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اقتصاد وسیاست

اقتصادی

ناظر گمرکات خراسان رضوی خبر داد:

صادرات  ۷۷۰میلیون دالری
استان در  ۷ماه سال ۹۹

ناظر گمرکات اســتان گفت :میزان صادرات کاال
از گمــرکات خراســان رضوی طی هفت ماه ســال
 ،۹۹معــادل  ۱۴۵۱تن و بــه ارزش  ۷۷۰میلیون
دالر است .جهانخواه در گفتوگو با ایسنا افزود:
طی مدت یاد شده میزان واردات استان  ۹۲هزار
تن و به ارزش حدود  ۲۱۰میلیون دالر بوده است.
با توجه به مقایســه ارقــام ،صــادرات و واردات تراز
بازرگانــی خارجــی گمــرکات خراســان رضــوی
طی هفــت مــاه ســال  ۹۹مثبــت و معــادل ۵۳۰
میلیون دالر اســت .جهانخواه گفــت :زعفران در
بســتهبندی بیش از  ۳۰گرم ،پســته با پوست تازه
یا خشک ،مقاطع فلزی ،پیه صنعتی مورد مصرف
در صنعــت صابونســازی ،کفپوشهــا ،مصالــح
ســاختمانی و مقاطع فلزی اقالم عمــده صادرات
اســتان بــوده و افغانســتان ،عــراق ،ازبکســتان،
ترکمنســتان و هنگکنگ مقاصد عمده صادرات
استان هستند .وی اظهارکرد :پنبه حالجی نشده
یا شانه نزده ،مواد اولیه واحدهای تولیدی ،ابریشم
خام (نتابیده) و ماشــینآالت واحدهــای تولیدی
عمده محصوالت وارداتی استان از امارات متحده
عربی ،ازبکستان ،چین ،ترکیه و هند بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان خبر داد:

ابالغ اعتبار مطالبات پاداش
پایان خدمت بازنشستگان
دستگاههای اجرایی استان

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی خراســان
رضــوی از ابــاغ اعتبــار پــاداش پایــان خدمــت
بازنشســتگان دســتگاههای اجرایــی اســتان تــا
پایــان ســال  98خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا،
جمشــیدی اظهار کرد :از سوی ســازمان برنامه و
بودجه کشــور ،مبلغ  347میلیارد و  698میلیون
ریــال بــا تخصیــص  100درصــد بابــت پرداخت
مانــده مطالبــات پاداش پایــان خدمــت  286نفر
از بازنشســتگان دســتگاههای اجرایــی مشــمول
نظام اعتبارات هزینهای اســتانی که تا پایان سال
1398بــه افتخار بازنشســتگی نائل شــدهاند ،به
این ســازمان ابالغ شــده اســت .وی افزود :پس از
ابالغ این اعتبار به دســتگاههای اجرایی اســتان،
دســتگاههای اجرایــی موظف هســتند بــه منظور
پرداخت به بازنشســتگان مشمول دریافت پاداش
پایــان خدمت ،مشــخصات کامــل آنهــا را به این
سازمان ارسال کنند.

نخستین نشست تخصصی
انجمن دوستی ایران و روسیه
در مشهد برگزار می شود
تمدن -مدیر انجمن دوستی ایران و روسیه در گفت
وگویــی اختصاصی با خراســان اعالم کــرد :برای
نخســتین بار نشســت تخصصی انجمن دوســتی
ایران و روســیه در مشــهد برگــزار می شــود .دکتر
امیــر محمــود زاده افــزود :این نشســت تخصصی
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و حضور30
نفر از متخصصــان این حوزه و با شــرکت مدیران و
کارشناســان حوزه فرهنگ با عنوان توسعه روابط
فرهنگــی و محوریــت دیپلماســی عمومــی ،هنر و
ورزش روزپنج شــنبه  15آبان ماه جــاری در هتل
پردیسان مشهد برگزار و همزمان روی سامانه های
مجازی نیز پخش می شود.
وی اظهــار کــرد :در نشســت تخصصــی فرهنگی
مشهد درباره ضرورت و نقش پیوست های فرهنگی
در ارتباطات باروســیه ،راهکارهای توسعه روابط
فرهنگــی ایــران و روســیه ،آشــنایی بــا روحیــات
فرهنگــی مــردم روســیه و همچنیــن اشــتراکات
فرهنگی ایران و روسیه و نقش آن در تحکیم روابط
بین الملل توســط متخصصان کشــوری این حوزه
بحث خواهد شــد .دکتر محمــود زاده بیــان کرد:
این نشســت تخصصی پــس ازبرگزاری در مشــهد
هر سه ماه در مراکز یکی از اســتان های کشور نیز
برگزار می شود.

مدیرجهادکشاورزینیشابورخبرداد:

برداشت ۱۶هزار تن پنبه در نیشابور

شجاعی مهر -مدیر جهاد کشــاورزی نیشابور گفت:
برداشت پنبه از مزارع نیشابور در چهار هزار و ۶۰۰
هکتار شروع شد که پیش بینی می شود  ۱۶هزار تن
پنبه از این سطح برداشت شود.فرهمندراد افزود:
نیشابور از شهرستان های مهم استان در تولید این
محصول اســت که از محصول برداشت شده حدود
 3100هکتــار پنبه اصالح شــده و حــدود 1500
هکتار پنبه رقم بومی است که عمده سطح زیرکشت
پنبه متعلق به بخش میان جلگه نیشــابور است.وی
با بیان این که طی امســال  40تن بذر اصالح شده
بین بهره برداران توزیع شــده اســت ،خاطر نشــان
کرد :امسال  182هکتار از اراضی زیر کشت پنبه با
دستگاه های مکانیزه کشت شده است؛  80هکتار
توسط دستگاه های کشت مستقیم و  102هکتار با
دستگاه های پنوماتیک وکف کار.
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مشاورعالی فرماندهی معظم کل قوا:

امنیت مرزها باید مهم ترین
ماموریت دولت ها باشد

در نشست کارگروه تنظیم بازار استان مطرح شد:

وعده معاون استاندار برای
تامین نیاز صنف و صنعت به روغن
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریگفت:
با حل مشکل حمل و نقل روغن مربوط به سهمیه
واحدهای تولیدی اســتان از بنادر کشور و توزیع
یک محمولــه جدید از روغن ،ســهمیه مــورد نیاز
این محصــول برای بخش صنعــت و بخش صنف
به ویژه قنادان تامین میشــود .به گزارش روابط
عمومی اســتانداری ،رســولیان در پــی اعتراض
صنفقنادانبهکمبودروغندرنشستکارگروه
تنظیم بازار اســتان افزود :مشــکل حمل سهمیه
روغن کارخانجات در نشســتی در اســتانداری با
حضورمتولیانمربوطوصاحبانواحدهابررسی
شده است و این مشــکل در کمترین زمان ممکن
برطرفمیشود.ویافزود:صنفقنادیبامشکل
زیادی در تامین روغن مواجه اســت که این نیاز از
طریق توزیع ســهمیه جدیدی از روغن که توسط
یکیازشرکتهاتامینشده،محققخواهدشد.
•محدودیتخروجگوشتقرمزومرغاز
استانلغوشد

همچنیــن کارگروه تنظیم بــازار اســتان با هدف
حمایــت از دامــداران و واحدهــای بســته بندی
گوشت و کشــتارگاه ها و اجرای مصوبات تنظیم
بازار کشــور محدودیــت ۱۰روزه خروج گوشــت
قرمز و گوشت مرغ از استان را لغو کرد .رسولیان
در این زمینه گفت :خروج دام ســبک و ســنگین
از خراســان رضوی همچنــان محدودیــت دارد.
وی با بیان این که بخشــی از دام سبک و سنگین
خراسان رضوی به صورت قاچاق از استان خارج
میشــود ،برخورد قانونی متولیان دستگاههای
نظارتی با قاچاق دام را خواستار شد .وی تصریح
کرد:قیمتگوشتسفیدوقرمزدراستاننسبت
به دیگرنقاط کشــور پایین تر است.اورانی رئیس
سازمانجهادکشاورزیاستاننیزدرایننشست
بهتشریحدالیلافزایشخروجدامازاستاناشاره
کرد و گفت :بخش زیادی از گوشت قرمز وارداتی
بهکشوردراستانتهرانمصرفمیشودبنابراین
گوشت این استان مصارف زیادی در کشور دارد.
وی افزود :در هفت ماه نخســت پارسال ۱۹هزار
دام در خراسان رضوی کشتار شد در حالی که در
مدت مشابه امسال این میزان کشتار به ۲۹هزار
راس رســیده اســت.امیرزاده جانشــین معاونت
امور دامــی جهاد کشــاورزی اســتان نیــز گفت:
خراسانرضویباتولید ۸۳هزارتنگوشتقرمز،
رتبه نخست تولید این نوع گوشت در کل کشور را
دارد و نیاز آن در سال ۷۲هزار تن و سرانه مصرف

آن بین ۱۰تا ۱۲کیلوگرم است بنابراین بخشی
از گوشت قرمز تولیدی اســتان یعنی ساالنه بین
 ۱۵تــا ۲۰هــزار تن گوشــت قرمز اضافه اســت.
شریعتی ،مدیر کل دام پزشکی استان هم در این
نشســت گفت :ممنوعیت چند روزه برای خروج
دام و مرغ زنده و گوشت قرمز باعث افزایش دالل
بازی ها ،اعتــراض دامداران در شهرســتان های
مختلــف و همچنین اعتراض اســتان هایی شــد
که دام و گوشــت قرمز خود را از خراســان رضوی
تامین میکردند.همچنین مرتضی مدنی ،مدیر
کل تعزیــرات حکومتی خراســان رضــوی گفت:
ممنوعیتخروجدامازاستانبادستورالعملستاد
مقابله با قاچاق کاال و ارز کشور در تعارض است و
برخیگزارشهاحاکیازقاچاقدامازایناستان
بهاستانهایغربیوجنوبیکشوراستزیرانرخ
ارزافزایشیافتهوقاچاقدامصرفهاقتصادیپیدا
کرده است.علی غفوری مقدم ،معاون بازرگانی
و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانهمدرنشستتنظیمبازارگفت:در ۱۰روز
اخیر که خروج دام زنده و گوشــت قرمز از اســتان
ممنوع شد ،قیمت دام و گوشــت در کل کشور به
سبب کاهش تخصیص نهاده به دامدار ،افزایش
یافت و تغییر نرخ کاالی مزبور ارتباطی به اعمال
ممنوعیت در این اســتان نــدارد .وی همچنین با
اشاره به اعتراض قنادان مشهدی درباره کمبود
روغــن و آرد گفت :روغــن صنف قنــادان تاکنون
تامیننشدهواز ۱۲مهرماهچندینمرتبهمکاتبهبا
مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانورئیس
ستاد تنظیم بازار کشــور برای تامین روغن انجام
شده اما نتیجهای در پی نداشته است .وی اظهار
کرد:اگرروغنموردنیازصنفقنادیتامیننشود
نتایجخوبیبرایاینصنفدرپینخواهدداشت.
رجوعی رئیــس اداره بازرگانی داخلی ســازمان
صمتاستاننیزدرایننشستگفت:تاکنونطی
دو مرحله از سوی ســتاد تنظیم بازار کشور روغن
برای ســه بخش خانــوار ،صنف و صنعت اســتان
اختصاصیافتهامابهطورکاملتامیننشدهاست.
نوری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراســان
رضوینیزگفت:ازروغنطرحتنظیمبازارمتعلق
بهاستان ۳۰،هزارتنسهمیهخانوارو ۲۰هزارتن
سهمیهصنفوصنعتاستکهحوالهآن هاصادر
شــده و واحدهای تولیدی هزینه آن را واریز کرده
و بخش خانوار نیز پول آن را پرداخت کرده اند اما
حمل آن از بندر عباس و بندر امام خمینی (ره) به
استاندچارمشکلشدهاست.

عضوانجمنتولیدکنندگانظروفیکبارمصرفمشهد:

علت گرانی ظروف یک بار مصرف افزایش قیمت مواد اولیه است
عضو انجمن تولیدکنندگان ظروف یک بارمصرف مشــهد گفت :افزایش قیمت مواد اولیه و رشد
هزینه حملونقل باعث افزایش قیمت ظروف یک بار مصرف شــده است .تیموری در گفتوگو با
فارس اظهار کرد :متأسفانه به دلیل گرانی و مسائل بهداشتی مردم رغبتی به استفاده از ظروف
یک بار مصرف پالستیکی ندارند و این وضعیت در سال گذشته نیز به همین شکل بوده و میتوان
گفت که این بازار رونق خاصی ندارد .وی افزود :علت گرانی ظروف یک بار مصرف مربوط به مواد
اولیه وارداتی است و قیمتها نسبت به دو سال گذشته حدود  ۴۰۰برابر شده است ،البته مرتب
بهدنبال این موضوع هستیم تا تولیدات داخلی را جایگزین مواد اولیه وارداتی کنیم.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت :امنیت مرزها که با توسعه ارتباط
تنگاتنگی دارد باید به عنوان مهم ترین ماموریت دولت ها و حکومت ها مورد توجه قرار
گیرد .به گزارش ایرنا ،ســردار سرلشکر پاسدار ســید یحیی رحیم صفوی روز گذشته
در ارتباط تصویری با همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توســعه پایدار مناطق مرزی
با رویکرد آمایشی در مشــهد افزود :امنیت مرزها چه در ابعاد برون مرزی و چه در ابعاد
درون مرزی یکی از اساسی ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود که در آموزههای
دینی نیز بر آن تاکید شده است .وی با اشاره به تاثیرات عوامل محیط ملی ،منطقه ای و
بین المللی بر امنیت مرزها افزود :در خصوص اثرات محیط ملی کشورها  ،مهم ترین
عامل در امنیت و توسعه مرزها  ،راهبرد امنیت ملی دولت ها و حکومت هاست .رحیم
صفوی افــزود :راهبردهــای حکومت ها مســائل مختلفی نظیر رســیدگی به وضعیت
فرهنگــی ،اقتصادی و بخش نیروهای مســلح ،آرایش نیروهای مســلح و ســاز و کارها
در خصوص امنیت مرزها را شامل می شــود .وی افزود :سیاست خارجی کشورها در
ارتباط با کشورهای همسایه از راهبردهای دیگر به شمار می رود و این که دولت ملی با
همسایگان چگونه روابط و تعامل سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی برقرار میکند.
رحیم صفوی تصریــح کرد :قــدرت اقتصادی و قــدرت فرهنگی کشــور و ویژگی های
فرهنگی و تمدنی و خصوصیات مرزنشینان از دیگر عوامل تاثیر گذار در امنیت مرزها
به شمار می رود .وی داشتن طرح آمایش سرزمینی در درازمدت را از اقدامات مهم در
ارتباط با امنیت و توسعه مرزها بیان کرد و گفت :ســازمان برنامه و بودجه تدوین سند
آمایش سرزمین برای سال های آینده را در دســت تهیه دارد.فرمانده مرزبانی نیروی
انتظامی جمهوری اســامی ایران نیز از طریق ویدئوکنفرانــس در این همایش گفت:
حاکمیت و مجموعه مرزبانی تامین امنیت مرزهای کشور و استیفای حقوق مرزنشینان
را در کنار یکدیگر بر عهده دارند .سردار احمدعلی گودرزی افزود :حقوق مرزنشینان
شــامل تامین امنیت ،امور اقتصادی ،اجتماعــی و حتی فعالیت های کشــاورزی و در
یک کالم همه ابعاد مختلف زندگی مرزنشــینی اســت که این وظایف برای تامین یک
زندگی مسالمت آمیز در مرز است .وی تامین زندگی اقتصادی مرزنشینان در مناطق
مختلف مرزی کشور را متفاوت دانست و گفت :نوع حضور مرزبانی در مناطق مختلف
مراقبتی ،عملیاتی در قالب نیروهای عمل کننده و یگان های احتیاط ،نیروی واکنش
سریع تکاوری و دیگر یگان ها تعریف شده و این اجرای وظایف ،متناسب با وضعیت مرز
در استان های خراسان ،سیستان و بلوچســتان ،شمال غرب کشور و مرزهای دریایی
شــمال اســت .فرمانده مرزبانی ناجا گفت :بر اســاس این تنوع فعالیت و گستردگی،
مطابق تدابیر رهبر معظم انقالب ،ســاختار جدید مرزبانی ابالغ شد تا این سازمان در
طول هشــت هزار و  ۷۵۵کیلومتر مرزهای آبی و خاکی کشور گسترش یابد .فرمانده
مرزبانی ناجا برخی قوانین کهنه در حوزه مرز را بدون اثر بازدارندگی دانست و گفت:
متجاوز مرزی در عراق پنج ســال زندانی دارد اما در کشــور ما جریمــه نقدی ناچیزی
میشود و همین ناکارآمدی در خصوص قوانین سالح و مهمات نیز صدق می کند.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار درباره شاخص قیمت مصرفکننده
در مهرماه مشخص شد:

تورم حدود  100درصدی هزینه
حمل و نقل در استان

حمیدی -بر اســاس گــزارش مرکز ملــی آمار
دربــاره شــاخص قیمــت مصرفکننــده در
مهرمــاه ،هزینههــای حملونقل اســتان در
مهرماه امســال  98.1درصد نسبت به مدت
مشابه ســال گذشته بر اســاس شاخص تورم
نقطهبهنقطه گرانتر شده اســت .به گزارش
خراســان رضوی ،بر اســاس دادههای مرکز
آمار ایران ،نرخ تورم ماهانه استان در مهرماه
به 7درصد  ،نرخ تورم نقطهبهنقطه به 39.9
درصد و نرخ تورم  12ماهه منتهی به مهرماه
نیز بــه  24.65درصد رســیده اســت ،بدین
ترتیب قیمت کاالها و خدمات مصرفی استان
در مهرمــاه نســبت به مهرماه ســال گذشــته
بهطــور متوســط حــدود 40درصــد گرانتر
شــده اســت .این تورم یــا افزایــش قیمت در
گروه خوراکیها ،آشــامیدنی ها و دخانیات
نســبت به مهــر ســال گذشــته  45.5درصد
و در گــروه کاالهای غیرخوراکــی و خدمات
افزایش  36.1درصدی را نسبت به مهر سال
گذشــته داشــته اســت .درحالی که متوسط
کشــوری تــورم در گــروه اول  40.5درصــد

و در گــروه دوم  41.9درصــد بوده اســت که
بدین ترتیب نسبت گرانی سفره مردم استان
در مهرمــاه نســبت به مهرماه ســال گذشــته
5درصد باالتر از متوسط کشوری بوده است.
همچنیــن نــرخ تــورم ســاالنه در گروههــای
اصلــی کاالها و خدمــات مصرفی در اســتان
در گروه خوراکیهــا و آشــامیدنیها 23.7
درصد ،دخانیــات  16.1درصد ،پوشــاک و
کفش42.5درصد،حملونقل 57.9درصد
و هتــل و رســتوران  28.5درصــد افزایــش
قیمــت داشــته اســت کــه در شــاخصهای
خوراکیهــا و آشــامیدنیها ،پوشــاک،
کفش ،هتل و رســتورانها تورم استان باالتر
از متوســط کشــوری بــوده اســت .از ســویی
دیگر اگرچه نرخ تورم  12ماهه اســتان برای
خانوارهــای شــهری  23.6درصــد و بعــد از
اســتان آذربایجان غربی کمترین تــورم را به
خود اختصاص داده اســت اما نــرخ تورم 12
ماهه برای خانوارهای روستایی استان28.4
درصد بوده که به نســبت ،جزو استانهای با
نرخ تورم باال بوده است.

از میان خبرها
گوناگون

معاونسازمانجهادکشاورزیاستاناعالمکرد:

توزیع ۴۰۸هزار تن نهاده دامی
در استان طی امسال

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان گفت :افزون بر  ۴۰۸هزار تن
نهــاده دامــی شــامل «ســویا ،ذرت و جو» امســال
در اســتان توزیــع شــده و در اختیــار دامــداران و
پرورشدهندگان طیــور قرار گرفته اســت .مجید
جعفــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا حجــم میانگیــن
تامیــن نهادهها را بــرای دامپــروران و طیورداران
در خراســان رضــوی  ۵۳درصــد نیاز آن هــا ذکر و
بدون اشاره به عددی مشخص ،اظهارکرد :میزان
نهادههای دامی تامین و توزیع شده در استان باالتر
از میانگین کشوری اســت .وی بر پیگیری مستمر
مسئوالن جهاد کشاورزی استان و توجه ویژه دولت
به تامین نهادههای دامی مورد نیاز خراسان رضوی
تاکیــد و بیان کرد :ایــن روند موجب شــده تا حجم
تامین نهادههای دامی برای این اســتان بیشتر از
میانگین کشوری باشــد .وی گفت :معاونت بهبود
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان به
طور مســتمر پیگیر افزایش میــزان نهادههای دام
و طیور برای این اســتان از طریق ســامانه بازارگاه
است که امیدواریم بیش از پیش محقق شود.

مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی
انقالب مطرح کرد:

راه حل مشکالت؛ بهرهگیری از
تجربیات و مطالبهگری و عقالنیت

مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب گفت:
مشکالت کشــور با اســتفاده از تجربیات انقالب،
مطالبهگری و عقالنیت حل میشــود .به گزارش
مهر ،وحید جلیلی ســه شنبه شب در نشست خط
انقالب که با هــدف بیــان تکالیف پیــش رو برای
تقویــت جبهه انقــاب ،در مشــهد برگزار شــد ،با
بیان این که حل مشکالت امروز نیازمند عقالنیت
است ،گفت :یکی از ارزشمندترین مسائلی که در
طول انقالب به دست آوردیم ،تجربه است که باید
از این تجربیات استفاده کنیم و آن ها را به جوانان
انتقــال دهیــم .وی افــزود :آمریــکا فکــر میکرد
انقالب اســامی همانند انقالبهای قبلی دوام
نمیآورد اما االن هراس آن ها از پایداری انقالب
اسالمی اســت ،این حجم ترورها و فشارها اگر به
هر کشوری وارد میشــد ،از هم میپاشید .وی با
بیان این که آمریکا گرفتار مشــکالت زیادی مثل
کارتنخوابی و کودکان گرســنه اســت ،گفت :با
توجه به فشارها و مشــکالت ،باز هم شرایط ایران
از آمریکا بهتر است .وی با بیان این که هیچ نظامی
در غرب ،دموکراتیک نیست ،افزود :امثال ترامپ،
ترزا می و مرکل بــا درصد کمــی از آرای مردم در
کشــورهای خود به قدرت رســیدند ،حــال آن که
امام راحل همیشــه به رأی مــردم اهمیت میداد
و برای ارتباط بین حکومت و مردم ،جمهوریت را
انتخاب کرد.

آغاز به کار نمایشگاه قطعات
خودرو در مشهد
بیستمین نمایشگاه قطعات ،لوازم یدکی ،خودروی
ســنگین و صنایع وابســته مشــهد با حضور معاون
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری در محل
دایمی نمایشگاه بین المللی مشهد گشایش یافت.
به گــزارش روابط عمومی اســتانداری ،رســولیان
معــاون اســتاندار در حاشــیه بازدیــد از غرفههای
این نمایشــگاه گفت ۵۰ :درصد از غرفه داران این
نمایشگاه از تولیدکنندگان خراسان رضوی و باقی
آنان از استان های تهران ،اصفهان و تبریز هستند.
وی افــزود ۴۰ :شــرکت تولیدکننــده در محیطی
به گســتره پنج هــزار مترمربــع در قالــب  ۴۰غرفه
تولیدات خود را در زمینه خودروهای سنگین ،لوازم
یدکی ،قطعات خودرو و صنایع وابســته در معرض
نمایش قرار دادهاند.شــایان ذکر اســت بیستمین
نمایشگاه قطعات ،لوازم یدکی ،خودروی سنگین
و صنایع وابسته مشهد تا  ۹آبان ماه از ساعت  ۱۶تا
 ۲۲پذیرای بازدیدکنندگان است.

