـــسـ
بخش کمبود فراورده ها در 

استان خواهد داشت.
ــری هــمــچــنــیــن  ــ ــ ــغـ ــ ــ اصـ
دارای  ــدان  ــ ــرون ــهــ شــ از 
خودروهای وانت و عمومی 
درخواست کرد نسبت به نام نویسی برای 
دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای خود 
اقدام نمایند تا سهمیه استان به دلیل نبود 
متقاضی به سایر استان ها اختصاص نیابد.

تأثیر پنج برابری افزایش مصرف »
خانگی در بخش نیروگاهی 

ریاحی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خراسان رضوی هم گفت: افزایش مصرف 
۱۰درصــدی گاز در بخش خانگی موجب 
کاهش 5۰درصـــدی گاز مــورد نیاز بخش 
نیروگاهی است، چراکه میزان گاز مصرفی 
بخش خانگی ۶5۰ میلیون مترمکعب است 
میلیون   ۱۴۰ نیروگاهی  بخش  مصرف  و 
ساده  محاسبه  یک  با  پس  مترمکعب، 
۱۰درصــد  خانگی  بخش  وقتی  می بینیم 
افــزایــش مــصــرف داشــتــه بــاشــد )مــعــادل 
۶5میلیون مترمکعب( نزدیک به نیمی از 

گاز موردنیاز نیروگاه ها مصرف می شود.
اســاس  همین  بــر  کـــرد:  خاطرنشان  وی 
اگر شهروندان اندکی صرفه جویی نمایند 
دیگر نیازی به مصرف سوخت فسیلی در 
نیروگاه ها نخواهد بود و به راحتی می توان 

گاز مورد نیاز را تأمین کرد.

وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر 
۲هزار و5۰۰ مگاوات برق در استان تولید 
می شود و ۱۰5 مگاوات از ترکمنستان وارد 
می کنیم و اگر سوخت تأمین شود قادر 
به تولید 5هــزار مگاوات برق با امکانات 
موجود هستیم و سرمایه گذاری در بخش 
نیروگاهی تنها برای مصرف مدت کوتاهی 
استان  مــصــرف  کــه  تابستان  فصل  در 
توجیه  باالی ۴هــزار مگاوات می رسد  به 

اقتصادی ندارد.

رکورددار یارانه انرژی دنیا»
برق  تــوزیــع  شرکت  مدیرعامل  ذبیحی، 
خراسان رضوی هم گفت: بر اساس اعالم 
سازمان های جهانی، ایران رکورددار یارانه 
انرژی در جهان است و سرانه مصرف برق 
خانگی دو برابر میانگین جهانی است و 
ضرورت دارد فرهنگ ما در نحوه مصرف 

انرژی اصالح شود.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  رمضانی، 
مشهد هم گفت: ۴۰درصــد مصرف برق 
مشهد در بخش خانگی است و با احتساب 
برق مصرفی بخش تجاری حدود 5۲درصد 
بــرق در بخش غیر مولد صــرف می شود 
مصرف  شیوه  در  بازنگری  اســت  الزم  و 
افــزود: مصرف  باشیم.او  خودمان داشته 
برابر شهروندان  حــدود سه  ایرانیان  برق 
کشورهای پیشرفته دنیاست. این درحالی 
است که برای تولید هر کیلو وات ساعت 
برق باید یک هزار دالر سرمایه گذاری در 
هزینه  که  شــود  انجام  نیروگاهی  بخش 
اگــر اصالح  و  را صــرف می کند  هنگفتی 
ــن هزینه مــی تــوانــد در  مــصــرف بــشــود ای

بخش های تولید و صنعت صرف شود.
رمضانی در خصوص تأثیر وجــود مزارع 
ماینر بر خاموشی ها هم گفت: به لحاظ 
فنی این دستگاه ها تأثیر چندانی بر کمبود 
برق در شبکه ندارد با این حال در دو مرحله 
در  ماینر  دستگاه ها ۷۷۷  این  با  برخورد 
مشهد جمع آوری شده که با احتساب برق 
مصرفی برای این تعداد دستگاه، جریمه 
۱۶میلیارد ریالی برای صاحبان آن ها صادر 
شده است. محمد کامل، مدیر منطقه ۴ 
عملیات انتقال گاز هم ضمن بیان گزارشی 
ــوزه، بــه شــهــرونــدان و  از عملکرد ایــن حـ
ساکنان اطراف خطوط انتقال گاز هشدار 
داد نسبت به هرگونه ساخت و ساز در 
حریم لوله های انتقال گاز تا فاصله ۲۰۰ متر 
خــودداری نمایند، چراکه بر اساس قانون 
کاربری مسکونی اراضی در این محدوده 

غیرمجاز است.
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 40درصد مصرف برق 
مشهد در بخش خانگی 
است و با احتساب برق 
مصرفی بخش تجاری 

حدود 52درصد برق در 
بخش غیر مولد صرف 
می شود و الزم است 

بازنگری در شیوه مصرف 
خودمان داشته باشیم

بــرشبــرش
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