
مرگ خاموش یک قنات در نبود اعتبارات الیروبیفروش اجباری لوازم یدکی توسط یک شرکت خودروساز!
قنات روستای »بنی تاک« سرچشمه ایجاد 300 شغل استبا بازرسی سرزده مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی لو رفت

خراسان رضوی  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
ــه صـــــورت مـــیـــدانـــی و  ــه بـ ــه روز گــذشــت کـ
لوازم  فــروش  بــازار  موضوع های  نامحسوس 
و سبک مشهد  یدکی خودروهای سنگین 
را مورد بررسی قرار داد، حین بازدید از یک 
یک  یدکی  قطعات  فــروش  رسمی  نماینده 

شرکت شناخته شده ...

و جمعیت  خانوار  با 500  بنی تاک  روستای 
باالی 2هزار نفر در 45کیلومتری شهرستان 
روســتــاهــای  از  یکی  و  دارد  قـــرار  صــالــح آبــاد 
گردشگری و کوهپایه ای این شهرستان است. 
قنات آن قدمت چندصدساله و آب زیادی 
داشته و بسیار شیرین و خوشگوار است اما 

این روزها ... .......صفحه 4.......صفحه 3

دردسرمعایناتپزشکیدریافتگواهینامه!
 مدیر امور دام جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی از تعطیلی ۱۹۵واحد 
دامپروری خبر داد

وقتی  پرواربندی 
نمی صرفد

 یک مسئول  
در خراسان شمالی خبر داد

اخطار به ۵۰ دستگاه دولتی 
برای مصرف زیاد برق

.......صفحه 4

.......صفحه 2 

به میزبانی استاندار 
خراسان رضوی صورت گرفت

 نشست مشترک 
وزرای کشاورزی 

ایران و عراق در مشهد

مشهد 3 میلیونی و فقط 13 پزشک معتمد راهنمایی و رانندگی

.......صفحه 2 

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
در حال حاضر ۱۹5واحد دامپروری خراسان رضوی تعطیل اند 
که بیشتر آن ها واحدهای پــرورش دام سبک هستند.احمد 

داوطلب ...

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت برق خراسان شمالی 
از صدور اخطاریه برای بیش از 50 اداره دولتی برای مصرف 
زیاد برق خبر داد.صدقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 

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

جمهوری اسالمی  کشاورزی  وزرای  مشترک  نشست 
ــراق، بـــه مــیــزبــانــی اســـتـــانـــدار  ــ ــ ــور عـ ــران و کـــشـ ــ ــ ایـ
عمومی  روابــط  گــزارش  شد.به  برگزار  خراسان رضوی 
کاظم  مشترک  نشست  خراسان رضوی،  استانداری 
اسالمی  جمهوری  کــشــاورزی  جهاد  وزیـــر  ــاوازی؛  خــ
وزیر کشاورزی کشور  الخفاجی؛  و محمدکریم  ایران 
استاندار  معتمدیان؛  محمدصادق  حضور  با  عــراق 
خراسان رضوی در خصوص بررسی راهکارهای توسعه 
محل  در  کشاورزی،  حــوزه  در  مشترک  همکاری های 
دفتر استاندار برگزار شد و طرفین به بحث و تبادل نظر 
این  از  پرداختند.استاندار خراسان رضوی در بخشی 
فــراوان استان اظهار  نشست با تشریح ظرفیت های 
لحاظ  از  کشور  استان  دومین  خــراســان رضــوی  کــرد: 
 جمعیت، چهارمین استان کشور از نظر مساحت و

.......صفحه 2  ۸۳5 کیلومتر مرز مشترک با ...

پنجشنبه  20 خرداد 1400

 29 شوال 1442  
 10 ژوئن2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9548  
ویژه نامه 3927 

این شهرداری در نظر دارد تعدادی از مغازه های سطح شهر خود را از  طریق مزایده ، بصورت 
اجاره یك ساله واگذار نماید.  لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر  به 

شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 57332250 داخلی 5)امور مالی( تماس حاصل فرمایند. 
میر بیدختی شهردار بیدخت

آگهی  مزایده ) نوبت اول( 
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 جلسه مجمع  عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت تعاونی بهارستان امید چناران  در ساعت  18  روز 
چهارشنبه  1400/04/10  در  محل  فرهنگسرای مصلی نژاد  به آدرس  مشهد  بین هنرستان 1 و 3  سالن 
همایش فرهنگسرای مصلی نژاد   برگزار  می گردد  از کلیه  63 نفر  اعضای  شرکت  تقاضا می گردد  جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند .
اعض��ای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند ح��ق  رای  خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء  وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای   و 

هر شخص غیر عضو تنها یک رای  خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی باید از س��اعت 8  الی  14     روزهای ش��نبه 22 خرداد 1400 و یکشنبه 23 
خرداد  و دوشنبه 24 خرداد  به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تائید وکالتنامه های مزبور 

توسط  مقام مجاز،  برگه ورود به مجمع   برای فرد نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه  : 

1- انتخابات هیئت مدیره اصلی و علی البدل وبازرس  برای مدت  3سال 
2-طرح و اصالح نقشه و تقسیم بندی قطعات  با  رعایت حریم های قانونی 

3- تعیین تکلیف اعضایی  که زمین ندارند
4- اصالح ماده 7 و افزایش تعداد سهامداران از 63 سهم  به  1812  سهم 

5- تایید صورتهای مالی سال 99 و تصویب بودجه  سال  1400 
ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی  شرکت موظفند از تاریخ انتشار این اگهی حداکثر به 

مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند .
هیئت مدیره شرکت تعاونی بهارستان امید چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  
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 جلس��ه مجمع  عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی بهارس��تان امید چناران  در س��اعت  17  روز چهارش��نبه  
1400/04/10  در  محل  فرهنگسرای مصلی نژاد به آدرس  مشهد بین هنرستان 1 و3  سالن همایش آریو 
مصلی نژاد برگزار  می گردد  از کلیه  63 نفر اعضای  شرکت  تقاضا می گردد  جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند .
اعض��ای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند ح��ق  رای  خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء  وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای   و 

هر شخص غیر عضو تنها یک رای  خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی باید از س��اعت 8  الی  14  روزهای ش��نبه 22 خرداد 1400 و یکش��نبه 23 
خرداد  و دوش��نبه 24 خرداد  به محل دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تائید و کالتنامه های 

مزبور توسط  مقام مجاز ،  برگه ورود  به مجمع   برای فرد نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه  : 

1 – طرح و تصویب اساسنامه جدید ابالغی از سوی وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی  
2-  طرح و اصالح  ماده 24  افزایش یا اصالح  اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و  اعضای علی البدل 

3- طرح  و اصالح ماده 26  نحوه دعوت اعضا به مجامع عمومی 
4- طرح و اصالح ماده 5 ، مبنی بر تمدید مدت تعاونی 

5- طرح و اصالح  ماده 12 شرایط  اختصاصی عضویت و نحوه لغو عضویت 
 هیئت مدیره شرکت تعاونی بهارستان امید چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده
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  جلس��ه مجمع عمومی س��اعت 16 مورخ ش��نبه  
1400/04/12 درمح��ل دبس��تان طالقانی واقع 
درفریمان خیابان ام��ام خمینی جنب مخابرات 
برگزارمیگردد. چنانچه حضورعضوی درمجمع 
عمومی میسرنباش��د میتواند به عضو دیگری 
وکالت دهد که دراین صورت تعدادآراء وکالتی 
هرعضو3 رای وغیرعضو یک رای خواهدبود.                                                  
ضمن��ا اعض��ای محترم میبایس��ت جه��ت ثبت 
وکالتنامه ش��خصا به تعاونی تا 24 ساعت قبل 

ازبرگزاری جلسه مراجعه نمایند.
ضمن��ا اعضای محترم که تمایل دارندبه عنوان 
بازرس کاندیداش��وند با دردست داشتن کپی 
شناس��نامه وکارت ملی درساعات کاری شرکت 

مراجعه نمایند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیئت مدیره وبازرسین 
2-طرح و تصویب صورت حسابهای مالی شرکت 

درسال های 1398 و 1399                               
3-تصویب بودجه سال 1400

4-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت         
 باتشکر  -  هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف 

فرهنگیان  فریمان

  آگهی مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 

فریمان)نوبت اول(   
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2722کد انتخاباتی:



مشهد 3 میلیونی و فقط 13 پزشک معتمد راهنمایی و رانندگی

دردسرمعایناتپزشکیدریافتگواهینامه!
هاشم رسائی فر: حتماً تاکنون برای تمدید 
اعتبار گواهی نامه رانندگی سروکارتان به 
که  است. جایی  افتاده  پیشخوان  دفاتر 
فرد پس از پایان زمان اعتبار گواهی نامه 
ــجــا مــراجــعــه کـــرده  ــنـــدگـــی اش بـــه آن رانـ
تــمــدیــد در نظر  ــرای  بـ و مــراحــلــی را کــه 
گواهی نامه  تا  می نماید  طی  را  گرفته اند 

جدید برایش صادر شود.
دفاتر پیشخوان پس از  پرکردن یکسری 
و  آن  نمودن  کتبی  و  اطالعات شخصی 
نیز دریافت انواع و اقسام تعرفه از جمله 
دیرکرد زمان تمدید برای هر سال 25هزار 
تومان! )فلسفه این بند از مراحل تمدید 
را هنوز هیچ فردی نمی داند که برای دیر 
که  گواهی نامه  زمان  تمدید  کردن  اقــدام 
شاید در این مدت یک بار هم رانندگی 
نکرده، باید جریمه پرداخت کند!(  فرد 
نزد  چشم  معاینات  بـــرای  را  متقاضی 
پزشک معتمد می فرستند. داستان امروز 

ما قرار است از اینجا شروع شود.
اول  رانندگی ام  گواهی نامه  تمدید  بــرای 
پیشخوان  ــر  ــات دف از  یــکــی  راهـــی  صــبــح 
مراحل  اینکه  از  پــس  و  شـــدم  مشهد 
اولیه در دفتر  پیشخوان به اتمام رسید 
متصدی آنجا اعالم کرد باید برای مرحله 
آخر و جهت معاینات چشمی به مطب 
و  راهــنــمــایــی  پــزشــکــان معتمد  از  یــکــی 

رانندگی مراجعه کنم.

نارضایتیمردمازعملکردبرخیاز»
پزشکانمعتمد!

بر  کــه  فهرستی  در  پــزشــک  مــطــب   13
تابلوی اعالنات دفتر پیشخوان سنجاق 
شــده بــود بــرای ایــن موضوع در معرض 
دید مراجعان قرار گرفته بود. نزدیک ترین 
مطب پزشک معتمدی که در آن فهرست 
ــی خیابان  بـــرای حــوال وجـــود داشـــت و 
بود  گرفته شده  نظر  در  امام خمینی)ره( 
را انتخاب کــردم و راهــی شــدم. به محل 
آدرس که رسیدم خانم جوانی پیش از ما 
آنجا بود، تابلویی که باالی ورودی نصب 
طی  نشان دهنده  مضمونش  بــود  شــده 

مراحل معاینات چشمی 
گــواهــی نــامــه  متقاضیان 
آنجا  امــا  رانندگی اســت، 
بسته بود. از آن خانم در 
ــورد بــســتــه بــودن مطب  مـ
این  پــاســخ  کــه  پرسیدیم 
روزی  ــد  گـــویـــا چــن بـــــود، 
می شود که دکتر نیست! 
گفته بودند امروز می آید، 
ــمـــاس گــرفــتــم  مـــن کـــه تـ

آمدند   10 ساعت  تا  اگــر  گفتند  من  به 
این  آمــد!  نخواهد  دکتر  وگرنه  هیچ  که 
صحبت ها را آن خانم با لحنی معترضانه 
اینکه  از  بود  و حسابی شاکی  می گفت 
چگونه می شود پزشکی که مورد اعتماد 
نهادی انتظامی مثل راهنمایی و رانندگی 
است این گونه  نسبت به وقت و شرایط 

کار مردم بی توجه باشد؟

فرصتشلوغیبرایجوالنکرونا»
درمطبپزشکمعتمد!

گرفتن  نیم ساعتی معطل  ایــن حــال  با 
فاصله  ــن  ایـ در  و  ــدم  شـ قطعی  پــاســخ 
زمــانــی چند نفر دیــگــری هــم آمــدنــد و 
مثل ما معطل شدند، اما خبری از آقای 
دکتر نشد . سرانجام همانی شد که آن 
از ساعت 10  خانم می گفت، دکتر پس 

و تا حوالی ساعت 10:30 
ناچار  و  نیامد   نیامد که 
نیمه تمام  کار  اینکه  برای 
 12 آدرس  بــقــیــه  نــمــانــد 
نگاهی  را  دیــگــر  مــطــب 
انداختیم که قرار شد به 
مطبی در خیابان قائم در 
مراجعه  ســیــدی  منطقه 

کنیم. 
ساعت حدود 11 به آنجا 
رسیدیم پیش از ما 20 نفری آمده بودند 
و منشی دکتر اسامی آن ها را یادداشت 
بود. مطب فضای کوچکی داشت  کرده 
در  مراجعه کنندگان  از  زیــادی  تعداد  و 
راه پله ها ایستاده بودند. فضا برای انتشار 
ویروس کرونا جان می داد و درگیر کردن 
دست کم 30 -20 نفری که در آنجا حاضر 

بودند.
دکتر طبق برنامه قرار بود ساعت 9 شروع 
به کار کند اما ساعت از 11 گذشته و هنوز 
نیامده بود و منشی مدعی بود دکتر در 
و  اعــتــراض  دارد. صــدای  جلسه حضور 
تماس های مکرر منشی آقای دکتر سبب 

شد سروکله پزشک معتمد پیدا شود.
فهرست مراجعان به 30 نفر رسیده بود 
و جای سوزن انداختن در مطب، راهرو و 
راه پله ها نبود! دکتر ویزیتش را که شروع 

شدند  معاینه  کــه  نفری  دو  یکی،  کــرد 
دستگاه کارتخوان مطب به مشکل خورد 
و این بار صدای اعتراض حاضران بیشتر 
شد و دکتر کــارش را رهــا کــرد و معطل 
راه اندازی دستگاه کارتخوان شد تا اینکه 
پس از 15 یا 20 دقیقه کارتخوان راه افتاد 
در  گرچه  گرفته شد!  از سر  معاینات  و 
فواصل مختلف باز هم این مشکل برای 
کــارتــخــوان مطب آقـــای پــزشــک معتمد 
دوبــاره  مراجعه کنندگان  و  می آمد  پیش 

شاکی می شدند.
ازدهــام و شلوغی مطب در شرایطی که 
ماسک  حتی  مراجعه کنندگان  از  برخی 
هم نداشتند، داستان مراجعه به پزشک 
معتمد راهنمایی و رانندگی برای معاینات 

چشم را پرماجراتر می کرد.

چراهایبیپاسخ»
ــنــد مــشــهــد با  ــکــه در شـــهـــری مــان ــن ای
3میلیون نفر جمعیت چرا تنها 13مرکز 
برای مراجعان معاینات رانندگی در نظر 
گرفته شده است و نکته دیگر اینکه چرا 
رعایت  عدالت  مراکز  این  پراکندگی  در 
نشده و در بولوار پیروزی در فاصله کمتر 
از یک کیلومتر دو مرکز وجود دارد و در 
منطقه قاسم آباد با حدود یک میلیون نفر 
جمعیت ساکن )قاسم آباد و الهیه( یک 

مرکز وجود دارد .
پــرســش دیــگــر ایــنــکــه چـــرا پــزشــکــی که 
که  مــی آورد  به دست  را  امتیازی  چنین 
این خدمت را به دوایر دولتی ارائه دهد 
کار  در محل  حــضــور  بــه  مــلــزم  و  مقید 
مــی دانــد هر  که  خــود نیست، در حالی 
روز مراجعان زیــادی بــرای اخذ و تمدید 

گواهی نامه مراجعه می کنند.
که  زمــانــی  در  چـــرا  اینکه  پــایــانــی  نکته 
اســت  الــکــتــرونــیــک  ــــت  دول از  صحبت 
ــرای  ب تجمعات  کــاهــش  ــر  ب وهمچنین 
ــا تــأکــیــد مــی شــود  پــیــشــگــیــری از کـــرونـ
ــن مــراکــز  ــوبــت دهــی ایـ ــرای ن ــ ــنــدی ب فــرای
تعریف نمی شود تا از ازدحام شهروندان 

جلوگیری شود.

 پخش برنامه های نامزد های ریاست 
جمهوری از شبکه خراسان رضوی

بــرای  گفت:  خــراســان رضــوی  صداوسیمای  مدیرکل 
نامزد های  انتخابات،  برگزاری  تاریخ  در  نخستین بار 
مــردم همه  با  بــه صــورت مستقیم  ریاست جمهوری 
استان های کشور از جمله مردم خراسان رضوی درباره 

مسائل استان صحبت می کنند.
همه  ــرای  ب برنامه ها  پخش  ــزود:  افـ نصرپور  محسن 
می گیرد  صـــورت  زمـــان مشخص  یــک  در  نــامــزد هــا 
علیرضا  آقــایــان  و  اســت   23:20 و   1۶:30 ساعت  که 
روز 19 خــرداد، محسن رضایی 20 خــرداد،  در  زاکانی 
 22 جلیلی  سعید  ــرداد،  خـ  21 رئیسی  سیدابراهیم 
خـــــرداد، عــبــدالــنــاصــر هــمــتــی 23 خـــــرداد، محسن 
قــاضــی زاده 25  امیرحسین  و  مهرعلیزاده 2۴ خــرداد 

خرداد به ایراد سخن خواهند پرداخت.

یک مسئول  در خراسان شمالی خبر داد

 اخطار به ۵۰ دستگاه دولتی 
برای مصرف زیاد برق

ــرق شـــرکـــت بــرق  ــ مـــدیـــر دفـــتـــر مــدیــریــت مـــصـــرف ب
از 50  بیش  بــرای  اخطاریه  از صــدور  خراسان شمالی 

اداره دولتی برای مصرف زیاد برق خبر داد.
صدقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در این 
استان 3۶۷هــزار مشترک برق وجود دارد، گفت: در 
حال حاضر بیشتر برق مصرفی به علت استفاده از 
کولرهای گازی است و برهمین اساس استفاده از کولر 
گازی در اداره ها ممنوع بوده و مردم در صورت مشاهده 

تخلف می توانند به شماره 1521 گزارش دهند.
وی گفت: بهتر است مردم به جای کولرهای گازی از 
کولرهای آبی استفاده کنند و به هنگام استفاده از کولر 

آبی آن را در دور کند قرار دهند.
وی افزود: در صورت استفاده از کولر گازی نیز آن را 

روی 25درجه تنظیم کنند.
صدقی خاطرنشان کرد: مشکل این شرکت در حال 
حاضر 1۷درصد مشترکان پرمصرف هستند که باید 

مدیریت مصرف برق را در دستور کار قرار دهند.
وی تصریح کرد: متأسفانه مشاهده شده تعدادی از 
کولر  چند  دارای  خــود  منزل  در  پرمصرف  مشترکان 
گازی هستند که آن ها را با یکدیگر روشن می کنند که 

این امر اجحاف در حق سایر افراد است.
تا 15درصـــد در روز  اگــر هر مشترکی  ادامــه داد:  وی 
مدیریت مصرف داشته باشد، مشکل کمبود برق حل 

شده و طرح خاموشی نیز انجام نخواهد شد.

به میزبانی استاندار خراسان رضوی صورت گرفت

نشست مشترک وزرای کشاورزی 
ایران و عراق در مشهد

نشست مشترک وزرای کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و 
کشور عراق، به میزبانی استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

خراسان رضوی،  استانداری  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 
کــشــاورزی جمهوری  ــر جــهــاد  وزیـ مــشــتــرک؛  نشست 
کشاورزی  وزیر  الخفاجی؛  و محمدکریم  ایران  اسالمی 
کشور عراق با حضور محمدصادق معتمدیان؛ استاندار 
توسعه  راهکارهای  بررسی  در خصوص  خراسان رضوی 
محل  در  کــشــاورزی،  حــوزه  در  مشترک  همکاری های 
دفتر استاندار برگزار شد و طرفین به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
با  این نشست  از  بخشی  در  استاندار خراسان رضوی 
استان  کــرد:  اظهار  استان  ــراوان  ف ظرفیت های  تشریح 
خراسان رضوی دومین استان کشور از لحاظ جمعیت، 
چهارمین استان کشور از نظر مساحت و ۸35 کیلومتر 
مرز مشترک با کشورهای افغانستان و  ترکمنستان دارد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه خراسان رضوی 
بزرگ ترین تولیدکننده زعفران جهان است، خاطرنشان 
و  بوده  تن  استان 320  این  تولید ساالنه  کرد: ظرفیت 
مجموع صــادرات ۷۸درصـــدی کشور در حــوزه زعفران 

متعلق به خراسان رضوی است.
خــراســان رضــوی  اینکه  بــیــان  بــا  همچنین  معتمدیان 
بزرگ ترین تولیدکننده گوشت قرمز کشور است، گفت: 
سومین  تخم مرغ،  تولیدکننده  دومین  خراسان رضوی 
دومین  و  پسته  تولیدکننده  دومین  شیر،  تولیدکننده 
این  همچنین  اســت.  کشور  ابریشم  پیله  تولیدکننده 
استان سومین استان کشور در بحث شراکت تجاری در 

صادرات به عراق محسوب می شود.
وی در پایان ابراز کرد: برای کشت فراسرزمینی و صادرات 

به کشور عراق آمادگی داریم.
در  عراق  وزیر کشاورزی کشور  الخفاجی،  محمدکریم 
پاسخ به سخنان استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: از 
نخستین  هستم.  سپاسگزار  خراسان رضوی  استاندار 
بار که وارد مشهد شدم و مشاهده کردم که باغ های 
ــد و مشهد یــک امــتــیــاز ویـــژه در بخش  زیــبــایــی داریـ
کشاورزی دارد. در این راستا مشهد هم شهر مقدس و 

هم شهر کشاورزی است.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی 
ایــران  اظهار کرد: یکی از نکات بسیار مهمی که وزیر 
محترم کشاورزی عراق قول دادند آن را پیگیری کنند، 
بحث سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنایع غذایی ما و 

شرکت های مرتبط  با بخش کشاورزی بود.
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پنجشنبه 20 خرداد 1400
    29 شوال 1442   10 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9548  ویژه نامه 3927 

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
/1
40
18
97

ط
/1
40
17
80

باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

تک، خاور، نیسان
تخفیف ویژه مستاجران و 
ارگانهای دولتی  »حافظی«

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

ط
/9
91
21
20

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

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
50

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

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/1
40
19
15

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

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
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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
/1
40
09
47

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
71

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



روی خط حادهثروی خط حادهث
وقوع یک حادثه هولناک در خواف

سقوط  زن 50 ساله درون تنور
از مرگ  هولناک   انتظامی شهرستان خواف  فرمانده 
زنی 51ساله در يكی از مناطق شهر سنگان به علت 

افتادن در تنور حین پختن نان خبر داد. 
به گزارش قدس، سرهنگ علی روانبخش گفت: در پی 
اعالم مركز فوريت های پليسی 110 مبنی بر سوختگی 
شديد خانمی 51 ساله در يكی از مناطق شهر سنگان 
خواف، بالفاصله مأموران انتظامی و نيروهای امدادی 

به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی های اوليه 
مشخص شد خانمی 51 ساله به علت نامعلومی حین 
پختن نان به داخل تنور سقوط  کرده و دچار سوختگی 

شديد شده و متأسفانه جان خود را از دست می دهد.
فرمانده انتظامی شهرستان خــواف با اشــاره به اینکه 
علت دقیق حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان 

کرد: جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد.

در پی برخورد سواری و کامیون 

5 سرنشین پراید کشته شدند

ــه خــوشــاب    ــه رانـــنـــدگـــی در مـــحـــور فـــیـــروزه بـ ــادثـ  حـ
پنج کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

پزشکی  فوریت های  و  حــوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
نیشابور به صدا وسیما گفت : این حادثه عصر روز 
سه شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه  خودروی سواری 
پراید با کامیون در محور فیروزه به خوشاب در ابتدای 

روستای فرخار رخ داد. 
آمبوالنس  دســتــگــاه  دو  گــفــت:  افــشــارنــیــک  مصطفی 
پایگاه های جاده ای نصرآباد و شهر فیروزه به محل حادثه 
اعزام شدند که متأسفانه به علت شدت حادثه و جراحات 
شدید وارد شده چهارمصدوم در صحنه فوت کردند و یک 
مصدوم توسط کارشناسان اورژانس 115 درمان سرپایی شد 
و مصدوم دیگر که وضعیت هوشیاری مناسبی نداشت به 
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حکیم انتقال داده شد و 
در بیمارستان جان باخت.وی افزود : کارشناسان پلیس راه 

در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.

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

با بازرسی سرزده مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی لو رفت

فروش اجباری لوازم یدکی توسط  یک شرکت خودروساز!
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  رحمانی:  عقیل 
خــراســان رضــوی کــه روز گــذشــتــه بــه صــورت 
میدانی و نامحسوس موضوع های بازار فروش 
و سبک  ــای سنگین  ــودروهـ خـ یــدکــی  ــوازم  ــ ل
مشهد را مورد بررسی قرار داد، حین بازدید از 
یک نماینده رسمی فروش قطعات یدکی یک 
که  بــرد  پی  خــودروســاز  شرکت شناخته شده 
این شرکت دست به فروش اجباری قطعات 
تولیدی زده و نماینده خود را مجبور به خرید 
برخی کاالهایی کرده که در سفارش او جایی 

نداشته است.

نبود برچسب قیمت کاال»
صبح روز گذشته با دستور مدیرکل تعزیرات 
اتحادیه  رئــیــس  خــراســان رضــوی،  حکومتی 
فروش لوازم یدکی خودروهای سبک به همراه 
اصناف مشهد  اتــاق  کارشناسان  از  تیم  یک 
عمده فروشی  از چندین  بازرسی سرزده  برای 

لوازم یدکی خودرو، فراخوانده شدند.
مدنی فدکی  سیدمرتضی  کــه  شــد  ایــن گــونــه 
خود در قامت یک بــازرس راهــی سطح شهر 
بررسی موضوع ها  برای  شد. نخستین مکان 
و حواشی فروش لوازم یدکی و لوکس فروشی 

خودروهای سبک، خیابان امام رضا)ع( بود.
ــروشــگــاه هــا و  بـــا حــضــور در یــکــی از ایـــن ف
ــد کــاالهــا  ــام مــشــخــص شـ ــ در نــخــســتــیــن گ
داده  ــرار  قـ ویــتــریــن  در  ــروش  فـ قیمت  ــدون  بـ
کاال  خرید  بـــرای  نمی تواند  مشتری  و  شــده 
حالی  در  باشد.  داشته  دقیقی  تصمیم گیری 
 که این اقدام طبق ماده 15 قانون نظام صنفی
و خدمات  کاالها  عرضه کننده  )افــراد صنفی 
مکلفند با الصاق برچسب روی کاال یا نصب 
تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال 
یا دستمزد خدمت را به طور روشن، مکتوب 
و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، 

اعالم کنند( تخلف محسوب می شود.
این مورد اعمال قانون شده و مدیرکل تعزیرات 
اخطار  فروشنده  به  خراسان رضوی  حکومتی 
را حل  ایــن مشکل  مــدت یک هفته  داد در 
کند؛ چرا که پس از آن، بازدید میدانی دیگری 
قانون  که  صورتی  در  گرفت،  خواهد  صــورت 
قانون  اعمال  با  باشد متخلف  اجرایی نشده 

شدیدتری مواجه خواهد شد.
بـــررســـی  دیــــگــــر  ــوی  ــ ــ سـ از 
فــاکــتــورهــای خــریــد و فــروش 
حاکی  لوکس فروشی  ایــن  در 
آن ها  از  برخی  که  بــود  آن  از 
مشخصات  و  آدرس  بـــدون 
صادرشده که این موضوع هم 
تخلف و براساس صحبت های 
تعزیرات حکومتی  مــدیــرکــل 
استان، پشت ماجرا احتمال 
در  دارد.  وجــود  مالیاتی  فــرار 
این راستا هم چندین فاکتور 

خرید جمع آوری و در اختیار»اینانلو« رئیس 
شعبه سیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت تا 
تمامی زوایای کار را بررسی و برخورد قانونی با 

متخلفان احتمالی صورت بگیرد.

 خودروسازی که به نماینده خود هم »
رحم نمی کند!

فــروش کاال  و  فروشگاه بعدی که نحوه خرید 
نماینده  گــرفــت،  قـــرار  مـــورد تحقیق  آنــجــا  در 
رسمی فروش قطعات یک شرکت خودروساز 
تعزیرات  مدیرکل  وقــتــی  بـــود.  شناخته شده 
حــکــومــتــی خـــراســـان رضـــوی از عــامــل فــروش 

خواست فاکتورهای فروش چند 
روز اخیر را ارائه کند، باال و پایین 
ــا مــوجــب شــد پــرده  ــردن آن هـ کـ
ــوازم یدکی  از فـــروش اجــبــاری لـ
ــاز بــرداشــتــه  ــودروســ شــرکــت خــ
ــرا کـــه عــامــل فـــروش  ــود؛ چــ ــ شـ
معترف شد هر بار که از شرکت 
آن ها  می کنیم،  کاال  درخواست 
قلم  چندین  قطعات  سبد  در 
کاالی کم مصرف را هم به اجبار 
به ما می فروشند و ما باید پول 

آن را نقد پرداخت کنیم. 
این اقدام که متأسفانه در بازار در حال تبدیل 
شدن به رویه است و چند روز پیش تعزیرات 
حکومتی استان یک شرکت را حدود 5میلیارد 
تومان به دلیل فروش اجباری کاال جریمه کرد، 
استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل  واکنش  با 
روبه رو شد و وی همان جا دستور داد مسئول 
فروش منطقه ای لوازم یدکی شرکت خودروساز 
را پشت خط تلفن بیاورند. در ادامه اخطارهای 
قاطع و قانونی به این فرد داده شد تا از فروش 
به  ممانعت  به مشتری  یدکی  لــوازم  اجباری 
عمل آید. همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی 
کل  اداره  ایــن  سیار  شعبه  رئیس  از  اســتــان 

یدکی  لـــوازم  اجــبــاری  فــروش  اسناد  خواست 
توسط شرکت خــودروســاز جــمــع آوری و برای 
منتقل  حکومتی  تعزیرات  به  فــوری  بررسی 

شود.
ایــن طــرح نظارتی کــه حـــدود پنج  در ادامـــه 
فروشگاه  انجامید،چندین  طــول  به  ساعت 
و سنگین در  یدکی خودروهای سبک  لــوازم 
و معلم  امام رضا)ع(، کوشش  حوالی خیابان 
بــازدیــد شــد. عــمــده تخلفی کــه در این  هــم 
فروشگاه ها به چشم خورد، فروش کاال بدون 
رعایت درصد سود قانونی در عمده فروشی ها 
و خرده فروشی ها، عدم نصب برچسب قیمت 
کــاال و همچنین تــداخــل فــروش کــاال)فــروش 
برعکس(  و  لوکس فروشی ها  در  یدکی  لــوازم 
هم  زمینه  این  در  بود.  واحدهای صنفی  در 
مدیرکل تعزیرات حکومتی به رئیس اتحادیه 
تمامی  هــفــتــه  یـــک  ــدت  مـ در  داد  فــرصــت 

مشکالت مرتفع شود.

نظارت ضعیف اتحادیه»
تعزیرات  مدیرکل  مدنی فدکی،  سیدمرتضی 
حکومتی خراسان رضوی در حالی که معتقد 
این دست موضوع ها  بر  اتحادیه  نظارت  بود 
ضعیف بوده، در حاشیه این طرح به خبرنگار 

ما گفت: اتحادیه فروش لوازم یدکی خودروهای 
سبک باید نظارت بیشتری روی این موضوع ها 
تصریح  وی  بکند.  مشاهده شده  تخلفات  و 
کرد: مدیران باید به صورت میدانی مشکالت 
مردم را لمس کنند تا بتوانند برای رفع آن تا 
بــرای همین  و  کنند  امکان چاره اندیشی  حد 
هم حضور میدانی در موضوع های مختلف در 

دستور کار خود و همکارانم قرار گرفته است.
اتحادیه  از  نظارتی  طــرح  ایــن  در  ــزود:  افـ وی 
مربوط خواسته شد در مدت هفت روز ماجرا 
بعدی  میدانی  بازدید  در  تا  بدهد  سامان  را 

این گونه موارد مشاهده نشود.

 تداخل صنفی حل نشود »
برخورد می کنیم

تداخل  مـــورد  در  مدنی فدکی  سیدمرتضی 
فعالیت صنوف هم بیان کرد: صنوف این توقع 
را دارند فردی که پروانه کسب در یک رسته 
کند.  فعالیت  زمینه  همان  در  کــرده  دریافت 
متأسفانه امروز شاهد آن بودیم که برخی افراد 
بــرای حل  که  کــرده انــد  ایجاد  تداخل صنفی 
این مشکل هم یک هفته فرصت داده شد. 
اگر مشکل در مدت اعــالم شده حل نشود، 
براساس قانون نظام صنفی نسبت به پلمب 

آن ها اقدام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان 
کرد: مشکل دیگری که امروز مشاهده شد این 
از واحدهای تولیدی  بود که متأسفانه برخی 
از  می کنند  فعالیت  اســتــان  از  خــارج  در  کــه 
ارائه فاکتور رسمی به عمده فروشان خودداری 
می کنند که در این زمینه هم سازمان صمت 
به  باید  متولی  دستگاه های  دیگر  و  اســتــان 
به رعایت  را ملزم  موضوع ورود کرده و آن ها 
برخورد  تکرار ماجرا  و در صورت  قانون کنند 

قانونی صورت بگیرد.
وی در مورد فروش اجباری لوازم یدکی صورت 
گرفته توسط یک شرکت خودروساز هم بیان 
کرد: در این زمینه دستور پیگیری الزم صادر 
شــده و از رئــیــس اتــحــادیــه مــربــوط خواسته 
شد دیگر موارد فروش اجباری قطعات را در 
تعزیرات حکومتی  به  و  کــرده  شهر شناسایی 

منعکس کند.
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 سال سی و چهارم   
شماره 9548  ویژه نامه 3927 

برای حل تداخل صنفی 
یک هفته فرصت داده 

شد، اگر مشکل در 
مدت اعالم شده حل 
نشود، براساس قانون 
نظام صنفی نسبت به 

پلمب آن واحد ها اقدام 
خواهد شد

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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/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

ط
/1

40
19

45

استخدام فرکار 
ماهر ساندویچی

ساعت 14 الی 24
و یک کارگر ساده

در محدوده طالب نیازمندیم
09159099179

ط
/1

40
22

15

به تعدادی زیگزال 
دوز و راسته دوز 

و بردست جهت کار 
در تریکو دوزی 

نیازمندیم
09359015218

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
/1

40
14

18

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگرماهر

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1

40
09

72

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

پ
/9

90
33

14

ج
/1

40
17

95

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

ط
/1

40
14

19

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

اخطاروابالغ 
آقای امید رفیع پور

بدین وسیله به اطالع می رساند 
همسرکه شما 

خانم فاطمه البو شهبازی حکم 
طالق رااز شعبه 15دادگاه 
شهیدمطهری مشهدگرفته 

وبرای اجرا به این دفتر خانه 
مراجعه ودر دست اقدام 
است از شمادعوت  می 

شودتا ده روز دیگر جهت 
امضاسند در دفترخانه به 

شماره تلفن 05138688878 
مشهدبلوارفکوری بین 

11و13پالک124خضور یابید 
درغیراینصورت اقدام قانونی 

به عمل خواهدآمد.
سردفتر20طالق مشهد

کریم اسدی

/د
14

02
10

4

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالم علی صدیقی

 دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 225
 ب��ه نش��انی:طالب علیمردان��ی بی��ن 29 و 31    

پالک 439
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت 
در ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود 
از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

 ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155168269

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

02
35

5
ج

/1
40

20
59

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حمیدرضا اشرفی

 دفت��ر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 408
 به نشانی:س��رافرازان52 بین آرمان 22 و24 

امالک تدبیر
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت 
در ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود 
از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

 ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151245624

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

02
35

1



خبرخبر

خبرخبر

مدیریت شهری مشهد برای یک بار 
هم که شده سنت شکنی کند!

شهرداری به عنوان نهادی مردمی که بیشترین تعامل 
باید  طبیعی  طــور  به  دارد،  با شهروندان  را  تماس  و 
نیز داشته  را  به مردم  بیشترین ظرفیت پاسخگویی 
به  رسیدگی  نهاد،  ایــن  ذاتــی  وظیفه  درواقـــع  باشد. 
مشکالت و مطالبات شهروندان و فراهم ساختن زمینه 
آسایش و رفاه آنان و به عبارتی مصداق خدمتگزاری 

مردم است.
رسانه ها نیز بی هیچ تردیدی پل ارتباطی میان مردم و 
مسئوالن هستند و از آن جهت که شهرداری همانند 
سایر دستگاه های دولتی، عمومی و خدماتی، می تواند 
اطــالع  بـــرای  رســانــه هــا  ظرفیت  از  مجانی(  و  )مــفــت 
رفع  و  شناسایی  و  شهروندان  مطالبات  و  نیازها  از 
مشکالت مردمی بهره بگیرد؛ غیرمنطقی و غیرعقالنی 

است که نسبت به این فرصت بی توجه باشد.
در عین حال چند سالی است کم و بیش بی تفاوتی 
مدیریت شهری و شهرداری نسبت به یادداشت ها و 
گزارش هایی که بازتاب خواسته و مشکالت شهروندان 
و اهالی محالت مختلف مشهد بوده است را شاهد 
کاستی  آشکار  نگارنده مصداق  زعــم  به  که  بــوده ایــم 
وظیفه  اصلی ترین  به  عمل  در  شــهــرداری  انفعال  و 

قانونی اش است. 
الــبــتــه قــصــد نــــدارم اقـــدام هـــای مــتــعــدد اجـــرایـــی و 
پروژه های عمرانی بسیاری که در گوشه گوشه شهر 
انگارم  نادیده  را  اجراست  حال  در  یا  و  شده  انجام 
در  مشهد  شهری  مدیریت  اســت  مسلم  آنچه  امــا 
نداشته  مطلوبی  عملکرد  داری« اش،  »شهر  وظیفه 
اسفبار  کیفیت  به  می توان  نمونه  عنوان  به  اســت. 
آسفالت معابر فرعی و خیابان های اصلی شهر اشاره 
کرد که بارها نوشته  و متذکر شده ایم. این وضعیت 
نه تنها برای شهروندان زیانبار و حادثه ساز شده که 
آبروی شهرمان را در برابر زائران و میهمانان صاحب 
ایــن ملک بــرده اســت. شــهــرداری امــا هیچ واکنشی 
نشان نمی دهد؛ چاله و دست اندازهای قدیمی که به 
هم  خدماتی  شرکت های  و  شده  بدل  باستانی  آثــار 
اضافه  معابر شهر  تعداد دست اندازهای  بر  روز  هر 
می کنند و دریغ از حتی یک نظارت؛ ترمیم اصولی 
این  نمونه  تــازه تــریــن  پیشکش!  اســتــانــداردســازی  و 
مشکل را هم می توان در طول بولوارهای پرتردد خیام 

شمالی و شریعتی دید.
در محالت شلوغ  بــه ویــژه  زباله  جــمــع آوری  وضعیت 
آرشیو  همین  در  اســت.  فالکتبار  شهر  حاشیه ای  و 
کوچک عکس حافظه موبایلم، ده ها تصویر انباشت 
زباله در محالت و معابر مختلف شهر یافت می شود. 
شکایت اهالی برخی مناطق شهر از جمله قاسم آباد 
از ساعت نامناسب جمع آوری زباله )3تا5 بامداد( و 
سرو صدای گاری و کامیون های فرسوده و کارگرانی که 
خواب شبانه را به کام آن ها تلخ کرده اند، همچنان به 

قوت خود باقی است.
جزایر  سبز  فضای  آبیاری  سامانه  در  اشکال  وجــود 
رانندگی  حــوادث  سبب  تاکنون  که  بزرگراه ها  میانی 
ــعــددی نــیــز بــــوده هــنــوز بـــرطـــرف نــشــده اســـت،  مــت
مناطق  در  غیرمجاز  و  پروانه  بــدون  ساخت وسازهای 
مختلف شهر همچنان در حال انجام است، استفاده 
پــروژه هــای  در  غیراستاندارد  و  بی کیفیت  مصالح  از 
شهری تداوم دارد و موارد متعدد بسیاری که ذکر تمام 
آن ها در این نوشتار نمی گنجد اما تاکنون در مورد هر 
یک از این مشکالت بارها نوشته ایم و به نمایندگی از 

شهروندان خواستار رفع آن شده ایم.
که  روزهــایــی  واپسین  در  مدیران شهری  اســت  امید 
به انتخابات شورای اسالمی شهر باقی  مانده است، 
سنت شکنی کرده و واکنشی نشان دهند و با رفع این 
مشکالت، خاطره خوبی از خود برای شهروندان به جا 
گذاشته و یا اگر مانع و کاستی در این راه وجود دارد، 
افکار عمومی را از آن مطلع کنند تا تالش برای رفع 
کاستی و موانع احتمالی را از نمایندگان مردم در دوره 

بعدی شورای شهر بخواهند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان عنوان کرد

 کم کاری  دو  وزیر 
عامل تعطیلی مرز باجگیران

نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: 
است  روبـــه رو  اســاســی  دو مشکل  بــا  باجگیران  مــرز 
نخست مسئله درگیری وزیر نفت با طرف ترکمنستان 
بر سر موضوع گاز و دوم کم کاری های وزیر امور خارجه 

که هر دو بر تعطیلی این مرز مؤثر بوده است.
به گزارش قدس آنالین، علی آذری اظهار کرد: یکی از 
برنامه ها در روزهای آغازین مجلس یازدهم بازگشت 
بــود که در سال های  باجگیران  مــرز  به  آبــرو  و  اعتبار 
گذشته از رونق خوبی برخوردار بود اما طی سال های 
ــن مــرز را بــه سمت تعطیلی  اخــیــر بــرخــی عــوامــل ای

کشاند.
کردن  که حاشا  ایــن موضوع  به  گالیه نسبت  با  وی 
تعطیلی این مرز توسط برخی مسئوالن وقت موجب 
بروز آسیب های فراوان و نبود اطالعات و آمار درست  
شده بود، افزود: اگر روابط با کشور ترکمنستان بهتر 
بــرای  را  اتــفــاق هــای خوبی  مــی تــوان  به طورقطع  شــود 
کشور رقم زد. طی برگزاری نشست مشترک با سفیر 
داده  اوضــاع  بهتر شــدن  قــول  تهران  در  ترکمنستان 
 شده، اما طرف مقابل همچنان از رفتارهای وزیر نفت 

ناراحت  است.

معاون شهردار مشهد خبر داد

 راه اندازی هفت گذر هنر 
در دهه کرامت

سازمان  رئیس  و  شــهــردار  مــعــاون  توحیدی:  مهدی 
با بیان اینکه  فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 
اخالق  جلوه های  بــرای  فرصتی  می تواند  کرامت  دهه 
کریمانه در مشهد باشد، گفت: دهه کرامت فرصتی 
بــرای ادای دین همه مــردم ایــران به حضرت رضــا)ع( 

است.
برنامه های  خبری  نشست  در  منتظری  سیدمجتبی 
از  کــرد: بیش  اظهار  کرامت شــهــرداری مشهد  دهــه 
98عنوان برنامه و هزار و400 برنامه فرهنگی و هنری با 
رعایت کامل  شیوه نامه های بهداشتی و حفظ سالمت 

شهروندان در این دهه پیش بینی شده است. 
وی عنوان کرد: اجرای ویژه برنامه جشن در سه بوستان 
کوه پارک، بوستان اردیبهشت و بوستان بهار و اجرای 
سرود در 100نقطه شهری با هزار اجرا در 10شب در 

این دهه پیش بینی شده است.
نقطه  در هشت  نورافشانی  200بــرنــامــه  ــرای   اجـ وی 
شهری و آذین بندی تمام معابر سطح یک شهری را 
عنوان  کرامت  دهه  در  برنامه های شهرداری  دیگر  از 
و بیان کرد: مشارکت با 265 مجموعه فرهنگی برای 
آذین بندی محالت مشهد در قالب 47 سازه شهری 
قالب گذر هنر  برنامه شهری دیگر در  پنج  اجــرای  و 
و افتتاح گذر مفاخر و نصب هشت سردیس مفاخر 
مشهد در بولوار خیام و مسابقات مختلف در این دهه 

از دیگر برنامه های شهرداری است.
وی مهم ترین برنامه های هنری سازمان فرهنگی هنری 
و  کرد  عنوان  را بحث خیابان هنر  شهرداری مشهد 
گفت: این برنامه در هفت نقطه شهری با همکاری 
از  مشهدی  هنرمندان  و  ارشــاد  و  فرهنگ  کل  اداره 

ابتدای دهه کرامت برگزار خواهد شد.
میدان  جانباز،  مــیــدان  کــالهــدوز،  تقاطع  ــزود:  افـ وی 
و  قاسم آباد  مخابرات  چهارراه  ارم،  بوستان  تن،  پنج 
مجموعه کوه پارک محل این گذرهای هنر و افتتاحیه 

آن نیز در پارک ملت خواهد بود. 
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص 
مشهد  شهر  حاشیه  ــرای  ب ســازمــان  ایــن  برنامه های 
گفت: دو مــورد از جشن های مهم ویــژه دهه کرامت 
در مناطق حاشیه شهر و در منطقه 3 و 6؛ بوستان 
اردیبهشت )منطقه 6( در انتهای قلعه ساختمان که 
به تازگی به مساحت 5/5 هکتار ایجاد شده و بوستان 

ربیع در منطقه 3 اجرا خواهد شد.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی:

توزیع  انسولین همچنان 
قطره چکانی است

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: توزیع انسولین 
در استان همچنان  قطره چکانی است، اما در هفته های 

اخیر قدری از کمبودها در این زمینه کاسته  شده است.
به گزارش قدس آنالین، دکتر محمدرضا افخمی افزود: 
مانند  کمیاب  داروهــای  ساماندهی  سامانه  تازگی  به 
این  کــه  راه انــــدازی شــده  انسولین در ســراســر کشور 
ــای کمیاب  سامانه به اعــالم و رصــد مــوجــودی داروهـ

مانند انسولین کمک می کند.
وی ادامه داد: بدین منظور انسولین های تحویل گرفته 
خــارج شده  انسولین  و  دارویـــی  از شرکت های  شــده 
سامانه  در  باید  دارو  تحویل  قالب  در  داروخانه ها  از 

تی.تی.ای.سی)T.T.A.C(  ثبت شود.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: این اقدام 
انسولین  دریافت  بــرای  غیرواقعی  درخواست های  از 
پیشگیری می کند و از سویی افرادی که نیاز واقعی به 
انسولین دارند نیز می توانند سهمیه انسولین خود را 

دریافت کنند.
افخمی افزود: تا پیش از این فقط نسخ بیمه سالمت و 
تأمین اجتماعی حاوی داروهای کمیاب مانند انسولین 
در زمان تحویل دارو در سامانه مربوط  ثبت می شدند 
باید ثبت  آزاد در زمــان تحویل  اکنون همه نسخ  اما 
بارکد شوند که این موضوع از تخلفات در این زمینه 

پیشگیری می کند.

قنات روستای »بنی تاک« سرچشمه ایجاد 300 شغل است

مرگ خاموش یک قنات در نبود اعتبارات الیروبی
با  بنی تاک  روستای  ابوالحسن صاحبی: 
500 خانوار و جمعیت بــاالی 2هــزار نفر 
در 45کیلومتری شهرستان صالح آباد قرار 
و  گردشگری  روســتــاهــای  از  یکی  و  دارد 
کوهپایه ای این شهرستان است. قنات آن 
قدمت چندصدساله و آب زیادی داشته 
و بسیار شیرین و خوشگوار است اما این 

روزها نفس های آخر را می کشد.
جمعی از اهالی روستای بنی تاک صالح آباد 
ــن مطلب مــی گــویــنــد: مــردم  ــیــان ایـ بــا ب
با کــشــاورزی و کشت گندم،  ایــن روستا 
روزگــار  و سایر محصوالت  زعــفــران  جــو، 
می گذرانند و هرساله گندم و جو زیادی به 
سیلوها تحویل می دهند، اما متأسفانه بر 
اثر خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی 
آب قنات این روستا به شدت افت کرده و 
قسمتی از آبراه قنات و سلسله چاه های 
ــر ریـــزش نیاز بــه الیــروبــی و  آن نیز بــر اث

اعتبارات ویژه دارد. 
فرمانداری  دارد  می افزایند: ضرورت  آنان 
و  اعتبار  تخصیص  با  جهادکشاورزی  و 
الیروبی هرچه سریع تر با نظارت و همراهی 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی این مشکل را 
و  پیشرفت  قــرارگــاه  گرچه  کنند،  مرتفع 
آبادانی در قسمتی همکاری کرده اما کافی 

نیست و توجه ویژه می طلبد. 

وضعیت اورژانسی قنات بنی تاک»
بنی تاک  روستای  اسالمی  شــورای  عضو 
مــردم،  از 30درصـــد خــودیــاری  می گوید: 
بیشتر مالکان سهم خود را پرداخت کرده 
و70درصد پرداختی دولت و جهاد هرچه 
سریع تر باید تخصیص یابد تا بیشتر از 
این محصوالت و باغ های مردم دچار ضرر 
و زیان نشوند و اگر کار با کندی پیش رود 
و  بــر قطار مهاجرت ســوار شــده  مالکان 

روستا را تخلیه می کنند. 
ــی مــــی افــــزایــــد:  ــ ــوافـ ــ ــن خـ ــ ــدیـ ــ ــوث الـ ــ غـ
مــهــاجــرت هــای اجـــبـــاری و نــاخــواســتــه 
نتیجه ای جز تشدید بحران  روستاییان 
نــخــواهــد  حــاشــیــه نــشــیــنــی در شــهــرهــا 
داشت. در حال حاضر باتوجه به گرانی 
در  ــداران  دامـ دام،  بــودن  ارزان  و  علوفه 
و  هستند  ورشکستگی  و  نابودی  حــال 
از طرفی امیدشان به کشاورزی بود که 

به  قنات  آب  متأسفانه 
یک پنجم و حتی بیشتر 
و  بــاغ هــا  و  یافته  کاهش 
و  هزینه  که  محصوالتی 
سرمایه گذاری کرده اند رو 

به فناست. 
بنی تاک  اهــالــی  از  یکی 
ــد  ــ ــایـ ــ مــــــــی گــــــــویــــــــد: بـ
ــاورزی کــه  ــ ــشـ ــ ــادکـ ــ ــهـ ــ جـ
مــتــولــی اصـــلـــی احــیــای 
ــت فـــکـــری  ــاســ ــات هــ ــ ــن ــ ق
ــدی بـــرای  اســـاســـی و جــ

این   در  مشابه  روســتــاهــای  و  بنی تاک 
به  توجه  با  را  آن هــا  و  بکند  شهرستان 
اشتغال زایی  نبود  و  منطقه  محرومیت 

به طور ویژه دریابد. 
براساس  مــی افــزایــد:  رحــمــت زاده  هاشم 
گفته شاهدان عینی که داخل چاه قنات 
رفته اند باالی 20 اینچ آب به هدر می رود 
و در این راستا هیچ اقــدام کارشناسی از 
طرف مسئوالن انجام نشده و فقط قرارگاه 
و کمک  با خودیاری  آبادانی  و  پیشرفت 
خود مردم پای کار است که هنوز نتیجه ای 
موجب  مشکل  ــن  ایـ و  نــشــده  حــاصــل 
و  زعفران  کشت  و  بــاغ  نابودی100هکتار 

صیفی جات شده است. 
او تــصــریــح مــی کــنــد: قــنــات بــنــی تــاک با 
ــزارع زیبا  ــه و بــاغ هــا و مـ قدمت 150ســال

به  را  روســـتـــا  فـــــــراوان،  و 
یــکــی ازمــکــان هــای ثابت 
شهرستان های  تفریحی 
اطــراف تبدیل کــرده بود و 
ایــن مــدت بسیاری از  در 
گردشگران از آب شیرین 
و خوشگوار این قنات که 
زبــانــزد عــام و خــاص این 
شهرستان است استفاده 
با گالن  می کردند و حتی 
تربت جام،  به  را  مقداری 
صالح آباد و حتی مشهد 
اخیر  مشکالت  سبب  به  امــا  می بردند، 
قنات،80 درصد باغ ها و مزارع روستا نابود 
شده و مرمت این قنات از تــوان مــردم و 

مالکان خارج است.
این  اهالی  از  نــورهللا عظیمی یکی دیگر 
روستا می گوید: قنات بنی تاک نیاز مبرم 
به همکاری و کمک مسئوالن شهرستان 
و استان دارد و اگر همکاری آنان نباشد 
بیش از 300 شغل از بین خواهد رفت و 
سبب مهاجرت خانوادگی مردم به شهرها 
خواهد شد و دیگر خودیاری و مشارکت از 
عهده و توان مردم خارج است و در حد 

توان خود هزینه کرده اند.

مرگ آرام قنات پیر»
هم  بنی تاک  روســتــای  مالکان  نماینده 

می گوید: از سال گذشته که قنات روستا 
مــســدود شـــده، مشکالت عــدیــده ای را 
بـــرای کــشــاورزان و دامــــداران بــه وجــود 
خــرده  مـــردم  بیشتر  ســویــی  از  و  آورده 
مالک هستند و با توجه به دامــداری و 
کشاورزی و گرانی علوفه و دام، توانایی 
تاکنون  و  نــدارنــد  را  قــنــات  ــن  ای مــرمــت 
اگر قنات الیروبی شده، خود مردم  هم 
همت کرده و آب در جریان بوده است. 
هم  فرمانداری  و  بخشداری  جهاد،  به 
بازدید  و حتی حضوری  کردیم  مراجعه 
کردند و اگرچه قرارگاه پیشرفت پای کار 
نتوانستند مشکل  اما متأسفانه  بودند 

این قنات را حل کنند. 
ــد: اکــنــون با  ــزای خــیــرهللا رحــیــمــی مــی اف
ــردم بــه شهرها مــواجــه ایــم  مــهــاجــرت مـ
ــد، چطور بــا ایــن شرایط  و حــق هــم دارنـ
اقتصادی امرار معاش کنند، حتی برخی 
اگر چهار دام هم داشتند آن را فروخته و 
خرج سهم الیروبی قنات کرده اند، با این 
شرایط 20 هکتار باغ در آستانه نابودی 
و چندین هکتار  رفته  بین  از  یا  و  بــوده 
صیفی جات، حبوبات و غالت و زعفران 
نــابــودی اســت در حالی که در  در حــال 
گذشته مردم مــازاد محصوالتشان را به 
سیلو و خارج از روستا می فرستادند اما 
اکنون به دلیل کمبود آب قادر به تأمین 

نیاز خود نیستند.

کشاورزی  ســازمــان جهاد  دام  امــور  مدیر  طلبی:  رضــا 
خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 195واحد دامپروری 
خراسان رضــوی تعطیل اند که بیشتر آن هــا واحدهای 

پرورش دام سبک هستند.
احمد داوطلب در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
به  را  پرواربندی  واحدهای  دارد  سعی  جهادکشاورزی 
صورت کامل زیر پوشش تأمین نهاده های دولتی قرار 
دهــد که بــرای فعال شــدن واحــد هــای پرواربندی دام و 
نیاز به 2هزار  خرید علوفه در خراسان رضــوی ساالنه 

میلیارد تومان تسهیالت است.
اینکه قیمت دام در خــراســان رضوی  به  اشــاره  با  وی 
از  دام  می شود  موجب  رو  ایــن  از  اســت  پایین  بسیار 
ایــن اســتــان بــه سایر اســتــان هــای کشور منتقل شــود، 
افزود: به دلیل خشکسالی و همچنین افزایش قیمت 
نهاده ها نگهداری دام در حال حاضر اقتصادی نیست، 
به عبارتی هزینه های نگهداری دام از درآمد فروش آن 

بیشتر است از این رو سرمایه گذاری در حوزه دام کاهش 
ــازار افزایش  پیدا کــرده اســت و عرضه دام سبک در ب
یابد که مجموعه این عوامل موجب شده است قیمت 
 دام مولد به شدت افت پیدا کند. در سال های گذشته 
یک میلیون تن علف بهاری مراتع، صرف تغذیه دام های 
این استان و نقاط دیگر کشور می شد اما امسال کاهش 

شدید بارندگی موجب خشکی مراتع و از دست رفتن 
علف بهاری برای دام ها شد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی رتبه نخست تولید دام در 
کشور را داراست و حدود 7 میلیون دام سبک در این استان 
در حال حاضر وجود دارد. از طرفی هم اکنون قیمت دام 
در خراسان رضوی بین کیلویی 48 تا 52هزار تومان متغیر 

است و میانگین کشور نیز حدود 53هزار تومان است.
داوطلب در مورد اینکه چرا با کاهش قیمت دام، قیمت 
گوشت قرمز کاهش پیدا نکرده است، افــزود: سازمان 
صمت و اتحادیه قصابان باید به این پرسش پاسخ دهند 
که چرا قیمت گوشت در زمانی که قیمت دام کیلویی 
کیلویی  دام  قیمت  که  زمانی  با  اســت  تومان  ــزار  60هـ

50هزار تومان است تفاوتی نمی کند؟
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین محاسبه صورت گرفته در 
حوزه پرواربندی، قیمت تمام شده دام زنده براساس قیمت 
خرید اولیه دام و نهاده ها نباید کمتر از 54هزار تومان باشد.

مدیر امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تعطیلی ۱۹۵واحد دامپروری خبر داد

وقتیپرواربندینمیصرفد

گزارش خبریگزارش خبری

قنات بنی تاک نیاز مبرم 
به همکاری و کمک 
مسئوالن شهرستان 
و استان دارد و اگر 

همکاری آنان نباشد 
بیش از ۳۰۰ شغل از 

بین خواهد رفت

بــرشبــرش
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کلمه استثنا 5. مجال – پسران – از 
ندا  صوت   .6 بنی اسرائیل  پادشاهان 
– از جراید – پول سامورایی 7. گوشه 
جسم – شاداب - جا 8. پسر جنگل - 
کوچیدن 9. پرفروغ – می خورند و لنگر 
روی پوست  سیاه  نقطه   –  می اندازند 
ارثــی خــون تــراوی-  بیماری  ناپیدا –   .10
نشان مفعول بی واسطه 11. نام دخترانه 
وطنی - چرخ خودرو - چاشنی ترش که 
 بخش اصلی آن اسیداستیک و آب است 
 12. ابتدا - جرگه – گوشت پخته سردشده 
13. کشوری در شمال امریکای مرکزی 
– کم عرض 14. زدنی بهانه گیر – تازیانه 
ماشین بخار  مــخــتــرع   – ثــروتــمــنــد   – 
15. تبعیدگاه رضاخان - لقب باقرخان 

جنبش  ســـــــــرداران  از  ــی  ــه داغــ ــراچــ ــ ق
مشروطیت

زیــبــایــی صــورت   – از چــاشــنــی هــا   .1  
- مــحــافــظ 2. دســـت آمـــوز – جـــالل و 
جــبــروت – قــوم ایـــران باستان – شهر 
حیوان   – پشت سر   .3 قــیــام  و  خـــون 
 – ــاث  ان فــرزنــد   .4 فرزندفرزند   - بیمار 
فیلمی به کارگردانی امیرحسین ثقفی 
و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی محصول 
ــه ای  ورق شیرینی   .5 پراکندن   -  1396
پرطرفدار – تمرینات منظم بدنی - وفاق 
قوای   – بادیان  گیاه   – بتونه  6. خمیر 
 مدرکه 7. نفرین – موز – پراکنده شده 
درختی  خــرس   – فالسفه  کــشــور   .  8 
سرزمین   – مثبت  مقابل   – آداش   .9
 - اپیدمی   – آتــش  شعله   .10 بلقیس 
پسرانه  ــام  ن  – االبختکی   .11 خــانــدان 
فرنگی - نغمه 12. بوکسور فقید مسلمان 
بخش های  از   – پــرحــرف   – امریکایی 

پنج گانه اوستا 13. بازنده عرصه شطرنج – بها و 
قیمت – ساقه زیرزمینی برخی گیاهان 14. برج 
افسانه ای فرانسه – رسوب ته جوی – فرق سر – 
میوه نارس 15. از اقلیت های مذهبی در کشورمان 
– شهر دیوان بین المللی دادگستری – خط کش 
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