
وقتی 40درصد مرغ ها غیب می شوند! کاشت هفت نهال به نشان هفت شهر عشق 
معاون صمت استان از مغایرت آمار تولید با عرضه می گویدبه مناسبت آغاز ویژه برنامه های دوساالنه گرامیداشت عطار انجام شد

هفت نهال به نشان هفت شهر عشق عطار 
برنامه های  ویژه  آغاز  مناسبت  به  نیشابوری 
آرامگاه  باغ  در  عطار  گرامیداشت  دوساالنه 
کاشته  نیشابور  در  ایرانی  و شاعر  این عارف 
شد. به مناسبت روز درختکاری، هفته منابع 
قدیمی ترین  از  یــکــی  درگــذشــت  و  طبیعی 
با  همزمان  که  عطار  آرامگاه  باغ  باغبان های 

روز درختکاری دار فانی را...

مــعــاون بــازرســی و نــظــارت ســازمــان صنعت، 
مغایرت  از  رضــوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
و  دامپزشکی  سازمان  آمارهای  درصــدی   ۴۰
مرغ  تحویل  مقدار  از  استان  کشتارگاه های 
گفت:  و  داد  خبر  آن  عرضه  و  کشتارگاه  به 
انــحــراف شبکه ای  نشانگر  ــار  آم تــفــاوت  ایــن 
استان  این  در  مرغ  توزیع گوشت  در چرخه 

است. محمدجواد ساعدی... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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 مجوز حراج پایان سال 
برای اصناف مشهد صادر نشده است
بهداشتی  مــعــاونــت  کــارگــروه ســامــت محیط  رئــیــس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تاکنون هیچ 
گونه مجوز حراجی پایان سال برای اصناف مشهد صادر 

نشده است.
به گزارش مهر، محمد باباخانی اظهار کرد: تمام برنامه هایی 
که اصناف برگزار می کنند زیر نظر اتاق اصناف و معاونت 
تاکنون مجوز  اما  انجام خواهد شد  دانشگاه  بهداشتی 

برگزاری هیچ گونه حراجی صادر نشده است.
با  برنامه های اصناف  تمام  اینکه  به  اشــاره  با  باباخانی 
دریافت مجوز از اتاق اصناف برگزار می شود، عنوان کرد: 
خوشبختانه اتاق اصناف نیز همکاری خوبی با بهداشت 
دانشگاه  رضایت  بــدون  مجوزی  تاکنون  و  دارد  محیط 

علوم پزشکی مشهد صادر نکرده است.
رئیس کارگروه سامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه 
فاصله گذاری  رعایت  اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم 
اجتماعی یکی از سه ضلع حفظ سامت مردم در روزهای 
کروناست، ابــراز کــرد: از همین رو هر گونه برنامه تجمعی 
ممنوع است و اصناف باید با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت خود را ادامه دهند.

 کشف 2میلیارد ریال پول قاچاق 
در هنگ مرزی تایباد 

میلیارد   2 به کشف  موفق  تایباد  مرزی  هنگ  مأموران 
ریال پول قاچاق شدند.

بــه گـــزارش پــایــگــاه اطــاع رســانــی فــرمــانــدهــی مرزبانی 
خراسان رضوی، در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان 
اشرافیت  بــا  تایباد  هنگ  مــرزبــانــان  قــانــون شــکــنــان،  و 
اطاعاتی موفق شدند 6 قاچاقچی افغانستانی را پیش 

از خروج از کشور شناسایی و دستگیر کنند.
این گزارش حاکی است مرزبانان هنگ تایباد در ایست 
بازرسی و کنترل مرزی 17شهریور با شناسایی این افراد 
مبلغ 2  به کشف  موفق  آن ها  بازرسی وسایل همراه  و 
میلیارد و 81۰ میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسامی 

ایران شدند. 
متهمان پس از دستگیری توسط مرزبانان هنگ تایباد 
منتقل  ذی صــاح  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  بــرای 

شدند.
خروج غیرمجاز پول نقد آسیب قابل توجهی به بدنه 
اقتصاد کشور و در نتیجه معیشت مردم می زند از این 
رو مرزبانان ما بدون هیچ گونه چشم پوشی و اغماض با 

سودجویان مبارزه می کنند.

 قدردانی و توبیخ دو بانک 
در حوزه حمایت از تولید

در جلسه کمیته پیگیری مصوبات ستاد تسهیل خراسان 
با حضور مسئول سازمان بسیج مهندسین  که  رضــوی 
صنعت و معدن و جمعی از مسئوالن عالی استانی برگزار 
شد، معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی از بانک 
ملی به عنوان یکی از بانک های پیشرو در موضوع کمک به 

رونق تولید در استان قدردانی و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان بسیج مهندسین صنعت 
استانداری  اقتصادی  معاون  اشرفی،  خــراســان؛  معدن  و 
خراسان رضوی با اشاره به نقش مهم بانک ها در رونق تولید 
و اشتغال کشور، همکاری بانک ها بــرای پیشبرد اهداف 
اقتصادی را الزم و ضروری دانست و از همه بانک های عامل 
در موضوعات مربوط به حوزه صنعت و معدن خواست با 
بسترسازی مناسب، زمینه ساز فعالیت واحدهای تولیدی 
شوند. احسان خانه آباد، مسئول بسیج مهندسین صنعت 
و معدن خراسان رضوی نیز در این جلسه، مصوبات ستاد 
تسهیل استان را راهگشای بانک هایی دانست که هدف 

آن ها کمک به تولید و انجام وظایف قانونی مربوط است.
همچنین در این جلسه بانک سپه بابت عدم همکاری و 

تعامل الزم با ستاد تسهیل استان مورد توبیخ قرار گرفت.

 با متصرفان اراضی هاشم آباد 
برخورد قانونی خواهد شد

مدیرعامل شهر جدید گلبهار گفت: ایجاد هر گونه آثار 
تصرف در اراضی هاشم آباد در حکم تصرف در اموال عمومی 

تلقی می شود.
رفع  راستای  در  گریوانی  آناین، هومن  قــدس  گــزارش  به 
ابهام های به وجود آمده در رابطه با اراضی هاشم آباد اظهار 
کرد: برای این اراضی هیچ گونه توافقی دائر بر افراز فی مابین 
مالکان مشاعی صورت نپذیرفته است و ایجاد هر گونه آثار 
تصرف در اراضی یاد شده در حکم تصرف در اموال عمومی 

تلقی شده و هر اقدامی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار گفت: قراردادهای اجاره موقت منقضی شده و سهام 
مشاع پاک مزبور نیز دلیلی بر قانونی بودن تصرفات مادی و 

حقوقی مستأجران سابق نیست.
وی در پایان افزود: با متخلفان و متصرفان اراضی هاشم آباد 
برابر قانون رفتار خواهد شد. گفتنی است عمده مالکیت 
اراضی موسوم به هاشم آباد در مجاورت جاده آسیایی تحت 
پاک ٩ فرعی از یک اصلی بخش ٧ چناران به نحو مشاع 
متعلق به دولت جمهوری اسامی ایران با نمایندگی شرکت 

عمران شهر جدید گلبهار است.

۵22 پروژه نیمه تمام خراسان جنوبی 
تا پایان دولت تکمیل شوند

با  پــروژه نیمه تمام  استاندار خراسان جنوبی گفت: ۵22 
پیشرفت فیزیکی باالی 7۰ درصد در استان وجود دارند که 

باید تا پایان دولت تکمیل شوند.
به گزارش مهر، حمید مانوری ظهر یکشنبه در نشست 
شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی بیان کرد: در 
حال حاضر ۵22 پروژه نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 
7۰ درصــد در سطح دستگاه های استان وجــود دارد .این 
پروژه ها باید تا پایان دولت تکمیل شوند، فرمانداری ها و 
دستگاه های اجرایی باید در توزیع اعتبارات، پروژه های با 

درصد پیشرفت باال را در اولویت قرار دهند.
مانوری بیان کرد: 2۰۰ پروژه ملی و استانی هم مانده اعتبار 
دارند که دستگاه ها مکلف اند با همراهی معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری، روند اجرای این پروژه ها را شتاب 
بخشند. وی با بیان اینکه فروش اماک مازاد دستگاه ها 
باید براساس کار کارشناسی و با رعایت صرفه و صاح 
استان انجام شود، افزود: از دستگاه ها خواستاریم با دقت 
کامل نسبت به اعام مازاد بودن اماک خود اقدام کنند. 
همچنین اعتبارات حاصل از فروش این اماک برای تأمین 

زیرساخت های استان جذب شود.

در ستاد تسهیل استان خراسان رضوی صورت گرفتمرزبانی خراسان رضوی خبر داد مهلت استاندار به دستگاه های اجراییمدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار: رئیس کارگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی:

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت خاوران صنعت گران قدر طوس )سهامی خاص( شماره ثبت 45979و شناسه ملی 
10380622081 )در حال تصفیه( - نوبت دوم

با توجه به اگهی انحالل شرکت خاوران صنعت گران قدر طوس سهامی خاص منتشره در روزنامه رسمی 
کش��ور مورخه 95/6/6 به ش��ماره روزنامه 20818 در صفحه 71 درج گردیده است بدینوسیله طبق ماده 
225 قانون اصالحی تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از انتشار 
اولین اگهی بادردس��ت داشتن اس��ناد مدارک مثبته به مدیر تصفیه ش��رکت آقای مسعود شریعتی به 
نش��انی مش��هدبزرگراه کالنتری حدفاصل بین میدان جمهوری وجهاد مجتمع آبادگران س��اختمان آفتاب 

طبقه نهم کدپستی9176983536مراجعه نمایند
 مدیر تصفیه-مسعود شریعتی  

ع 9
91
15
93

به  اطالع می ر ساند به  استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/14 و تفویض 
اختیار به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  15/540/500/000 
ریال  به مبلغ  41.000.500.000 ریال  منقس�م به  410005 س�هم 100،000 ریالی  با نام از 
طری�ق مطالبات حال ش�ده و آورده نقدی )مندرج در م�اده 15٨ الیحه اصالحی قانون 
تجارت ( مورد تصویب قرار گرفته اس�ت.لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست 
می ش�ود از تاریخ نش�ر این آگهی به مدت ٦0 روز از حق تقدم خود نس�بت به خرید سهم 
اس�تفاده و به دفتر ش�رکت واقع در مشهد چهارراه لشکر � س�اختمان یلدا � ط 4 اعالم 
نمایند . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر ، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به 

سایر متقاضیان واگذار نماید.   
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آگهی پذیره نویسی حق تقدم  شرکت زیره پاک کنی زرین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 7631 و شناسه ملي 10380234272 

هیئت مدیره شرکت زیره پاک کنی زرین

ش�هرداری در گز در نظر دارد به استنادمصوبه ش�ماره 115 مورخه 1399/03/25 شورای محترم 
اس�المی ش�هردرگز امالك مش�روحه ذی�ل را به آدرس درگز- پش�ت س�الن ورزش�ی فریدونی ها
 ازطری�ق مزای�ده كتب�ی به ف�روش برس�اند. متقاضی�ان میتوانندجه�ت اطالع از ش�رایط مزایده 
ازتاری�خ 1399/12/18 لغای�ت پای�ان وق�ت اداری روز مورخ�ه 1399/12/24 ازس�اعت 7:15 
ال�ی 14:15 به واحد حقوقی ش�هرداری مراجع�ه نمایند. متقاضی�ان با واریز مبل�غ 5% قیمت پایه 
بحس�اب س�پرده3100002230000 نزد بانك ملی ش�عبه مركزی برای هرقطعه پیشنهادات خود را 
مكت�وب تا مورخ�ه  1399/12/24 به واحد حقوقی ش�هرداری درگز ارائه نمایند. ش�هرداری در 
قبول و یا رد یك یا كل پیش�نهادات مختار اس�ت. زمان بازگش�ائی پیشنهادات ساعت 9 روز دوشنبه 
م�ورخ   1399/12/25 خواه�د ب�ود. درصورتیكه برندگان اول و دوم و س�وم مزای�ده حاضر به 
انعقاد قرارداد نش�وند س�پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ضمنًا هزینه درج  

آگه�ی ه�ا در روزنام�ه بعه�ده برن�ده مزای�ده م�ی باش�د. تلف�ن تم�اس 05146232801
1-ی�ک قطع�ه زمین ب�ه  پالک ثبت�ی 5490 فرع�ی از 51 فرع�ی از 22 اصلی  بمس�احت 189.10 
مترمرب�ع و تعدادچه�ار قطع�ه زمی�ن ه�ر كدام ب�ه مس�احت 190 مترمرب�ع  به پ�الک ثبتی 5486 
-5487-5488-5489  همگ�ی فرع�ی از 51 فرع�ی از 22  اصل�ی با كاربری مس�كونی –  همگی به 
آدرس درگز-خیابان طالقانی س�مت جاده كهنه قلعه س�مت چپ بهاء هر قطعه زمین)قیمت پایه( 
2.700.000.000 ری�ال كه 5% س�پرده تضمین ش�ركت در مزایده ب�رای هرقطعه 135.000.000 
ری�ال-  ی�ک قطعه زمین به پ�الک ثبتی 5309 فرع�ی از 51 از 22  اصلی بمس�احت 200 مترمربع 
ب�ه قیم�ت تم�ام ش�ده 2.100.000.000 ری�ال و 5% س�پرده تضمی�ن ش�ركت در مزای�ده بمبلغ   

105.000.000  ری�ال 

آگهي تجدید مزایده
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز
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اداره کل آموزش وپرورش خراس�ان رضوی درنظر دارد دراجرای ماده 27 قانون الحاق برخی 
م�واد به قانون تنظیم بخش�ی از مقررات مالی دولت)2( موضوع مصوبه ش�ورای اقتصاد به ش�ماره 
586206-1395/4/5و اعم�ال اصالحات بعدی وبه اس�تناد تبصره )19( م�اده واحده قانون بودجه 
س�ال 1399 كل كش�ور وبا رعایت كامل دس�تورالعمل ش�رایط واگذاری طرح ه�ای تملک دارائی 
سرمایه ای، نسبت به اجرای مشاركتی تعدادی ازپروژه های جدید،نیمه تمام ،تكمیل شده وآماده 
به�ره ب�رداری به بخش خصوصی  درس�ال جاری اقدام نمای�د . متقاضیان محت�رم جهت دریافت 

اطالعات به آدرس سایت:     
   )http://budje.razavi.medu.ir(  و   )http://mosharekat.mporg.ir(                   

مراجعه و درخواست  مشاركت خود را حداكثرظرف مدت 10 روز پس ازانتشارآگهی به آدرس : 
مشهد مقدس- خیابان امام خمینی )ره( – حدفاصل ایستگاه سراب ومیدان شهدا، اداره كل آموزش 

وپرورش خراسان رضوی ،ساختمان شهید باهنر -طبقه پنجم اداره بودجه تحویل نمایند.

واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ابطال گزارش30  میلیاردی قاچاق در سازمان صمت
قدردانی والیان »فراه« 
و »هرات« از همکاری 
خراسان  جنوبی در 
اطفای حریق مرزی

راه اندازی »سامانه 120 « 
برای پاسخگویی به 

پرسش های راهنمایی 
و رانندگی شهروندان

.......صفحه 2 
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رئیس اتحادیه صنف فرش 
دستباف و قالیشویان: 

قیمت چند برابری 
قالیشویی

 به بهانه کرونا 
ممنوع است

رسم خانه تکانی با نزدیک شدن به نوروز در بین مردم 
از همین  قالی ها یکی  بــوده که شست وشوی  متداول 
موارد است. در گذشته خانم های خانه در حیاط منزل، 
قالی ها را می شستند و پس از چند روزی در زیر گرما و نور 
آفتاب، قالی خشک شده و تمیز را برای آغاز سال نو پهن 
می کردند. حاال سال هاست که با تبدیل شدن خانه های 
ویایی به آپارتمان ها عماً شست وشوی قالی در خانه ها 
امکان پذیر نیست و نکته مهم تر اینکه با وضعیت ذخایر 
آبــی، شستن فــرش با آب شــرب شهری هم منطقی 
ــازار داغ شست وشوی  نیست. در آستانه ســال نو و ب
قالی به ســراغ رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و 
قالیشویان می روم. وی درباره برخی از نگرانی های مردم در 

بحث شست وشوی قالی...

تعزیرات  حکومتی خراسان رضوی وعده بررسی داد

.......صفحه 3 

والیان والیت های فراه و هرات و سرکنسول جمهوری اسامی 
ایران در افغانستان، در پیام هایی از اقدام های استاندار خراسان 
جنوبی در اطفای حریق مرزی تشکر کردند. به گزارش فارس، 

سیدوحید قتالی؛ والی هرات...

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی از راه اندازی 
سامانه ای برای پاسخگویی به پرسش های شهروندان در حوزه 
راهنمایی و رانندگی و خدمات مرتبط با این بخش خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا دهنوی...



معاونصمتاستانازمغایرتآمارتولیدباعرضهمیگوید

وقتی40درصدمرغهاغیبمیشوند!
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، 
ــان رضــــوی از  ــراسـ مــعــدن و تـــجـــارت خـ
سازمان  آمــارهــای  درصــدی   ۴۰ مغایرت 
از  اســتــان  کشتارگاه های  و  دامپزشکی 
مقدار تحویل مرغ به کشتارگاه و عرضه 
آمــار  تــفــاوت  ایــن  و گفت:  داد  آن خبر 
نشانگر انحراف شبکه ای در چرخه توزیع 

گوشت مرغ در این استان است.
در  یکشنبه  روز  ســاعــدی  محمدجواد 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا افــزود: این در 
حالی است که سازمان جهاد کشاورزی 
ــه خــاطــر تــأمــیــن ۱۰۰ درصــــدی نــهــاده  ب
مرغ  پــرورش  دهــنــدگــان  نیاز  مــورد  طیور 
مــی بــایــســت بــه مــیــزان بــرابــر بــا نــهــاده 
تحویلی به مرغداران از آن ها گوشت مرغ 

طلب کند.
وی بدون ذکر جزئیات آماری، ادامه داد: 
کشتارگاه  در  شــده  ذبــح  مــرغ  همچنین 
نــگــهــداری اســت پس  مشمول شــرایــط 
برای مدت زیاد قابل نگهداری نیست. با 
آمارهای سازمان  این وصف مغایرت در 
دامپزشکی و کشتارگاه های استان نشان 
یا گوشت  زنــده  از مرغ  می دهد بخشی 

گــرم آن از خــراســان رضـــوی خـــارج و به 
استان های دیگر ارسال می شود. 

که  ــت  اســ حـــالـــی  در  ــن  ــ ای افــــــزود:  وی 
و عرضه  تولید  بــر  نــظــارت  »شــیــوه نــامــه 
مرغ« از سوی وزارت جهاد کشاورزی به 
همه استان ها ابالغ شده و هم  اینک در 

خراسان رضوی اجرا می شود.
ــاس با  ــه داد: بــر ایـــن اسـ ســاعــدی ادامــ
بر  نظارت  کار  ابالغی،  اجــرای شیوه نامه 

چرخه تولید تا عرضه مرغ از مرحله ثبت 
جوجه ریزی تا کشتار و عرضه آن به بازار 

در حال انجام است. 
ــان صــنــعــت، مــعــدن  ــازمـ ــفــت: سـ وی گ
در همین  ــوی  رضــ خـــراســـان  تــجــارت  و 
چارچوب از ۲۵ بهمن ماه امسال تاکنون 
بازرسان خود را در کشتارگاه های استان 
مرغ  کشتار  ــد  رونـ بــر  تــا  ــرده  کـ مستقر 

نظارت کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین 
چرخه  در  مباشر  فعالیت  و  حــضــور  بــه 
مــرغ در همه  و عرضه  تا کشتار  تحویل 
شهرستان های این استان اشاره و بیان کرد: 
این مباشران ممکن است همان زنجیره 
تولید باشند که خود از شبکه توزیع نیز 
برخوردارند یا اینکه کشتارکن بوده و در این 
صورت هم فروشگاه برای عرضه گوشت 

گرم مرغ در سطح بازار دارند.
وی افـــزود: بــر ایــن اســاس گوشت مرغ 
تولیدی با حضور نماینده سازمان جهاد 
کشاورزی از کشتارگاه تحویل گرفته و به 
نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۰۴ هزار ریال به 

بازار عرضه می شود.
ادامه داد: هر گونه قطعه بندی  ساعدی 
گوشت مرغ چه در سطح کشتارگاه و چه 

در سطح عرضه ممنوع است.
وی گفت: گوشت های قطعه بندی موجود 
نرخ هر  با همان  نیز می بایست  از قبل 
کیلوگرم ۲۰۴ هزار ریال فروخته شود، در 
غیر این صورت با متخلف برخورد قانونی 

صورت می گیرد.

 قدردانی والیان »فراه« و »هرات« 
 از همکاری خراسان  جنوبی 

در اطفای حریق مرزی

والیان والیت های فراه و هرات و سرکنسول جمهوری 
از  پــیــام هــایــی  افــغــانــســتــان، در  ایــــران در  اســالمــی 
اقدام های استاندار خراسان جنوبی در اطفای حریق 

مرزی تشکر کردند. 
بــه گـــزارش فـــارس، سیدوحید قــتــالــی؛ والـــی هــرات، 
سرکنسول  صدیقی؛  و  فــراه  والــی  جاهد؛  تاج محمد 
جمهوری اسالمی ایران در افعانستان، در پیام هایی از 
اقدام های صورت  گرفته در اطفای حریق در مرز، به 

طور ویژه تشکر کردند.
از  هــرات ضمن سپاسگزاری  والــی  قتالی،  سیدوحید 
امــدادی و ماشین های آتش نشانی از  اعــزام نیروهای 
سوی خراسان  جنوبی، گفت: شما، همواره در روزهای 

اینچنینی در کنار ما هستید.
به  کــرد:  نیز خاطرنشان  فــراه  والــی  تاج محمد جاهد، 
واسطه اقدام ها و هماهنگی های خوبتان، کمک ها به 

موقع رسید.
وی با تشکر از حضور استاندار در محل وقوع حادثه، 
اظهار کرد: اقدام هایتان مؤثر بود و آتش خاموش شد، 

از اقدام جمهوری اسالمی ایران بسیار سپاسگزارم. 
ــران در  ــ ای اســالمــی  صــدیــقــی، سرکنسول جــمــهــوری 
اقدام ها  این  اثــرات  اینکه  بر  تأکید  با  نیز  افعانستان 
در رابطه دو کشور برجسته است، تصریح کرد: اعزام 
ماشین های آتش نشانی و مدیریت مناسب و سریع 
بحران در اطفای حریق در حداقل زمان ممکن، جای 

تشکر دارد.
الزم به ذکر است که در آتش سوزی مخازن سوخت 
گمرک شیخ ابو نصر فراهی که شنبه هفته جاری رخ 
داد تعداد  ۱۰ خودرو اطفاء حریق اعزامی از خراسان 
جنوبی در مدت هفت ساعت عملیات طاقت فرسای 
ماموران آتش نشانی با موفقیت از گسترش آتش و 
بــروز فاجعه مشابه آتش ســوزی گمرک اســالم قلعه 

جلوگیری نمودند.

رئیسستاددیهخراسانجنوبیخبرداد

 ۹۵ زندانی جرایم غیرعمد 
چشم انتظار کمک خیران

زندانی   ۹۵ گفت:  جنوبی  خراسان  دیــه  ستاد  رئیس 
جرایم غیرعمد در زندان های خراسان  جنوبی هستند.

غالمرضا حسین پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: در خراسان جنوبی ۹۵ نفر زندانی جرایم غیرعمد 
داریــم که از این تعداد ۳۵ نفر به علت گرفتاری های 
مرتبط با مهریه و یک نفر به علت دیه در زندان هستند.

وی با بیان اینکه بدهی های مهریه بسیار باالست و ما 
هم نمی توانیم برای این بخش کمک بالعوض داشته 
باشیم، بیان  کرد: ۵۹ نفر نیز به علت سایر جرایم مالی 

در زندان های خراسان  جنوبی هستند.
حسین پور گفت: مردم تصور نکنند که کمک های مالی 
آنان ولو کم تأثیر در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ندارد، 
ما در آستانه ماه شعبان و روز چراغ برات هستیم که 
همین نذرهای مردم برای اموات و درگذشتگان اگر به 
سمت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هدایت شود بسیار 
تأثیرگذار است.وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
نیز ۱۱۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد خراسان  جنوبی از 
زندان آزاد شدند که از این تعداد ۶۱ نفر به علت بدهی، 
۴۲ نفر به علت مهریه، هفت نفر به علت نفقه و دو نفر 
 هم به علت دیه در زندان بودند. مجموع بدهی این افراد 
۵۵۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۹۱ ریال بوده 

است.

 شکارچیان پرنده 
در محاصره محیط بانان

سه متخلف شکار اردک پیش از هر اقدامی در فریمان 
فریمان  زیست  محیط  اداره  شدند.رئیس  شناسایی 
گفت: نیروهای پاسگاه محیط بانی کله منار فریمان حین 
گشت زنی در منطقه کلیالق با مشاهده سه متخلف 
شکار پرندگان آبزی، از شلیک به سمت آنان جلوگیری 
کردند. جواد ستوده افزود: شکارچیان با دو قبضه اسلحه 

در حاشیه آبگیر ها در کمین مرغابی و اردک ها بودند.
از خـــودرو  ــازرســی  ب در  گــفــت:  و سیما  بــه صـــدا  وی 
شکارچیان الشه سه قطعه کبوتر چاهی به همراه یک 
قبضه اسلحه شکاری تک لول و یک تفنگ بادی ۵/۵، 
سه فشنگ ساچمه و ۱۰ عدد پوکه شلیک شده، دو 
تیر فشنگ چهارپاره غیرمجاز، یک دوربین چشمی و 
دو تیغه چاقو کشف و ضبط  شد. رئیس اداره محیط 
قضایی  مــراجــع  بــه  متهمان  گــفــت:  فریمان  زیــســت 

معرفی شدند.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 30007230۵  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

دوشنبه  18 اسفند 1399
   24 رجب 1442  8 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9484  ویژه نامه 3863 

برنامه   مدیر  و  دادستان مشهد  معاون 
ــن شهر  ای در  ــار  ک کــودکــان  ساماندهی 
کودک  مــاه گذشته ۳۲۰  در سه  گفت: 
جــمــع آوری  در مشهد  خــیــابــان  و  ــار  کـ
ــار تا  ــن کـ و ســامــانــدهــی شـــده انـــد و ایـ
ساماندهی و توانمندسازی تمام کودکان 

کار ادامه دارد.
ــزارش ایــرنــا، نیره عــابــدیــن زاده روز  بــه گـ
از  یکشنبه در حاشیه مراسم قدردانی 
دست اندرکاران برنامه  ساماندهی کودکان 
کار و خیابان، در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: مدیریت و راهبری این طرح که با 
شده،  نام گذاری  مهر«  »سایبان  عنوان 
با دستگاه قضایی است و دستگاه های 
همکاری  آن  اجــرای  در  مرتبط،  اجرایی 

دارند.
وی بهزیستی، شهرداری، خیران، تعدادی 

سازمان های  و  اجتماعی  داوطــلــبــان  از 
طــرح  هــمــکــاران  را  مشهد  مــردم نــهــاد 
ساماندهی کودکان کار و خیابان برشمرد 
و ادامه داد: این طرح در سال های گذشته 
و به صورت بین دستگاهی انجام می شد 
ــر  دوای بین  ناهماهنگی  بــه خــاطــر  ــی  ول
دخیل در طرح، خروجی نتیجه  بخشی 

نداشته است.
معاون دادستان مشهد گفت: جلسات 
کارشناسی این طرح با مدیریت جدید، 
از آذر ماه  آبــان  ماه و کار اجرایی آن  از 
آغاز شد و اکنون در سومین ماه اجرای 
بر  ــالوه  عــ آن  نتیجه  کــه  هستیم  آن 
توانمندسازی کودکان و خانواده هایشان، 

دستگیری و تشکیل پرونده  کیفری برای 
۱۴ گرداننده و سوء استفاده  کننده از کار 

کودکان بوده است.
وی همچنین از پلمب ۱۵ انبار ضایعات 
و  داد  خبر  مشهد  مختلف  مناطق  در 
به  منوط  انبارها  ایــن  بازگشایی  افـــزود: 
داشتن شرایط و رعایت موازین قانونی 
است که دو واحــد از این مراکز تاکنون 
بازگشایی  و  ایـــن شــرایــط شـــده  واجـــد 
انبارها همچنان  ایــن  بقیه   امــا  شده اند 
آن ها  قانونی  تکلیف  تا  هستند  پلمب 

مشخص شود.
اجرای  مراحل  در خصوص  عابدین زاده 
طرح ساماندهی کودکان کار ادامه داد: 

مرحله اول این طرح با جمع آوری کودکان 
کار از معابر و چهارراه ها آغاز شد و سپس 
به کودکانی که در انبارهای ضایعات به 

کار گرفته می شدند پرداخته شد.
ایــن گـــروه، نوبت به  از  وی گفت: پــس 
کودکانی رسید که برخی در کارخانه ها و 
کارگاه ها مورد بهره کشی قرار می گرفتند 
و پس از آن کودکان زباله گرد مورد توجه 

قرار گرفتند.
معاون دادستان مشهد افزود: این طرح 
استمرار دارد و در تمامی بخش ها دنبال 
خواهد شد تا اطمینان پیدا کنیم هیچ 
بهره کشی،  ــورد  مــ مشهد  در  کــودکــی 
بازماندگی  اجــبــاری،  کــار  سوءاستفاده، 
زندگی  نامناسب  شرایط  و  تحصیل  از 
قرار نمی گیرد و هیچ  کس از این عزیزان 

سوءاستفاده و بهره کشی نمی کند.

معاوندادستانخبرداد

 ساماندهی ۳۲۰ کودک کار در مشهد

پ
/9
90
32
28

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

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9
91
21
20

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

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
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

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

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

پ
/9
90
33
17

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
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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



خبرخبر
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد

راه اندازی »سامانه 120 « برای 
پاسخگویی به پرسش های 

راهنمایی و رانندگی شهروندان
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  مــحــمــدزاده: 
ــرای  ــه ای ب ــان ــدازی ســام ــ ــ خـــراســـان رضـــوی از راه انـ
حوزه  در  شهروندان  پرسش های  به  پاسخگویی 
راهنمایی و رانندگی و خدمات مرتبط با این بخش 

خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندان 
و دستگاه های خدمات رسان در بخش های مختلف، 
که  و هست  بــوده  مراجعان  به  پاسخگویی سریع 
پلیس راهنمایی و رانندگی و مجموعه خدماتی که 
به دارندگان خودروها ارائه می شود نیز یکی از دوایر 

پرمراجعه هستند.
وی افزود: در مواردی نیز به دلیل اطالعات ناقص 
پاسخگویی  شهروندان در بحث شناسایی مرجع 
اشتباه  مــراجــعــه هــای  خـــود، شــاهــد  بــه مشکالت 
خدمات  پیگیری  مثال  بــرای  هستیم.  ــا  اداره هـ به 
انتظامی در ادارات راهنمایی و رانندگی یا برعکس 

موجب اتالف وقت شهروندان می شود.
به  بخشیدن  سرعت  منظور  بــه   : داد  ادامـــه  وی 
پاسخگویی و اطالع رسانی دقیق به مراجعان دوایر 
پلیس راهنمایی و رانندگی در بخش های مختلف 
از قبیل صدور گواهی نامه و آموزشگاه های رانندگی 
و  پالک  تعویض  مراکز  نیز خدمات  و  اجرائیات  و 
مهم تر از همه مسئله پیامک های اشتباهی که برای 
برخی از این افراد ارسال شده، سامانه تلفن گویای 
120 از ابتدای هفته جاری در استان راه اندازی شده 

است.
دهــنــوی اظــهــار کــرد: شــهــرونــدان بــا ارتــبــاط تلفنی 
ایــن سامانه  در  ارائـــه شــده  از خــدمــات  می توانند 
راهنمایی  به  نیاز  که  و در صورتی  بهره مند شوند 
بیشتر داشته باشند می توانند در ساعات اداری با 
اپراتور این سامانه مرتبط شده و خدمات مورد نیاز 

را دریافت کنند .
ــیــس پــلــیــس راهــنــمــایــی و رانــنــدگــی  بـــه گــفــتــه رئ
صورت  برنامه ریزی های  براساس  خراسان رضوی، 
و رفع  این سامانه  آزمایشی  اجــرای  از  گرفته پس 
ایرادهای احتمالی، شرایط حضور تمام وقت اپراتور 
سامانه نیز مهیا خواهد شد تا تردد شهروندان برای 

دریافت خدمات ذکر شده را به حداقل برسانیم.

عقیل رحمانی: بررسی یک ماهه خبرنگار 
ــامــه قــدس روی یــک مــاجــرای کامالً  روزن
مشکوک حاکی از آن است که 21 پرونده 
متعلق به محموله های عظیم برنج قاچاق 
به ارزش حــدود 300 میلیارد ریــال بدون 
طی شدن مراحل قانونی، رسمی و ارسال 
به تعزیرات حکومتی، در معاونت نظارت 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی  و 
شده  خــارج  رسیدگی  چرخه  از  و  ابطال 

است.

 در سازمان صمت استان »
چه خبر است؟

ــدود یــک مـــاه پــیــش بـــود بــررســی هــای  حـ
میدانی خبرنگار ما در حوزه بازار و نظارت 
و  نــظــارت  معاونت  اختیار  در  کــه  آن  بــر 
خراسان رضوی  صمت  ســازمــان  بــازرســی 
وجــود  احتمال  کــه  بــه جایی رسید  ــود،  ب
محموله های  مـــاجـــرای  در  ســوءجــریــان 
بودند  وارد شده  دولتی  ارز  با  که  برنجی 

را پررنگ کرد.
بــراســاس روال رســانــه ای بــرای جــمــع آوری 
اسناد و ادله بیشتر دست به کار می شویم، 
پیگیری ها  دیگر  مانند  هــم  مــوضــوع  ایــن 
سختی خودش را داشــت، اما هر طور که 
شــد اســنــاد و اطــالعــاتــی مانند بــرخــی از 
فرم های گزارش تخلف، ارزش محموله های 
را بدست  آن  و حجم  امانت  سپاری شده 

می آوریم.
حاکی  رســانــه ای  تحقیقات  جمع بندی 
ــود  کــه فــرم هــایــی بــا شــمــاره هــای:   از آن ب
8137640،8137649،8137645،818137

 4 تبصره  طبق  که  و...    650،8137646
ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تنظیم شده بود، بدون طی شدن مراحل 
ــیــاز مــانــنــد درخــواســت  ــورد ن ــ قــانــونــی م
کمیته  ــزاری  ــرگـ بـ و  پـــرونـــده  ــارشــنــاس  ک
ابطال)هر فرمی هم قابل ابطال نیست( 
و حضور کارشناس مسئول نظارت وقت 
بــا دســتــور مــســئــوالن معاونت  و صــرفــاً 
خراسان رضوی  صمت  سازمان  بازرسی 

باطل شده است.

تخلف آقای)ی( ارسال شد، اما »
نورچشمی ها نه!

بود  حالی  در  شک برانگیز  ماجرای  ایــن 
طبق  بــازرســی  معاونت  کارشناسان  کــه 
قانون ضابط تعزیرات حکومتی محسوب 
می شوند و در صورتی که گزارش تخلفی 
فرم های  وارد  و  آن هــا مشاهده  ســوی  از 
فاصله  در  باید  شــود  دولتی  مخصوص 
تعزیرات حکومتی  بــه  مشخص  زمــانــی 
ارسال شود و فقط مقام رسیدگی کننده  
تشکیل شده  پرونده  مــورد  در  می تواند 
 اظهارنظر کند و به هیچ عنوان حق ابطال
ــد  ــن ــان ــه ایـــــرادهـــــایـــــی م ــ  فــــرم هــــایــــی کـ
ــراد شکلی  خــط خــوردگــی، تــکــراری و ایـ
ندارند، در سازمان صمت وجود ندارد و 
این گونه  اگر  که  این است  دلیل آن هم 
شــود احــتــمــال بـــروز ســوءجــریــان مانند 

همین موضوع ایجاد خواهد شد.
از سوی دیگر دامنه بررسی ها را گسترش 
دادیـــم و اطــالعــات دیگری به دســت ما 

پاکستانی  برنج  محموله های  که  رسید 
با  انبار  سه  در  دولتی  ارز  با  شــده  وارد 
تن   700 یـــک هـــزارو  حـــدود  در  حجمی 
اسامی  میان  در  که  می شده  نگهداری 
صــاحــبــان کـــاال، آقـــای )ی( بــرنــج فــروش 
متخلف هم حضور داشت. نکته عجیب 
ایــن بــود کــه پــرونــده تخلف ایــن فــرد به 
اما  می شود،  ارســال  حکومتی  تعزیرات 
پرونده حدود 21 نفر از دالالن بازار برنج 
افـــراد شناخته شده  از  آن هــا  تمامی  کــه 
هستند هیچ وقت به تعزیرات حکومتی 

ارسال نمی شود.
وقتی کار به اینجا رسید برای پیگیری ماجرا 
خراسان رضوی  صمت  سازمان  رئیس  با 
در  وی  بــا  را  مــوضــوع  و  می گیریم  تماس 
از  مقام مسئول  این  که  میان می گذاریم 
معاون  ســـراغ  بــه  می خواهد  مــا  خبرنگار 
استان  صمت  سازمان  بازرسی  و  نظارت 
بــرود. در این زمینه بیش از سه مرتبه با 
ساعدی، معاون نظارت و بازرسی سازمان 

گذاشته  حضوری  جلسه  استان  صمت 
و در نهایت مشخص شد یکی از دالیل 
ابطال فرم های گــزارش تخلف مورد تأکید 
ــرادی می دهد  اف فرصتی بود که قانون به 
که برای بار نخست محموله ای را در انباری 
ناشناخته دپو می کنند و این فرصت هم 
ــرای آن اســت که فــرد متخلف از قانون  ب
اطالعات  بتواند  و  است  نداشته  اطالعی 
انبارها  جامع  سامانه  وارد  را  محموله ها 
ایــن موضوع هم جــای پرسش دارد  کند. 
آقایانی که محموله ها متعلق به آن ها بود 
که  چــرا  داشته اند؛  اطــالع  قانون  از  دقیق 
برخی در گذشته مورد برخورد قانونی واقع 
شده و حتی مالکان انبارها هم در سامانه 
اما  بودند،  کــرده  نام نویسی  انبارها  جامع 
ثبت  را  خــروجــی  و  ورودی  محموله های 
نمی کردند که این ماجرا خود گویای وجود 

سوءجریان در محل بوده است.

 آزاد کردن محموله ها »
با دستور ویژه!

پــیــگــیــری هــای مـــا از مـــعـــاون نـــظـــارت و 
موضوع  استان  صمت  سازمان  بازرسی 
ایــن بود  را نمایان کــرد و آن هم  دیگری 
یــک هــزارو  کــه  برنجی  محموله های  کــه 
700 تن وزن داشت و با ارز دولتی وارد 
ابطالی  کمیته  آنکه  از  پیش  بــود،  شــده 
کارشناس  پــرونــده،  کارشناس  حضور  با 
مسئول نظارت وقت برگزار شود، تعدادی 
با دستور شخص معاون نظارت و بازرسی 
تحویل  و  آزاد  اســتــان  صمت  ســازمــان 

صاحبان کاال شده است.
مــوضــوع دیــگــری کــه از ســوی نهادهای 
نــظــارتــی و قــضــایــی بــایــد مـــورد تحقیق 
ایــن اســت که اسامی برخی  قــرار بگیرد 
آقازاده ها در میان صاحبان محموله های 
رفع توقیف شده به چشم می خورد که به 
راحتی هر چه تمام تر محموله خود را آزاد 
ادامه موضوع  فروخته اند. در  بازار  و در 
بــه اطـــالع مــدیــرکــل تــعــزیــرات حکومتی 
خراسان رضوی رسید و این مقام مسئول 

هم وعده پیگیری ماجرا را به قدس داد.

تعزیرات  حکومتی خراسان رضوی وعده بررسی داد

ابطال گزارش30 میلیاردی قاچاق در سازمان صمت 

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

دوشنبه  18 اسفند 1399
   24 رجب 1442  8 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9484  ویژه نامه 3863 

خبرخبر
جهاد کشاورزی مشهد خبر داد

 خسارت 270 میلیاردی کرونا
 به تولید گل 

مشهد،  شهرستان  کــشــاورزی  جهاد  باغبانی  مسئول 
میزان خسارت کرونا به بخش گل و گیاهان شاخه بریده 
 شهرستان مشهد را حدود 270میلیارد ریال عنوان کرد.
بــرخــی محصوالت  گــفــت:  قـــدس  ــه  ب محمد جعفری 
فــراوری و نگهداری  کشاورزی مانند گل و گیاه قابلیت 
طوالنی ندارند، به همین دلیل تولیدکنندگان گل و گیاه 
در شهرستان مشهد بیشترین خسارت را از ویروس کرونا 
متحمل شدند.با تعطیلی مراسم ها، دیدوبازدیدها و مرزها 
در ایام کرونایی، کار به جایی رسید که تولیدکنندگان مجبور 
به دور ریختن و از بین بردن بیشتر گل های تولیدشده خود 
شدند.وی عنوان کرد: حدود 20درصد این تولیدات هرساله 
به  صورت ضایعات دور ریخته می شوند که امسال این رقم 

به دلیل شیوع بیماری کرونا به بیش از 70درصد رسید.
محمد جعفری اظهار کرد: از زمان شیوع کرونا تمامی 
فــروردیــن  ماه  ــتــدای  اب از  و  لغو  عــروســی هــا  و  مجالس 
گل فروشی ها نیز تعطیل شدند؛ بنابراین از آنجایی که 
گل های شاخه بریده قابلیت نگهداری ندارند، این تولید 
به ضایعات تبدیل شد.در شرایط کرونا بیش از 60درصد 
نزدیک  و  ــده  درآمـ تعلیق  به حالت  تولیدی  واحــدهــای 
به یک هزار نفر بیکار شدند  و این آمار تنها مربوط به 
کارگاه های تولیدی است و شامل گل فروشی های سطح 
شهر نمی شود. وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد گل 
تولیدی در اواخر اسفند 98 و فروردین  ماه سال جاری به 
ضایعات تبدیل شدند، ادامه داد: بهترین بازار گل، نوروز 
و ماه شعبان است که متأسفانه این دو بازار نیز امسال به 
 طور کامل از دست رفت.وی افزود: خسارت سنگین کرونا 
به تولیدکنندگان این بخش در کنار افزایش هزینه های 
تولید وهمچنین وجود مشکالت دیگری چون کمبود و 
گرانی نهاده های باکیفیت، افزایش دستمزد کارگران، کمبود 
نقدینگی و اختصاص نیافتن تسهیالت سرمایه در گردش 
در سال جاری، ضرورت توجه و حمایت بیشتر دولت به 

این بخش را بیش از پیش آشکار می کند.
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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
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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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
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99
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88

8
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

مفقود شده
فروش��ندگی  کس��ب  پروان��ه 
ظ��روف پالس��تیکی ب��ه ش��ماره 
م��ورخ   0414250391 صنف��ی 
عل��ی  اینجان��ب   1389/12/22
مهاج��ر َبع��د فرزن��د قرب��ان ب��ه 
  0941233359 مل��ی  ش��ماره 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

/ع
99
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72
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان
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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
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عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی

سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525
زیرک3882616409155520736
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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
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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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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
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خبرخبر خبرخبر
 به مناسبت آغاز ویژه برنامه های دوساالنه 

گرامیداشت عطار انجام شد

 کاشت هفت نهال 
به نشان هفت شهر عشق 

نیشابور: هفت نهال به نشان هفت شهر عشق عطار 
نیشابوری به مناسبت آغاز ویژه برنامه های دوساالنه 
و شاعر  این عارف  آرامگاه  باغ  در  گرامیداشت عطار 

ایرانی در نیشابور کاشته شد.
و  طبیعی  منابع  هفته  درخــتــکــاری،  روز  مناسبت  به 
درگذشت یکی از قدیمی ترین باغبان های باغ آرامگاه 
عطار که همزمان با روز درختکاری دار فانی را وداع گفت 
امام جمعه نیشابور به همراه معاون استاندار و فرماندار 
شهرستان، رؤسای ادارات میراث فرهنگی، گردشگری 
دانشگاه  ریاست  و  منابع طبیعی  و  و صنایع دستی 
سبحان، با حضور در باغ آرامگاه عطار نیشابوری و در 
جمع خانواده زنده یاد »علی اکبر مردانی« یاد و خاطره 
آن مرحوم را گرامی داشتند و هفت نهال نیز به نشان 
هفت شهر عشق عطار به مناسبت آغاز ویژه برنامه های 
دوساالنه گرامیداشت عطار در باغ آرامگاه این عارف و 

شاعر ایرانی غرس کردند.

آغاز دوره تربیت مدیران راهبردی 
در استان خراسان رضوی 

)انقالبی  ــردی  راهــب مــدیــران  تربیت  دوره  نخستین 
و جــهــادی( در اســتــان خــراســان رضـــوی بــا همکاری 
پژوهشکده چشم انداز  انقالبی،  مدیریت  اندیشکده 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  آیــنــده پــژوهــی  و 
جامع  دانشگاه  و  آزاد  دانشگاه  یقین،   اندیشکده 

امام حسین)ع( آغاز به کار کرد.
به گزارش قدس حسین دشتبان، مدیر دوره مدیران 
مدیریت  اندیشکده  گــفــت:  کــشــور  شــرق  ــردی  راهــب
انقالب  گفتمان  تبیین  و  تــرویــج  منظور  بــه  انقالبی 
انتقال تجربه  اسالمی در بدنه مدیران آینده نظام و 
به  آنــان  و تجهیز  و چهارم کشور  به نسل های سوم 
توانمندی های تصمیم گیری، سیاست گذاری بر اساس 
و  تفکرات  آمــوزش  و  ایجاد  نظام،  کالن  شاخص های 
آن  کردن  نهادینه  و  تحول آفرین  و  راهبردی  نگاه های 
در نسل های جوان کشور که سکانداران آینده انقالب 
عنوان  تحت  را  حــرفــه ای  و  علمی  دوره ای  هستند، 
تربیت مدیران راهبردی )انقالبی و جهادی( در قالب 

دوره ) MBA( با ظرفیت محدود برگزار کرد.
این  آمــوزشــی  برنامه ریزی های  اســاس  بر  ــزود:  افـ وی 
دوره هــا در سه سطح نظری، کارگاهی و عملی برگزار 
تــئــوریــک مؤلفه های  تــشــریــح  ــر  ب عــــالوه  و  مــی شــود 
توسط  مــوجــود  سرمشق های  و  مــدل هــا  حکمرانی، 
ارشد  مدیران  و  شــده  شناخته  دانشگاهی  اســتــادان 
تا  صالحیت دار کشور تبیین، تطبیق و نقد می شود 
با تجمیع آن ها یک الگوی بومی راهبردی، انقالبی و 
جهادی متناسب با آرمان ها و اهداف نظام در عرصه 

مدیریت و کشورداری تدوین شود.
دشتبان ادامه داد: انتقال تجربه، آشنایی با گروه های 
موجود در سازمان ها و چالش های مدیران بخش های 
علمی  دستاوردهای  از  بازدید  و  دولتی  و  خصوصی 
به منظور شناخت هر  اجرایی در سطوح مختلف  و 
مهم ترین  از  قوت کشور،  و  نقاط ضعف  بیشتر  چه 
برنامه هایی است که در سفرها و بازدیدهای متعدد 
و جلسات با مسئوالن ذی ربط پیش بینی شده است.

 مدیر دوره مدیران راهبردی شرق کشور با اشــاره به 
تحویل  بــه  مــوظــف  دوره  در  شرکت کنندگان  اینکه 
به  و  دوره  سیاست گذاری های  با  متناسب  رســالــه ای 
صورت گروهی هستند، اظهار کرد: برای آن دسته از 
داوطلبانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند مدارک 
علوم،  وزارت  تأیید  مــورد  رسمی   MBA عمومی  دوره 
تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه وزارت امور خارجه 

ارائه می شود.
حسین دشتبان افــزود: این دوره به عنوان نخستین 
همزمان  جهادی(  و  )انقالبی  راهبردی  مدیریت  دوره 
در 6 استان کشور از هفته جاری در مشهد در حال 
برگزاری است و تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت 
و شرکت کنندگان در دوره مدیران شاغل در مشاغل 
دولتی و عمومی و فعاالن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
ارشد کارشناسی  مــدرک  حداقل  دارای  که   هستند 
هستند و در دوره با سبک مدیریت جهادی و تجربیات 
ــران و گــروه هــای  مــدیــران ارشـــد جمهوری اســالمــی ایـ
مقاومت در منطقه آشنا خواهند شد تا ضمن افزایش 
تجربه از اهداف انقالب اسالمی و تبیین اندیشه های 

گام دوم انقالب اسالمی بهره مند شوند.
به  اتکال  با  کــرد:  امــیــدواری  اظهار  پایان  در  دشتبان 
خــداونــد متعال، در راســتــای اهــداف تعیین شــده به 
زودی در استان های دیگر شرق کشور این دوره افتتاح 

و برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی فریمان:

اهدای خون شکرانه سالمتی است

فریمان: فرمانده انتظامی شهرستان فریمان یکی از 
فاکتورهای مهم پلیس متعهد را از خود گذشتگی و 

نوع دوستی دانست. 
ــدام  ــ اقـ ســـرهـــنـــگ جــــــواد خـــرســـنـــد در حـــاشـــیـــه 
اهــدای  در  فرماندهی  ایــن  کــارکــنــان  خداپسندانه 
خون به نیازمندان و بیماران در پایگاه انتقال خون 
با بیان اینکه اهدای خون یک  شهرستان فریمان، 
همبستگی  از  شکوهمند  جلوه ای  و  جهادی  اقدام 
تبلور  ــون،  خــ ــدای  ــ اهـ گــفــت:  ــت،  اســ جــامــعــه  در 
انسانیت و ایثار در راه سالمتی همنوعان است كه 
فراورده  این  به  نیازمند  افراد  در  را  زندگی  به  امید 

حیات بخش ارتقا می بخشد.
این مقام انتظامی با بیان اینكه اهدای خون در واقع 
نمادی از مسئولیت پذیری و همدلی با افراد نیازمند 
است، تصریح کرد: اهدای خون بخششی است به 
شکرانه سالمتی که در وجودمان به ودیعه گذاشته 
ایــن بخشش  انتظار  که چشم  بیمارانی  بــرای  شــده 

هستند.
خرسند تصریح کرد: اکنون كه ویروس منحوس كرونا 
سالمت جامعه را هدف قرار داده نظام سالمت چشم 
به راه ایثارگرانی است که آستین همت باال بزنند و با 
اهدای خون خود حیات را به بیماران نیازمند تقدیم 

کنند.
با  پــایــان  در  فــریــمــان  شهرستان  انتظامی  فــرمــانــده 
فعالیت های  در  همیشه  ناجا  کارکنان  اینکه  بیان 
به  ما  دین  گفت:  بــوده انــد،  پیشگام  انسان دوستانه 
محبت، نوع دوستی و تقسیم شادی ها تأکید فراوان 
کرده است و ما به عنوان یک مسلمان باید هر آنچه 
در توان داریم در راه خدا و کمک به همنوعان انفاق 

کنیم و اهدای خون یکی از این راه هاست.

 آغاز ساخت مرکز سرطان 
در بیمارستان حکیم نیشابور 

بنیان  خیر  سرطان  مرکز  ساخت  عملیات  نیشابور: 
نیشابوری محمد تقی پور با حضور فرماندار، مسئوالن، 
خیران و کارکنان حوزه سالمت در بیمارستان حکیم 

نیشابور آغاز شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این مراسم 
ضمن تشکر از خیر نیک اندیش سالمت نیشابوری 
حاج محمد تقی پور اظهار کرد: امروز روز نزول رحمت 
است، بار دیگر خیر محترمی برای همنوعان خود از 

مال خود می بخشد.
دکتر محسن عظیمی نژاد افزود: ساخت مرکز سرطان 
بوده  اهــداف حوزه سالمت نیشابور  از  ابتدا یکی  از 
بیمارستان در  شیمی درمانی  مرکز  ساخت   اســت. 
22 بهمن به عنوان گامی در این راستا بود و اکنون نیز 
با توجه به شیوع سرطان در نیشابور ساخت این مرکز 

ضرورت پیدا کرد.
مرکز سرطان  عملیات ساخت  کــرد:  خاطرنشان  وی 
طبقه  در سه  مترمربع  زیربنای 3هــزار  با  خیربنیان 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم آغاز می شود. 
برآورد میزان اعتبار در نظر گرفته شده در حدود 20 تا 
25میلیارد تومان و تجهیز آن 30 تا 40میلیارد تومان 

است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور ضمن قدردانی 
و تشکر از همه خیران سالمت تصریح کرد: زنجیره 
اتصال خیران و مسئوالن با سرعت رو به گسترش 
است و امید است بتوانیم گام های مؤثری در راستای 
خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف نیشابور و 

شهرهای اطراف برداریم.

رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و قالیشویان: 

قیمت چند برابری قالیشویی به بهانه کرونا ممنوع است
هادیان: رسم خانه تکانی با نزدیک شدن 
به نــوروز در بین مــردم متداول بــوده که 
شست وشوی قالی ها یکی از همین موارد 
اســـت. در گذشته خــانــم هــای خــانــه در 
حیاط منزل، قالی ها را می شستند و پس 
آفتاب،  نور  و  گرما  زیر  در  روزی  از چند 
آغاز  بــرای  را  تمیز  و  قالی خشک شــده 
سال نو پهن می کردند. حاال سال هاست 
به  ویالیی  خانه های  تبدیل شدن  با  که 
در  قالی  شست وشوی  عمالً  آپارتمان ها 
خانه ها امکان پذیر نیست و نکته مهم تر 
شستن  آبــی،  ذخایر  وضعیت  با  اینکه 
فــرش بــا آب شــرب شهری هــم منطقی 

نیست.

قالی ها ناقل کرونا نمی شوند»
داغ  بــــــــازار  و  ــو  ــ ن ســـــال  ــه  ــانـ ــتـ آسـ در 
ــراغ رئیس  ــی بـــه ســ ــال شــســت وشــوی ق
ــاف و  ــبـ ــتـ ــرش دسـ ــ اتـــحـــادیـــه صـــنـــف فـ
از  برخی  ــاره  درب مــی روم. وی  قالیشویان 
نگرانی های مردم در بحث شست وشوی 
قالی و احتمال شیوع کرونا می گوید: در 
قالیشویی بحث شست وشو مطرح است 
شــویــنــده مخصوص شسته  ــواد  مـ بــا  و 
بــرای فرش  ــی که  ژاول می شود حتی آب 
میکروب زدا  و  گندزدا  می شود،  استفاده 
است و حالت سفیدکنندگی نیز دارد و 
کامالً با رعایت مسائل بهداشتی قالی ها 

شسته و تحویل شهروندان می شود.
 هــادی مخملی در پاسخ به این پرسش 
این  نظر  زیــر  قالیشویی  کارگاه  چند  که 
در  مــی افــزایــد:  ــد،  دارنـ فعالیت  اتحادیه 
قالیشویی  کـــارگـــاه   80 ــدود  حــ مــشــهــد 
ــه ایــن  ــت کـ ــده اســ ــبــت شــ ــوزدار ث ــجــ ــ م
به  که  کارگاه هایی هستند  قالیشویی ها، 
پروانه  و  مجوز  دارای  و  قانونی  صــورت 
کسب و تحت پوشش اتحادیه هستند. 

نرخ نامه امسال »
قالی  شست وشوی  نرخ نامه  دربـــاره  وی 
بیان می دارد: در نرخ نامه جدید قیمت ها 
پس از حــدود یک سال و نیم، افزایش 
اتحادیه  مــصــوب  نـــرخ  کــه  اســـت  یافته 
صنف فروشندگان فرش دستباف و مواد 
به  قالیشویی  99)رســتــه(  ســال  مصرفی 
این شرح است، که قیمت اعالمی برای 

هر مترمربع فرش یا موکت است که به 
تناسب ویژگی فرش متفاوت است: هر 
به  ــه  )500شــان ماشینی  فــرش  مترمربع 
 پایین( 70هزار ریال و )500شانه به باال(
ریــال، فرش دستباف تیره 140  90 هــزار 
هزار ریال، فرش دستباف معمولی روشن 
و قالیچه دستی 225هــزار ریــال، موکت 
طـــرح دار و پـــرزدار 65هـــزار ریــال، موکت 
معمولی 45هــزار ریــال، قالیچه ماشینی 
کناره ماشینی 160 هزار  ریال،  160 هزار 
ریال و کناره دستی 190 هزار ریال است. 
با  مــی ســازد:  خاطرنشان  ــه  ادامـ در  وی 
افزایش  و  پایانی سال  روزهــای  به  توجه 
تقاضا برای خدمات قالیشویی با افزایش 
مراجعان مواجه ایم و از آنجا که تلفن های 
بسیاری در فضای مجازی برای قالیشویی 
تقاضا  از شــهــرونــدان  اســت  درج شــده 
و دادن  بــرون ســپــاری  با  رابطه  داریــم در 
را  الزم  دقــت  حتماً  قالیشویی  به  فــرش  

داشته باشند .

تماس با اتحادیه »
سودجو  افــراد  می کند:  تصریح  مخملی 
ــه از ایــــن روزهــــا  هــمــیــشــه هــســتــنــد کـ
سوءاستفاده می کنند و با توزیع تبلیغات 
و تراکت و گذاشتن آگهی در سایت های 
می دانیم،  غیرمجاز  را  آن  ما  که  مجازی 
ــذب مــشــتــری مــی کــنــنــد.  ــه جــ ــدام بـ ــ ــ اق

ــدون مجوز  ــرادی هستند کــه ب ایــن هــا افـ
مــکــان مشخصی  و  جــا  و  می کنند  ــار  ک
ندارند و فقط با یک موبایل و وانتی که 
دارنــد، فرش های مردم را جمع می کنند 
ــه چــه کسی  ب نــمــی دانــیــم در کــجــا و  و 
می دهند.  شست وشو  بــرای  را  فــرش هــا 
نکنند  کــالهــبــرداری هم  اینکه  فــرض  بر 
ولی پاسخگوی مشکالت و خسارت های 
اطمینان  بــرای  بــود.  نخواهند  احتمالی 
ــا شــمــاره هــای اتــحــادیــه تماس  خــاطــر ب
و  اعتبار  صحت  از  و  فرمایند  حــاصــل 
مطمئن  نظرشان  مورد  قالیشویی  مجوز 
شوند که زیر نظر اتحادیه و دارای مجوز 
خسارت  پاسخگویی  امــکــان  تــا  باشند 
و مــشــکــالت احــتــمــالــی بــعــدی فــراهــم 
با  می توانند  شــود. شهروندان مشهدی 
 38544219 و   38546309 شــمــاره هــای 
کــه در رســانــه هــا اعـــالم شــده و مختص 
ــرای هــمــیــن مــوضــوع  ــ بـــه پــاســخــگــویــی ب
است، تماس حاصل کنند و با ذکر نام 
پیدا  بودن آن اطالع  از مجاز  قالیشویی 

کنند .
دستباف  فــرش  صنف  اتــحــادیــه  رئیس 
مـــی دارد:  اظهار  ادامـــه  در  قالیشویان  و 
تحویل  را  قالی  که  هنگامی  شهروندان 
شناسایی  کـــارت  مــی دهــنــد،  قالیشویی 
راننده را رؤیت کنند و حتماً مشخصاتش 
را یادداشت کنند و شماره وانتی که برای 

حمل فرش ها به درب منزلشان می آید را 
نیز یادداشت کنند که این دقت سبب 
می شود ما را در ارائه خدمت بهتر یاری 

کنند .
 وی دربــاره ادعای برخی از قالیشویی ها 
ــی ویـــــژه و  ــ ــوی کـــه ادعـــــا مــی کــنــنــد روشــ
اینکه  و  انجام می دهند  سفارشی فرش 
دارد،  وجــود  نرخ نامه  در  چنین خدمتی 
بیان مــی دارد: در نرخ نامه چنین چیزی 
نداریم و برخی از قالی ها مانند فرش های 
ماشینی کرم شست وشویش مشکل تر و 
ممکن است دوبارشویی کنند و آن ها همه 
در تعرفه دیده شده است و قالی های 24 
قــواره متراژ باال و قالی های اعال  متری و 
و دستباف برای شست وشو نرخ توافقی 
دارند و پول کرایه حمل و نقل نیز ممنوع 

است که در نرخ نامه قید شده است .

طرح جشنواره نوروزی»
ویژه  نــوروزی  طــرح جشنواره  از  مخملی 
1400 اطالع می دهد و می گوید: در حال 
طــرح  در  قــالــیــشــویــی هــا  بیشتر  حــاضــر 
ویـــژه 1400 هستند  ــوروزی  ــ ن جــشــنــواره 
تمایل آن هاست  نیز در صــورت  این  که 
که در این طرح قالیشویان تا 15 درصد 
نسبت به نرخ نامه می توانند به مشتریان 
تخفیف بدهند و این طرح تا 15 فروردین 

ادامه دارد. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی 
گفت: متقاضیان تولید ارز دیجیتال در این استان از نظر 
ماده 11 قانون هوای پاک فاقد آالیندگی بوده و منعی برای 

استقرار در شهرک صنعتی یا اطراف آن ندارند.
به گزارش ایرنا، سیدکمال الدین میرجعفریان در نشست 
کارگروه ماده 11 قانون هوای پاک با اشاره به سه تقاضای 
دریافت مجوز از این کارگروه برای تولید ارز دیجیتال افزود: 
با این حال فرایند تأمین برق آن ها نیاز به کار کارشناسی 
بیشتری دارد که باید در این خصوص بحث و بررسی 

بیشتری انجام گیرد.
وی هدایت صنایع جدید به سوی شرق مشهد و سایر 
شهرک های صنعتی خراسان رضوی را ضروری دانست 
و ادامه داد: با توجه به حجم زیاد و ترافیک واحدهای 
صنعتی در غــرب مشهد باید زمینه ای فراهم شــود تا 

واحدهای جدید در شرق این شهرستان مستقر شوند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به آبخوانی 

که در غرب مشهد وجــود دارد، توسعه صنایع به این 
سو بــوده و الزم است سمت و سوی تولید را به سوی 
شهرک های صنعتی شماره 5 مشهد، کالت و کاویان در 

فریمان هدایت کرد. 
صنعت،  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون 
معدن و تجارت خــراســان رضــوی نیز در ایــن نشست 
گفت: این وزارتخانه از سال گذشته تولید ارز دیجیتال 
را قانونمند کــرده و بــرای متقاضیان آن هــا مانند سایر 
تأسیس صنعتی  جــواز  تولیدی،  واحدهای  متقاضیان 

صادر می شود.
جواد خزائی افزود: تولید ارز دیجیتال در شرایط تحریم و 
مشکل نقل و انتقال مواد اولیه و ماشین آالت که شیوه 
قانونی آن مهیا نیست، بهترین راه حل برای دور زدن 

تحریم هاست.
وی ادامه داد: بر اساس قانون استقرار واحد تولیدی ارز 
دیجیتال در داخــل شهرک صنعتی یا خــارج از آن در 

صورتی که باری به شبکه برق تحمیل نکند، مجاز است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز 
در این نشست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست 
با انتقال 30 درصد از صنایع اطراف مشهد به شهرک 
صنعتی شماره 5 این شهر که هزار و 400 هکتار زمین 
کرده  موافقت  خــاص  ضوابط  تحت  دارد،  اختیار  در 

است.
تورج همتی افــزود: با اتخاذ سیاست های کلی درصدد 
هستیم واگذاری زمین صنعتی به بخش تولید را به سوی 

شرق مشهد سوق دهیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی 
در  دارنـــد،  استقرار  از شهرک های صنعتی  خــارج  در 
صورت تصویب کارگروه امور زیربنایی استان می توان 
برای محل استقرار آن ها یک پهنه صنعتی تعریف کرد 
که تحقق این مهم بسیاری از مشکالت در این بخش 

را حل می کند.

خبرخبر
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. از طــوایــف بــزرگ ایــرانــی - محل عبور- 
سواره 2. شوم و بدقدم – جوهر مازو- کارگر 
پرنورتر   – مرهم   – دچــارشــدن   .3  کشتی 
اختراع کننده   – فرانسه  داستانی  بــرج   .4
انتخاب  حــرف   – شیمیایی  ــاردار  ــ ب ذره   –
5. ســاز تیره- نفی از بــردن – گونه ، نوع- 
شیار درون لوله تفنگ 6. آرزوهــا – پسوند 
محافظت - آلیاژی از مس و قلع که به آن 
نجیب–  حــیــوان  می گویند 7.  هــم  مــفــرغ 
پدرمرده – فرش موشواره 8. عدد رمز- کشور 
شگفتی  صـــوت   – همسایه   اشــغــال  شــده 
و خودپسندی  غــرور   – کرمینه  نترس-   .9 
10. همزن- ضمیر متصل فاعلی – دوباره کاری 
11. جوانمرد- دریغ خوردن – پدربزرگ- گام 
12. »قاب« میان تهی- حیرت- این پول در 
پسوند  مــی آیــد-  كــارتــان  بــه  سفرسوئیس 
رایانه ای  سخت  دیسک   .13 مصدرجعلی 
کــبــاب شــده  قــدمــا –  گــویــش  اروپـــــا در   – 
14. اسباب زحمت – پاک تر- هادی جریان 

مــردان  عنوان   – زمستانی  ورزش   .15 بــرق 
باستانی که در نزدیکی زنجان کشف شدند- 

عقیده و باور قلبی

1. اسهل - لقب »بــرزیــل« 2. نــام امــروزی 
لباس–   .3 »اتیوپی«  پایتخت   - »نینوا« 
واحد شمارش احشام- زیــرك- دستگاهی 
آلمان  در  شــهــری   .4 موسیقی سنتی  در 
– آشــکــارکــنــنــده-  طـــالی قــالبــی 5. واحــد 
ناله  فوتبالی – ســودای  یونان- خطای   پول 
6. رســانــدن معنی مــی دهــد – نــام پسرانه 
فرنگی 7. مغبون- گردآوری- عدد 8. شنونده 
 – نوعی برنج مرغوب ایرانی- از آتش افروزها 
9. شهری صنعتی در آلمان – این هم شهری 
 زیباست در مازندران – خوراکی از اسفناج 
صوت   .11 چشم  سرمه   – رنــده کــردن   .10
استرالیا  پایتخت  ــازی-  ــ ت آب   – شگفتی 

ــودرو  حمل ســیــمــان- صندلی  بلند – خــ  12. داســتــان 
الکتریسیته  نیروی  وحشی-  حیوانی  آچــار-  نوعی   .13
– اسب چاپار 14. بازیکن ملی پوش سال های پیش  تیم 
فوتبال پرسپولیس با نام کوچک »حامد«  – الهه خرد 

یونان باستان 15. آشوب زده – سپاسگزاری

  افقی

  عمودی

مخاطبان گرامی!
لطفاً نظرات خود را در خصوص این 
 300072305 شماره  به  مطلب  

پیامک کنید.

معاون استاندار خراسان رضوی:

متقاضیان تولید ارز دیجیتال منعی برای فعالیت ندارند


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan new
	Page 3 Khorasan new new
	Page 4 Khorasan

