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شهرستانها

ماجراهای مدرسه بی برق و گاز همچنان ادامه دارد...

اینقسمت،پاسکارینوسازیوراهوشهرسازی
گزارش
میرزاده

ماجراهای مدرســه بی برق و گاز همچنان ادامه دارد .
ماجرایی که پیرو گالیه های تعــدادی از والدین دانش
آموزان یکــی از مناطــق کم برخــوردار مشــهد ،درباره
فقــدان حداقل تأسیســات اولیه مــورد نیــاز در یکی از
مــدارس ابتدایی نوســاز ،گزارشــی با عنــوان «عواقب
افتتاح مدرسه بی برق و گاز» در تاریخ  9آبان در روزنامه
خراســان چاپ شــد .مدرســه ابتدایی که مهر امســال
توسط وزیر سابق راه و استاندار خراسان رضوی افتتاح
شده بود و پس از گذشت بیش از یک ماه از شروع سال
تحصیلی ،هنوز فاقد تأسیسات برق و گاز بود .از یک سو،
اداره کل آموزش و پرورش استان مدعی بود که با توجه
به بافت متراکــم و جمعیت زیاد دانش آمــوزان منطقه،
مجبور بوده کــه مدرســه را همین امســال و با شــرایط
موجود به بهره برداری برســاند .در ضمن ،مســتندات
پیگیــری ها بــرای برقــراری انشــعابات مدرســه نیز به
اســتانداری خراســان رضوی و فرمانداری مشهد ارائه
شده است .اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد نیز
با اشــاره به تأخیر دو ماهه اداره کل نوســازی مدارس،
مدعی بود که مکاتبات برای برقراری انشعابات مدرسه
را از مــرداد آغــاز کــرده و بــا وجــود پیگیری هــا و حتی
پرداخت حق انشــعابات ،هنوز نتیجه ای حاصل نشده
است.

•واکنش برق و گاز
یک روز پس از چاپ گزارش  ،شــرکت برق مشهد و گاز
استان به این گزارش واکنش نشان دادند .در پیگیری
همین موضوع  ،مســئوالن شــرکت توزیع برق مشهد با
اشــاره به این که هنوز مقدمات نصب کنتــور و چاه ارت
برای این مدرســه انجام نشــده اســت و هیچ مبلغی نیز
بابت حق انشعاب مدرسه به حســاب این شرکت واریز
نشــده ،اعالم کردند که بــا وجود این ،شــبکه مورد نیاز
برای برق رســانی به مدرســه کشیده شــده و اقداماتی
نیز برای برقراری انشــعاب انجام شده است .ضمن آن
که مدیر روابط عمومی این شرکت در تماس تلفنی روز
جمعه ( 11آبان ماه) اعالم کرد که مشکل کنتور و چاه
ارت مدرسه نیز برطرف شده است .عالوه بر این ،شرکت

گاز استان نیز با ارسال جوابیه ای برای روزنامه ،اعالم
کرد که اقدامات مقدماتی ،بررســی فنی و تهیه نقشــه
طرح توسعه شــبکه مورد نیاز انجام شــده و شرکت گاز
اســتان آمادگی دارد پس از ارائه مجوز حفاری توســط
متقاضــی (صادر شــده از شــهرداری) ،در کوتــاه ترین
زمان ممکن برای توسعه شبکه و نصب انشعاب گاز این
مدرسه اقدام کند.

•نوسازی مدارس :فقط ناظر پروژه بودیم

در ادامــه واکنــش هــا ،اداره کل نوســازی مــدارس
استان نیز چند روز بعد از گزارش چاپ شده با ارسال
جوابیــه ای بــرای روزنامــه ،توضیحاتــی در خصوص
افتتاح این مدرسه ارائه کرد .در جوابیه این اداره کل
آمده است :قرارداد احداث مدرسه ،توسط اداره کل
راه و شهرســازی اســتان منعقد و فقط نظارت اجرای
عملیات به عهده این اداره کل بوده اســت .همچنین،
پیگیــری و وصــل انشــعابات نیــز بــر عهده آمــوزش و
پرورش بود .در عین حــال ،با پیگیری بــه عمل آمده،
تا کنون انشــعاب آب مدرســه وصل شــده و با توجه به
شروع فصل ســرما ،به دلیل رفع مشــکالت مطروحه
که در گزارش نیز منعکس شــده است ،این اداره کل،

رأسا درباره تعویض مشعل سیستم گرمایشی مدرسه
از گاز به گازوئیل اقدام کرده که تا روز یک شنبه سعی
می شود سیستم گرمایشــی مدرسه راه اندازی شود.
لیکن با توجه به موقتی بودن سیســتم ،نیازمند وصل
انشــعابات گاز و برق اســت و حســب پیگیری های به
عمل آمده ،شــرکت برق در حال نصب ترانس اســت.
در پایــان ایــن جوابیه یــادآور شــد که کارفرمــای این
پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان ،پیمانکار پروژه
بخش خصوصــی ،بهره بردار و مالک پــروژه آموزش و
پرورش و ناظر نیز اداره کل نوســازی استان است که
تحویل پروژه هم توســط کارفرما به بهره بردار صورت
گرفته است.

• راه و شهرسازی استان :نوسازی بهره بردار
است

معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی
استان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما ،توضیحاتی ارائه
کرد« .محمــد پارســا» درباره ایــن موضوع مــی گوید:
درباره اجرای پروژه های حاشیه شــهر ،اداره کل راه و
شهرسازی استان با دستگاه های مرتبط که بهره بردار
اصلی بوده اند ،تفاهم نامه های دوجانبه منعقد کرده و

در پروژه های ساخت مدرسه نیز این تفاهم نامه با اداره
کل نوسازی مدارس استان منعقد شده است.
وی مــی افزایــد :بر اســاس این تفاهــم نامه ،هــر یک از
طرفیــن مکلف بــه انجام تعهداتــی بوده انــد .در بخش
تعهدات اداره کل نوســازی مدارس اســتان کــه در این
تفاهم نامه با عنوان «دستگاه بهره بردار» از آن یاد شده،
آمده اســت :معرفی و تحویل زمین بالمعارض در محل
تعیین شــده ،کلیه مراحــل تهیه طــرح هــای اجرایی،
اصالحات مــورد نیاز طــرح ها ،ارائــه اســناد مناقصه،
همکاری در فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار،
نظارت مقیــم کارگاهی ،معرفــی نماینده مطلــع و تام
االختیار در کلیه مراحل اجرایی از مواردی بوده که باید
توسط بهره بردار انجام شود.
پارسا خاطرنشان می کند :این بخش شامل چند تبصره
بود .در تبصره  2آمده اســت :اخذ پروانه ســاختمانی و
همچنین مجوز پایانکار مربوط و تأمین کلیه انشعابات
و اخذ مجوزهای قانونــی دیگر ،بر عهده دســتگاه بهره
بردار است.
همچنین بر اساس موارد مندرج در تبصره ،3بهره بردار
موظف است بالفاصله پس از اتمام عملیات ساختمان و
پس از تحویل موقت ،به تجهیز و بهره برداری و نگهداری
بهینه اقدام کند.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه
و شهرسازی اســتان ادامه داد :درباره این پروژه ها ،ما
پیمانکار را انتخاب کرده و نظارت عالیه داشته ایم .اما
نظارت اصلی بر پروژه نیز با اداره کل نوســازی مدارس
استان بوده است .ضمن آن که نقشه ها و برآوردها نیز از
سوی اداره کل نوسازی مدارس استان ارائه شده است.

•نکته

ضمن تشــکر از مســئوالنی که در این زمینه توضیحات
خود را ارائه کرده اند،باید یادآور شــویم کــه هم اکنون
حــدود  45روز از شــروع ســال تحصیلــی می گــذرد و
دانش آموزان منطقه پایین شــهر آن هم مقطع ابتدایی
در این هوای سرد با مشــکل برق و گاز رو به رو هستند.
هر ســازمانی که در این زمینــه کوتاهی کــرده و مقصر
شناخته می شود ،بماند .االن به این که کدام دستگاه
مسئولیت داشته یا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده
است،کاری نداریم  .مهم این است که هر چه زودتر این
مشــکالت رفع شــود تا دانش آموزان بــدون دغدغه به
تحصیل خود بپردازند.

چندماه اســت کــه نمایندگی بهزیســتی در
گلبهــار دایــر شــده  ،ولــی هیــچ فرقــی بــه حال
معلــوالن نکرده اســت .بــرای ایــن که بــه خاطر
کوچک تریــن کار بایــد بــه شــهرچناران بروند .
وقتی به چناران مرا جعه می کنیــم ،می گویند ،
پرونــده فــرد مربــوط در گلبهاراســت و معلوالن
سرگردان هستند.
سگ های ولگرد در شهر آسایش را از مردم در
شهرستان درگز گرفته اند.

شهرداری

از شــهرداری خواهشــمندم بولــوار نصرت در
میــدان بــار رضــوی را کــه از امیــر آبــاد مــی گذرد
بازگشایی کند .این محله خیلی ترافیک دارد.
چرا کالهدوز  ۱۰که تنها خیابان دسترسی به
بولوار کالهدوز است و ترافیک بسیار زیادی دارد و
با هر بارندگی چاله هایش پر آب می شــود ،روکش
آســفالت نمی شود؟ ســال هاســت که این موضوع
انجام نشده است.
به جای فضای سبز وســط بولوارها که به آب،
کود ،سمپاشی و باغبان نیاز دارد ،عرض خیابان و
بولوارهــا را افزایــش دهید و تعــداد پارکینگ های
عمومی را زیادتر کنید.
اتوبوس های بی.آر.تی روز جمعه گذشــته در
بولوار طبرسی پایانه خیلی کثیف بود.
از شــهردار تقاضــا دارم  ،پــروژه پــل روگــذر
ابوطالــب را زودتــر عملی کنــد تا حجــم ترافیک از
میدان امام حسین(ع) و میدان سپاد کم شود.
شهردار مشهد ،لطفا فضاهای سبز را کوچک
تر کنید .بســیاری از خیابان هــا و بولوارها به دلیل
فضای ســبز در کنار یا آیلند وســط ،دارای خطرات
ترافیکی و انسانی هستند.
از شــهرک قدس به ســمت ابوطالب در صد
متری  ،دوربرگردانی وجود دارد که خطرســاز و
همیشه دارای ترافیک است .چرا در این محل از
دور برگــردان غیــر هم ســطح اســتفاده نشــده
است؟

متفرقه

آسفالت ورودی شهرک صنعتی توس از سمت
جاده مشهد  -قوچان بســیار خراب است و پستی
وبلندی زیادی دارد  .با توجه به تردد زیاد خودروها
هر چه سریع تر این مسیر ترمیم شود.
ریاست داد گستری خراسان رضوی ،با وجود
آن که وکالــت نامه رســمی داریــم اما نمــی توانیم
دادخواست بدهیم وامور قضایی را پیگیری کنیم .
با این شرایط باید حتما وکیل بگیریم  .متاسفانه حق
وکالت وکال گران است ودر این میان برخی وکیل
ها نیز به تعهدات خود عمل نمی کنند.
دخترم درمدرسه "شیرینی سازان" ایثارگران
کالس پنجم اســت اما معلم ندارند .مدیر مدرســه

جواب گو نیست  .به اداره آموزش و پرورش مراجعه
کردم که آن ها هم جواب گو نیستند .دنبال مدرسه
جدید بــرای دخترم هســتم  .به یک مدرســه ای در
همان منطقه مراجعه کردم که مدیر آن بیان کرد به
ما ابالغ شده که از مدرسه "شیرینی سازان" دانش
آموزی ثبت نام نکنیم.
حد فاصل چهار راه دانشجو تا میدان دانش ،
نمایشــگاه داران ماشــین هــا را به صــورت دوبله
پارک مــی کننــد و باعــث ترافیک می شــوند .هر
چقدر بــا پلیس تمــاس مــی گیریم ،هیــچ تاثیری
نداشته است.
خواهشمند اســت مســئوالن ذی ربط درباره
زمان بازگشایی درمانگاه و بیمارستان امام حسین
(ع) در بولوار سرافرازان اطالع رسانی کنند .
چرا باید در کالن شــهری مانند مشهد ،زندان
در قسمت مسکونی پرتردد باشد و هیچ کسی نیز به
اعتراضات مردم اعتنا نکند؟
نظافت و پاکیزگی در سرای بلور ،خیابان امام
رضا(ع) ،بســیار تاســف آور اســت ،مســئوالن چرا
برخوردی نمی کنند؟
چرا بیمارستان امام حسین (ع) قراردادش را
با جانبازان و بیمه بانک ملت قطع کرده است؟
لطفــا بــرای دزدی و زورگیری از دانشــجویان
مرکزشهیدبهشتیدرخیابانهایاطرافدانشگاه
پرونــده ای تشــکیل دهیــد .خانــواده هــا دلواپس
هستند.
این جانب کارگر شــرکت پیمانکاری هســتم .
مستاجر و دارای سه فرزند محصل هستم که یکی از
فرزندانم دیابت نوع یک دارد.نیازمند کمک خیران
هستم.
برای کسبه یک شنبه بازار مجیدیه ،مخصوصا
پارچــه فروشــان ،ســایه بــان نصــب کنید تــا زمان
بارندگی نیز مشکلی نداشته باشند.
برگزاری مسابقات فوتبال در مجموعه ورزشی
بهشــتی مشــهد به جز ایجاد مزاحمت بــرای مردم
منطقه و ترافیک چیز دیگری ندارد.
در روزنامه خراسان رضوی چهارشنبه صفحه
 ۷بــه اشــتباه نوشــتید ،دادســتان و رئیــس کل
دادگســتری قوچان معرفی شدند .منطق و مراتب
اداری حکم می کند که اول رئیس،بعد دادستان .و
اشــتباه بعدی هم ایــن که رئیــس کل بــرای مرکز
استان است نه شهرستان.
چرا شروع ســاعت کاری بازار دام گوسفندی
مشهد در تاریکی صبح اســت؟ همچنین چرا تمام
بازار در دست یک عده دالل است؟ چرا شکم دام ها
پراز کاه  ،نمک و آب است؟
راهنمایــی و رانندگــی یــک راه حــل بــرای
چهــارراه راه آهــن واقع در قاســم آباد پیــدا کند.
چون هر روز شاهد تصادف و کلی ترافیک هستیم
 .حداقل کار این است که چراغ راهنمایی را چند
زمانه کند.

ازمیان خبر ها

اخبار

خبر

گوناگون

اقتصادی

اقتصادی

تشرف حدود 12هزار و 550نفر از
اتباعافغانستانیمقیمایران
به زیارتاربعین

مدیــرکل اتبــاع و مهاجــران خارجــی خراســان رضــوی
گفت :حدود 12هزارو 550نفرازاتباعافغانستانیمقیم
ایرانتوانستنددرایاماربعینهرچندباتاخیر،اعزامشوند.
بهگزارشخبرگزاریفارسازمشهد،محمدعجمیپیشاز
ظهردیروزدرنشستیخبریبهحضوراتباعافغانستانیدر
سفربهعتباتاشارهوتصریحکرد:خوشبختانهازحدودسه
سالقبلموجباتحضوراتباعافغانستانیدرایاماربعیندر
عراقفراهمشدهودراینمسیرعالوهبرادارهکلاتباع،دیگر
نهادهاوسازمانهاهمکاریهایالزمرابرایهرچهزودتر
مهیاشدنروادیدآنانانجامدادهاند.ویادامهداد:بهمحض
این که دولت عــراق با حضور اتبــاع افغانی مقیــم ایران در
راهپیماییعتباتموافقتکرد،دستورصدورروادیدصادر
شد و بالفاصله کار ثبت نام این افراد را شروع کردیم ،البته
پروسهثبتناماتباعروندمتفاوتینسبتبهثبتنامایرانیان
داشتونیازبوداطالعاتیثبتوبهسامانهناجامخابرهشود،
چراکه برخی فاقد گذرنامه بودند و ســفارت عــراق بهآنان
روادیدنمیداد.ویبااعالماینخبرکهحدود 13هزارنفر
از اتباع افغانستانی مقیم ایران برای شرکت در راهپیمایی
اربعینثبتنامکردند،متذکرشد:ازمجموعاینتعدادبهجز
 450نفر که در صدور گــذر اقامتی آنان اخالالتی بهوجود
آمده بود ،بقیه موفق شــدند که از مرز شلمچه اعزام شوند.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی با بیان
اینمطلبکههماکنونتنهامرزخروجاتباعازایرانبهسمت
عتباتدرایاماربعینشلمچهاست؛خاطرنشانکرد:بهطور
کلی ،حدود 12هزار و 550نفر از اتباع افغانستانی مقیم
ایرانتوانستنددرایاماربعینهرچندباتاخیر،اعزامشوند.
عجمیادامهداد:البتهبراساساطالعیکهازناحیهتهران
اعالمشد،حتیهمین450نفرکهمشکلداشتند،چنانچه
همچنانمتقاضیباشندتاپایانماهصفرایرانراترکمی
کنندوبهزیارتمشرفمیشوند.

کشف ۴۰هزارقوطیپنیرتقلبی
بهارزش 70میلیونتوماندرمشهد
کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صمت خراسان
رضــوی از کشــف  40هزار قوطــی پنیــر تقلبی بــه ارزش
 70میلیون تومان در مشــهد خبر داد.مهدی مقدســی در
گفتوگو با فارس افــزود :در بازدید مشــترک با همکاران
در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد40،
هزارقوطیپنیرخامهایتقلبیبهارزش 70میلیونتومان
از یک واحد تولیدی کشف شد.وی ادامه داد :در آزمایشی
که در معاونت غذا و داروی علوم پزشکی انجام شد ،میزان
استاندارداسترولهایپنیرهابیشازدوبرابرحدمجازبود.
ویبابیاناینکهاینواحدتولیدیباحذفروغنحیوانیاز
مارگارینوروغنگیاهیاستفادهمیکرد،اظهارکرد:این
محموله بررسی و توقیف و پرونده تشکیل شده به تعزیرات
حکومتی ارسال شد ،تولیدکنندگان نیز از طریق تعزیرات
درآیندهاحضارمیشوندتاتوضیحاتالزمراارائهدهند.

تدابیر ویژه برای تنظیم بازار دهه پایانی ماه صفر در مشهد
معاون بازرسی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
به دلیل افزایش جمعیت مشهد در طول دهه پایانی ماه صفر و تنش قیمتی کاالها
در کشــور تدابیر ویژه ای برای تامین ،تنظیــم و نظارت بر بازار این کالن شــهر در
همین ایام اتخاذ شد.
علی باخرد در گفت و گو با ایرنا افزود :ذیل ســتاد اجرایی خدمات ســفر خراسان
رضوی ،کمیته نظارت و تنظیم بازار شکل گرفت که دستگاه های مختلف اجرایی
عضو آن هستند و تدابیر الزم را برای تنظیم بازار دهه پایانی صفر اتخاذ می کنند.
وی ادامه داد :در این چارچوب برای جلوگیری از اخالل در بازار و رفع نگرانی ها
برنامه های ویژه ای برای تامین کاالهای اساســی و نظارت بــر نحوه عرضه کاال و
خدمات در کمیته نظارت و تنظیم بازار تدوین و تصویب شد.
معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :از آن جهت که دهه
پایانی ماه صفر از زمان های اوج حضور مسافر و زائر در مشهد است با تدابیر اتخاذ
شــده هیچ نگرانی بابت کمبود کاالهای اساســی در این ایام وجود ندارد و حتی
برخی کاالها بیش از حد نیاز تامین شده و در اختیار اصناف قرار گرفته است.
وی افزود :درباره نانوایی ها نیز آرد الزم بیش از حد مورد نیاز در این ایام در اختیار
نانوایان در شهر مشهد قرار گرفته تا ساعت بیشتری را به پخت و عرضه نان به ویژه
در خیابان های اطراف حرم مطهر اختصاص دهند.

باخرد ادامه داد :همچنین سهمیه برنج برای هیئت های مذهبی ،تکایا و افرادی
که اقدام به برگزاری مراسم مذهبی در حسینیه ها یا منازل خود می کنند نیز در
نظر گرفته شده و به آن ها اختصاص یافته است.
وی در باره گوشت قرمز منجمد  ،گفت :گوشت قرمز منجمد نیز به قیمت مناسب
در فروشگاه های زنجیره ای توزیع شــد یا به صورت سهمیه در اختیار هیئت های
مذهبی و برگزارکنندگان مراســم عزاداری در تکایا و مساجد و منازل قرار گرفته
است.
وی ادامه داد :با همــکاری اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مشــهد عالوه بر دو
پایگاه مرکزی نظارت و بازرســی بازار در ســازمان صنعت و اتاق اصناف مشــهد،
چندین پایگاه نیز در خیابان های منتهی به حرم مطهر و اطراف مستقر شده و آماده
دریافت شکایات مردمی تا پاسی از شب است.
او گفت :بازرسان با همکاری دستگاه های اجرایی نظارتی خراسان رضوی در ایام
پایانی ماه صفر گشت های مشترکی را در سطح بازار به ویژه مناطق اطراف حرم
رضوی به لحاظ تامین و عرضه کاال و خدمات انجام می دهند .همچنین پایگاه های
بازرسی در پایانه های مسافری مانند پایانه حمل و نقل زمینی ،راه آهن و فرودگاه
مشهد مستقر شده اند و بر قیمت عرضه بلیت و دیگر خدمات به زائران در بازگشت
آنان به شهرهای شان نظارت دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:

اطالعی از تعداد مشموالن قانون منع به کارگیری بازنشستگان نداریم
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خراســان رضوی گفت :هیچ گونه اطالعی از
بازنشستگانشاغلدستگاههایاجراییاستاننداریم .رضاجمشیدیدرگفتوگو
باایسنادربارهقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانافزود:اینامربهصورتسامانهای
در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور است و تنها آن ها میتوانند اعالم کنند
که در استان چه تعداد بازنشسته و به چه دالیلی اشتغال به کار دارند.وی ادامه داد:
دلیل برگشت بازنشســتگان متفاوت اســت و گاهی امکان دارد با قانون جدید نیز،
مشمولاستثنائاتقانونباشند،ولی ازاینآمارهیچاطالعینداریم.رئیسسازمان
مدیریتوبرنامهریزیخراسانرضویبابیاناینکهاینقانونشاملمشاغلدولتی
و غیر دولتی بوده ،تصریح کرد :دیوان محاســبات اســتان مکاتبهای با دستگاههای
اجراییانجامدادهبودکهاعالمکنندچهتعدادبازنشستهدریکدستگاهوجوددارد.
جمشیدی خاطرنشان کرد :ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در این رابطه وظیفهای
ندارد،مسئوالنیکهمشمولقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانمیشوند،فقطتا
26آبانماهمهلتدارندکهپستخودراتحویلدهندوهمبرایرئیسدستگاهاجرایی
وهمبرایفردبازنشستهکهپستخودراترکنکردهمسئولیتایجادخواهدکرد.وی

تاکیدکرد:بازنشستگانکهدریکدستگا هقراردارند،خودشاننیزمایلنیستندکه
در پست خود بیشتر ادامه دهند و برای تحویل پست خود مشکلی نیز ندارند.رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان این که اگر فردی پست خود را
تحویلندهدهرریالیکهبگیرد،تخلفمحسوبمیشود،تصریحکرد:اگرفردیدر
تحویل پست خود مقاومت کند ،به عنوان یک فرد متصرف در اموال دولتی شناخته
میشــود و برای این امر قانونگذار در قوانین دیگر مجازاتهایی را پیشبینی کرده
است.ویتاکیدکرد:دراینبخشفقطمسائلمالیحائزاهمیتنیستوتصمیماتی
که فرد در این مــدت بگیرد نیز غیرقانونی بــوده و این موارد نیز مجــازات خاص خود
را دارد .یعنی در یک پستی تصمیماتی گرفته شــود که فرد در آن بخش هیچ سمتی
ندارد .جمشیدی بابیاناینکهبعیدمیدانمکهفردیدردستگاهیبخواهددراین
زمینهمقاومتکند،اضافهکرد:دربخشدستگاههایاستانیهمهافرادمشمولاین
قانونپستهایسازمانیخودراخالیخواهندکرد .ایناظهاراتازسویجمشیدی
درحالیمطرحمیشودکهپیشازاینبنایی،رئیسمجمعنمایندگاناستانازوجود
حدود 20مدیربازنشستهدراستانخبردادهبود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اعالم کرد:

رفع 100درصدی مشکل  ۱۳۵واحد تولیدی در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع اســتاندار خراسان رضوی از رفع
مشــکل  ۱۳۵واحد تولیدی معرفی شــده به ستاد تسهیل اســتان از ابتدای سال
تاکنون خبــر داد.به گزارش ایســنا و به نقــل از روابط عمومی اســتانداری ،قربان
میرزاییدرجلسهستاداقتصادمقاومتیاستانافزود:مشکالتواحدهایتولیدی
پس از معرفــی اداره کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارتاستان،درستادتسهیلبررسیودستورالزمبرایرفعآنهاصادرمیشود.
وی با تشریح موقعیت حساس کنونی کشور ،تاکید کرد :تالشهای انجام گرفته به
گونهای است تا با همدلی بخشهای دولتی ،خصوصی و عمومی و با اتکا به تجارب

دوران دفاع مقدس با موفقیت از این مرحله عبور کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت:
حرکت و برنامهریزیها باید به سمت کاهش فشار بر مردم و حل مشکالت قشرهای
آسیب پذیر باشد که در این مسیر استفاده از همه ظرفیتها ضروری است.
وی با بیان این که همجواری با مرز یک فرصت و مزیت اســت ،خاطرنشــان کرد:
توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از راهکارهای دور زدن تحریم هاست.
او با تاکید بر این که راهبرد مدیریت عالی اســتان تثبیت اشــتغال موجود اســت،
اضافه کرد :حل مشکالت نقدینگی باید به سمت رونق تولید باشد.

تلگرام 09393333027 :

قطعی شدن حکم ضبط 150هزار دالر و 26هزار و 900یورو قاچاق
مدیرکل تعزیــرات حکومتی خراســان رضــوی گفــت :پرونــده کشــف 150هــزار دالر و 36هــزار و 900یورو
در راه آهــن  ،بــا رســیدگی و صدور حکــم در شــعبه ویــژه تجدیدنظــر پرونده هــای قاچــاق  ،تأیید و قطعی شــد.
بهگزارشروابطعمومیاینادارهکل،حمیدرضاکریمافزود:پسازکشف 150هزاردالرو 36هزارو 900یورو
توسطپلیسراهآهنخراسانرضوی،پروندهدرشعبهویژهرسیدگیبهتخلفاتارزیموردرسیدگیقرارگرفت.وی
ادامهداد:باتوجهبهاینکهحسبضوابطومقرراتبانکمرکزی،نگهداریوحملحداکثرتاسقفمبلغ 10هزار
یورویامعادلآنبهدیگرارزهابالمانعبودهوبرایمبالغبیشتراز 10هزاریورویامعادلآنبهدیگرارزها،مستلزم
طی کردن شرایط قانونی است که پس از رسیدگی متهم پرونده با کسر مبلغ 10هزار یورو  ،در خصوص بقیه ارز
مکشوفهبهمبلغ 150هزاردالرو 26هزارو 900یوروبهنفعدولتضبطشد.ویتصریحکرد :متهمپروندهبهرأی
صادرشدهاعتراضکردکهدرنهایتپسازتجدیدنظرخواهیرأیمربوطدرشعبهتجدیدنظرمشهدعین ًاتأییدشد.

بــازار روز
لبنیات
محصول

میوه

میزانتغییر

قیمت

محصول

قیمت

میزانتغییر

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

4500

تیل شاه پسند

-

2980

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

5700

سیب درختی

-

7970

کره100گرمی پگاه

-

4200

موز

80

10980

ماست ( 3.2پگاه)

-

4500

انار

-

6830

انگور شاهرودی

-

5480

کیوی

-

7580

880

11700

-

8980

هندوانه

-

1280

نارنگی

-

5980

لیمو شیرین

-

4550

انجیر

-

11320

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

63000

گالبی اسپادانا

گوشت گوسفندی(الشه)

-

47500

شلیل سبز

گوشت گوســاله (سردست1000 /

64000

گوشت مرغ(مشهد)

-

9850

تخم مرغ

-

8900

روغنمایعالدن(بطری810گرمی)

-

7150

روغن نباتی جامد الدن
(حلب  ۵کیلویی)

-

36600

جوانه) بدون چربی

سبزی و صیفیجات
280

2700

-

2460

خیار درختی

170

6150

گوجه فرنگی

-

3980

شکر (قیمت مصوب)

-

3400

لوبیا سبز

390

4860

برنج پاکستانی درجه 1

-

8200

فلفل دلمه سبز

-

5980

برنجهندی(1121قیمتمصوب)

-

8000

بزمینی
سی 

-

2480

عدسکانادایی(قیمتمصوب)

-

7000

پیاز

-

1480

لوبیاقرمز(قیمت مصوب)

-

6700

هویج فرنگی

-

2980

لپه (نخود خارجی)

-

8500

260

2970

نخــود(کرمانشــاهی،انــدازه
)9.8.7

-

کدو خورشتی

-

4620

7200

بامیه سبز

-

9600

برنج  ،حبوبات

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت
* قیمت ها در مقایسه با هفته گذشته است

کاهو
کرفس

بادمجان

منبع  :ســازمان ســامان دهی مشــاغل شــهری و
فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد

