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توکل بر خدا عامل پیروزی
رزمندگان 8سال دفاع مقدس

رئیــس عقیدتــی سیاســی قــرارگاه منطقه شــمال
شــرق ارتش گفت :رزمندگان ما در ســالهای دفاع
مقدس با توکل بر خدا توانستند در هشت سال دفاع
مقدسپیروزشوند.بهگزارشروابطعمومیقرارگاه
منطقــه ای شــمال شــرق نزاجــا ،حجــت االســام
والمســلمین حســین ســلیمانی افزود :انســان باید
کارهای خود را به کسی واگذار کند که فانی نباشد،
لذا اگر انسان به غیر خدا توکل کند و کارهای خود را
به خداواگذارنکند،باختهاست.

مدیرکلبنیادشهیداستان:

هتک حرمت پیامبر (ص)
نشانه ضعف دشمن است

رئیسشورایشهرمشهدمطرحکرد:

تاکیدبرتهیهسازوکاراجراییمصوبه
حمایتی از مراکز فرهنگی و هنری

رئیس شــورای اســامی شــهر مشــهد با اشــاره به
مصوبه حمایتی شورای شهر در باب خرید خدمات
توســط شــهرداری مشــهد ،ویژه مراکــز فرهنگی و
هنــری ،اظهارکــرد :حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی
باید هرچه سریع تر ســازوکار اجرایی این مصوبه را
تهیه کند و نحوه تعامل شــهرداری با مجموعه های
مربوط که شامل این مصوبه میشود ،تعریف شود،
به ویــژه این روزهــا که شــاهد از ســرگیری فعالیت
برخی مجموعهها چون ســینما هستیم .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی شــورا ،حیدری در جلسه اخیر
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی افــزود :تمامی
اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی براساس قانون
بایددرسازمانوباتصویبهیئتمدیرهاجراوهزینه
شــود ،در غیراین صورت تخلف بوده و بدون شــک
در تفریغ بودجــه آن را رد خواهیم کــرد و به تصویب
یرسانیم.
نم 

رئیسدانشگاهعلوماسالمیرضویخبرداد:

مرکز«مطالعاتاسالمی» برای تربیت
مجتهدانتوانمندتشکیلمیشود

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی از تشکیل مرکز
«مطالعات اسالمی پیشرفته» مبتنی بر علوم حوزوی
باهدفتربیتمجتهدانآگاهبهزمانوتوانمندباهدف
تأمین نیازهای جامعه خبر داد و گفــت :بهزودی این
هسته حوزوی با موافقت تولیت آستان قدس رضوی
تشکیلمیشود.بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالم
والمسلمین سید حســن وحدتی شبیری در نشست
خبری «آغاز ســال تحصیلی  99-1400دانشــگاه
علوم اســامی رضوی» اظهار کرد :با توجه به شــیوع
ویروس کرونا و تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا ،شیوه
آموزش درترم جدید دانشــگاه علوم اسالمی رضوی
بهصــورت ترکیبــی یعنی حضــوری و مجــازی انجام
میشود.ویادامهداد:استاداندرترمجاریدانشگاه
علوم اســامی رضوی بیشــتر نقش نظارتــی دارند و
دانشجویان بیشــتر به ارائه کنفرانس میپردازند و به
تحقیقاتآموزشیبیشترتوجهمیشود.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:

اعتبارات میراث فرهنگی
در حد ورود مافیا به آن نیست

مدیرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دستی استان گفت :وضعیت اعتبارات در ادارهکل
میراث فرهنگی به اندازهای نیست که مافیا بتواند
بــا آن کاری را پیش ببرد ،بنابرایــن مافیایی در کار
نیســت .مکرمیفر در گفتوگو با ایســنا در پاســخ
به سوالی درباره امکان ورود مافیا به حوزه میراث
فرهنگــی اســتان ،اظهار کــرد :میــراث فرهنگی
دو اعتبار دارد ،یکــی اعتبار ملی و دیگــری اعتبار
اســتانی اســت .هر  ۳۲شهرســتان اســتان با سه
میلیــارد باید بــه فعالیت خــود در این حــوزه ادامه
دهند؛ حال کدام مافیا میتواند با این سه میلیارد
تومــان کاری انجــام دهــد؟ اگــر حتــی مبلــغ پنج
میلیــارد تومان کــه گفته شــده پرداخت شــود ،ما
باید در ابتدا حقــوق  ۱۴۲نیــرو را از همین درگاه
پرداخت کنیم ،پــس در صورت پرداخــت نقدی یا
اوراق بــاز هم ایــن پنج میلیــارد تومــان تنها کفاف
حقوق پنجمــاه کارمنــدان و فعــاالن این حــوزه را
خواهد داد.

معاون استاندار با اشاره به توقف روند نزولی
و پیش بینی روند رو به رشدکرونا در استان خبر داد:

شهردارمشهد:

ساخت «رود پارک»
اوایل مهرکلید میخورد

شهردار مشهد با اشاره به این که مصمم به ادامه اجرای
بوستانچهلبازههستیم،گفت:طبقبرنامهریزیهای
انجام شــده ،عملیات اجرایی ادامه بوستان چهل بازه و
رود پارک از اوایــل مهرماه آغاز خواهد شــد .به گزارش
پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،محمدرضا
کالیی در نشســت بررســی و تعیین تکلیف پروژه های
بزرگ منطقه 11اظهار کرد :پروژه بوستان چهل بازه و
رودپارک،مهروماه،بوستانمادروکودکو 165پارک
کوچکومحلیحوزهجنوبغربازمهمترینپروژههای
منطقه 11است.ویبابیاناینکهادامهاجرایبوستان
چهل بازه و رود پارک در مجموع به مساحت  98هکتار
درسهفازطراحیشدهاست،افزود:فازاولاینپروژهاز
پلنمایشگاهتاپلشهیدستاریبهمساحت 38هکتار،
فازدوم ســید رضی تا دانشجو به مســاحت 18هکتار و
فاز سوم از نمایشگاه تا پل پرتوی به مساحت  42هکتار
اجرا خواهد شــد .شهردار مشــهد تصریح کرد :با توجه
به آماده بودن اسناد و نقشــه های فاز اول بوستان چهل
بازهورودپارک،عملیاتاجراییاینفازاز4مهرماهآغاز
خواهدشد.کالییافزود:همچنینبرایاجرایفازدوم
نیزادارهکلطرحهاوبرنامههابایدتا 10مهرماهنقشهو
طرح مربوط به فاز دوم را آماده کنــد و برای اجرا تحویل
معاونت عمران ،حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری
دهد .شــهردار مشــهد در ادامه ،بــه برنامه ریــزی های
انجام شده برای ایجاد دریاچه امید و زندگی در منطقه
 11اشــاره و تصریح کــرد :ایــن دریاچــه را که ابتــدا به
صورت دریاچه ای ســاده خواهد بود ،در دل رودپارک و
بوستان چهل بازه اجرایی می کنیم .کالیی با اشاره به
این که فضای سبز بوســتان چهل بازه باید تا عید نوروز
امسالآمادهشود،گفت:درکنارفضایسبزورودپارک
پارکینگموردنیازنیزبایددراینمحدودهدرنظرگرفته
شود .شهردار مشهد اظهار کرد :در نظر داریم دو پارک
کشاورزیشهریرابرایکاشتمحصوالتارگانیکدر
دونقطهشهرازجملهبوستان70هکتاریشهرکشهید
رجاییوشهیدباهنروهمچنینبوستانچهلبازهایجاد
کنیم .کالیی همچنیــن به موضوع احــداث پارک مادر
و کودک در منطقه 11اشــاره کرد و گفت :برنامه ریزی
برای تبدیل زمینــی واقع در امامت 49به پــارک مادر و
کودک انجام شده است که این کار نیز باید تا پایان سال
بهنتیجهبرسد.

ممنوعیتورودکاروانهایپیاده
دههآخرصفربهمشهد

معــاون اســتاندار خراســان رضــوی ،روز گذشــته مصوبات و
تصمیمات شــصت و چهارمین جلســه ستاداســتانی مقابله با
کرونا را تشریح کرد و با اشاره به توقف روند نزولی و پیش بینی
روند رو به رشــد کرونا در خراســان رضوی ،از ممنوعیت ورود
کاروان پیاده دهه آخر صفر به استان و مشهد خبر داد.
•ورودکاروانهایپیادهممنوع

جعفری معاون اســتاندار به عنوان️جانشین ســتاد پیشگیری و
مقابله با ویروس کرونای استان در گفت و گویی با صدا و سیمای
خراسانرضویدراینزمینهبیانکرد:شصتوچهارمینجلسه
ستاد کرونای استان برگزار و طی آن اعالم شد که اوضاع استان
همچنان قرمز اســت .وی افزود :در چند روز گذشته روند نزولی
کمیکهدراستانوجودداشت،متوقفشدهوانتظارمیرودکه
روندروبهرشدینیزدرزمینهشیوعکروناداشتهباشیم،بنابراین
تاکید ما به همه هم اســتانی ها این اســت که همچنــان پروتکل
های بهداشتی را رعایت کنند .جعفری با اشاره به بررسی طرح
چگونگی برگزاری مراســم دهه آخر صفر در جلســه روز گذشته
ستاد کرونای اســتان ،گفت :در این جلسه پیشنهاد های مطرح
شدهموردبررسیقرارگرفتودرنهایتقراربراینشدکهعزیزانو
کاروانهاییکهبهصورتپیادهازاستانهایمختلفبهخراسان
رضویومشهدتشریفمیآوردندامسالبهسمتاستانحرکت
نکنند و حضور و ورود کاروان های پیاده به اســتان ممنوع شــد.
وی تصریح کرد :از 21اســتانی که در سال های گذشته کاروان
های پیاده دهه آخر صفر از آن به ســمت خراسان رضوی حرکت
می کردند ،درخواست می کنیم که نه ثبت نامی از کاروان های
پیاده انجام دهند و نه اجازه دهند که عزیــزان کاروان های پیاده
به ســمت اســتان بیایند .معاون اســتاندار اظهار کرد :از کاروان
هایی که احتماال قصد داشتند به سمت استان خراسان رضوی
حرکت کنند خواهش می کنم که حتما به مبدا برگردند چرا که
نمی توانیم در استان پذیرای این عزیزان باشــیم و امیدواریم در
یکوقتمناسبودرشرایطبسیارخوبیکهشاهدبرطرفشدن
خطرویروسمنحوسکرونابودیمدرخدمتاینعزیزانباشیم.
جعفریالبتهتاکیدکردکه«ورودکاروانهایپیادهدههآخرصفر
ازتمامیشهرهایاستانبهمشهدنیزممنوعاست».
ویدربخشدیگریازاینگفتوگو،همچنینبااشارهبهحضور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خبرداد:

مزایده  ۶معدن مهم دراستان

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری گفــت :شــش معــدن
مهم اســتان که از صاحبان آن ســلب
صالحیــت شــده اســت بــه مزایــده
عمومی گذاشته میشود .به گزارش
روابــط عمومــی اســتانداری ،علــی
رســولیان بعــد از نشســت کارگــروه
مــاده  ۲۴مکرر قانون معــادن افزود:
این شــش معــدن شــامل ســه معدن
ســنگ آهــن در منطقــه ســنگان
شهرســتان خواف ،دو معدن ســنگ
آهن در نیشابور و یک معدن مرمریت
در شهرســتان تربتحیدریه اســت.
وی ادامه داد :این معــادن از مجموع
 ۴۰۰معدنــی اســت که مشــکالتی
در بهرهبــرداری بــا اداره کل منابــع
طبیعی و آبخیزداری دارند و به مزایده
گذاشتهخواهندشد.معاوناستاندار
گفت:شرطبهرهبرداریازاینمعادن
،داشــتن برنامه مشــخص استخراج
از ســوی بهرهبــردار و داشــتن پروانه

بهرهبرداری قبلی از سازمان صنعت،
معــدن و تجــارت اســت و بهرهبــردار
باید طرح زیســت محیطــی به منظور
بهرهبــرداری صحیــح و اصولــی
از معــدن ارائــه دهــد .وی افــزود :در
زمینــه آنومالی ســنگ آهــن مربوط
به ســازمان توسعه و نوســازی معادن
و صنایع معدنــی ایران نیز مقرر شــد
گزارش کارشناســی تهیــه و تصمیم
گیری درباره آن در نشست بعدی این
کارگروه انجام شود.
رســولیان ادامــه داد :در بــاره معدن
مس تکنــار بردســکن هم مقرر شــد
گروه کارشناســی از آن معدن بازدید
کننــد و با مدنظــر قــرار دادن نظرات
کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری و کارشناسان متخصص
معرفی شده از سوی سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،گزارش کارشناسی
ارائه و در کمیســیون مــاده  ۲۴مکرر
قانون معــادن اســتان مطرح شــود.

شــایان ذکــر اســت ،مــاده  ۲۴مکرر
قانون معادن به موضوع حل اختالف
بیــن دســتگاه هــای اجرایــی در
بهره بــرداری از معــدن می پــردازد.
براســاس این مــاده قانونــی اعضای
هیئت حل اختالف شــامل استاندار
یا معــاون ذی ربــط به عنــوان رئیس
هیئــت ،رئیــس ســازمان صنعــت،
معدن و تجارت استان به عنوان دبیر
هیئت،یکنفرکارشناسخبرهمعدن
با معرفــی ســازمان نظام مهندســی
معدن استان ،رئیس ســازمان جهاد
کشاورزی اســتان ،نماینده دستگاه
مورد اعتراض ،یک نفر از بهرهبرداران
با تجربه و متخصــص در امور معدنی
بــا انتخــاب خانه معــدن اســتان و در
صورت نبــود خانه معدن در اســتان،
با انتخاب خانه معدن کشور ،یک نفر
حقوقدان آشــنا به مســائل معدنی با
انتخاب و معرفی رئیس دادگســتری
استان هستند.

رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمطرحکرد:

معاونشهردارمشهدخبرداد:

رئیسکمیسیونحقوقی،امالکوقراردادهایشورایشهر
مشــهد با بیان این که نــگاه تمرکزگرایانه در تهــران ،چالش
این روزهای شوراهاست ،تاکید کرد :بایدروند کاسته شدن
اختیارات شوراهای اسالمی شهرها و کالن شهرها متوقف
شود و به موضوعی که مد نظر قانونگذار بوده  ،برگردیم ،در
این زمینه باید در قانون اصالحاتی صورت پذیرد و اختیارات
شوراهاافزایشپیداکند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،
حسینیپویاتصریحکرد:دراینمیانزمزمههاییبهگوشمی
رسدکهاحتمالدارد،اختیاراتشوراهایشهربیشازپیش
کاسته و حتی در روند ورود منتخبان مردمی به پارلمانهای
محلی محدودیتهایی برای حق انتخاب مردم اعمال شود.
باید از نظام شــورایی کشــور دفاع کرد و آن را توسعه داد چرا
کهایننظامحلقهارتباطمردموحاکمیتبهحسابمیآید.

معاون خدمات شــهری شــهرداری مشــهد از تکمیل پروژه
تصفیهخانهچهلبازهبهعنواناولینوبزرگترینتصفیهخانه
محلیفاضالبکشوربرایتامینآبموردنیازدرفضایسبز
مشــهد در آبان ماه خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــهرداری ،یعقوبی اظهار کرد :این تصفیه خانه با اعتباری
حدود  ۲۳میلیــارد تومان و بــا تأمین اعتبار از ســوی بخش
خصوصی در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و تاکنون بیش
از ۸۲درصدپیشرفتفیزیکیداشتهوبراساسبرنامهریزی
زمان بندی تا آبان امســال آمــاده بهره برداری خواهد شــد.
معاونخدماتشهریشهرداریمشهدتصریحکرد:تصفیه
خانهچهلبازهفاضالبورودیرابهپسابیبسیارباکیفیتبه
منظورآبیاریفضایسبزشهرمشهدتبدیلمیکند.

نگاه تمرکزگرایانه در تهران
چالش این روزهای شوراها

عکس:روابط عمومی استانداری

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:
هتک حرمت حضرت محمد (ص) نشانه فرومایگی
و ضعف دشــمنان در مقابــل اســام خواهی مردم
است .به گزارش ایثار ،حجت االسالم معصومی در
دیدار با جانباز ۷۰درصد اصغر زعفرانیه و شــهین
دخت افشــار پارسی مادر شهیده ســهیال معصومه
مشــرف رضوی گفت :اســام وحــدت ،بــرادری و
برابری برای مســلمانان به ارمغان آورده و امنیت،
اقتــدار ،آبادانی و پیشــرفت کشــور مرهــون دالور
مردی جانبازان و قطره قطره خون شهداســت و ما
باید قدردان ایثارگری آن ها باشیم.

دستورات تولیت آستان قدس برای
تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع

آبان؛ بهره برداری از
بزرگترینتصفیهخانهمحلی
فاضالب کشور در مشهد

مدیرکلآموزشوپرورشاستاندرجلسهستادمقابلهباکرونای
استان ،افزود« :مدیرکل آموزش و پرورش در این جلسه ،آخرین
وضعیت بازگشــایی مدارس و دغدغه های اولیــا و فرهنگیان را
مطرحکردکهموردبررسیقرارگرفتوتصمیماتیدراینزمینه
گرفتهشد».جعفریالبتههیچاشارهایبهتصمیماتگرفتهشده
دراینزمینهنکرد.
• تالش برای فراهم کردن زمینه زیارت از راه دور

همچنین روز گذشته ،جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان
ویژه دهــه پایانی مــاه صفر نیــز با حضــور اعضــای کمیتههای
 ۱۴گانــه برگزار شــد .به گــزارش روابط عمومی اســتانداری،
محمدصادق براتــی معاون هماهنگــی و مدیریت امــور زائران
استانداری در این جلسه اظهار کرد :کمیتههای ۱۴گانه ستاد
وظایف خود را دنبال خواهند کــرد تا بتوانیم با تمام توان زمینه
زیــارت از راه دور و ارتباط معنــوی زائر با بارگاه منــور رضوی را
ایجاد کنیم .وی تصریح کرد :وظایف کمیتــه فرهنگی ،اطالع
رسانی و تبلیغات ،رسانه ملی و نیز نهادهای فرهنگی در شرایط
برگزارنشدن مراسم بسیار مهم و خطیر خواهد بود ،چراکه باید
زمینههای ارتبــاط معنوی زائــران آن حضــرت در اقصی نقاط
کشــور را با آســتان ملکوتی ثامن الحجج (ع) برقرار کنند .وی
گفت :از دستگاهها و نهادهای فرهنگی انتظار داریم متناسب
با ایام پیش رو و با توجه به شــرایط بیماری کرونا در زمینه تولید
محتواومحصوالتفرهنگیبسیارجدیورودکنندوباتولیدات
فاخر در عرصه فضای مجــازی ضمن برطرف کــردن نیازهای
مخاطبان ،فعالتر از همیشه حضور داشته باشند.

مدیرکلگمرکمرزیدوغاروناعالمکرد:

رشد ترانزیت کاال علت معطلی
ن در مرز دوغارون
 2400کامیو 

عکس تزیینی است

مدیرکل گمرک مرزی دوغارون ،افزایش صادرات کاالهای
ترانزیتی از ســمت مــرز دوغــارون بــه افغانســتان را از جمله
دالیل معطلی دو هــزار و  ۴۰۰کامیون در این مرز بیان کرد.
کوه گرد در گفت و گو با مهر اظهارکرد :بیش از دو هزار و ۴۰۰
دستگاه کامیون ترانزیت حامل کاالهای صادراتی و ترانزیتی
در پارکینگ شهرداری و محوطه های مرزی دوغارون منتظر
ورود به افغانســتان اســت .وی افزود :معطلی این کامیون ها
در مرز دوغارون ناشی از افزایش قابل مالحظه کامیون های
حامل کاالهای ترانزیتی بــه مرز دوغارون اســت و این تعداد
کامیون متوقف شده در صف انتظار پایانه مرزی و منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون و بازارچه مرزی است.

معاونسازمانصمتاستان:

خراسان رضوی با کمبود
برنج خارجی مواجه است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی گفت :با وجود سهمیههای برنجی
که بــه اســتان اختصاص داده شــده ،بــاز هم مشــکل کمبود
برنج خارجی خواهیم داشــت زیرا نیاز اســتان بــه برنجهای
پاکستانی و هندی بســیار بیشــتر از میزان تحویل دادهشده
است .غفوریمقدم در گفتوگو با ایســنا در خصوص گرانی
برنجخارجیاظهارکرد:علتاصلیگرانیبرنجایناستکه
بنابرتصمیماتتنظیمبازارکشور،تخصیصارزدولتیبهبرنج
پاکستانی و هندی حذفشده اســت .وی تصریح کرد :برای
واگذاری ۱۰۰۰تنسهمیهویژهبهاستانموافقتشدواکنون
درحالپیگیریبرایواگذاریهرچهسریعتراینمیزانبرنج
خارجیهستیمکهاینسهمیهویژهدرصورتجذبدراختیار
بقیهشبکههااعمازبازارهاوتعاونیهایمصرفقرارمیگیرد.

تولیت آســتان قــدس رضــوی در بازدیــد از معاونت
امالک و اراضی آســتان قدس تذکرات و دستوراتی
درخصوص تسهیل امور برای انجام کار در کمترین
زمان ممکن و تکریم ارباب رجوع با توجه به شــرایط
کرونایی صــادر و درباره فراهم ســازی امکانات الزم
برای حفظ ســامت کارکنان تاکید کرد .به گزارش
آســتان نیوز ،حجت االسالم والمســلمین مروی در
این بازدید به معاون امالک و اراضی بنیاد بهره وری
موقوفاتآستانقدسرضویدستوردادتابابررسی
کارشناســی و درنظر گرفتن شــرایط و مفاد قانونی
تا حدامکان برای رفع مشــکالت با مردم مســاعدت
شود.ویهمچنیندستوراتیرادرخصوصدیجیتال
سازی امور معاونت امالک و اراضی با هدف افزایش
سرعتوکیفیتارائهخدماتبهمراجعانصادرکرد.
تولیتآستانقدسرضویهمچنیننحوهبرخوردو
پاسخگویی،سرعتودقتدرانجامکاراربابرجوع
توسطکارکنانرابررسیودستوراتیدراینخصوص
صادرکرد.شایانذکراست،دراینبازدیدتعدادیاز
مراجعاندرباره روندرسیدگیبهپروندههایاراضی
آستانقدسگالیههاییرامطرحکردندکهبادستور
تولیتآستانقدسرضویپروندهآنهاموردبررسی
مجددقرارگرفت.

کارشناسبازرسیسازمانصمتاستان:

قیمت تمام شده کره
کاهش نخواهد یافت

کارشناس بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی
گفت :به دلیل این که کره یک کاالی وارداتی است،
قیمتتمامشدهکنونیآنکاهشنخواهدیافت.اگر
تولید داخل هم صورت گیرد ،هزینههای تمام شده
آن تفاوت چندانی با قیمت کنونی نخواهد داشــت.
اخوان در گفتوگو با ایســنا افزود ۱۰ :قلــم کاال در
لبنیات مشــمول نرخ مصوب میشــود و واحدهای
تولیدیملزمبهرعایتآنهستند.مطابقبررسیهای
ما،چندواحدتولیدیبزرگکهسهمقابلتوجهیدر
خراسان دارند ،گرانفروشــی انجام دادند .از هفته
گذشته طرح تشدید نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت آغاز شده ،پرونده این واحدها مورد بازبینی
قرار گرفته و در هفته جاری پرونــده آنان به تعزیرات
حکومتیارسالخواهدشد.

انجام ۲۷۰۰بازرسی
ازبازارتخممرغدراستان
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت
استانگفت:درپینوساناتقیمتتخممرغوتشدید
نظارت بر فروش این کاال در بازار اســتان ،در پنج ماه
ابتدای امســال  ۱۲۸ ،پرونــده تخلــف در این حوزه
تشکیل شده است .ســاعدی اظهار کرد :در پنج ماه
اول امسال  ،بیش از ۲۷۰۰مورد بازرسی با موضوع
تخم مرغ در استان انجام و تعداد ۱۲۸پرونده تخلف
بهمیزان ۶۳۵میلیونریالتشکیلشدهاست.

رئیساتحادیهصنفنمایشگاهدارانخودرو:

بازار خودروی مشهد راکد است

رئیس اتحادیه صنــف نمایشــگاهداران خودرو در
مشــهد گفت :بــه دلیــل نوســانات نرخ خــودروی
داخلــی و خارجی ،بــازار خــودرو در مشــهد راکد
اســت و معاملــهای انجام نمیشــود .حیــدری در
گفت و گو با ایرنــا افزود :در مدت یــک هفته اخیر،
قیمت خودروهای ســاخت داخل و خارج از کشور
 ۳۰تا  ۳۵درصد افزایش یافته است ،هرچند طی
دو ،ســه روز اخیــر قیمــت خودروهــای داخلی به
میزان  ۴۰تــا  ۵۰میلیون ریال در هــر خودرو رو به
کاهش رفته است .وی ادامه داد :به دلیل نوسانات
قیمت خودرو ،رکــود بــازار و افزایــش هزینههای
نمایشگاه ،از ابتدای امســال تاکنون  ۱۸درصد از
نمایشگاهداران خودرو در مشهد پروانه کسب خود
را باطل کردهاند.

کاهشجابهجاییمسافرقطار
شهریمشهدبه 110هزارنفردرروز
پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری مشــهد/
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری قطار شــهری
شهرداری مشــهد گفت :پیش از کرونا در روزهای
عادی به صورت روزانه  ۲۴۰هزار مسافر از طریق
خطوط قطار شــهری جا به جــا می شــدند که این
تعداد پس از شیوع ویروس کرونا در روزهای عادی
به  ۹۰تا  ۱۱۰هزار مسافر کاهش پیدا کرده است.

