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معاون استاندار:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اعالم کرد:

کاهش چشمگیر بارندگی
در سال زراعی جاری

مسئولاکیپگشت
مشترکشورایحفظحقوق
بیتالمالاستان:

تخریب 60هزار
مترمربعتغییرکاربری
غیرمجاز اراضی
مزروعی
صفحه۳

رئیس شورای وحدت و
ائتالفنیروهایانقالب
اسالمیاستاناعالمکرد:

درخواست۲۰۰داوطلب
انتخاباتشورا برای
حضور در لیست
ائتالف
صفحه۳
مدیرامورمنابعآبمشهد
خبرداد:

پرومسلوبالمنفعه
کردن 729حلقه چاه
غیرمجاز در سال99

صفحه۳

افزایش  ۳۰درصدی
قیمتغذاهای
پرطرفدار در ماه
رمضان
رئیــس اتحادیه صنــف رســتورانداران،
چلوکباب ،آشپزخانه و حلیمپزان مشهد
با اشــاره به افزایش قیمــت  ۸۰درصدی
اقالم مورد نیاز در تهیه سوپ ،حلیم ،آش
و ...از افزایــش ۲۵تا ۳۰درصدی قیمت
ایــن موادغذایــی در ماه مبــارک رمضان
امســال خبر داد .امیریــان در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :به طور متوسط هر کیلو
حلیم ۲۸هزار تومان و هر کیلو شــله ۳۲
هزار تومان در مــاه رمضان عرضه خواهد
شد .وی همچنین با اشاره به گران شدن
قیمت مرغ و روغن تصریح کرد :با توجه به
گران شــدن این اقالم قیمت غذاهایی از
جمله چلوجوجه ،چلو مرغ و ۲۰ ...تا۳۰
درصدافزایشپیدا کردهاست.وییادآور
شد:باتوجهبهقرمزشدنوضعیتمشهد،
رســتورانها فقــط میتوانند بــه صورت
بیرونبرفعالیتکنند.

رئیسجهادکشاورزی
تربتحیدریهخبرداد:

آرامش نسبی در بازار
تولید و عرضه مرغ
در تربت حیدریه

شــعبانی /رئیــس جهــاد کشــاورزی
تربتحیدریــه گفــت :بــازار مــرغ در
شهرســتان تربت حیدریــه چند روزی
است که به آرامش نسبی رسیده است.
بــه گــزارش خراســان رضوی،معــاون
ســازمان و مدیر جهاد کشاورزی تربت
حیدریــه اظهــار کــرد :پــس از مدتــی
فــراز و نشــیب در تهیه و توزیــع مرغ در
تربــت حیدریــه ،چند روزی اســت این
بازار به آرامش نســبی رسیده است و با
هماهنگیهای صورت گرفته با ادارات
مربوط در چند روز گذشــته توانســتیم
بازار مرغ را به آرامش برسانیم.
حســین محمــدی افــزود ۲۴ :تــن و
 ۷۰۰کیلوگرم مرغ در کشــتارگاههای
شهرستانکشتارشدهودراختیارتوزیع
کنندهقرارگرفتهاست.
محمدی بیان کرد :بــا هماهنگی انجام
شــده مرغ از مرغداریها بــه قیمت ۱۷
هــزار و ۱۰۰تومان خریداری میشــود
و بــه قیمــت ۲۴هــزار و ۹۰۰تومان نیز
به دســت مصرف کننــده می رســد و تا
حدودی تــوازن در قیمت بــرای مصرف
کنندهوتولیدکنندهبرقرارشدهاست.

زمینهتملک ۲۶کیلومترازمسیر
آزادراه چناران  -مشهد فراهم شد

Thu . 8. Apr .2021. No.4660

یکمسئولدرسازمان
صمت:

پنج شنبه  1۹فروردین  2۵ / 1400شعبان 1442
 4صفحه/شماره  / 4660قیمت 600 :تومان

آژیرقرمزکرونادرمشهد
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روغن به اندازه کافی
برای استان اختصاص
یافتهاست
صفحه۳
اتحادیهفروشندگانموبایل
مشهد:

صفحه۲

قیمتموبایلروند
کاهشیخواهد داشت
صفحه۱

تجمیعپروندههای
شرکتپردیسبان
درمشهدپیگیری
میشود

دادستان طرقبه شاندیز
درگفت وگو با خراسان
تشریح کرد :

جزئیات 3پرونده
تصرف زمین
وساختوساز
درطرقبهشاندیز

قاضی صفری ۹۱:میلیارد
تومان به  ۵هزارو۷۷۱
سهامدار پرداخت شده است

وعده صمت
برایآرامش
بازار مرغ

روزنامــه خراســان بــا توجــه بــه اهمیت
حراســت و حفاظــت از منابــع طبیعی و
اراضــی ملی در گفــت وگو با دادســتان
طرقبــه شــاندیز در تاریخ  5بهمن ســال
گذشــته در مطلبی با تیتر "ســیر تــا پیاز
تصرفــات غیرقانونــی و کوه خــواری در
طرقبه شــاندیز" به موضــوع اراضی 65
هکتاری ویرانی پرداخت ...


صفحه3

صفحه۴

درپیزمینلرزه4.7ریشتری
سهشنبهشبمه والترخداد

خسارت200میلیونی به
 2بنایتاریخی در تربتحیدریه

شعبانی ،پوریوســف /زلزله ای با قدرت 4.7
ریشــتر در عمق  10کیلومتری زمین در فاصله
۹کیلومتــری شــادمهر مرکــز بخش شــادمهر
مه والت در ســاعت۲۱و ۵۸دقیقه ســه شــنبه
شــب به وقوع پیوســت .فرمانــدار مــهوالت در
این بــاره گفت  :ارزیابــی اولیــه حاکــی از وارد
آمدن خســارت به واحدهای فرسوده در برخی
روستاهایشادمهروتخریبچندواحددامداری
سنتی بوده است و خوشبختانه خسارت جانی
انســانی و تلفات حیوانی نداشــته ایم .از سوی
دیگر رئیس میــراث فرهنگــی تربــت حیدریه
گفت :این زلزله در تربت حیدریه به آثار تاریخی
این شهرستان از جمله مجموعه تاریخی قطب
الدیــن حیــدر و خانــه تاریخــی امینــی حــدود
200میلیــون تومان آســیب وارد کرده اســت.
رنجبرفرماندارمهوالت افزود:ستادپیشگیری
هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات بحــران
شهرستان به ریاســت فرماندار تشــکیل شده و
تعداد هشــت تیم ارزیاب به روستاها اعزام شده
اند .وی اظهار کرد :ارزیابی اولیه حاکی از وارد
آمدن خســارت به واحدهای فرسوده در برخی
روستاهایشادمهروتخریبچندواحددامداری
سنتیبودهاست.رئیسمیراثفرهنگیتربت
حیدریه گفت :زلزله ســه شنبه شــب در تربت
حیدریه به آثار تاریخی این شهرستان از جمله
مجموعــه تاریخی قطــب الدین حیــدر و خانه
تاریخــی امینی آســیب وارد کــرده اســت .به
گزارشخراسانرضوی؛علیمحمدیبااعالم
اینخبرافزود:براساسارزیابیصورتگرفته
ثفرهنگی،این
ازسویکارشناسانادارهمیرا 
دوبنامهمترینبناهایتاریخیاینشهرستان
هســتند که در نزدیکی محل وقــوع زلزله قرار
دارنــد و آســیب دیــده انــد .وی تصریــح کرد:
خسارت وارد شــده بر اثر زلزله سه شنبه شب
حدوددومیلیاردریالبرآوردمیشود.فرماندار
تربت حیدریه نیز گفت :تاکنــون پسلرزه ای
نداشــته ایم و با توجه به شدت زمینلرزه شاید
دربرخیروستاهایکممقاومتتربتحیدریه،
دامداریها یادیوارهایباغهاترکخوردگی
داشتهباشد.شرافتیراد،فرماندارشهرستان
تربت حیدریه گفت:مرکز زلزله اخیر در شــهر
شادمهربودهاستوبخشهایمرکزیوبخش
بایگتربتحیدریههملرزیدندکهخوشبختانه
برابراعالمدهیارانوبخشدارانخسارتجانی
ومالینداشتهایم.
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فرماندارکالتمطرحکرد:

سرگردانی تعدادی از شهروندان درپی تعطیلی تنها شعبه بانک رفاه در کالت

بهبــودی  -تعطیلــی تنهــا بانــک رفــاه
مســتقر در شهرســتان کالت تعدادی از
شهروندان این شهرستان را با مشکالت
عدیــده ای روبــه رو کــرده و موجــب
ســرگردانی آن هــا شــده اســت .مهدی
ناصــری فرمانــدار شهرســتان کالت بــه
خراســان گفــت :مشــتریان بانــک رفــاه
شهرســتان کالت شــامل بازنشســتگان
تامین اجتماعی ،بیمه گذاران ،مستمری
بگیــران و افــراد تحــت پوشــش واحــد
حمایتی بهزیســتی ،شــهروندان مرتبط
با خدمــات بیمه هــای درمانی و پرســنل
چندیــن اداره کــه حقــوق خــود را از این
بانــک دریافت مــی کنند؛ هســتند یعنی
حــدود  ۵۰۰نفــر به صــورت مســتقیم و
 ۷۰۰۰نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم و
خانواده هــای آن ها در امــور مالی تحت
تاثیر قرار گرفته و دچار مشکل شده اند.
فرماندار کالت گفت :تعطیلی تنها شعبه
فعال بانک رفاه در این شهرستان مرزی،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

موجب ســرگردانی شــهروندان کالتی
شــد .وی افزود :تنها "شــعبه" بانک رفاه
در کالت سال گذشــته به بهانه تعمیرات
به "باجــه" تبدیل شــد و تنهــا کارمند این
باجه نیز از اواخر اســفند پارسال تا امروز
(۱۸فروردیــن مــاه جاری) بــه مرخصی
رفته اســت .فرمانــدار کالت اظهار کرد:
چیزی حدود یک ماه است که باجه بانک
رفاه در این شهر تعطیل بوده و شهروندان
کالتی طی این مــدت هیچ گونه خدمات
بانکــی دریافــت نکردهانــد .وی گفــت:
ایــن وضعیــت موجــب ایجــاد نارضایتی
شــدید میان شــهروندان کالتی بــه ویژه
افــراد مســتمریبگیر و خانــواده آن هــا
شــده اســت .وی افزود :این شــهروندان
بــه ویــژه ســالمندان کــه در این شــرایط
ناشی از شــیوع ویروس کرونا به مراقبت
بیشــتر نیاز دارند ،مجبور هســتند برای
فعالیت هــای مرتبط با حقــوق ،دریافت
تســهیالت یــا بیمهگــذاری خــود فاصله

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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 ۱۴۵کیلومتــری کالت تــا مشــهد را بــا
ایــن هزینه های گــزاف رفــت و آمد ،طی
کنند تــا از ایــن خدمات ضــروری مرتبط
با معیشــت برخوردار شــوند .وی با ابراز
گالیــه شــدید از عملکــرد ایــن بانــک و
دســتگاه های مرکــزی در اســتان گفت:
این سیاســت یــک بــام و دو هواســت که
ادعــای توجه بــه مناطــق محــروم ،توجه
به مــردم مرزنشــین و تمرکززدایی دارند
ولی در مقــام عمل همه بــه دنبال ایجاد
تمرکز در استان هستند .فرماندار کالت
با تاکید بر این که ما مراتب اعتراض شدید
خود را به مدیریت اســتانی بانــک رفاه به
دلیل بیتوجهی صورت گرفته نسبت به
مردم مرزنشین شهرســتان کالت اعالم
کردهایم؛ افــزود :با وجود تمــام پیگیری
هــا و مکاتبــات انجــام شــده ،متاســفانه
سرپرســتی بانــک رفــاه تاکنــون هیــچ
پاســخی نداده و توجهی بــه این موضوع
نداشته است.

اتحادیهفروشندگانموبایلمشهد:

قیمتموبایل روند کاهشیخواهد داشت
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل مشهد با بیان این که قیمت ها در
بازار موبایل امســال روند کاهشی خواهد داشــت ،تصریح کرد :بازار
موبایل فعال در شــرایط خوبی هم از نظــر عرضه و تقاضــا و هم از نظر
قیمتها به سر میبرد.
افشین اکبری حداد ،در گفت و گو با ایســنا درخصوص وضعیت بازار
موبایل مشــهد اظهار کرد :موبایل یــک کاالی 100درصــد وارداتی
اســت ،هم اینک نیز شــرایط خوب اســت ،هم جنس به مقــدار کافی
موجود است و هم قیمتها مناسب است .وی افزود :این که آیا شاهد
کاهش قیمتها باشیم یا خیر به میزان نرخ ارز بستگی دارد ،از طرفی
در گمرک نیز افزایش قیمت صــورت گرفته اســت و احتمال افزایش
 ۱۲درصدی گوشیهای باالی  ۶۰۰دالر (بیشتر گوشیهای آیفون)
وجود دارد اما در گوشــیهای زیــر  ۶۰۰دالر شــاهد افزایش قیمت
محسوســی نخواهیم بود .رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل مشهد
در خصوص تحلیل بازار و پیش بینی وضعیت قیمتها اظهار کرد :بنا
به تحلیل شخصی من و با توجه به نوسان قیمتها در سه ماه گذشته،
میتوانم بگویــم احتمال این که امســال شــاهد کاهــش قیمت تلفن
همراه باشیم وجود دارد .سیســتم بازار تلفن همراه این گونه است که
با به روز آوری و ابداع هر تلفن همراه پیشــرفته تری ،قیمت مدل های
تلفن همرا ه قبل از آن کاهش مییابد ،همچنین از طرف دیگر ثبات یا
کاهش نرخ ارز ،کاهش قیمت تلفنهای همراه را در پی خواهد داشت.

