
با توجه به آمارهای ارائه شده توسط روابط عمومی 
استان  رضوی چهارمین  خراسان  سازمان صمت، 
صنعتی کشور است و 5هزارو500 واحد صنعتی در 
تمام گروه های صنعتی از صنایع غذایی و معدنی 
در  فعال اند.  شیمیایی  و صنایع  خــودرو  تا  گرفته 
استان بیش از 43 شهرک صنعتی و 220 هزار واحد 
صنفی وجود دارد. این ظرفیت عظیم اقتصادی را 
که در کنار فاصله 120 کیلومتری هرات تا مرز ایران 
قــرار می دهیم، در کنار زبــان و فرهنگ مشترک و 
ذائقه مشابه، توقع داریم حجم مبادالت و معامالت 
افغانستان  و  ایران  بین  اقتصادی بسیار سنگینی 
وجود داشته باشد، اما متأسفانه اینچنین نیست.  
در همین زمینه فرصتی دست داد تا میزبان آقای 

ایرانی  اقتصادی  فعال  حقیقی؛ 
غوثی؛  آقــای  افغانستان،  مقیم 
تاجر و تولیدکننده و معاون اتاق 
صنایع هرات و فیض زاده؛ تاجر و 

رئیس اتاق پیشه وران هرات و ...

آغاز توزیع هوشمند کاال با کمبود و گرانی  

یک روز بازارگردی در »بازرگام«
 در میز گرد اندیشکده مسئله مؤسسه قدس 

با فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد 

 غفلت از تجارت 
با همسایه شرقی

2

WWW.QUDSONLINE.IR4067 یکشنبه ۱4 آذر ۱400    ۲9 ربیع الثانی ۱443    5 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9688  ویژه نامه

 ثبت۳۶۰ هزار تماس مزاحمی 
با سامانه ۱۲۵مشهد  

مجروحیت مأموران محیط زیست 
خواف حین تعقیب شکارچیان

» اشتغال« مهم ترین مأموریت 
استاندار خراسان شمالی

آمار نگران کننده فرسایش خاک در خراسان رضوی

دو برابر متوسط جهانی!
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حـــدود دو ســال پیش پــرونــده گــران فــروشــی 
برخی  با حمایت  فــروش  برنج  یک  گسترده 
مسئوالن در سازمان صمت خراسان رضوی 
ــارج شد  خــ عــدالــت  ــرای  ــ اجـ مــســیــر  از  و... 
قدس  روزنــامــه  مستمر  پیگیری های  بــا  کــه 

در  زمــان)عــج(  امـــام  ــازان گمنام  ورود ســرب و 
ــرده از  اداره کل اطــالعــات خــراســان رضــوی پ
گرفته  صـــورت  غیرقانونی  مخفی کاری های 
ــده بــه تــعــزیــرات حکومتی  ــرون بــرداشــتــه و پ
بود که خبر  ارســال شد. 23 شهریور 1398 

تومانی  میلیارد   4 گران فروشی  از  جلوگیری 
برنج را رسانه ای کردیم. اقدامی که در پی یک 
معاونت  وقــت  مسئوالن  مشترک  عملیات 
بــازرســی ســازمــان صمت خــراســان و عوامل 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( 

صورت گرفت.  در متن آن خبر و در تشریح 
این  عامل  ــود:  ب آمــده  ماجرا  پشت پرده های 
را شبانه صورت  محموله  جابه جایی  اقــدام، 
می داد تا با این کار اعمال خالف قانون او به 

راحتی لو نرود. از سوی دیگر محموله ها ...

فرجام پرونده تخلفی که با افشاگری قدس از پستوی مخفی کاری خارج شد

جریمه 9۶۲ میلیون تومانی برای تاجر گرانفروش برنج
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی آبرسانی پاکدشت خلیل آباد راس 
س��اعت 19 روز یک ش��نبه مورخ 1400/10/5 به آدرس مس��جد امام سجاد علیه السالم 
روستای نقاب شهرستان خلیل آباد تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با 
در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم 

رسانندو یا وکیل/ نماینده خود را کتبًا معرفی کنند .
ضمنا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 18 آیین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی 
تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای وهر ش��خص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود 
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1400/10/2 در مح��ل مذک��ور حاضر و پس از احراز هویت و تایی��د وکالت برگه ورود به 

مجمع را دریافت دارند.

 دستور جلسه: 1-گزارش هیئت مدیره و بازرس و بازرسان 
2-طرح تصویب صورتهای مالی منتهی به 1399/12/29 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه 

سال جاری شرکت 
3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
5-تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی 

داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )2(دستورالعمل نحوه 
نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت 

با حضور در دفتر تعاونی  فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل تعاونی نمایند.
 رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آبرسانی پاکدشت )خلیل آباد(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی  آبرسانی پاکدشت)خلیل آباد( تاریخ انتشار آگهی 1400/09/14
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بدین وسیله از کلیه سهام داران محترم شرکت فرش شهریار توس و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که به شرح ذیل و وفق مفاد ماده 95 قانون تجارت 
تشکیل و برگزار می شود حضور یابند ضمنًا عدم اجابت درخواست دعوت به مجمع از سوی هیئت مدیره و 
بازرسان شرکت موضوع ماده 95 قانون مذکور و مستندًا به اظهارنامه های رسمی ابالغ شده، تحقق یافته است.

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه به س��بب ع��دم حص��ول حدنص��اب قانون��ی ش��رکت کنندگان در دع��وت نوبت 
اول ب��ه تاری��خ 1400/9/12 ب��ه موج��ب ای��ن آگه��ی از س��هامداران محترم ب��رای نوب��ت دوم دعوت به 
عم��ل آم��ده اس��ت و بدیهی اس��ت وفق م��اده 87 قان��ون تج��ارت در این نوبت جلس��ه مجم��ع با حضور 
ه��ر تع��داد از س��هامداران تش��کیل و رس��میت خواه��د یاف��ت و تصمیمات مقتض��ی اتخاذ م��ی گردد.

زمان: روز جمعه مورخ 1400/9/26ساعت 10 صبح
مکان: نشانی قانونی شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده مشهد به نیشابور- جنب روستای باغچه - 

کارخانه فرش شهریار توس
دستورجلسه: 

1- عزل اعضای هیئت مدیره فعلی و انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید
2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

3- سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی عادی است
با تشکر- جمعی از سهام داران شرکت فرش شهریار توس که دارنده افزون بر 20 درصد سهام می باشند 
)محمدحسین ابراهیمی، علی ابراهیمی،حسن ابراهیمی، زهرا ابراهیمی، فاطمه محرابی، شیرین انتظاری(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فرش شهریار توس

 به شماره ثبت 6849 و شناسه ملی 103022659 )نوبت دوم(
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از کلیه اعضاء تعاونی دعوت می گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 
م��ورخ 1400/10/9 در مح��ل نمازخانه مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان مش��هد واقع در می��دان راهنمایی با رعایت 

دستورالعمل های ستاد ملی کرونا برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
در صورتی که حضور عضو در جلسه میسر نباشد، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیرعضو  یک رأی با وکالت 
داشته باشد. اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح لغایت 13/30 از تاریخ درج آگهی 

لغایت 1400/9/25 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
ضمنًا داوطلبین س��مت هیئت مدیره و بازرس��ی می بایس��ت از تاریخ درج آگهی لغایت 1400/9/25 با در دست داشتن 
شناسنامه- کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی به محل شرکت مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام 

نمایند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- استماع گزارش بازرس

3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398 و 1399
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

5- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش- مشارکت- معاوضه و سرمایه گذاری زمین
6- اتخاذ تصمیم در خصوص خروج عضویت اعضاء مشمول بند 2 ماده 17  اساسنامه

7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی
8- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی خدماتی  بوستان جهادگران مشهد   تاریخ  انتشار 1400/9/14
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از کلی��ه اعضای محترم ش��رکت تعاونی مس��کن 
مهر 20 مش��هد دعوت می ش��ود در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی به طور فوق العاده که در س��اعت 9 
صبح روز پنج ش��نبه م��ورخ 1400/10/2 در محل 
دفتر تعاونی به آدرس گلبهار بلوار جمهوری 29 
مجتم��ع نیکان بلوک 7 طبق��ه 2 برگزار می گردد 
حضور به هم رسانند. در صورتی که حضورعضو 
در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند حق حضور و 
اعمال رای خود را به عضو دیگری یا نماینده تام 
االختیار با مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24 

ساعت قبل از جلسه مجمع اقدام نماید.
دستور جلسه: 

1-انتخاب هیئت تصفیه 
2-اخراج اعضای بدهکار) اعضای بلوک 8(

3- قرائت گزارش حسابرسی سال مالی 92 تا 99 
4-عقد قرارداد با پیمانکار 

5-بودجه پیشنهادی 
6-تایید صورتهای مالی 

7-گزارش بازرسی 
8-گزارش هیئت مدیره

هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت تعاونی 

مسکن مهر 20 مشهد
 )نوبت دوم( 
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 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس  راس 
ساعت 16روز پنجشنبه مورخ 1400/10/09 در محل دفتر قانونی شرکت واقع در قاسم آباد- بلوار شهید رفیعی – 

نبش رفیعی 7-پالک 1-طبقه دوم  با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.
از کلیه اعضا دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ سهام/دفترچه عضویت/کارت عضویت/جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:  

1-استماع گزارش هیئت مدیره
2-استماع گزارش بازرس

3-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و تصویب صورتهای مالی99 
4--طرح و تصویب بودجه1400

6-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
7-تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایای مدیرعامل 

8-تصمیم گیری در مورد خرید - فروش و تهاتر اموال و امالک و بطور کلی مستغالت اعم از منقول و غیر منقول 
و انجام معامالت عمده خرید و فروش کاال 

9-تصمیم گیری در جهت مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی 
تذکر1:درصورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید.در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3رای با وکالتنامه 

و غیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد.
2- با توجه به انتخابات بازرس��ی: افرادی که تمایل به کاندیداتوری در  س��مت بازرسی دارند ظرف یک هفته از 

تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوط  را تکمیل نمایند.
                                                                   هیئت مدیره شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( تاریخ انتشار: 1400/09/14
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس  به شماره ثبت 14311
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات 
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(
درضمن ذبح گوسفند عقیقه، نذری و مرغ 

پذیرفته میشود
خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 

جنب مسجد امام رضا )ع(
37413316-7  ،  09151135325 

با غذای گرم پذیرای 350  همه هفته شبهای شنبه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 

تمایل بانی یک یا چند هفته در سال باشند.

تولد حضرت زینب و روز پرستار مبارک
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره دو 
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و 
معدن خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 26 دی ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت به 
نشانی گلبهار –بلوار جمهوری اسالمی – نبش جمهوری اسالمی 39- سالن چند منظوره تعاونی مسکن 

خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397-1398

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4-انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
6-تصمیم گیری در خصوص اخراج 20 نفر از اعضا

تذکر : 1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه 
رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می 
بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 23 و 25 دی ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح 

الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
2-با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره یا 
بازرسی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور ) دفتر مرکزی 

تعاونی ( مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
           هیئت مدیره شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

 ش��هرداری نق��اب درنظردارد به اس��تناد بودجه مصوب 
سال  1400 انجام امورات نگهداری فضای سبزشامل ) آبیاری 
هرس درختکاری وجین وغیره (و خدمات شهری : شامل رفت 
وروب برداشت زباله های سطح شهری تخلیه جداول  و جمع آوری سگهای ولگرد وخدمات فنی اداری را به پیمانکاران 
ذی ص��الح ک��ه دارای تائیدی��ه صالحیت ازاداره کارو رفاه اجتماعی به همراه  رتبه وگری��د مربوط   با رعایت مدت اعتبار 
تاری��خ انقضاء تامبلغ ب��راوردی حدود 15/000/000/000 ریال برای مدت 5 ماه  پایان س��ال مالی بصورت حجمی  واگذار 
نمای��د متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اس��ناد مناقصه بابهره گیری ازس��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به                          

ادرسWWW.Setadiran.ir به شماره مناقصه 2000093552000001 بصورت الکترونیکی اقدام نمایند .
زمان انتشاردرسایت ساعت 8 صبح مورخه 1400/09/04 لغایت تاساعت 14 مورخه 1400/09/11 

مهلت دریافت اسنادمناقصه ازساعت 8 صبح مورخه 1400/09/06 لغایت تاساعت 14 مورخه 1400/09/18 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ها تاساعت 14 مورخه 1400/09/23

زمان بازگشایی ساعت 10 صبح مورخه 1400/09/24             زمان اعالم برنده ساعت 12 مورخه 1400/09/25
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

1-برگزاری مناقصه ازطریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک می باشد.
2-کلیه مراحل فرایند اس��ناد مناقصه شامل خرید اسناد وپرداخت تضمین شرکت درمناقصه وارسال پیشنهاد قیمت 

واطالع از وضعیت برنده بودن ازطریق سامانه انجام می پذیرد.
3-سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 750/000/000 ریال درقبال ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز فیش نقدی به حساب 

بانک صادرات درامد عمومی شهرداری حساب 0103776341008 
4-ضمانتنامه ش��رکت درمناقصه می بایس��ت عالوه بربارگزاری درس��امانه  اصل ان نیز بصورت دس��تی به دبیرخانه 

شهرداری تحویل داده شود.
5-شهرداری دررد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

6-کلیه هزینه های چاپ اگهی هرچند نوبت باشد برعهده برنده مناقصه می باشد.
7-سایراطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد  مناقصه قابل درج می باشد.

8-تاریخ انتشار اگهی نوبت اول 1400/09/04                    9-تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم 1400/09/13
 سایت : www.negabcity.ir        سامانه پیامکی 3000819151                تلفن : 45222111 – فاکس 45222365

 مهران مهربان - شهردارنقاب

آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم
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   بیمارستان 
بردسکن فرسوده 
است  
حجت االسالم 
علی اصغر امینی، 
امام جمعه بردسکن 
گفت: مشکل امروز در 
بردسکن، فرسودگی 
شدید ساختمان 
بیمارستان بردسکن 
است که سبب شده 
بخش هایی از آن 
غیرقابل استفاده شود 
و مسئوالن به این 
نتیجه رسیدند بخشی 
از بیمارستان فعلی را 
تخریب و ساختمان 
جدیدی بسازند زیرا 
بیماران، نارضایتی 
زیادی دارند.

خبر مهدی توحیدی در حالی 
ــاالهــای  ــــن روزهـــــا قــیــمــت ک ای
اساسی در برخی موارد در حال 
افزایش است که قیمت  گذاری 
دستوری کاالها از زمان سر کار 
آمدن این دولت اعالم و نصفه 
و نیمه آغاز شد، اما حاال دولت برای اینکه پیچ شل  
بــازار را به نوعی تنظیم کند یک قدم فراتر رفته و 
از سامانه ای به نام بازرگام رونمایی کرده که در آن 
کاالهای اساسی مانند مرغ، برنج، شکر و روغن را با 

قیمت مصوب دولتی عرضه می کند.

احیای کوپن ◾
ــن ســامــانــه در  آن گـــونـــه کــه دســـت انـــدرکـــاران ایـ
ســازمــان مرکزی تعاون روستایی اعــالم کرده اند 
در نخستین گام اجــرای توزیع هوشمند کاال در 
کشور، استان های تهران، کــرج، یــزد، اصفهان و 
خراسان رضوی به عنوان استان های پیشگام این 
طرح تعیین شدند که براساس برنامه از دهم آذرماه 
توزیع اقالم تنظیم بازار از جمله شکر، برنج، روغن، 
تخم مرغ و مرغ منجمد را آغاز کرده اند. نکته ای که 
درباره خرید از سامانه بازرگام بیان شده این است 
که افــراد نمی توانند به هر میزان که می خواهند 
از این سامانه خرید کنند و هر شخص سهمیه 
مصرف ساالنه ای دارد که تنها براساس آن می تواند 
کاال بخرد؛ به عبارتی به نظر می رسد عرضه کاال در 
این سامانه، شبیه احیای کوپن است، اما به شکل 
و شمایل دیگری، چراکه افــراد می توانند ساالنه 
مقدار مشخصی کاال با قیمت دولتی خریداری 
کنند و مازاد مصرف خود را باید از بازار و با قیمت 

آزاد بخرند.
اما با ورود به سامانه بازرگام مشهد نشان می دهد 
تنها دو محصول مرغ منجمد و تخم مرغ تنظیم 

بازاری در این سامانه وجود دارد که در لحظه رصد ما 
فقط تخم مرغ در این سامانه قابل خریداری است و 
مرغ منجمد در سبد خرید کاال قرار نمی گیرد، این 
در حالی است که هنوز خبری از دیگر محصوالت 
تنظیم بــازاری که قــرار بــود در ایــن سامانه عرضه 

شود، نیست.

قیمت های باالتر از بازار ◾
بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد قیمت های 
اعالمی در سامانه بازرگام تفاوتی با بازار ندارد؛ یک 
شانه تخم مرغ 30عــددی 43هــزار تومانی در این 
سامانه را در برخی فروشگاه ها تا 41هزارو 500تومان 
هم می توان خرید. روغن مایع آفتابگردان 810گرمی 

14هــزار تومانی در طرح تنظیم بــازار را می توان با 
قیمت 13هزار و600 تومان در بازار خریداری کرد، 
روغن مایع سرخ کردنی یک کیلو و 350 گرمی در 
سامانه بازرگام ۲1 هزار و 600 تومان تحویل مردم 
داده می شود در حالی که روغن مایع سرخ کردنی 
غنچه و بهار با همین وزن، همین قیمت را دارند و 
یا شکر یک کیلوگرمی در حالی با نرخ 15هزار تومان 
در سامانه ثبت شده که در کف بازار با 14هزار و500 

تومان هم می توان یافت.
این در حالی است که در این سامانه در کنار اقالم 
تنظیم بازاری، اقالمی به خصوص در بخش میوه 
و تره بار به فروش می رسد که قیمت هایی بسیار 
باالتر از قیمت های بازار را برای عرضه به مشتریان 

ثبت کــرده اســت؛ از موز 35هــزارو 800 تومانی تا 
خربزه ۲7هزار تومانی و سیب ۲8هزار تومانی از نوع 
مرغوب آن را می توان با قیمت های پایین تر از این 
سامانه در میوه فروشی ها خریداری کرد؛ به گونه ای 
که این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که واقعاً 
خرید همه این کاال ها از سامانه بازرگام کار درست 

و به صرفه ای است؟

فقط تخم مرغ موجود است! ◾
مدیر ســازمــان تعاون روستایی خــراســان رضوی 
در این خصوص گفت: ارســال رایگان در سامانه 
توزیع هوشمند کاال مشمول خریدهای بیش از 
80 هزار تومان می شود. ایرج ناصری مقدم افزود: 
در نخستین گام دو کاالی تخم مرغ و مرغ منجمد 
از طریق ورود به سامانه بازرگام به نشانی اینترنتی 
www.bazargam.com بــه در مــنــازل ارســال 
می شود مشروط بر اینکه میزان خرید بیش از 80 
هزار تومان باشد و خریدهای کمتر از این قیمت 

مشمول هزینه ارسال می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سامانه فعال است، 
اما عرضه محصول صرفاً با توزیع تخم مرغ است 
و مرغ منجمد به دلیل عدم تخصیص کاال هنوز در 
این قالب عرضه نخواهد شد. مدیر سازمان تعاون 
روستایی خراسان رضــوی گفت: بنا بود سامانه 
بازرگام از روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با 
استان های تهران، یزد، کرج و اصفهان در مشهد 
نیز فعال شود که با تأخیری سه روزه نسبت به سایر 
استان های منتخب کشور فعال شد و علت آن عدم 

تخصیص به موقع کاال بود.
سیستم توزیع هوشمند یکی از روش هایی است که 
با توسعه اینترنت و استارت آپ ها در جهان شکل 
گرفته اســت و در کشورها از آن به عنوان راهکار 

مقابله با واسطه گری و داللی استفاده می شود.

آغاز توزیع هوشمند کاال با کمبود و گرانی 

یک روز بازارگردی در »بازرگام«

خبرخبر
روزروز

» اشتغال« مهم ترین مأموریت استاندار خراسان شمالی
استاندار جدید خراسان شمالی، مهم ترین برنامه خود و 

اولویت استان را توسعه و ایجاد اشتغال اعالم کرد.
محمدرضا حسین نژاد در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا 
اظهار کرد: مباحث مربوط به اشتغال، مهم ترین اقدامی 
است که باید در خراسان شمالی انجام گیرد و اصلی ترین 

برنامه ام در استان همین موضوع است.

وی افزود: ظرفیت های مناسبی در خراسان شمالی برای 
تقویت اشتغال وجود دارد که از جمله آن ها می توان به 

صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی اشاره کرد.
حسین نژاد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب در 
سفر به خراسان شمالی و بیان اولویت های استان، تأکید 
کرد: بر این اساس، برنامه بنده ایجاد اشتغال مولد است 

تا در ادامه مسیر، ظرفیت توسعه اشتغال را در بخش های 
مختلف به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص استفاده از نیروهای توانمند در بدنه 
مدیریتی استان نیز گفت: اصل، کارآمدی افراد و اعتقاد 
به ارزش هــای نظام است تا در نهایت منجر به خدمت 

شایسته به مردم شود.

ــرد: بــه دنــبــال استفاده از افـــراد معتقد به  وی تصریح ک
ارزش های نظام و توانمند هستم تا کاری که برعهده آن ها 
گذاشته می شود به درستی تحویل داده و نیاز جامعه را 
برآورده کنند. استاندار جدید خراسان شمالی اظهار کرد: در 
این مسیر، اگر سطح گزینه های مد نظر با یکدیگر یکسان 

باشد، افراد بومی خراسان شمالی در اولویت قرار دارند.

    حضور کاروان سالمت خبر خوب
در مناطق محروم »سربیشه«

رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه از اعزام کاروان 
سالمت به روستای زولسک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس، غالمرضا ثانی شیرگ اظهار کرد: در 

آستانه روز جهانی »داوطلب«، تیم داوطلبان پزشکی، 
درمانی جمعیت هالل احمر در قالب کاروان سالمت به 

منظور ارائه خدمات بشردوستانه در روستای زولسک 
حضور یافتند. وی از ویزیت رایگان بیش از ۱۰۰ نفر 

در این کاروان خبر داد و افزود: توزیع ماسک و مواد 

ضدعفونی کننده از دیگر خدمات ارائه شده توسط این 
کاروان بوده است. رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه با 
بیان اینکه شربت زینک بین مراجعه کنندگان توزیع شده 

است، گفت: این اقدام بنا به اعالم نیاز شبکه بهداشت 
برای رفع سوء تغذیه کودکان و ایمنی خانواده ها در 

مقابل بیماری کرونا انجام شده است. ثانی شیرگ 
ارائه خدمات سالمت محور به اقشار نیازمند جامعه را 

ازجمله اهداف این کاروان دانست و گفت: فعالیت این 
تیم ها در مناطق محروم سبب ارتقای سطح سالمت 

روستاییان و تزریق روحیه امید به آن ها می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

حتی یک لیتر از آب کشاورزی به 
فوالد اختصاص نخواهد یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تغییر کاربری 
چــاه کــشــاورزی به صنعتی بــرای تأمین آب صنایع 

فوالدی در تربت حیدریه مخالف است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در جلسه کمیته منابع و مصارف 
مشهد دشت پایدار با اشاره به اینکه مشهد ظرفیت 
جمعیت 5 الی 6 میلیونی را ندارد، اظهار کرد: با توجه 
به شرایط اقلیمی و خشکسالی استان )در سال آبی 
جاری( و تأکید کارگروه سازگاری با کم آبی استان مبنی 
بر کاهش کاشت محصول به کشاورزان، دولت در این 
زمینه می تواند به جبران خسارت کشاورزان کمک 
کند. وی اذعان کرد: دو یا سه حلقه چاه در گذشته برای 
تأمین آب صنایع فوالد تغییر کاربری داده شده است که 
با توسعه آن مخالفیم و حتی یک لیتر از آب کشاورزی 
به فوالد اختصاص نخواهیم داد. براساس قراردادی که 
در گذشته منعقد شده، این مجتمع با استفاده از نظام 
آب باز چرخانی و پساب شهر تربت حیدریه کار خود 
را آغاز می کند در صورتی که برای لغو این قرارداد تمام 
تالشمان را می کنیم زیرا پساب تربت حیدریه باید 
به صورت تغذیه مصنوعی برای دشت های بی آبی که 
منحنی تراز آب با زاویه 45 به پایین می رود اختصاص 
یابد. وی افزود: امیدوارم تا پایان سال جزو نخستین 
استان هایی باشیم که اعالم کنیم چاه غیرمجاز با عمق 
بیشتر از 50 متر در استان وجود ندارد. 144 حلقه چاه 
غیرمجاز عمیق با عمق بیش از 50 متر با حجم برداشت 
44 میلیون مترمکعب در مشهد وجود دارد که باید تا 

پایان سال صفر شود.

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه ۱4 آذر ۱400    ۲9 ربیع الثانی ۱443    5 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9688  ویژه نامه 4067

در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
65
60

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
78
75

قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

38766276 ، 38792729
0915  123  6889، 0902  123  6889 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
41
13

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
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

پ
/1
40
42
52

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



معدوم سازی 
بیش از 300 

کیلوگرم گوشت 
غیربهداشتی 
به گزارش قدس، 

قدرتی؛ رئیس شبکه 
دامپزشکی بینالود 
گفت: محموله های 
مذکور شامل 182 

کیلوگرم گوشت 
قرمز و 130کیلوگرم 

گوشت سفید بود 
که معدوم سازی 

شد. موارد مذکور 
از مراکز عرضه و 

فروش فراورده های 
خام دامی، 

رستوران ها، مراکز 
بسته بندی و... 

جمع آوری شده بود.

محیطمحیط
زیستزیست

در ادامــــه و در یــک عملیات 
ــگ پـــــس از آنـــکـــه  ــنـ ــاهـ ــمـ هـ
آدرس دقــیــق مــکــان هــای دپــو 
مــحــمــولــه عظیم بــرنــج در فــاز 
ــوارآزادی  ــول یک و دو مصلی، ب
ــه از پیش  و مــفــتــح شـــرقـــی کـ
مــورد شناسایی قــرار گرفته بــود، بازرســی و پرده 
از دورخــیــزی عظیم بــرای گــران فــروشــی در شهر 

برداشته شد.

شکایت از خبرنگار برای انحراف مسیر رسانه ◾
پس از کشف محموله ها پرونده گران فروشی و 
احتکار بــرای آقـــای»ی« تنظیم و راهــی تعزیرات 
ــزارش هــای تیم  حکومتی شــد. وقتی سلسله گ
خبری روزنامه قدس از اقدام های سودجویانه این 
فرد که برنج دولتی را گران تر به مردم می فروخت 
و از سویی هم مــورد حمایت مسئوالن قدرتمند 
استانی در دستگاه های مختلف بود، منتشر شد، 
او از خبرنگار ما به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد. 
برای این کار نیز به سراغ یک وکیل پرحاشیه رفت.
پرونده شکایت به شعبه 605 دادســـرای ناحیه 
6مشهد ارجاع و توسط بازپرس »عرب میستانی« 
مــورد رسیدگی قــرار گرفت و در نهایت این مقام 
قضایی اعالم کرد: درج این اخبار نمی تواند مصداق 
نشر اکاذیب و افترا باشد. در هیچ سطری از اخبار 
منتشر شــده نامی از شخصی شاکی بــه میان 
نیامده و درج نــام با حــروف اختصاری - در متن 
ــای»ی«- نمی تواند  ــ خبر نوشته شــده اســت آق
موجب انتساب خبر به شاکی باشد و تنظیم خبر 
به کیفیتی است که متن آن صراحت در انتساب 
عمل مجرمانه به شاکی نــدارد و... . در حالی که 
این مقام قضایی معتقد بود اطالع رسانی از وقوع 
تخلفات، وظیفه رسانه است در ادامــه این رأی 

اعالم کرد: درنتیجه از نظر بازرسی دالیل بر وقوع 
بزه های اعالمی کافی نیست و مستنداً به ماده 
265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب 

متهمان صادر و اعالم شد.
ایــن بــارهــم تیرمتخلف بـــرای خلع ســالح کــردن 
خبرنگار و زمین گذاشتن قلم مبارزه با فساد به 
سنگ خــورد و در مقابل، پیگیری ها همچنان 

باقدرت در دستور کار رسانه قرار داشت.
از این ماجرا مدتی گذشت تا اینکه مستنداتی 
به دست خبرنگار ما رسید که پس از برخورد های 

صورت گرفته با آقای »ی«، او بازهم از کرده خود 
پشیمان نشده و دوبـــاره دســت به گران فروشی 

عظیم در بازار زده است.

 سربازان گمنام امام زمان)عج(  ◾
صدای رسانه را شنیدند

ــاالری و پــیــمــان حسینی،  ــ ــه حــســیــن سـ ــ در ادامـ
کارشناسان وقت معاون بازرسی سازمان صمت برای 
بررسی تخلفات به بارانداز برنج فرد مذکور مراجعه 
کردند و پی بردند متخلف هر کیسه برنج را چند ده 

هزارتومان گران تر به مردم می فرشد که به سرعت 
مستندسازی های مورد نیاز صورت گرفت و برای فرد 
خاطی پرونده گران فروشی به ارزش 481 میلیون تومان 
زده شد. بررسی های نامحسوس خبرنگار ما به این 
واقعیت تلخ اشاره داشت که پرونده پس از ثبت در 
سیستم های اداری سازمان صمت استان به یک 
باره تمامی سوابق و ارجاعاتش پاک می شود، انگار 

از روز اول اصالً پرونده ای زده نشده است.
ــود؛ اینکه با دستور چه  ــاد ب عالمت ســؤال هــا زی
کسی و چطور پرونده یک متخلف بازار از مرحله 
ــرات حــکــومــتــی مشهد حــذف  ــعــزی ارســــال بــه ت
مــی شــود، پــس باید البــی هــای قــوی پشت ســر او 

حضور داشته باشند.
بــرای روشــن شــدن مــاجــرا، حــدود یک سال ونیم 
پیگیری های مــداوم را باوجود فشارهای زیــاد به 
خبرنگار ما برای منصرف شدن از ادامه اقدام های 
رســانــه ای در ایــن خــصــوص، کنار نگذاشتیم تا 
اینکه سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل 
اطالعات خراسان رضــوی به موضوع ورود کرده 
و تمامی اسناد ماجرا را استخراج و مهر تأییدی 
بر پیگیری های رسانه زدند، چراکه مشخص شد 
پرونده مذکور به صورت غیرقانونی حدود یک سال 

از مسیر رسیدگی خارج شده بود.
با ایــن کــار پــرونــده با تأخیر یک ســال و نیم برای 
رسیدگی دقیق به تعزیرات حکومتی خراسان 
رضــوی ارســال شــد. بازهم رصــد رســانــه ای ماجرا 
ادامه داشت تا اینکه سیدمرتضی مدنی فدکی، 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وعده 

رسیدگی دقیق و قاطع به ماجرا را داد.
وی همچنین اعالم کرد: پرونده مذکور به یکی از 
شعبات ارجاع شده است. مدنی فدکی تصریح 
کرد: در برخورد با متخلفان نام آن ها مهم نیست 
و اگر حقی از مردم ضایع شده باشد با فرد خاطی 

قاطعانه برخورد خواهد شد.

جریمه دو برابری متخلف بازار برنج ◾
ــد رســیــدگــی  ــ ــا رونـ ــیــم تـ ــم مــنــتــظــر مــی مــان ــازهـ بـ
به پــرونــده ای که به نوعی از زیــر نقشه پیچیده 
مخفی کاری بیرون کشیده شده به سرانجام برسد 
که ایــن اقــدام هم چند مــاه بعد صــورت گرفت و 
روز گذشته مطلع شدیم بــا قاطعیت مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و رئیس شعبه 
رسیدگی کننده برای آقای »ی«جریمه 962 میلیون 
تومانی در نظر گرفته شده است. از همین رو برای 
ــاره ماجرا به دفتر مدیرکل تعزیرات  پیگیری دوب

حکومتی  رفتیم.
مــدنــی فــدکــی در تشریح مــاجــرا بــه خبرنگار ما 
گفت: پرونده مذکور در شعبه بدوی با دقت ویژه 
و با حساسیت خاصی مورد تحقیق و رسیدگی 
قرار گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
ــای صــورت  ــدام هـ رضـــوی ادامــــه داد: پــس از اقـ
گرفته و جمع بندی مستنداتی که حاکی از وقوع 
تخلف گران فروشی بود، »اینانلو« رئیس شعبه 
رسیدگی کننده رأی بر محکومیت فرد مذکوربه 
دو برابر ارزش ریالی پرونده که 481 میلیون تومان 

بود، صادر کرد. 
هم اکنون پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی 
است و در صــورت قطعی شدن رأی اجــرای آن و 

وصول جریمه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در گذشته هم عنوان شد برای تعزیرات 
حکومتی خــراســان رضــوی اجـــرای عــدالــت مهم 
است و نه چیز دیگری، پس رضایتمندی مردم در 
اولویت کاری ما قرار دارد. دیگر متخلفان بازار هم 
این هشدار را جدی بگیرند و پیش از آنکه پای میز 
عدالت کشیده شوند رویه خود را اصالح و مسیر 

قانون را در پیش گیرند.

فرجام پرونده تخلفی که با افشاگری قدس از پستوی مخفی کاری خارج شد

 جریمه 962 میلیون تومانی 
برای تاجر گرانفروش برنج

در شهر3
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مجروحیت مأموران محیط زیست خواف حین تعقیب شکارچیان
محیط  بــان و همیار وی در شهرستان خــواف در جریان 
عملیات تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز در منطقه 
حفاظت شده »سیرخون« این شهرستان به شدت زخمی 

شدند.
ــوی به  مــدیــرکــل حفاظت محیط زیــســت خــراســان رضـ
صداوسیما گفت: جمعه گذشته در گزارش مردمی مبنی 

بر حضور شکارچیان غیرمجاز شکار و صید گونه در حال 
انقراض هوبره و تله گذاری بــرای زنده گیری ایــن گونه در 
منطقه حفاظت شده سیرخون، محیط بانان به منطقه 

اعزام شدند.
تورج همتی افزود: مأموران محیط  زیست به همراه یک نفر 
از همیاران محیط زیست شهرستان خواف پس از حضور 

در منطقه و پایش و گشت زنی موفق به کشف تله های کار 
گذاشته شده در رج های داخل منطقه برای زنده گیری هوبره 
شدند. با حضور دو شکارچی غیرمجاز و در جریان تعقیب 
و گریز آنــان حمیدرضا عظیم پور؛ مأمور یگان حفاظت 
و عبداالحد ســربــوزی؛ همیار محیط زیست با توجه به 
ناهمواری های منطقه از موتورسیکلت به پایین پرت شده 

و دچار جراحات شدیدی شدند. متأسفانه به دلیل شدت 
ضربه وارده به سر همیار محیط زیست وضعیت وی وخیم 
گزارش شده و در بخش آی.سی.یو بیمارستان شهرستان 
تربت حیدریه بستری اســت، اما محیط بان شهرستان 
خــواف پس از درمـــان سرپایی از بیمارستان ترخیص و 

هم اکنون حال عمومی وی خوب است.

پیگیری ویژه
   عقیل رحمانی   حدود دو سال پیش پرونده 

گران فروشی گسترده یک برنج فروش با حمایت برخی 
مسئوالن در سازمان صمت خراسان رضوی و... از 
مسیر اجرای عدالت خارج شد که با پیگیری های 
مستمر روزنامه قدس و ورود سربازان گمنام امام 

زمان)عج( در اداره کل اطالعات خراسان رضوی 
پرده از مخفی کاری های غیرقانونی صورت گرفته 
برداشته و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

23 شهریور 1398 بود که خبر جلوگیری از 
گران فروشی 4 میلیارد تومانی برنج را رسانه ای 

کردیم. اقدامی که در پی یک عملیات مشترک 
مسئوالن وقت معاونت بازرسی سازمان صمت 

خراسان و عوامل ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( صورت گرفت.  در متن آن خبر و در تشریح 

پشت پرده های ماجرا آمده بود: عامل این اقدام، 

جابه جایی محموله را شبانه صورت می داد تا با این کار 
اعمال خالف قانون او به راحتی لو نرود. از سوی دیگر 
محموله ها در چندین نقطه شهر نگهداری می شــد 

که اگر یــک انبار مورد شناســایی قرار گرفت، 
تمامــی محموله از ید سودجو خارج نشود. 
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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
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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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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

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325
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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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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منشی خانم
آش��نا ب��ه حس��ابداری جهت 
هم��کاری در دفت��ر ف��روش 
مصال��ح س��اختمانی واقع در 

بلوار توس  نیازمندیم. 
09150300026
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واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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58

ط
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34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
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37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

مفقود شده
کارت دانشجویی اینجانب 
مهرآف��اق ارباب��ی ب��ه کد 
فرزند   3611177431 ملی 
محمدرضا ب��ه تاریخ تولد 
ورودی   1377/06/23
ش��ماره  ب��ه   1395 س��ال 
 951148406 دانش��جویی 
رش��ته  زاب��ل  دانش��گاه 
مهندسی کامپیوتر مفقود 
گردی��ده و فاق��د اعتب��ار 

میباشد.
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

قصابی و دامداری

منشی و تایپیست

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده
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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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80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا نادمی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3322
 ب��ه نش��انی: خیابان ام��ام رضا بی��ن 47 و 49 

پالک 75
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د 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 تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09152345507
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

85
30

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی مقیمی زاده

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4057
 به نشانی: بلوار آزادی تقاطع آزادی و معلم 

جنب نانوایی امالک مقیمی زاده
مش��ارالیه قصد کناره گیری از شغل خود را 
دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهشمند است 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151119488
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آقای ذوالفقار یاری جو
فرزند ابراهیم 

به اطالع می رساند همسر شما 
خانم محبوبه فیضی با ارایه 

دادنامه140025390002636999 
مورخ 1400/3/17 شعبه 3 دادگاه 

خانواده مشهد درخواست انجام 
طالق و ثبت آن طبق دادنامه ی 
فوق را دارد. لذا شایسته است 

ظرف هفت روز پس از درج آگهی 
به دفتر ازدواج 58 و طالق 13 

مشهد واقع در انتهای سناباد _ 
روبروی مرکز بهداشت استان, 

مراجعه نمایید, در غیر این صورت 
طبق مقررات اقدام می گردد. 
سردفتر ازدواج58و طالق13 

مشهد
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متفرقه



   ثبت۳۶۰ هزار 
تماس مزاحمی 
با سامانه 
۱۲۵مشهد  
ظهوریان، مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی 
مشهد گفت: 
برقراری ۳۶۱هزار و 
۴۵۶ تماس تلفنی 
مزاحمی با سامانه 
۱۲۵ در یک سال 
گذشته جدای از اینکه 
موجب سلب آرامش 
و ضرر های معنوی 
و مادی می شود، 
موجب بازماندن از 
خدمات رسانی به 
موقع به حادثه دیدگان 
می شود.

درمان

آغاز ساخت 
مرکز جامع 
سالمت روستای 
احمدآباد 
فریمان

عملیات اجرایی 
ساخت مرکز خدمات 
جامع سالمت 
روستای احمدآباد 
در زمین اهدایی خیر 
نیک اندیش رجبعلی 
اسدی، به مساحت 
هزارو ۵۰۰متر با 
زیربنای۵۸۰ متر و اعتبار 
۵۰ میلیارد ریال آغاز 
شد. 
گفتنی است باتوجه 
به فاصله۳۰کیلومتری 
این روستا و روستاهای 
اقماری با مرکز خدمات 
جامع سالمت 
سنگ بست، با ساخت 
این مرکز ۱۸روستای 
فریمان با جمعیتی 
افزون برهزارو ۱۰۰نفر 
زیر پوشش خدمات 
بهداشتی قرار گرفته و 
گام مهمی در راستای 
رضایتمندی و تسهیل 
در ارائه خدمات 
بهداشتی درمانی به 
مردم برداشته خواهد 
شد.
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افقی
ــاد« از  ــ ــتـ ــ  ۱. مــلــقــب بــــه »مـــهـــیـــن اسـ
نستعلیق نویسان قـــرن دهـــم هــجــری و 
استاد خوشنویسان بزرگی چون میرعماد و 
علیرضا عباسی 2. لقبی در چرخ ریسندگی 
– تخته های بزرگ چوبی – اسباب زحمت 
۳. جدال – مصیبت - بلیغ 4. نوعی حلوا 
– طریقه – ذوق و قریحه - خاندان ۵. صدام 
در جنگ تحمیلی چندبار از این گاز سمی 
استفاده کرد - بلیغ - لحظه 6. انجیر عرب 
– سود حرام – مخفف اینک - »مناعت« 
بی سروته 7. لذتی که در آن است در انتقام 
نیست – همزمانی - خورشید ۸. ضمیر 
بی حضور – گور – آرزوها – آتش مختصر 
9. بیابان بـــی آب و علف – شعبده باز - 
تفاوت ۱۰. گــردش کودکانه – نیز – ارزش 
و اعتبار – آقــا و ســرور ۱۱. واحــد والیبال 
-  ولـــرم - کــار بــی مــزد ۱2. صــوت نفرت – 
برگشت تیر پــس از اصــابــت بــه سطحی 
 سخت – عشق فرنگی – عدد به هم زدنی
 ۱۳. کشت بــه امــیــد خـــدا – تــقــوا - غذا

 ۱4. پایه المپ – منطقه سردسیری – از 
درختان سوزنی برگ شهری ۱۵. بازیکن 
ســال هــای قبل تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران که این فصل راهــی سایپای تهران 

شد - لوکس

عمودی ◾
 ۱. پــولــک مــاهــی – عــقــاب فــوتــبــال آسیا 
ــم فــوتــبــالــی  ــی ــازات شـــرعـــی – ت ــجــ 2. مــ
در چــمــپــیــونــشــیــپ  - از انـــــواع رســانــه 
۳. مــوشــواره – کامیون ارتــشــی – بریدن 
شاخه های زایــد درختان - ثنا 4.    نظریه 
ــادر ورزش هــــا – مــفــرد – خـــاک کــوزه   – مـ
ــاردار شیمیایی – واحــد شمارش  ۵. ذره ب
فــرش – ترش وشیرین 6. صلح – عــدد - 
معانی 7. آزاد – مانندی – عدد کوچکی 
که کنار عدداصلی نوشته شود ۸. دل آزار 
کهنه – متحرک – از ملزومات طبخ آش 
– حرف مکرر 9. بخش تبلیغات فروشگاه 
– فقیر - ناپخته ۱۰. الماس تراش خورده 
– کهنسال – از اناجیل اربعه ۱۱. سفید 

ــادرشــاه افشار  تــرکــی – مــرکــز حکومتی ن
– فلوی مغناطیسی ۱2. حــرف و ضمیر 
انگلیسی – ســر فــوتــبــالــی – پــهــلــوان – 
ــات کــشــوری  ــالعـ ــان امــنــیــت و اطـ ــازمـ سـ
رژیــم ستمشاهی ۱۳. ناهموار – لیست 
 غــذای رستوران – قالبی – کلمه افسوس 
۱4. قــانــون مغولی – بــازگــردانــدن اســت و 
فیلمی بــه کـــارگـــردانـــی »عــلــی غــفــاری« 
- پــادگــانــی در تــهــران ۱۵. آلبومی زیــبــا و 
خاطره انگیز از استاد محمداصفهانی – 
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 4 و ل   ش  ه ی  د ا و ل   ا ن  م ی 
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مــدیــر آب و خــاک ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی 
خــراســان رضــوی گفت: ایــن اســتــان و استان 
کرمان دارای بیشترین میزان فرسایش خاک 

در کشور هستند.
جعفر جوادی با بیان اینکه متوسط فرسایش 
خــاک در جــهــان ۸ تــن در هکتار اســت و در 
کشور های پیشرفته بــا اقــدام هــای حفاظتی 
این میزان به 2 تن کاهش یافته است، گفت: 
ســاالنــه حــدود ۱۸4 میلیون تــن خــاک در این 
استان دچار فرسایش می شود. فرسایش خاک 
در خراسان رضــوی بین 9 تا 24 تن در هکتار 
است که به صورت میانگین ۱۵ تن در هکتار و 

حدود دو برابر متوسط جهانی است.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، جــوادی 

گفت: فرسایش آبــی خــاک موجب می شود 
خاک به صورت سیالب در پشت سد ها نقش 
مسدودکننده را به خــاک روان شــده بدهد و 
موجب کاهش حجم آبگیری سد ها شود. در 
خراسان رضوی 2 میلیون مترمکعب رسوب از 

این طریق در سد ها ثبت شده است.
وی گفت: خراسان رضوی و کرمان دو استان 

بحرانی در زمینه فرسایش بادی هستند.
در حال حاضر ۸۰۰ هکتار از اراضی استان در 
معرض فرسایش بادی است که این وضعیت 
در شهرستان های جنوبی اســتــان از جمله 
گناباد با شدت و وخامت بیشتری همراه است.
وی گفت: روزانه هزار و 7۰۰ تن زباله در مشهد 
تولید که به زباله گاه ها منتقل می شود و فقط 

۱۵ درصد این میزان تبدیل به کمپوست شده 
ــورت غــیــراصــولــی دفــع  و بقیه مــعــمــوالً بــه صـ
مــی شــونــد. تخلیه پــســاب هــا، پسماند های 
کشاورزی، صنعتی و بیمارستانی از مهم ترین 
ــن اســتــان  ــاک در ایـ ــنــده خـ ــن ــوده ک عــنــاصــر آل

هستند.
ــودی، مــدیــرکــل مــنــابــع طبیعی و  ــن محسن ف
آبــخــیــزداری خــراســان رضــوی هــم بــا اشـــاره به 
افزایش سطح و شمار کانون های تحت تأثیر 
فرسایش بادی در این استان گفت: براساس 
آخرین بررسی ها از سوی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری، اکنون ۳۰ کانون تحت تأثیر 
فرسایش بادی با سطحی معادل 2 میلیون و 

4۰۰هزار هکتار در این استان وجود دارد.

منابع طبیعیمنابع طبیعی

 آمار نگران کننده فرسایش خاک 
در خراسان رضوی

 دو برابر 
 متوسط جهانی!

مردان آسمانی 

خبر

شهید حسن حسن آبادی 
تاریخ تولد: ۱۳4۱

تاریخ شهادت: ۱۳۵7/9/۱2
متولد: بجنورد

سرورهادیان شهید حسن حسن آبادی سال 
۱۳4۱ در یک خانواده مذهبی در شهرستان بجنورد 
به دنیا آمــد. او آخرین فرزند خــانــواده 9 نفری بود. 
در دو سالگی پدرش را از دست داد و از آن به بعد با 
سرپرستی مــادرش دوران کودکی را سپری کــرد. وی 
ــادرش در مساجد حضور  از خردسالی به همراه م
می یافت و در مجالس مذهبی و روضه خوانی شرکت 
می کرد. هنگامی که وی قدم در دبستان آریا گذاشت 
با یکی از جنایت های رژیم پهلوی مواجه شد. عوامل 
رژیم برادر بزرگش به نام احمد را که در پادگان مهاباد 
خدمت سربازی خود را می گذراند به قتل رساندند 
و با دسیسه و حقه بازی روی آن سرپوش گذاشتند. 
این حادثه ناگهانی موجب شد ایشان در راه مبارزه با 

طاغوت مصمم تر شود.
شهید حسن آبادی ضمن گذراندن تحصیالت دوران 
راهنمایی در مدرسه شادلو با حــوزه علمیه قم نیز 
ارتباط برقرار کرد و مجالت و کتاب های مذهبی آن 
عصر را از حوزه دریافت و مطالعه می کرد. وی به تالوت 
قــرآن کریم نیز عالقه وافــری داشــت و چندین بار در 
مسابقات قرآنی شهرستان های بجنورد و قم شرکت و 

مقامات مختلفی کسب کرد.
او از نخستین افرادی بود که اعالمیه های امــام)ره( را 
تکثیر و پخش می کرد. ازاین رو چندین بار مورد تعقیب 
عوامل ســاواک قــرار گرفت، به طــوری که برادرانش 

ایشان را هر روز در یک محل مخفی می کردند.
با علنی شدن انقالب و برپایی تظاهرات و راهپیمایی 
شهید حسن آبادی نیز وارد مرحله تازه ای از مبارزات 
شد و از ترتیب و جهت  دهندگان تظاهرات شد. در 
روز دوازدهــم آذر ۱۳۵7 مصادف با اول محرم در اوج 
تظاهرات و درگیری عوامل رژیــم با مــردم در میدان 
شهید بجنورد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به فیض 

شهادت نائل آمد. 

خراسان شمالی میزبان 
مسابقات شنای کارگران کشور 

رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی از 
میزبانی اســتــان از رقــابــت هــای شنای قهرمانی 
کارگران کشور خبر داد و گفت: این رقابت ها از 

۱7آذر آغاز می شود.
براتعلی سعیدی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
خراسان شمالی میزبان شنای قهرمانی کارگران 

کشور، گرامیداشت سردار دل هاست.
رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی ادامه 
داد: ایــن رقــابــت هــا از ۱7 آذر بــه مــدت ســه روز در 

مجموعه ورزشی کارگران بجنورد برگزار خواهد شد.
وی افزود: خراسان شمالی برای سومین سال پیاپی 
میزبانی این رقابت ها را برعهده دارد که این امر از 
عملکرد خوب استان در میزبانی حکایت دارد. این 
رقابت ها حکم انتخابی تیم ملی بــرای حضور در 
مسابقات کارگری جهان که سال آینده در ایتالیا 

برگزار می شود را نیز دارد.

برای نخستین بار صورت گرفت

برداشت بادام زمینی در جوین
بــرای نخستین بار محصول بــادام  زمینی از سطح 
2هزار مترمربع از اراضی کشاورزی جوین برداشت 
شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر 
قارزی، مدیر جهاد کشاورزی جوین با بیان اینکه برای 
نخستین بار بادام خاکی به صورت بذری در 2 هزار 
مترمربع این شهرستان کشت شده است؛ گفت: 
زمان کشت این گیاه در شهرستان از اول فروردین 
تا اواســط اردیبهشت و زمــان برداشت آن اواســط 
مهر ماه است و می تواند منبع درآمدی خوبی برای 

کشاورزان منطقه باشد.
وی گفت: این گیاه به صورت بذری و یک ساله کشت 
می شود و کــشــاورزان می توانند این محصول را به 
صورت کشت مخلوط در باغ ها و محصوالت صیفی 
از قبیل باقال و هندوانه انجام دهند و از کاه و کلش آن 

نیز برای علوفه دام استفاده کنند.

فرهاد زنگنه بــا تــوجــه به 
ــه شـــده توسط  ــ آمـــارهـــای ارائ
روابـــــــط عـــمـــومـــی ســـازمـــان 
ــان رضــــوی  ــراســ ــمـــت، خــ صـ
چــهــارمــیــن اســتــان صنعتی 
کــشــور اســـت و ۵هـــــزارو۵۰۰ 
واحــد صنعتی در تمام گــروه هــای صنعتی از 
صنایع غذایی و معدنی گرفته تا خودرو و صنایع 
شیمیایی فعال اند. در استان بیش از 4۳ شهرک 

صنعتی و 22۰ هزار واحد صنفی وجود دارد. 
این ظرفیت عظیم اقتصادی را که در کنار فاصله 
۱2۰ کیلومتری هرات تا مرز ایران قرار می دهیم، 
در کنار زبان و فرهنگ مشترک و ذائقه مشابه، 
توقع داریم حجم مبادالت و معامالت اقتصادی 
بسیار سنگینی بین ایــران و افغانستان وجود 

داشته باشد، اما متأسفانه اینچنین نیست. 
در همین زمینه فرصتی دســت داد تا میزبان 
آقــای حقیقی؛ فعال اقــتــصــادی ایــرانــی مقیم 
افغانستان، آقــای غوثی؛ تاجر و تولیدکننده و 
معاون اتــاق صنایع هــرات و فــیــض زاده؛ تاجر و 
رئیس اتــاق پیشه وران هــرات و چند تن دیگر 
باشیم و دیدگاه های آنان در مورد ظرفیت های 
اقتصادی ایران و افغانستان را بشنویم. به نظر 
می آید اکنون در افغانستان بازار ایده آلی شکل 
گرفته است که به دور از دخالت دولت در اقتصاد 
و یا ایجاد انحصار، قواعد بازار آزاد مانند عرضه و 
تقاضا همه چیز را تعیین می کند و بالطبع چنین 

بازاری، بهشت تاجران محسوب می شود.

زمینه های مشترک همکاری ایران و افغانستان ◾
فیض زاده، رئیس اتاق پیشه وران هرات اظهار 
کـــرد: زمینه مشترک فرهنگی بین دو کشور 
زیاد است برای مثال در موضوع کشف حجاب 
اجباری در زمان پهلوی اول، تعداد زیادی از مردم 
ایران به افغانستان رفتند و ده ها سال در آنجا 
زندگی و حتی ازدواج کردند و سپس برگشتند 
و در تربت جام خیلی از این خانواده های دورگه 
وجود دارد. بــازار ناب افغانستان بیش از همه 

کشورهای دنیا برای ایرانی ها سودمند است.
 او معتقد است: ذائقه افغانستانی به محصول 
ایــرانــی خیلی نزدیک اســت، چــرا تولیدکننده 
ایــرانــی اســتــفــاده نمی کند؟ بعضی از اقـــالم را 
تولید کننده ایرانی از استرالیا و کشورهای دور 
وارد می کند درحالی که می تواند از افغانستان 
وارد کند. برخالف ترکیه که دوست دارد با اروپای 
شرقی سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، 
افغانستان دوست دارد با ایران سرمایه گذاری 

مشترک داشته باشد.
فیض زاده گفت: افغانستان فصل جدیدی را 
آغاز کرده است و گروه طالبان برای ایرانی ها هیچ 
محدودیتی قرار نمی دهد. هنوز دولت رسمی در 
افغانستان نداریم، اما این دلیل نمی شود بخش 
خصوصی شامل کارخانه داران و تجار و اصناف از 
یکدیگر فاصله بگیرند، زیرا در حال حاضر بیشتر 
می توانیم با شما مـــراودات اقتصادی داشته 
باشیم. او با اشــاره به اینکه مشهد دارای ۱۱۵ 
هزار واحد صنفی و هرات دارای ۸۵ هزار واحد 
صنفی اســت، معتقد است در شرایط حاضر 
که به صورت موقت در بخش خدمات بانکی در 
افغانستان مشکل وجود دارد، باید از ظرفیت 

اصناف استفاده کرد.

تحریم ها و نقش ایران در صنعت افغانستان ◾
ــرد: لــولــه گـــاز ایـــران  فـــیـــض زاده خــاطــرنــشــان کـ
سال هاست تا لب مــرز دوغـــارون آمــده است 
امــا آمریکا اجــازه نمی دهد ایــن لوله به هرات 
ــران تا هــرات فقط  بیاید، درحالی که از مــرز ای
ــت و بخش  ــاف اسـ ۱2۰ کــیــلــومــتــر مــســیــر صـ
خصوصی افغانستان هم به مشارکت تمایل 
دارد. حــاال آمریکا رفته اســت و هیچ مانعی 
نیست. او گفت: دیگر آمریکا نیست به دولت 
ما دستور بدهد که مراودات اقتصادی با ایران 

باید خیلی پایین باشد. فیض زاده که دغدغه 
صنعت نوپای افغانستان را دارد، از ایرانی ها 
مــی خــواهــد بــا انتقال تــجــارب صنعتی خــود، 
از صنایع افغانستان حمایت کنند. او تأکید 
دارد از آنجا کــه ایــرانــی هــا در شــرایــط تحریم 
توانسته اند صنعت خود را سرپا نگه دارنــد، 

تجارب ارزشمندی دارند. 
فــیــض زاده معتقد اســت بیشترین تولیدات 
خراسان رضــوی به افغانستان صــادر می شود 
یک ایــرانــی به ونــزوئــال یا اربیل عــراق مــی رود و 
سرمایه گذاری می کند، اما به هرات که فقط ۱2۰ 
کیلومتر از ایــران فاصله دارد نمی رود. درحالی 
که اگر ایرانی ها در افغانستان سرمایه گذاری 
کنند، نیروی کار افغانستان به ایران نمی آید. او 
گفت: در سال ۱۳96 در مزایده کارخانه سیمان، 
ایرانی ها برنده شدند اما آمریکا راه اندازی آن را 
ممنوع کرد و در نهایت با کارشکنی آن ها کارخانه 
سیمان راه نیفتاد که اگر راه بیفتد حداقل ۱۰ هزار 
فرصت شغلی ایجاد می شود و شاید ۱۰۰ هزار 
نفر از تعداد مهاجران غیرقانونی افغانستان به 

ایران کاسته شود. 

 امنیت و کاهش فساد در حکومت جدید  ◾
افغانستان

ــروز  ــرات نــیــز بــــازار امـ ــاق صــنــایــع هــ ــ مــعــاون ات

افغانستان را بــازار آزادی توصیف کرد که همه 
چیز در آن توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود. 
او گفت: در افغانستان بخش خصوصی از 
دولت مستقل است و بخش خصوصی هرچه 

بخواهد می تواند کار کند.
غوثی افــزود: در گذشته میلیون ها دالر صرف 
جنگ می شد ولی حاال جنگی نیست و دولت 
افغانستان با عواید گمرکات می تواند کشور را 
بسازد. او با انتقاد از برخی رسانه ها که فضای 
افغانستان را ناامن جلوه می دهند، اظهار کرد: 
حــوادث در تمام دنیا رخ می دهد و منحصر 
بــه افغانستان نیست مــثــالً در آمــریــکــا یک 
نفر تیراندازی می کند و 2۰ نفر را می کشد. او 
واقعیت افغانستان را با آنچه رسانه ها نشان 
ــرد و از رویــکــرد  داده انــــد مــتــفــاوت توصیف ک
حکومت جــدیــد بــا بخش خصوصی سخن 
گفت. او گفت ۳۳ سال است تجارت می کند و 
هم اکنون مشغول تجارت با کشورهای مختلف 
اســت و کارخانه های خــودش در افغانستان 

فعال هستند و مشکلی ندارند.

نــیــازمــنــدی هــای کـــاالهـــای اســاســی در بـــازار  ◾
افغانستان

ــی مقیم  ــ ــران ــ ــتـــصـــادی ای حــقــیــقــی، فـــعـــال اقـ
افغانستان نیز از وزارت صمت گله داشــت و 
گفت: فرایندهای اداری حضور هیئت تجاری 
افغانستان در ایـــران، سخت و طوالنی بــوده و 
چندبار به خاطر اشتباه های اداره صمت در 
نامه نگاری های اداری، در کنسولگری دچــار 
مشکل شده اند. او معتقد است: گرچه سه اتاق 
مشترک داریــم اما هیچ یک عملکرد مطلوبی 
ندارند، اتاق افغانستان در مشهد تعطیل است 
و در تهران فقط یک منشی دارد. او عملکرد 
رایزن های اقتصادی را نامطلوب خواند و اظهار 
کــرد: رایــزن ایــران در افغانستان پس از 6 سال 
حضور در افغانستان، نه رویــدادی ایجاد کرده  
و نــه مــی تــوانــد بــه فــعــاالن اقــتــصــادی اطالعات 

مناسبی بدهد.
حقیقی معتقد است مسئوالن ایرانی برنامه 
ندارند، بخش خصوصی هم فقط دوست دارد 
کاال صادر کند درحالی که بــازار افغانستان از 
نظر کاال اشباع شده است و باید بخش خدمات 
فنی مهندسی، دارو، شرکت های دانش بنیان و 
آموزش تقویت شود. او همچنین به نیاز بازار 
افغانستان به بسته بندی اشــاره کــرد و زمان 
حاضر را بهترین زمــان بــرای سرمایه گذاری 

تولیدی دانست.

 در میز گرد اندیشکده مسئله روزنامه  قدس 
با فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد 

غفلت از تجارت با همسایه شرقی

خبرخبر
روزروز

اهدای اعضای بانوی مشهدی به ۶ بیمار نیازمند
 علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ 
مغزی مشهدی موجب ادامــه زندگی 6 بیمار نیازمند 

به عضو شد.
ــزارش وب دا، ابــراهــیــم خــالــقــی، مــســئــول واحــد  ــ ــه گ ب
ــراهــم آوری اعــضــای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی  ف
مشهد گفت: در هزار و صد و شانزدهمین عمل اهدای 

عضو از اهداکننده مرگ مغزی شهناز ادیب 6۱ ساله كه 
از بیمارستان فارابی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، 
پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضايت خانواده 
وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای 

عضو قرار گرفت.

او گفت: کلیه های زنده یاد ادیب در بیمارستان منتصریه 
به آقــای ۵۱ ساله ساکن قوچان و آقــای 62 ساله ساکن 
تربت جام که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و 
با دیالیز تحت درمــان بودند به صــورت رایگان اهــدا و 

پیوند شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد گفت: کبد مرحومه ادیب در بیمارستان 
منتصریه به آقای 6۰ ساله ساکن مشهد پیوند شد.

خالقی گفت: قرنیه های زند ه یاد شهناز ادیب برای پیوند 
به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی 
از پوست مرحومه نیز به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.

خبر
     خراسان شمالی 

میزبان سفیر بنگالدش می شود
 رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از سفر سفیر 

بنگالدش و هیئت همراه در بهمن  سال جاری به 
این استان خبر داد. به گزارش قدس آنالین، سعید 

پورآبادی در دیدار با سفیر جمهوری بنگالدش 
در ایران، به ظرفیت های بالقوه خراسان شمالی 

در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و 
گردشگری پرداخت و گفت: مراودات تجاری طرفین، 

توسعه و رونق اقتصادی به همراه خواهد داشت. 

وی از خراسان شمالی به عنوان قطب کشاورزی 
کشور یاد کرد و خواستار سرمایه گذاری مشترک در 
تمام حوزه ها به ویژه محصوالت کشاورزی در زمینه 
صادرات زعفران و انگور و سایر محصوالت باغی این 
استان به بنگالدش شد که با استقبال سفیر بنگالدش 

روبه رو بود.  رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از 
سفیر بنگالدش و هیئت همراه آن دعوت کرد به این 

استان بیایند تا از نزدیک با ظرفیت ها و توانمندی های 
خراسان شمالی در تمام بخش ها به منظور 
سرمایه گذاری مشترک بیشتر آشنا شوند.
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