
گالیه از نبود زیرساخت فنی و ایمنی 
در مرز ماهیرود

بازداشت عامالن برداشت غیرمجاز 
از معدن آلبالغ

در پی اجرای یک طرح پلیسی صورت گرفتنماینده مردم نهبندان و زیرکوه مطرح کرد

نماینده مردم نهبندان و سربیشه با گالیه از نبود 
زیرساخت فنی و ایمنی در مرز ماهیرود به ویژه 
در بخش منطقه ویژه اقتصادی گفت: نبود نظارت 
در  نخعی  است.مصطفی  ایــن ضعف  ــل  دالی از 
گفت وگو با مهر با اشاره به حادثه حریق در مرز 
ماهیرود در روزهای گذشته اظهار کرد: پیش و پس 
از این حادثه حریق نسبت به عدم رعایت مسائل 

ایمنی در ماهیرود و منطقه...

از اجرای  انتظامی شهرستان اسفراین   فرمانده 
توقیف چهار  بــا  آلــبــالغ  پــاکــســازی معدن  طــرح 
نفر در منطقه  دستگاه خــودرو و دستگیری ۱۳ 
به  یگانه پور  مجید  سرهنگ   داد.  خبر  پرکانلو 
تشدید  راســتــای  در  گفت:   خبرنگاران  باشگاه 
اجــرای طرح پاکسازی معدن آلبالغ و جلوگیری 
پلیس  همکاری  با  سنگ  غیرمجاز  برداشت  از 

عملیات و یگان... .......صفحه 3 .......صفحه 2 
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مرغ 40 هزار تومانی هم پرید!
استاندار تأکید کرد

رفع کمبود ۱۲۲ هزار 
مترمربعی خدمات 
روبنایی و زیربنایی 

شهرک شهید رجایی 

روند اداری آغاز شد

مطالبه خسار ت 
تجار ایرانی 

درحادثه اسالم قلعه

.......همین صفحه 

.......صفحه 4 

....... همین صفحه 

با برگزاری سومین جشن ساالنه

انجمن فيلم سازان 
انقالب اسالمي 

خراسان وارد دومين 
دهه فعاليت خود شد

ــروز سالن 4 سینما هویزه مشهد میزبان  عصر دی
اعضا و میهمانان انجمن فیلم سازان انقالب اسالمی 
ــود. در ایــن مراسم كه با عنوان سومین  خــراســان ب
جشن ساالنه انجمن برگزار شد، ضمن قدردانی از 
آثار برگزیده سال اعضای انجمن، از گروه فیلم سازان 
سازنده آثار مربوط به مراسم تشییع سردار سلیمانی 
در مشهد قدردانی به عمل آمــد.  به گــزارش قدس 
در این مراسم كه با حضور میهمانانی از نهادهای 
فرهنگی مشهد مانند معاون فرهنگی سپاه، سردبیر 
روزنامه قــدس، مدیر حــوزه هنری، مدیران رسانه ای 
آستان قدس رضوی،  مدیران سازمان تبلیغات اسالمی 
و جمعی دیگر برگزار شد، محمد مهدی خالقی یكی از 
اعضای شورای مركزی انجمن گزارشی از عملكرد سال 
گذشته  ارائه داد و مجید عسگری مدیر حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی خراسان در سخنرانی خود 

خواهان تمركز و نقطه زنی...

برنامه ریزی ها باز هم جواب نداد

.......صفحه 4 

اســتــانــدار خــراســان رضــوی گفت: در راســتــای اجـــرای طرح 
بازآفرینی شهری، برنامه ریزی الزم برای اصالح زیرساخت های 

شهری اعم از حوزه زیربنایی و روبنایی...

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
بین المللی خراسان رضــوی گفت: فرایند پیگیری خسارت 
شرکت های ایرانی حادثه دیده در آتش سوزی گمرک اسالم قلعه 

افغانستان از شرکت های بیمه آغاز شده...

با برگزاری سومین جشن ساالنه

 انجمن فیلم سازان 
 انقالب اسالمی خراسان 

وارد دومین دهه فعالیت خود شد
عصر دیروز سالن 4 سینما هویزه مشهد میزبان 
انقالب  فــیــلــم ســازان  انجمن  میهمانان  و  اعــضــا 
اسالمی خراسان بود. در این مراسم كه با عنوان 
ضمن  شد،  برگزار  انجمن  ساالنه  جشن  سومین 
از  انجمن،  اعضای  سال  برگزیده  آثار  از  قدردانی 
بــه مراسم  مــربــوط  ــار  آث فیلم سازان ســازنــده  گــروه 
به  قــدردانــی  مشهد  در  سلیمانی  ســردار  تشییع 

عمل آمد. 
ــا حضور  ــه ب ــه گــــزارش قـــدس در ایـــن مــراســم ك ب
میهمانانی از نهادهای فرهنگی مشهد مانند معاون 
روزنامه قدس، مدیر حوزه  فرهنگی سپاه، سردبیر 
هنری، مدیران رسانه ای آستان قدس رضوی،  مدیران 
برگزار  دیگر  جمعی  و  اســالمــی  تبلیغات  ســازمــان 
شد، محمد مهدی خالقی یكی از اعضای شورای 
گذشته   ســال  عملكرد  از  گــزارشــی  انجمن  مركزی 
ارائه داد و مجید عسگری مدیر حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی خراسان در سخنرانی خود خواهان 
تحقق  بــرای  انقالبی  فیلم سازان  نقطه زنی  و  تمركز 

اهداف هنری انقالب اسالمی شد. 
فیلمساز شهید  فرزندان  این جشن همچنین  در 
دكتر حمید عقیلی جایزه ویژه تقدیر سال انجمن 
عضو  فیلمساز–پرستار  جــهــانــی  محسن  بــه  را 
رضا  از  مــراســم  ادامـــه  در  كــردنــد.  تقدیم  انجمن 
فارسی،  دی بی سی  اثر  تولید  دلیل  به  حاتمی وفا 
عدالت خواهانه  گزارش های  دلیل  به  تكافی  مریم 
در سیمای خراسان رضوی و سیدمحمد محمدی 
سرشت و علی سلمانی به دلیل ساخت مستند 

نفس خوار قدردانی شد. 
در این مراسم سید محمد جواد میری مدیر واحد 
انقالب  فرهنگی  جبهه  مطالعات  دفتر  فیلم نامه 
درســخــنــان خــود بــه ضـــرورت اهمیت هــویــت در 
بازخوانی  و  كــرد  تأكید  اسالمی  انقالب  سینمای 
یافتن  راهگشای  را  هویت  از  درســت  دریــافــت  و 

سوژه های ناب در این سینما دانست. 
گروهی  پــروژه  جوایز  مراسم  این  پایانی  بخش  در 
به  خــراســان  اسالمی  انقالب  فیلم سازان  انجمن 
هنرمندان سازنده  6 اثر از تشییع جنازه باشكوه 

سردار سلیمانی در مشهد اهدا شد. 
انقالب  فیلم سازان  انجمن  كــه  اســت  ذكــر  بــه  الزم 
اسالمی خراسان تشكلی مردمی و انقالبی است كه 
از سال ۱۳89 با اهداف انقالبی و تمدنی تشكیل شده 
و از جمله اهداف اصلی آن به وجود آوردن پیوندهای 
بزرگ  خــراســان  تمدنی  گستره  سینماگران  جمعی 

جهت تحقق اهداف انقالب اسالمی است.

خبرخبر
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راستای  در  گفت:  رضــوی  خــراســان  استاندار 
اجرای طرح بازآفرینی شهری، برنامه ریزی الزم 
برای اصالح زیرساخت های شهری اعم از حوزه 
ساکنان  توانمندسازی  و  روبنایی  و  زیربنایی 
شهرک شهید رجایی مشهد انجام  گرفته است 
و کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی این منطقه 

از حاشیه شهر برطرف می شود.
به گــزارش روابــط عمومی استانداری خراسان 
رضــوی، محمدصادق معتمدیان در نشستی 
با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با حاشیه 
شهر مشهد در محل استانداری اظهار کرد: 
کمبود  مجموع  مترمربع   96۰ و  ــزار  هـ  ۱۲۲
آموزشی،  مسکونی،  شامل  روبنایی  خدمات 
پــارک، ورزشــی، فرهنگی ـ هنری، گردشگری و 
درمانی در شهرک شهید رجایی مشهد است.

وی بیان کــرد: نیازهای درمانی شهرک شهید 
رجایی ازجمله مرکز جامع سالمت و مرتبط با 
طرح تحول سالمت باید شناسایی و مقدمات 
الزم برای تأمین آن ها فراهم شود. وی از مدیرکل 
ورزش و جــوانــان خــراســان رضــوی خواست با 
همکاری شهرداری مشهد زمین موردنیاز ورزشی 
در شهرک شهید رجایی را تأمین کند و در این 
زمینه احداث، تسطیح و تجهیز زمین ورزشی 

از  نفر  بهره مندی 4۰  گیرد. معتمدیان  انجام 
مشترکین گاز و شتاب بخشی به این عملیات، 
اصالح روشنایی معابر و استفاده از ۵۰۰ المپ 
جدید، رفع برخی اشکاالت در شبکه آبرسانی 
6 هزار مشترک و تسریع در اجرای سه شبکه 
فاضالب شهرک شهید رجایی مشهد را مورد 
تأکید قرار داد. معتمدیان برای توانمندسازی 
ساکنان شهرک شهید رجایی مشهد و ایجاد 
صندوق خرد کارآفرینی از معاونت هماهنگی 
امـــور اقتصادی اســتــانــداری خــواســت، هرچه 
اقتصادی  معین  منطقه  ــن  ای بـــرای  سریع تر 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  تــا  شــود  تعریف 
برنامه ریزی الزم برای  ساکنان آن شناسایی و 

بهره گیری مناسب از آن ها انجام گیرد.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز به هر 
خانوار از ساکنان شهرک شهید رجایی مشهد 
۵۰۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه اختصاص 
اعتبارات  محل  از  بهزیستی  و  داد  خــواهــد 
تبصره ۱6 قانون بودجه، تسهیالت اشتغال زایی 
پــرداخــت خواهد  ایــن منطقه  بــه ساکنان  را 
کــرد. همچنین باید طرحی مبتنی بر کاهش 
شاخص های  ارتقای  و  اجتماعی  آسیب های 

فرهنگی و اجتماعی منطقه تدوین شود.

استاندار تأکید کرد

رفع کمبود ۱۲۲ هزار مترمربعی خدمات 
روبنایی و زیربنایی شهرک شهید رجایی 

هیچ فعالیت صادراتی در مسیر راه آهن خواف-هرات صورت نمی گیرد

ریل گذاری بدون واگن!
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان 
رضــوی گفت: مسیر ریلی خــواف- هــرات به 
بهره برداری رسید اما هیچ فعالیت صادراتی در 
آنجا صورت نمی گیرد مگر اینکه صادرکننده 

برخی اقدام های غیرقانونی را انجام دهد.
به گزارش قدس آنالین، محمدحسین روشنک 
در خصوص تأثیر کرونا و تحریم ها بر صادرات 
استان عنوان کرد: نه کرونا در صادرات ما تأثیر 
گذاشته نه تحریم ها، تنها مشکل ما مسائل و 

دست اندازی های داخلی  است.
اتحادیه  عــنــوان مسئول  بــه  مــن  افــــزود:  وی 
صادرکنندگان و واردکنندگان و رئیس کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی استان می گویم کمتر از ۱۰ 
درصــد مشکالت صــادرات و واردات خراسان 

رضوی مربوط به تحریم ها می شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی با تأکید بر اینکه 9۰ درصد مشکالت 
در زمینه صــادرات و واردات، به امــور داخلی 
برمی گردد، ادامه داد: از جمله این موارد نبود 
زیرساخت های حمل ونقل است، ما در خراسان 

رضوی پس از ۲۰سال واگن مخصوص صادرات 
پول های  صادرکنندگان  اینکه  مگر  نــداریــم 
زیرمیزی کالن بپردازند تا بتوانند یک واگن کرایه 

و به آسیای میانه بفرستند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی با اشاره به مشکالت اساسی در صادرات 
در  اساسی  مسئله  چند  کــرد:  اظهار  استان 
میانه  آسیای  و کشورهای  صـــادرات خراسان 
استفاده  امــکــان  عــدم  جمله  از  دارد؛  وجـــود 
پیچیدگی  و  حمل ونقل  زیــرســاخــت هــای  از 
زیرساخت هاست. وی در پاسخ به این پرسش 
که بــهــره بــرداری از مسیر ریلی خــواف-هــرات 
چقدر در توسعه صادرات استان مؤثر بود، پاسخ 
ریلی خواف- از مسیر  بهره برداری  داد: هیچ 
هرات صورت نمی گیرد مگر اینکه صادرکننده 
اقــدام هــای غیرقانونی بــرای صـــادرات کاالیش 
انجام دهد. ما در این خصوص شکایت کرده 
و اتحادیه صادرکنندگان به اتاق بازرگانی نامه 
فرستاد و این مسئله تا شورای گفت وگو ادامه 

پیدا کرد اما هنوز جوابی دریافت نکرده ایم.

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد مناقصه عمومی خریداری چیلر تراکمی یکپارچه 
هوا خنک شبکه بهداشت و درمان مه والت را به شماره فراخوان 2099004688000020 از طریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1399/12/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1399/12/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 1399/12/25

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی- قرنی یک س�تاد مرکزی دانش�گاه علوم پزشکی و 

تلفن 52242035-051 می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 خریداری چیلر تراکمی یکپارچه هوا خنک شبکه بهداشت و درمان مه والت
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روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت نوین زعفران 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 7355 و 

شناسه ملی 10380231552
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1399/12/23درس��اعت12ظهرواقعدر
مش��هد،ش��هرکصنعتیتوسف��ازدوم
بل��واراندیش��ه،اندیش��ه6واح��د306

حضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخاباعضاءهیئتمدیرهجدید
صالحی��ت در ک��ه م��واردی س��ایر -2
مجم��ععمومیعادیبهطورفوقالعاده

میباش��د
هیئتمدیرهشرکت ع 9

91
24
79

آگهی دعوت به مجمع  عمومی
 فوق العاده شرکت نوین زعفران

 )سهامی خاص( به شماره ثبت 7355
 و شناسه ملی 10380231552

 
بدینوس��یلهازکلیهس��هامدارانشرکت
دع��وتم��یش��ودک��هدرجلس��همجم��ع
عمومیفوقالع��ادهمورخه1399/12/23
درس��اعت14بعدازظهرواقعدرمش��هد
،ش��هرکصنعت��یت��وسف��ازدومبلوار
اندیشه،اندیشه6واحد306حضوربهم

رسانند.
دستورجلسه:

1-اصالحماده15اساسنامه
2-س��ایرمواردیک��هدرصالحیتمجمع

عمومیفوقالعادهمیباشد
هیئتمدیرهشرکت ع 9

91
24
80

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت کشاورزی و 

تحقیقاتی بین الملل نوین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 15402 و شناسه ملی 

10380310316
 

بدینوس��یلهازکلیهس��هامدارانشرکت
دع��وتم��یش��ودک��هدرجلس��همجم��ع
عموم��یعادیبهطورف��وقالعادهمورخه
1399/12/23درس��اعت10صبحواقعدر
مش��هد،ش��هرکصنعتیتوسف��ازدوم
بل��واراندیش��ه،اندیش��ه6واح��د305

حضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخاباعضاءهیئتمدیرهجدید
صالحی��ت در ک��ه م��واردی س��ایر -2
مجم��ععمومیع��ادیبهطورف��وقالعاده

میباشد.
هیئتمدیرهشرکت ع 9

91
24
81

آگهی دعوت به مجمع  عمومی 
فوق العاده شرکت بین الملل نوین 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 15402 
و شناسه ملی 10380310318

 
بدینوس��یلهازکلیهس��هامدارانشرکت
دع��وتم��یش��ودک��هدرجلس��همجم��ع
عمومیفوقالع��ادهمورخه1399/12/23
درس��اعت16بعدازظه��رواقعدرمش��هد
،ش��هرکصنعت��یت��وسف��ازدومبلوار
اندیش��ه،اندیش��ه6واح��د305حضور

بهمرسانند.
دستورجلسه:

1-اصالحماده15اساسنامه
2-س��ایرمواردیک��هدرصالحیتمجمع

عمومیفوقالعادهمیباشد.
هیئتمدیرهشرکت ع 9

91
24
82

شهرداریجغتایبهاستنادمصوبهشورایاسالمیشهرجغتایدرنظرداردنسبتبهواگذاریامورات
عمرانی،آبیاریونگهداریفضایس��بزوخدماتشهریازطریقمناقصهکتبیبهشرکتهایواجدشرایط

اقدامنماید.
ل��ذامتقاضی��انم��یتوانندبهمنظورکس��باطالعاتبیش��ترواخ��ذاس��نادمناقصهوارائهپیش��نهاد
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شمارهتلفن45620299-051تماسحاصلفرمایند.
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 آگهی مناقصه عمومی



گفت وگو با فعاالن پرورش ماهی در خراسان شمالی

صنعت شیالتی که »خوراک ماهی« ندارد!
اقتصاد  کــه  شمالی  خــراســان  بــجــنــورد: 
ــاورزی اســــــت، عــــــاوه بر  ــ ــشـ ــ اولــــــش کـ
ظرفیت های گوناگون در بخش کشاورزی 
و بـــاغـــداری تــوانــمــنــدی هــای ویــــژه ای در 
پرورش ماهی های سردآبی و گرمابی نیز 

دارد.
با وجود اینکه ظرفیت پرورش ماهی در 
تولید  مــیــزان  از  بیش  شمالی  خــراســان 
بــازارهــای جدید  است شناسایی  کنونی 
و همچنین  اســتــان  ــارج  و خـ داخـــل  در 
ماهی  دادن  ــرار  ــ ق ــرای  ــ ب ــردم  مــ تــشــویــق 
در سبد غــذایــی خـــود مــی تــوانــد عــاوه 
بــر اشــتــغــال زایــی بیشتر مــوجــب رونــق 

اقتصادی پرورش دهندگان ماهی باشد.

نبود کارخانه خوراک ماهی »
ــده مـــاهـــی در  ــ ــن ــرورش دهــ ــ نــخــســتــیــن پ
خراسان بزرگ در گفت وگو با خبرنگار ما 
با بیش از ۳۴ سال سابقه در این صنعت 
را  شــیــات  بــزرگ تــریــن مشکل صنعت 
و  می کند  عــنــوان  ماهی  خـــوراک  تأمین 
می گوید: خراسان شمالی کارخانه ای برای 
تهیه خوراک ماهی ندارد و تهیه دان از 
استان های مجاور صورت می گیرد و این 
موضوع یکی از اصلی ترین مشکات این 

صنعت در استان به شمار می آید. 
استخر  ظرفیت  اینکه  بیان  بــا  ناظمی 
ماهی اش در شیروان حدود ۵۰ تن است، 
می افزاید: با توجه به گران شدن نهاده ها 
شمالی  خــراســان  متأسفانه  کــشــور  در 
نتوانست سهمی برای نهاده ها بگیرد و 
خوراک ماهی از استان های مجاور تأمین 
می شود و این موضوع سبب شده است 
تأمین  ــرای  ب زیـــادی  هزینه   تولیدکننده 
نهاده پرداخت کند؛ چراکه عاوه بر گران 
بودن نهاده، هزینه حمل  و نقل نیز به آن 

اضافه می شود.
در  ماهی  تولیدکنندگان  می افزاید:  وی 
این استان از استقبال کم مردم خراسان 
نهاده،  تأمین  ماهی،  مصرف  از  شمالی 
تسهیات باال، قیمت پایین و... ناراضی 
ایــن شغل ســود اقتصادی  زیــرا  هستند 

پرورش دهندگان  و  تولیدکنندگان  بــرای 
ماهی ندارد.

ناظمی می افزاید: بازار بنده در این چند 
ســال فعالیت، خــراســان رضــوی بــوده و 

تولیدات خود را در آنجا عرضه می کنم.
بر  ــا  ــرونـ کـ ــارت  خـــسـ خـــصـــوص  در  وی 
تولیدات ماهی نیز می گوید: با توجه به 
بیشترین  رستوران ها  و  هتلداران  اینکه 
متقاضی خرید ماهی هستند و از زمان 
شیوع کرونا نیز مدتی تعطیل بودند در 
ماهی  تولیدکنندگان  از  بسیاری  نتیجه 
در مدت  زمان شیوع کرونا خسارت های 

فراوانی متحمل شده اند.
وی با انتقاد از پوشش بیمه در صنعت 
پرورش ماهی هم می گوید: در سال های 
میلیون   6۰ بیماری  یک  اثــر  بر  گذشته 
تومان به ماهی های مزرعه بنده خسارت 
وارد شد که بیمه تنها 6 میلیون تومان 
خسارت پرداخت کرد و اکنون حدود 6 

سال است که سمت بیمه نرفتم.

افزایش قیمت نهاده »
در  ماهی  پرورش دهندگان  از  دیگر  یکی 
بجنورد افزایش قیمت نهاده برای پرورش 
ماهی را یکی از مشکات موجود عنوان 
می کند و می افزاید: در کنار این مشکات 

با گسترش شیوع کرونا در اواخر سال 98 
و در ایام نوروز متأسفانه تقاضا کاهش 
پیدا کرد و بازار شب عید ما را تحت تأثیر 

قرار داد. 
محسنی می گوید: قیمت ماهی برخاف 
ــرغ تغییری  مـ و  قــرمــز  گــوشــت  قــیــمــت 
نداشته و این در صورتی است که هزینه 
کارگر، حمل  و نقل، خرید بچه ماهی و... 
به عهده تولیدکنندگان این بخش است 

که سودی به همراه ندارد.

برداشت 2هزار و 500 تن ماهی»
ــان جــهــاد  ــازمــ مـــدیـــر امـــــور شـــیـــات ســ
ــیــز در  ــاورزی خـــراســـان شــمــالــی ن ــشــ ــ ک
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه 
افزون  بر 2۰7 تولیدکننده ماهی در استان 
مشغول فعالیت هستند، بیان می کند: با 
توجه به اینکه خراسان شمالی در شمال 
و بیشتر مناطق  واقع  شده  شرق کشور 
آن دارای آب  و هوای سرد است ظرفیت 
خوبی در زمینه پــرورش قــزل آال دارد، از 
این  رو پیش بینی می شود میزان برداشت 
و  به 2هــزار  استان  استخرهای  از  ماهی 

۵۰۰ تن برسد.
مصباحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا 
می گوید: شیوع ویروس کرونا این صنعت 

را همچون سایر صنایع و مشاغل تحت 
در  می شود  پیش بینی  و  داد  قــرار  تأثیر 
ســال جــاری بیش از 2۰ درصــد نسبت 
به سال های گذشته کاهش تولید داشته 

باشیم.
ــان جــهــاد  ــازمــ مـــدیـــر امـــــور شـــیـــات ســ
به مشکات  کشاورزی خراسان شمالی 
تولیدکنندگان این صنعت اشاره می کند 
و  نهاده  تهیه  گرانی،  بحث  می گوید:  و 
همچنین سخت گیری در اجرای قوانین 
مشکات  از  بخشی  توسعه،  و  ساخت 

تولیدکنندگان در این صنعت است.
وی می افزاید: برخی تولیدکنندگان که در 
سال های گذشته اقدام به ساخت مزرعه 
پـــرورش مــاهــی کــرده انــد و بـــرای تمدید 
پروانه بهداشتی خود به  نظام دامپزشکی 
به  متأسفانه  می کنند  مراجعه  اســتــان 
علت دستورالعمل های جدید دامپزشکی 
با مشکل تمدید مجوز مواجه می شوند.

مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد 
کــشــاورزی خــراســان شمالی به وضعیت 
ســدهــای اســتــان اشـــاره می کند و ادامــه 
از هشت سد  می دهد: خراسان شمالی 
میلیون  ذخــیــره ســازی 2۳۴  ظــرفــیــت  ــا  ب
از  ــا  امـ اســـت  بــهــره مــنــد   آب  مترمکعب 
آنجایی  که آب سدهایی چون شیرین دره، 
شیروان و اسفراین برای شرب است اجازه 

بهره برداری برای تولید ماهی را ندارد. 
مصباحی با بیان اینکه اکنون تنها از ۱۰ 
درصد منابع آبی استان در تولید آبزیان 
اســتــفــاده مــی شــود، مــی گــویــد: بــرخــی از 
قوانین بــرای ایجاد مــزارع پــرورش ماهی 
سختگیرانه است که بعضاً متقاضیان از 

ایجاد آن پشیمان می شوند.
ــرای ایــجــاد مزرعه  وی اظــهــار مـــی دارد: ب
پرورش ماهی در استان متقاضیان زیادی 
وجود دارد اما به علت اینکه در قوانین 
محل  دوری  جمله  از  سختگیری هایی 
طــرح از رودخــانــه وجــود دارد که هزینه 
از منابع آبی  بـــرد،  ــاال خــواهــد  ب را  اجـــرا 
استان بهره برداری الزم را در تولید آبزیان 

نداریم.

 طاق زارهای خراسان شمالی
 در معرض خطر خشکیدگی

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی 
خراسان شمالی از درگیر شدن طاق زارهای این استان به 

بیماری سفیدک طاق خبر داد.
متأسفانه  کـــرد:  اظــهــار  ایسنا  بــا  گفت وگو  در  ایــزانــلــو 
همه گیری این بیماری در طاق زارهای دست کاشت این 

استان در حال افزایش است.
وی افــزود: از آنجایی که شدت آلودگی در طاق زارهای 
دست کاشت این استان باالست و درمــان شیمیایی 
چندان پاسخگو نیست در نتیجه تنها راهکار مقابله با 
آن، کنترل های مکانیکی همچون هرس و قطع شاخه های 

آلوده است.
طــاق زارهــای دست  در  آلودگی  باید  داد:  ــه  ادام ایزانلو 
کاشت کنترل شود؛ چراکه طاق زارهایی که به طور خودرو 

رشد کرده اند در معرض خطر قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: این بیماری بر اثر یک قارچ به وجود 
آمده که تغییرات آب و هوایی عامل اصلی بروز آن بوده 
است و اگر نتوانیم آلودگی را در طاق زارها کنترل کنیم این 

طاق زارها در معرض خشکیدگی قرار می گیرند.
وی گفت: سطح طاق زارهای دست کاشت در خراسان 
شمالی ۳هزار هکتار است که تاکنون ۴۰۰ هکتار تحت 

کنترل درآمده است.

سفیر ارمنستان به خراسان شمالی 
سفر می کند 

بجنورد: استاندار خراسان شمالی از سفر سفیر کشور 
ارمنستان به استان در سه شنبه هفته جاری به استان 
هماهنگی  جلسه  در  شجاعی  داد.محمدعلی  خبر 
ایــن سفر  در  استان گفت:  به  ارمنستان  سفر سفیر 
بخش های  در  استان  ظرفیت های  و  توانمندی ها  باید 
مختلف صنعت، کشاورزی، ورزشی، فرهنگی، گردشگری 
عالی  آمـــوزش  و  علمی  و  انسانی  نیروی  توریستی،  و 

جمع بندی و ارائه شود.
شجاعی با تأکید بر اینکه نگاه به این سفر باید گروهی 
باشد، افزود: هدف اصلی از برگزاری این سفر فعال کردن 
بخش خصوصی استان است تا در ادامه اتاق بازرگانی و 
تاجران استان بتوانند با کشور ارمنستان مراودات تجاری 
بیشتری داشته باشند.وی با بیان اینکه مشکلی برای 
انجام امور بانکی در کشور ارمنستان وجود ندارد و نباید 
این فضا را از دست بدهیم، گفت: ایجاد دفتر نمایندگی 
تجاری خراسان شمالی در ارمنستان می تواند فرصتی 

برای انجام مراودات تجاری در استان باشد

نماینده مردم نهبندان و زیرکوه مطرح کرد

 گالیه از نبود زیرساخت
 فنی و ایمنی در مرز ماهیرود

نبود  از  گــایــه  بــا  سربیشه  و  نهبندان  مـــردم  نماینده 
زیرساخت فنی و ایمنی در مرز ماهیرود به ویژه در بخش 
منطقه ویژه اقتصادی گفت: نبود نظارت از دالیل این 
ضعف است.مصطفی نخعی در گفت وگو با مهر با اشاره 
به حادثه حریق در مرز ماهیرود در روزهای گذشته اظهار 
کــرد: پیش و پس از این حادثه حریق نسبت به عدم 
رعایت مسائل ایمنی در ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی 
هشدار داده بودم، متأسفانه در ماهیرود زیرساخت های 

الزم فنی و ایمنی برای اطفای حریق وجود ندارد.
نخعی با اشاره به اینکه فعالیت هایی در مرز در دو بخش 
ادامــه  ویــژه اقتصادی صــورت می گیرد،  پایانه و منطقه 
 داد: در پایانه زیرساخت هایی برای افزایش ایمنی فراهم 
شده است اما در منطقه ویژه اقتصادی بستر مناسبی 
برای اطفای حریق وجود ندارد.نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس با اشاره به اینکه ما باید نسبت به 
مسئولیت های اجتماعی خود پایبند باشیم، اظهار کرد: 
از امتیازاتی که در منطقه  نمی توان تنها به درآمدزایی 
ویژه داریم فکر کرده اما نسبت به مسئولیت های خود در 

خصوص افزایش ایمنی در آن منطقه بی تفاوت باشیم.
ارتقای ایمنی در  نخعی بیان  کــرد: علت مشکل عــدم 
ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی مسائل مالی و اعتباری 

نیست بلکه این موضوع به نبود نظارت ها برمی گردد.
یـــادآور شــد: در ایــن راستا نامه ای به بانک، رئیس  وی 
اقتصادی  ویــژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  دبیرخانه سازمان 
ارسال کردم و متذکر شدم حادثه اخیر آتش سوزی تعدادی 
از تانکرهای سوخت در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
)قطعه مستقر در مرز ماهیرود( ضــرورت توجه بیشتر 
به زیرساخت های فنی و ایمنی را بیش از پیش نمایان 
ساخته است.نخعی گفت: در ادامه از رئیس دبیرخانه 
سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی خواسته شد 
علت بی توجهی به ایجاد زیرساخت های فنی، ایمنی و 
اطفای حریق در این منطقه و نبود نظارت های کافی و مؤثر 

در این خصوص بررسی شود.
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شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

دوشنبه  11 اسفند 1399
   17 رجب 1442  1 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9478  ویژه نامه 3857 

پ
/9
90
32
28

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

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

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

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
91
15
51

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله ،نما 

سایبان پارکینک  ،خورده کاری 
درب وپنجره آبگرمکن 

09155184248

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

جوشکاری

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

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
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/9
90
33
17



روی خط حادهثروی خط حادهث خبرخبر
 کودک آزاردیده سبزواری 

عمل جراحی شد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار گفت: در این عمل جراحی انگشت پنجم پای راست 
این کودک به علت جراحت شدید قطع و انگشت چهارم 

وی حفظ شد.
ــزود: ایــن کــودک هم اکنون تحت  دکتر محمد بــاقــرزاده افـ

مراقبت شدید درمانی قرار دارد و حال وی مساعد است.
بــرای  مــشــاوره ای  و  روانپزشکی  ــدام هــای  اق گفت:  وی 
این  پای  اندام های  و  نیز در حال اجراست  کــودک  این 
کودک نیز که دچار جراحت شده بود با فیزیوتراپی های 
مــســتــمــر تــســکــیــن یــافــتــه اســت.بــنــا بـــرگـــزارش صــدا 
وسیما،این پسربچه هشت ساله هفته گذشته توسط 
مناطق شهرستان ششتمد  از  یکی  در  نامادری  و  پدر 
مورد شکنجه شدید قرار گرفته بود که اطالع رسانی به 
موقع و احساس مسئولیت همسایگان موجب دخالت 

بهزیستی و دادستانی و رهایی این کودک شد.

 کشف ۱۵ تن قند قاچاق 
در خراسان جنوبی

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: 
مأموران پلیس این واحد در بازرسی از یک کامیون، ۱۵ تن 
قند قاچاق بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال را کشف کردند.سرهنگ جواد بخشی به ایسنا گفت: 
مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال، هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محورهای مواصالتی به یک کامیون بنز مشکوک شدند و 

خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از 
این کامیون ۱۵ تن قند قاچاق بدون مجوز حمل را کشف 
کردند که ارزش ریالی کاالی قاچاق کشف شده بنا بر نظریه 
میلیون   ۸۰۰ و  یک میلیارد  بر  افـــزون  مربوط  کارشناسان 
ریال برآورد شده است.سرپرست پلیس امنیت اقتصادی 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر 
شده است که به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

 بروز یک حادثه در حوالی تربت حیدریه 

راننده خودرو سنگین میان 
شعله های آتش سوخت

کــیــلــومــتــر ۵ مــحــور  ــوزو در  ــسـ ایـ تــریــلــر و  ــورد  ــرخـ بـ
تربت حیدریه، رشتخوار موجب آتش گرفتن خودرو 

ایسوزو و سوختن راننده میان شعله های آن شد. 
ایمنی  آتــش نــشــانــی و خـــدمـــات  ــان  ــازمـ ــیــس سـ رئ
به  حادثه  ایــن  تشریح  در  تربت حیدریه  شــهــرداری 
صدا و سیما گفت: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ 
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی، تصادف تریلی 

و ایسوزو گزارش شد.
چوپانی افزود: در این حادثه راننده ایسوزو محبوس 
و ماشین وی در حال شعله ور شدن بود که همزمان 

عملیات اطفای حریق و نجات راننده آغاز شد.
اما  شــد،  اطفاء  اولیه  لحظات  در  حریق  گفت:  وی 
راننده در دم جان باخته بود و جسد بی جانش میان 

شعله های آتش سوخت.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تربت حیدریه افزود: کارشناسان پلیس راهور در حال 

بررسی علت حادثه هستند.

پایان تلخ یک مورد گازگرفتگی 
ــیــس اورژانــــــس تــربــت جــام گــفــت: یـــک نــفــر در  رئ
را  گازگرفتگی جان خود  اثر  بر  شهرستان صالح آباد 
بیان کرد: به دنبال تماس  از دست داد.علی لطفی 
با مرکز ارتباطات اورژانس تربت جام  مبنی بر اعالم 
نیاز به آمبوالنس، بالفاصله  یک مورد گازگرفتگی و 
به  صالح آباد  شهری  پایگاه  از  ــس  اورژان کارشناسان 

محل حادثه اعزام شدند.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: به محض رسیدن پرسنل 
 اورژانس و انجام ارزیابی های اولیه، با توجه به ایست قلبی
پیشرفته  قلبی ریوی  احیای  بالفاصله  بیمار  تنفسی 
)ماساژ قلبی، دارو درمانی و برقراری راه هوایی پیشرفته( 
آغاز و بیمار به  بیمارستان شهدا صالح آباد منتقل شد 

که با وجود تالش پرسنل اورژانس، فوت کرد.

عقیل رحــمــانــی: چهار فــرد کــه ســالح با 
و  ــورش شبانه  ی با  خــود حمل می کردند 
وحشتناک به یک بنگاه امالک در جاده 
سیمان اقدام به سرقت وجوه نقد کرده و از 

محل متواری شدند.
عـــدد ۲۱:۲۰ شب  ســاعــت  عــقــربــه هــای 
پراید  دستگاه  یــک  کــه  ــی داد  مـ نشان  را 
سفیدرنگ نبش خیابان کشمیری ۲ توقف 
کرد. در یک چشم به هم زدن چهار فرد 
آن ها  در دستان  که  در حالی  قوی هیکل 
یک قبضه سالح کالشینکف، یک قبضه 
سالح شبیه وینچستر، دیلم و چوب قرار 
داشت به سمت یک بنگاه امالک حمله ور 
شدند. در همین حال راننده پراید ۱3۲ هم 
در محل انتظار سارقان مسلح را می کشید 
تا پس از اجرایی شدن نقشه آن ها را از 

صحنه جرم فراری دهد.
مداربسته  دوربین های  بازبینی  در  آنچه 
به وضوح دیده می شد این بود که سارقان 
مسلح که سر و صــورت خود را پوشانده 
بــرای ایجاد رعــب و وحشت ابتدا  بودند 
با دیلم شیشه های ایــن واحــد صنفی را 
تخریب و به سمت یکی از مالکان بنگاه 
ــا وقــتــی با  امـــالک حمله ور مــی شــونــد، ام
مقاومت او روبه رو شده اند، با سالح سرد و 
چوب او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
می دهند تا جایی که قسمتی از گوش این 

فرد با ضربه سالح سرد آسیب می بیند.
گزارش قدس حاکی است، در همین حین 
فــردی که ســالح کــالش در دســت داشته 
اسلحه را مسلح می کند و با نشانه رفتن 
به سمت مالک بنگاه از او می خواهد هر 
چه پول دارد تحویل آن ها بدهد تا جانش 
در امان باشد،اما بازهم طعمه این سرقت 
مسلحانه تن به خواسته سارقان بی رحم 
نمی دهد تا اینکه یکی از متهمان با حمله 
بــا خـــود حــدود  کــه   بــه سمت مالباخته 
۱3 میلیون تومان وجه نقد داشته است، 
موفق می شود آن را از جیب کتش خارج 

و سرقت کند.
در حالی که افراد مسلح هر لحظه احتمال 
به  برسند،  سر  پلیس  مأموران  می دادند 

سرعت از محل متواری شدند و کمی بعد 
مأموران پلیس در محل حاضر شدند و 
پس از انجام تحقیقات اولیه، ماجرای این 
در  قضایی  مقام  به  را  مسلحانه  سرقت 

دادسرای انقالب مشهد منعکس کردند.
ــده بـــرای  ــرونـ ــــن اقـــــدام هـــم پـ در پـــی ای
پلیس  اخــتــیــار  در  تخصصی  پیگیری 
انتظامی  فــرمــانــدهــی  عــمــومــی  امــنــیــت 
ــا توجه  خـــراســـان رضـــوی قـــرار گــرفــت. ب
ــای  ــ ــدام هـ ــ ــرا اقـ ــاجــ ــ ــه حـــســـاســـیـــت م ــ ب
در  مسلح  سارقان  ردزنــی  و  شبانه روزی 
دستور کار قرار می گیرد تا اینکه در پی 
دیگر  و  مداربسته  دوربین های  بازبینی 
سارقان  تمامی  هویت  فنی،  بررسی های 
مسلح و مالک خودرو مورد استفاده قرار 

گرفته در سرقت هم شناسایی شد. چند 
ساعت بعد تالش بی امان پلیس نتیجه 
سارقان  از  یکی  اختفای  محل  و  داد  
مشهد  اطـــراف  روســتــاهــای  از  یکی  در 

شناسایی و به محاصره پلیس درآمد.
اطــالع مقام قضایی در  به  ایــن موضوع 
دادسرای انقالب مشهد رسید و دستور 
و  صـــادر  متهم  اختفای  محل  بــه  ورود 
پلیس در یک عملیات غافلگیرانه این فرد 
را که شنیده می شود در یک نزاع منجر 
تعقیب  تحت  و  داشته  قتل حضور  به 
دستگیر  را  بـــوده  نیز  قضایی  دســتــگــاه 
می کند و در پی این اقدام مأموران پلیس 
یک قدم به دستگیری چهار عضو فراری 

باند سرقت مسلحانه نزدیک تر شدند.

گانگسترها شناسایی شدند

حمله شبانه سارقان مسلح به یک بنگاه امالک 

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 30007230۵  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

اجــرای طرح  از  اسفراین  انتظامی شهرستان  فرمانده 
پاکسازی معدن آلبالغ با توقیف چهار دستگاه خودرو 

و دستگیری ۱3 نفر در منطقه پرکانلو خبر داد.
سرهنگ  مجید یگانه پور به باشگاه خبرنگاران گفت:  
در راستای تشدید اجرای طرح پاکسازی معدن آلبالغ 
همکاری  با  سنگ  غیرمجاز  برداشت  از  جلوگیری  و 
با  برخورد  طــرح  استان،  ویــژه  یگان  و  عملیات  پلیس 
به  آلبالغ  معدن  سنگ  غیرمجاز  برداشت کنندگان 

مرحله اجرا گذاشته شد.

ایـــن طـــرح مــوفــق به  بــیــان اینکه مـــأمـــوران در  بــا  وی 
ــگــاه خـــــودرو و دســتــگــیــری ۱3  تــوقــیــف چــهــار دســت
نــفــر از بــرداشــت کــنــنــدگــان غــیــرمــجــاز ســنــگ معدن 
شدند،افزود:خودرو های متخلف به دلیل نقض قانون 
مبنی بر برداشت غیرمجاز سنگ توقیف و به پارکینگ 

منتقل شدند.
اینکه  بیان  با  اسفراین  شهرستان  فرمانده انتظامی 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  بــرای سیر  متهمان 
امنیت عمومی  و  نظم  افــزود: مخالن  معرفی شدند، 

بدانند پلیس هرگز مجال عرض اندام و قدرت نمایی را 
به متخلفان نخواهد داد و با تمام توان برای برقراری 

نظم و امنیت شهرستان تالش می کند.

در پی اجرای یک طرح پلیسی صورت گرفت

بازداشت عامالن برداشت غیرمجاز از معدن آلبالغ

دوشنبه  11 اسفند 1399
   17 رجب 1442  1 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9478  ویژه نامه 3857 
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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
05

59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

90
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66

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

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
 / 

99
07

79
4

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ج
/9

91
22

86

به چند ویزیتور 
خانم جهت پخش

 روغن زیتون
 نیازمندیم 

09151312781

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

91
03

13

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44
ج

/9
90

92
07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

بازاریاب

تابلوسازی

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
ط
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17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

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 

ج
/9

90
97

23
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3 هزار سالمند در خراسان رضوی 
واکسن کرونا دریافت می کنند

 سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 3 هزار
سالمند در مراکز زیرپوشش این اداره کل واکسن کرونا 

دریافت می کنند.
سعید فیروزی در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به 
وزارت  و  بهزیستی  سازمان  میان  انجام شده  تفاهم 
واکسیناسیون  پزشکی،  آمــوزش  و  درمــان  بهداشت، 
بهزیستی  مراکز  در  مقیم  و  زیرپوشش  سالمندان 

کشور انجام می شود.
وی ادامه داد: این واکسیناسیون با اولویت سالمندان، 
بیماران روانی مزمن، معلوالن ذهنی و جسمی مقیم 
که  می شود  انجام  بهزیستی  نظارت  تحت  مراکز  در 

همراه آنان کارکنان این مراکز نیز واکسینه می شوند.
ــان رضـــــوی گــفــت:  ــراســ ســـرپـــرســـت بــهــزیــســتــی خــ
وزارت  و  بهزیستی  ســازمــان  مشترک  دستورالعمل 
بهداشت هنوز به این استان ارسال نشده و در روزهای 
واکسیناسیون  دستورالعمل،  ایــن  دریــافــت  با  آینده 

سالمندان آغاز می شود.
ــزار ســالــمــنــد در مــراکــز  ــون 3 هــ ــن ــزود: هــم اک ــ وی افـ
بهزیستی استان نگهداری می شوند که این تعداد به 
همراه کارکنان این مراکز برای واکسیناسیون، به 3 هزار 

و ۶۰۰ نفر می رسند.
مراکز  نفر در  هــزار  اکنون ۶  داد: هم  ادامــه  فــیــروزی 
نگهداری سالمندان، بیماران روانی و معلوالن ذهنی 
و جسمی مقیم هستند و بیش از ۱۱۷ هــزار نفر در 
خراسان رضوی دارای معلولیت هستند و در بهزیستی 

این استان پرونده دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

برنامه راهیان نور به صورت مجازی 
 و در بستر سامانه شاد 

برگزار خواهد شد
و پرورش خراسان رضوی در جلسه  مدیرکل آموزش 
گفت:   ۱4۰۰ ســال  ــور  ن راهــیــان  اردوهــــای  هماهنگی 
امسال برنامه راهیان نور به صورت مجازی و در بستر 

سامانه شاد برگزار خواهد شد.
اردوی  هماهنگی  جلسه  در  خــدابــنــده  قاسمعلی 
راهیان نور سال ۱4۰۰ ضمن تسلیت رحلت حضرت 
شهیدان  جــاریــه  صدقه  را  تربیتی  امــور  زیــنــب)س( 
رجایی و باهنر دانست و گفت: زحمات و تالش های 
مربیان پرورشی و تربیتی در چهار دهه پس از پیروزی 

انقالب اسالمی شایسته قدردانی است.
فعالیت های  گذشته  ســال  یــک  در  کـــرد:  اظــهــار  وی 
آموزشی و پرورشی نیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 
قرار گرفت و به یک بستر جدید به نام سامانه شاد 
منتقل شده است که این مهم یکسری آسیب ها و در 

کنار آن دستاوردهایی به همراه داشته است.
خدابنده با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
شایانی  کمک های  جامعه  فرهنگی  فضای  بهبود  به 
نموده است، تصریح کرد: ترویج این فرهنگ با رشد 
و  صداقت  اعتقاد،  ایمان،  تعهد،  مسئولیت پذیری، 
درستکاری در دانش آموزان عامل ارتقای اخالق مداری 

در جامعه است.
وی با بیان اینکه همه ساله شاهد اشتیاق و عالقه مندی 
فراوان دانش آموزان و خانواده ها برای شرکت در برنامه 
راهیان نور بوده ایم، تصریح کرد: این اشتیاق نشان از 
میزان اثرگذاری باالی این برنامه بر دانش آموزان دارد، 
این  از  بازگشت  از  روحیه معنوی دانــش آمــوزان پس 
اردوها کامالً محسوس است، امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا این برنامه به صورت مجازی و در بستر 
سامانه شاد با همکاری بسیج دانش آموزی و معاونت 
پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی 

برگزار خواهد شد.

 اهدای عضو به چهار بیمار 
زندگی دوباره بخشید

دانشگاه  پیوندی  اعضای  فــراهــم آوری  واحــد  مسئول 
بیمار  اعــضــای  اهـــدای  گفت:  مشهد  پزشکی   علوم 
مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب 
نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش وب دا، دکتر ابراهیم خالقی اظهار کرد: در 
از  عضو  اهـــدای  عمل  پنجمین  و  بیست  یــک هــزارو 
اهداکننده مرگ مغزی؛ محمدتقی صافدل ۶4 ساله 
که از ICU اعصاب بیمارستان شهید هاشمی نژاد به 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای 
دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل 
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
در  صــافــدل  محمدتقی  ــاد  ــده یـ زنـ کــبــد  افـــــزود:  وی 
بیمارستان منتصریه به آقای ۶۵ ساله ساکن مشهد 
پیوند و قرنیه های مرحوم صافدل برای پیوند به بانک 

چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
خالقی یادآور شد: قسمتی از پوست زنده یاد به بخش 
ارسال  پیوند  برای  امام رضا)ع(  بیمارستان  سوختگی 

شد.

 مراجعه به مراکز تشخیص کرونا 
در حال افزایش است

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: تعداد مراجعه کنندگان به مراکز 
منتخب تشخیص کرونا در خراسان رضوی در حال 
افزایش است و مهم ترین دلیل آن بی توجهی مردم به 

دستورالعمل های بهداشتی است.
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، دکتر محمدحسن درخشان افــزود: 4۱ مرکز 
منتخب جامع خدمات سالمت در مراکز زیرپوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خراسان رضوی آماده 
هرچه  کرونا  به  مبتالیان  تا  هستند  خدمت رسانی 

سریع تر روند درمان را طی کنند.
وی ادامه داد: مراکز منتخب جامع خدمات سالمت 
برای ارائه خدمت به بیماران کرونایی در نوبت عصر 
نیز فعال هستند و به هر بیمار که دچار عالئم کرونا 

باشد خدمت رسانی می کنند.
بیماران  بــرای  پی.سی.آر  و  رپید  مراکز تست  این  در 
و  ثبت  سامانه  در  کرونایی  بیماران  اطالعات  انجام، 
نسبت به آموزش و انجام تست رپید برای اطرافیان 

بیمار اقدام های الزم انجام می شود.
وی با بیان اینکه مراجعات مردمی در هفته آخر بهمن 
و هفته اول اسفند به مراکز تشخیص کرونا افزایش 
یافته است، افزود: استفاده از ماسک بین برخی افراد 
کمرنگ شده و با شب نشینی ها و شرکت در مجالس، 

فاصله گذاری اجتماعی را نیز رعایت نمی کنند.
درخشان ادامه داد: در اجرای طرح شهید سلیمانی 
ارائه  و  بیماران  شناسایی  زمینه  در  خوبی  اقدام های 
شده  انجام  آموزشی  و  معیشتی  مراقبتی،  خدمات 

است.

غرس۵۰۰ نهال در جشن بزرگ 
درختکاری و نذر درخت در فریمان

فریمان: همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی 
۵۰۰نهال مثمر در جشن بزرگ درختکاری ونذر درخت 
در شهرستان فریمان با حضور امام جمعه، فرماندار، 
نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی، تنی چند 

از مسئوالن و دوستداران محیط زیست غرس شد. 
قلی زاده، شهردار فریمان با اشاره به اهمیت درختان 
در محیط زیست گفت: بوستان جدید شهید چمران 
 در انتهای خیابان شهید چمران فریمان با مساحت
3 هکتار در منطقه کم برخوردار شهرستان افتتاح شد 
که در آینده فرایند توسعه ای خود را طی خواهد نمود.
از این ۵۰۰نهال درختان مثمر سنجد،  گفتنی است 
توت و بادام، تعداد۱۰۰نهال توت توسط خیران به این 

بوستان اهدا و به نیت شهدا غرس شد.

برنامه ریزی ها باز هم جواب نداد

مرغ 40 هزار تومانی هم پرید!
هاشم رسائی فر: چندین ماه است قصه 
مـــرغ و قــیــمــت هــای چــنــدگــانــه و نــایــاب 
شدن آن در بــازار همه را درگیر کــرده و 
هر روز داستان تازه ای از این حوزه مطرح 
مــی شــود حتی رســانــه هــا هــم ســر درگــم 
قبول  و  ببینند  را  خــروس  دم  مانده اند 
وعده های  به  دلخوش  یا  باشند  داشته 

متولیان باشند.
به جایی  اواخر حتی کارشان  این  مردم 
ــه بـــرای خــریــد مـــرغ چندین  ــده ک رســی
فروشگاه را باید بگردند و دست آخر یا 
مرغ گیرشان نمی آید یا مرغی می خرند 
با  کیلو  در هر  تومان  هــزار   ۱۰ گاهی  که 
 قیمت مصوب )2۰ هزار و 4۰۰ تومان (
مصوبات  و  نــرخ نــامــه هــا  دارد.  فــاصــلــه 
تنظیم بازاری هم انگار فقط روی کاغذ و 
برای همان صاحبان امضاهایشان مهم 
ایــن دستورها  از اجــرای  اســت و خبری 
نیست چون اگر جز این بود هم مرغ به 
وفور در بازار وجود داشت و هم قیمتش 

همان 2۰ هزار و 4۰۰ تومان می بود.

درج نرخ مصوب بی خاصیت»
ــکــه اگــــر در بــرخــی  ــن نــکــتــه جـــالـــب ای
فـــروشـــگـــاه هـــای مــــواد پــروتــئــیــنــی مــرغ 
و حتی  یافت شود  بسته بندی شــده ای 
روی بسته بندی آن قیمت مصوب وجود 
فــروشــنــدگــان  از  بعضی  بــاشــد  داشــتــه 
حاضر نیستند مرغ را به قیمتی که روی 
کنند  عرضه  مشتری  به  شــده  درج  آن 
قیمت  بسته بندی ها  همه  مدعی اند  و 
اما  دارد  تومان   4۰۰ و  2۰هـــزار  مصوب 

قیمتش این نیست!
موضوع  این  کردن  مطرح  با  شهروندی 
ضمن گالیه مندی از بازار نابسامان این 
روزهای بازار گوشت مرغ می گوید: برای 
خرید گوشت مرغ چندین فروشگاه که 
در همسایگی مان بودند، رفتم متأسفانه 
نتوانستم مرغ بخرم تنها جایی که مرغ 
را  داشت به من قیمت 2۷ هزار تومان 
قیمت های  بــا  قیاس  در  کــه  کــرد  اعــالم 
بــاالی  را  قیمت  کــه  قبلی   فــروشــنــدگــان 
منصف تر  بودند  گفته  تومان  هــزار   32

بود. 
وقــتــی از فــروشــنــده درخـــواســـت کــردم 
بــه مــن بــدهــد در کمال  دو عـــدد مـــرغ 
ــدم روی بــســتــه بــنــدی مــرغ  ــ تــعــجــب دی
و  تومان زده شده  قیمت 2۰هــزار و4۰۰ 
به فروشنده گفتم قیمت این مرغ گویا 
اعالم  دولــت  که  قیمت مصوبی هست 
کرده است که پاسخی جالب به من داد 
بــازار  در  موجود  مرغ های  همه  گفت  و 
بسته بندی شان خورده  روی  قیمت  این 
است اما ما همین مرغ را با قیمت 2۶ 
هزار تومان خریدیم چطور می توانیم به 

2۰هزار و 4۰۰ تومان بفروشیم؟

گشت در بازار مرغ»
ــازار  ب از شــرایــط  کــه  بــازدیــد میدانی  در 
نکات  به  مرغ در شهر مشهد داشتیم 

از  و یکی  برخورد کردیم  توجهی  جالب 
بنرهایی  چسباندن  مــوارد  عجیب ترین 
روی یــخــچــال بــرخــی فــروشــگــاه هــا بــود 
ــن بــنــرهــا تــصــویــر مــرغ هــای  کــه روی ایـ
دور  از  داشــت  وجــود  بسته بندی شــده 
مــرغ  از  پــر  یــخــچــال  نــگــاه می کنید  کــه 
اما وقتی داخل فروشگاه  دیده می شود 
اینکه  بـــدون  می بینید  را  بنر  مــی رویــد 
داخل یخچال از بیرون مشخص باشد! 
از فروشنده ها که سراغ مرغ را می گرفتیم 
بیشتر آن ها می گفتند مرغ تنظیم بازاری 
نداریم و قیمت هایی دادند که فاصله ای 
قابل توجه با مرغ تنظیم بازاری داشت!

نکته دیگری هم که خیلی به چشم آمد 
به جز برخی از نقاط آن هم به صورت 
سر  که  نقاطی  از  بسیاری  در  مــحــدود، 
بــازاری خبری نبود  زدیــم از مرغ تنظیم 
گوشت  خــریــد  فــروشــنــدگــان  بعضی  و 
می دادند  پیشنهاد  را  شده  قطعه  مرغ 
اعالم مسئوالن  اساس  بر  که  موضوعی 

غیرقانونی است!
مرغ  گوشت  داستان غیب شدن  وقتی 
از بازار را از یک فروشنده پرسیدم پاسخ 
طعنه آمیزی داد و گفت: داستان گوشت 
مــرغ تــا وقتی کــه دســت افـــراد خــاص و 
مافیایی اداره شود همین است این برای 
این  بــا  کشور  کــل  نیست  تنها  مشهد 

معضل مواجه اند!

 تدوین شیوه نامه »
نظارت بر تولید و عرضه مرغ 

ــن اوصــــاف رئــیــس ســازمــان  بــا هــمــه ایـ
جــهــاد کـــشـــاورزی خـــراســـان رضـــوی در 
نظارتی  اجرای شیوه نامه  از  مصاحبه ای 
اورانی  بــازار مرغ استان گفته است.  بر 
تولید  بر  نظارت  شیوه نامه  مدعی شده 

و عرضه گوشت مرغ در شهرستان های 
ــد و پــایــش  ــدف رصــ ــا هــ ــتـــان بـ ــن اسـ ــ ای
برخورد  و  نهاده ها  توزیع  جــوجــه ریــزی، 

قاطع با متخلفان تدوین شده است.
گروه های  گفته  ایرنا  با  گفت وگو  در  او 
بازرسی با فوریت برای بررسی وضعیت 
حـــوزه تولید و عــرضــه گــوشــت مــرغ در 
شــهــرســتــان هــا و اجـــــرای دقــیــق مــفــاد 
ــار و  ــا آمــ شــیــوه نــامــه فــعــال مــی شــونــد ت
اطالعات و نحوه عملکرد در این بخش 

بهنگام منعکس شود.
در کشتارگاه ها باید ناظرانی از طرف مدیر 
مستقر  شهرستان ها  کــشــاورزی  جهاد 
شوند و بررسی دقیق روی ورودی مرغ به 
کشتارگاه ها و میزان گوشت استحصالی 
و تحویل شده به مباشران اداره صنعت، 

معدن و تجارت اعمال گردد.
ــاورزی  ــشــ ــ رئـــیـــس ســــازمــــان جـــهـــاد ک
ــدعـــی شــــده ۱۰۰  ــان رضـــــوی مـ ــراســ خــ
درصــد نــهــاده هــای مــورد نیاز مــرغــداران 
ابتدای  از  سویا  کنجاله  و  ذرت  شامل 
ــان تــأمــیــن شــده  ــان امــســال در اســت ــ آب
تمامی مرغداران  اســاس  ایــن  بر  اســت. 
درصــد   ۱۰۰ شــدنــد  مــوظــف  آذر   ۱۵  از 
قیمت  با  را  خــود  تولیدی  گوشتی  مــرغ 
قیمت  و  کنند  عرضه  بـــازار  بــه  مصوب 
گوشت گرم مرغ نیز برای مصرف کننده 

هر کیلوگرم 2۰4 هزار ریال است.
اورانی ادامه داد: ۷ میلیون و ۵42 هزار 
ماه  دی  طی  جوجه ریزی  قطعه   ۸۷2 و 
امسال در استان انجام و به طور متوسط 
روزانه 2۵۰ هزار قطعه مرغ کشتار شده 

است.
وی قیمت مرغ زنده در خراسان رضوی 
را به ازای هر کیلوگرم حداقل ۱44 هزار 
ریال و حداکثر ۱۶2 هزار ریال ذکر کرد و 

گفت: میانگین قیمت مرغ زنده در این 
کمتر  کشور  استان های  دیگر  از  استان 

است.

 هشدار جدی به »
برهم زنندگان بازار مرغ گوشتی 

خــراســان  حکومتی  تــعــزیــرات  مــدیــرکــل 
زنندگان  برهم  به  با هشدار  نیز  رضــوی 
بازار مرغ گفت: برخورد قاطع در انتظار 
دالالن و برهم زنندگان بازار مرغ استان 

به ویژه مشهد است.
سید مرتضی مدنی فدکی مدعی شده 
هم اکنون قیمت مرغ در خراسان رضوی 
اســت  تــومــان   4۰۰ و  ــزار  هـ  2۰ کیلویی 
عنوانی  هــر  بــا  قیمت  ــن  ای از  تخطی  و 
شرایط  در  مــی شــود.  محسوب  تخلف 
عده ای  نیست  زیبنده  اقتصادی  جنگ 
با  نــدارنــد  تولید  در  نقشی  که  سودجو 
التهاب آفرینی در بازار مرغ، کام مردم را 
تلخ کنند از این رو با همه اخاللگران با 

قاطعیت برخورد می شود.
او همچنین به این نکته اشاره کرده که 
از استان  خروج مرغ زنده به هر نحوی 
تا اطالع ثانوی ممنوع و قطعه بندی مرغ 
بــا متخلفان از این  هــم خــالف اســت و 

قانون برخورد قاطع می شود.
نرخ نامه های  به  باتوجه  و  ایــن  وجــود  با 
ــه ســــــازمــــــان حـــمـــایـــت  ــ ــ ــدی ک ــ ــ ــدی ــ جــ
در  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
خصوص گوشت مرغ قطعه شده اعالم 
نموده و قیمت هایی که بعضاً به 4۰ هزار 
تومان در هر کیلو هم نزدیک شده است 
چنانچه قیمت مرغ در بازار ساماندهی 
ــه نــظــر نــمــی رســد کــه در  نــشــود بعید ب
روزهای آینده شاهد قیمت های باالتری 

در این حوزه باشیم.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
بین المللی خراسان رضوی گفت: فرایند پیگیری خسارت 
شرکت های ایــرانــی حــادثــه دیــده در آتــش ســوزی گمرک 
شده  آغــاز  بیمه  شرکت های  از  افغانستان  اسالم قلعه 
است.ابراهیم عطایی در گفت وگو با ایرنا افــزود: گرچه 
طرح و بررسی خسارت ها آغاز شده اما این روند هنوز وارد 

مرحله مطالبه و چالش های مالی مرتبط نشده است.
وی مجموع کامیون ها و تانکرهای سوخت آسیب دیده 
در حادثه اسالم قلعه افغانستان را به طور تقریبی 2 هزار 
دستگاه ذکر و بیان کرد: بر اساس این ارزیابی تقریبی 
تعداد خودروهای باری و تانکر آسیب دیده با مالکیت 
ایرانی در آن حادثه حدود ۵۰ دستگاه بوده است. عضو 

حمل ونقل  شرکت های  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
بین المللی خراسان رضوی ادامه داد: مالکیت بیشترین 
حجم کاالها و سوخت در حال حمل توسط خودروهای 
بــاری سنگین آسیب دیده در آتش سوزی گمرک مرزی 
افغانستان متعلق به بازرگانان شرکت های تجاری و باربری 

ایران است.

خبرخبر
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 1 خ ا ت و ن   ك ن و ا ن س ي و ن
 2 ر ي ب ا ن د   ر ج م   ب ا ب ا
 3 ا ر   ت ا ر ك   ه ا ت   ل ا م
 4 ط و ل   ل ا ل ه   د ي د   ل ه
 5 ي ا ه و   ز ر ي ن ه ر و د   پ
 6   ن ا ح ق   ا ت و   و ا د ا ر
 7 س   ت د ي ن   ر ي س ك   ر س ا
 8 ي ك   ت ا ش و   د ر س ت   ب ن
 9 س ر ك   م و ا د   ت ي ر ك   ي
 10 م ت ر ي ك   ك ل م   ن ا س خ  
 11 و   ك و ر و س ا و ا   م ر ا م
 12 گ ز   م د ل   ك ش ي ك   ي ك ه
 13 ر ي ب   ن ي ش   ك م ا ن   س ا
 14 ا ب ا ن   م ر ز   ا ش ت ه ا ر
 15 ف ا ر ي ن ه ا ي ت   ت ج ا ر ت
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۱. به نام آن که او نامی نــدارد /... سربرآرد 
پیری  دوران  آغــاز  نشان  مو  در  ظهورش   .2
است- یخ بسته - کامیون ارتشی 3. انباشته 
روی هــم- »تفنگ« است در گویش جنگاور 
عصایی شکل  حــرف  حمله بردن 4.  لندنی- 
بلند  چــوب  یک  شامل  الفبا- جنگ افزاری 
ماندگی ۵. هریک  بــوی  آمــاس-  پیکان دار- 
بانکی  وام   - گویند  را  شانه  شاخه های  از 
تعمیرات واحــد مسکونی ۶. کشت به امید 
 خدا- پیشوند یونانی معادل ده- پراکنده شده 
۷. کافی- نومید- نرم افزار باسابقه تحت داس در 
 امر مدیریت فایل ها- نژاد اکثریت مردم تایلند 
۸. هوس آبستن- مشت را نمونه آن می دانند- 
کله مورچه-  گــوارا 9. خواستن- کشور چای 
سپاس  ــار-  ــ روزگ و  عصر  رایحه ۱۰.  معدن- 
شیرین- دلیل و علت ۱۱. زنگی در ساعت های 
قدیمی- نوعی پارچه کشی ۱2. نیم تنه مردانه- 
از ادات شرط- دیوار غیرقابل نفوذ- جیحون 
ــیــداری ۱4. درخــت  ــرحــرف- قـــرض- ب ۱3. پ
بی بصیرت  اللــه-  گیاه  علمی  نــام   تسبیح- 

۱۵. اثری از »دانیل دوفو« نویسنده انگلیسی 
که لقب »پدر رمان انگلیسی«را  از آن خود کرد

علی شریعتی  دکتر  از  اثـــری  ــح شــده-  ذب  .۱
انــبــار غله – مسیحی  عـــدد دورقـــمـــی-   .2
و  ایـــــــران  در  مــشــتــرک  رودخــــــانــــــه ای   .3
بـــر روی بدنش  کـــه  ــی  اســب افــغــانــســتــان- 
خواسته  و  حــاجــت  دارد-  ــز  ریـ  خـــال هـــای 
4. نوعی باالپوش- سرزمین- هدف تیراندازی 
۵. حسن شهرت – جنگل – هزارکیلو ۶. سالح 
زیرخاکی- کالم- پرنده زیبای دیار هندوستان 
پرهیزکاری- عضو  خــودش-  روی  ۷. حرفی 
تلفنی  مــیــوه  گـــیـــاه-  غــــذای  و   تــأمــیــن آب 
ــاق و فربه  ــی- مــیــان تــهــی- چـ ــای ۸. روشــن
رسمی  خــبــرگــزاری  پــرســش-  ادات  از   .9
به  مضر  زدنـــی  انتخاباتی-  عقیده  لیبی- 
سرزمین  اضافه بار-  هم جنس-   .۱۰ سیگار 

کــروات سال های  مربی  تــیــرانــداز-   - بلقیس ۱۱. رخسار 
پیش تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان ۱2. اثری پــرآوازه 
پسوند  و خــطــابــه-  وعـــظ  کــرســی  ویــلــیــام شکسپیر-  از 
 توختن ۱3. ارزش و احترام- واحــدی درزمــان- رسواشده 
۱4. گاز نادر تبلیغاتی- از پدیده های مخرب جغرافیایی که 
به آن زمین لغزه هم می گویند- ماه دوگانه قمری ۱۵. روز 

حساب- نوبت و دفعه

  افقی

  عمودی

روند اداری آغاز شد

مطالبهخسارتتجارایرانیدرحادثهاسالمقلعه
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