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ویژهنامه 4071

با اعتبارات موجود جاده درگز  100سال بعد هم تکمیل نمیشود

نیاز  1500میلیاردی ،تخصیص 15میلیاردی!
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گزارشی از حضور
دربانانکشیکپنجمحرممطهر
دربیمارستانهاشمینژاد

خداقوتیخادمان

به کادر درمان

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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بجنورد و آلماتی

وحید بیات

خواهرخواندهمیشوند
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جمعی از خدام کشیک پنجم دربانان حرم مطهر
ام ــام رضـ ــا(ع) بــه مناسبت فــرا رســیــدن والدت
حــضــرت زیــنــب(س) و روز پرستار بــا در دست
داشتن پرچم آستان قــدس رضــوی و حضور در
بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد از تالشهای
خالصانه و متعهدانه کادر درمانی و بهداشتی این
بیمارستان در مبارزه با ویروس کرونا ،قدردانی و
تشکر کردند .مسئول گروه فرهنگی خدام کشیک
پنجم دربــانــان حــرم مطهر حضرت رض ــا(ع) در
گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه این گروه
ضــمــن دیـ ــدار بــا پــرســتــاران دو
بخش کرونایی و حــاد تنفسی
بیمارستان شهید هاشمینژاد و
عرض خداقوت ،از زحمات این
عزیزان ...
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ارائه کارت واکسن برای سربازان

از اول دیماه الزامی شد
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آغاز دوباره زندگی مشترک
 45زن سرپرست خانوار

4

فروشندگان البسه نامتعارف ترسی از اخطارهای تکراری ندارند

گردنکلفتی مُد برای قانون
پس از آنکه فروش و عرضه البسه نامتعارف
شهــای متعدد شهروندان
در مشهد ،واکـنـ 
و پیگیریهای مسئوالن قضایی مشهد را
در پی داشــت ،صبح روز گذشته تیم خبری
روزنامه قدس با بازرسان اتــاق اصناف همراه

درد بیماری و رنج گرانی دارو

برای بیماران «ام اس»
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و معلوم شد متخلفان این حوزه دیگر ترسی
از اخطارهای تکراری اتحادیه ندارند ،چراکه تا
به امروز بیشتر اعمال قانونها در حد اخطار
بــاقــی مــانــده اســت.مــدتــی پـیــش بــاتــوجــه به
انعکاس گالیههای مردمی در زمینه ولنگاری

و بیسامانی در بازار تولید و عرضه لباس در
بازار مشهد ،برای پیگیری این مطالبه مردمی
روزنامه قدس سلسله گزارشهایی را منتشر
کرد .از سوی دیگر قاضی شریعتیار ،معاون
دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع

جرم هم باتوجه به کوتاهیهای مسلم صورت
گرفته در ایــن ب ــازار ،مدتی پیش چند نفر از
مسئوالن اتحادیه پوشاک را به دادسرا فراخواند
و ضمن اعالم ترکفعل صورت گرفته به آنها،
مستندات اقدامهای چند سال اخیر...
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خراسانشمالی

خراسان رضوی

خراسانجنوبی

اصناف بیبهره از تسهیالت کرونایی

رونمایی از فراخوان دو مهرواره ملی در مشهد

خرید حمایتی زرشک از هفته آینده

رئیس اتاق اصناف مرکز
خــراســان شمالی گفت:
ب ـ ــاوج ـ ــود ب ــه ــرهم ــن ــدی
اصــنــاف سایر استانها
از تسهیالت ۴درصـ ــد ٬متأسفانه
اصناف خراسان شمالی از تسهیالت
 ۱۸درصـ ــد ک ــرون ــای ــی ه ــم ب ـیبــهــره
ماندند.
م ــه ــدی امـ ــیـ ــدوار در گــف ـتوگــو با
تسنیم با اشــاره به فعالیت اصناف
و بازاریان استان اظهار کرد :باوجود
اینکه حوزه اصناف خراسان شمالی
رتبه دوم کشور را در زمینه رعایت
دستورالعملهای بهداشتی کسب
کردند اما در داخل استان هیچگونه
قدردانی از بازاریان و اصناف استان
نشد.
رئــیــس اتـــاق اصــنــاف مــرکــز اســتــان
از اس ــت ــان ــدار جــدیــد خ ــواس ــت در
خصوص ارائ ــه تسهیالت کــرونــا به
کــســبــه خ ــراس ــان شــمــالــی ت ــاش و
فعالیت مضاعف داشــتــه بــاشــد و
در ایــن خــصــوص گــفــت :در برخی
استانهای همجوار کسبه و بازاریان
از تــســهــیــات 4درصـــــد بــهــرهمــنــد
شدند ،این درحالی است که کسبه

استان حتی نتوانستند تسهیالت
 18درصد دریافت کنند.
نماینده خــراســان شمالی در اتــاق
اصناف ایران با ابراز گالیه از دعوت
نکردن بخش خصوصی و بازاریان
در معارفه استاندار خراسان شمالی
بیان کرد :در حالی مراسم تکریم و
معارفه اســتــانــدار خــراســان شمالی
بــا حــضــور وزی ــر کــشــور بــرگــزار شد
که از نمایندگان بزرگترین بخش
خصوصی استان برای حضور در این
جلسه دعوت به عمل نیامد و پس از
گالیه ما و انعکاس آن در خبرگزاری
تسنیم ٬ما را به جلسه دعوت کردند
که این نوعی بیاحترامی به کسبه،
بازاریان و اتحادیهها به شمار میرود.
امیدوار حضور نماینده اتاق اصناف
در کنار سایر دستگاههای نظارتی را
در گشتهای بــازار ضــروری عنوان
کرد و گفت :برای اینکه دستگاههای
نــظــارتــی بتوانند بــه خــوبــی بــر بــازار
کــنــتــرل داشــتــه بــاشــنــد بهتر اســت
نماینده اتاق اصناف و اتحادیهها در
کنار نمایندگان دستگاههای نظارتی
در گشتها حاضر باشند تا تنش
کمتری به وجود آید.

,1408771ف

آقای هی�وا محمد درویش فرزن�د محمد به
اطالع میرس�اند که همسر شما خانم زینب
دیندارفرخانی با دادنامه از ش�عبه  1خانواده
قوچان مراجعه و تقاضای ثبت واقعه ازدواج
انقطاعی  90ساله را دارد .مراتب جهت اطالع
و مراجعه شما به این دفترخانه ظرف ده روز
از تاریخ اب�الغ این آگهی به ای�ن دفترخانه
مراجعه فرمایید.

ف ـراخــوان دو م ـهــرواره ملی در مراسمی در
مشهد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رونمایی از
پوسترهای فراخوان نخستین مهرواره ملی
داستانک «گنبد ِ کبوتران» و «نامه مهر» با حضور علی
اکبرزاده؛ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور و محمودرضا بـرازش؛ مدیرعامل بنیاد بینالمللی
امام رضــا(ع) برگزار شد .معاون فرهنگی ادارهکــل کانون
پرورش فکری خراسان رضوی گفت :کانون پرورش فکری
استان با همکاری بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) نخستین
جشنواره ادبی ملی داستانک «گنبد ِ کبوتران» و نامهای به
امام رضا(ع) با عنوان «نامه مهر» را با هدف ترویج فرهنگ
رضوی در قالب داستانک برگزار میکند.
بــزمآرا در ادامــه با اشــاره به شرایط شرکت در جشنواره
گنبد کبوتران ،افــزود :نوجوانان و بزرگساالن ،مخاطبان
این مسابقه هستند که میتوانند حداکثر سه اثر و با
محدودیت  ۲۵۰کلمه برای هر داستانک ارسال کنند.
او ادامه داد :در این فراخوان فقط داستانک (حداکثر با

ش��رکت صنایع غذایی کوثر به چین س��امین (تابع سازمان
اقتصادی کوثر) در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامالت
در ح��وزه فروش ضایعات حاص��ل از بازس��ازی کارخانه خود را
طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا ازخریداران محترم خواهشمند است جهت شرکت در مزایده تا پایان وقت
اداری مورخ  1400 /09/23و همچنین نسبت به بازدید از ضایعات به شرح لیست ذیل به آدرس خراسان رضوی-
کیلومتر 5جاده تربت جام به مشهد – جنب دانشگاه آزاد واحد تربت جام حضور یابند و فرمهای مربوطه را از آقای
هاشمی مدیر فنی تدارکات (شماره موبایل  )09120823420اخذ نمایند.

آگهی مزایده عمومی

شرح کاال

سردفتر ازدواج و طالق  3/14قوچان
سیدعلی حسینی

مقدار -برآوردی

ضایعات آهن

5000کیلوگرم

ضایعات استیل

 3000کیلوگرم

ضایعات کارتن

 1000کیلوگرم

/1408767ف

ضایعات پالستیک

 1000کیلوگرم

قوطی خالی  400گرمی (گالوانیزه)

 5000عدد

شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین

 ۲۵۰کلمه) پذیرفته میشود و داستان کوتاه ،بلند ،رمان،
خاطره ،دلنوشته و نامه مورد قبول نخواهد بود.
بزمآرا همچنین با اشاره به شرایط سنی شرکت در مهرواره
ملی «نامه مهر» بیان کرد :کودکان و نوجوانان  ۷تا  ۱۷سال،
مخاطبان این مسابقه هستند که میتوانند فقط یک نامه
برای مهرواره ارسال کنند .عالقهمندان میتوانند با مطالعه
نامه متناسب با گروه سنی خود پاسخ نامه را نوشته و برگه
را به همراه فرم تکمیل شد ه مشخصات ،به آدرس پستی
و یا عکس از پاسخنامه را به نشانی ایمیل درج شده در
نشانی ارسال نمایند.
وی یــادآور شد :نامهای بـرای کودکان و نامهای نیز برای
نــوجــوانــان آم ــاده شــده و از آ نه ــا خواسته شــده است
تــا احـســاس خــود را در رو زه ــای ف ـراق و دوری از زیــارت
موالیمان بیان کنند .او گفت :شرکتکنندگان میتوانند
آث ــار خ ــود را تــا  ۲۰اسـفـنــد  ۱۴۰۰بــه اداره کــل کــانــون
پ ــرورش فـکــری اسـتــان واق ــع در مشهد ،فلسطین ،۲۶
پــاک  ،۳۱صـنــدوق پستی  ۹۱۷۳۵-۳۷۵و یــا بــه ایمیل
 Mokatebe.khorasanrazavi@kpf.irارسال کنند.

اس ـ ــت ـ ــان ـ ــدار خـ ــراسـ ــان
جــنــوبــی از آغ ــاز اج ــرای
طـ ـ ــرحهـ ـ ــای حــمــایــتــی
سازمان تعاون روستایی
ک ــش ــور خــبــر داد و گ ــف ــت :خــریــد
حمایتی زرشک کشاورزان از هفته
آینده آغاز میشود.
جــواد قناعت بــا اعــام ایــن خبر از
نــتــایــج دیـ ــدار خ ــود بــا مــعــاون وزیــر
جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایــران گفت
و افـــزود :بــراســاس مــذاکــراتــی کــه با
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی
کــشــور انــجــام شــد و تــوافــق صــورت
گــرفــتــه ،مــقــرر شــد پــس از تصویب
نهایی دستورالعمل خرید حمایتی
زرش ـ ــک ،عــمــلــیــات اج ــرای ــی خــریــد
حمایتی از  ۲۵آذر تــوســط شبکه
تعاون روستایی استان آغاز شود.
وی بـ ــه تــســهــیــات و اع ــت ــب ــارات
اختصاص یافته به این طرح اشاره
کرد و گفت :اعتبار در نظر گرفتهشده
بــرای ایــن طــرح  ۲۵۰میلیارد تومان
است و قیمت نهایی زرشک در این
طرح به زودی اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد :از شنبه آینده اعطای

درشهر

تسهیالت ارزانقیمت برای راهاندازی
بارگاهها ،سردخانه و انبار نگهداری
زرشک استان توسط سازمان تعاون
روستایی آغاز میشود.
قناعت با تأکید بر اهمیت برندسازی
محصوالت راهبردی خراسان جنوبی
ازجمله زرشک گفت :در گام بعدی
مــوضــوع بــرنــدســازی را بــا همکاری
س ــازم ــان ت ــع ــاون روســتــایــی دنــبــال
خــواهــیــم ک ــرد و بــه ای ــن تــرتــیــب با
برنامهریزی مدون ،برند ملی زرشک
خراسان جنوبی ثبت میشود.
خــراســان جنوبی بــا  ۱۸هــزار و ۶۰۰
هــکــتــار ســطــح زیـ ــر ک ــش ــت ،رتــبــه
نخست تولید زرش ــک در ای ــران را
بــه خ ــود اخــتــصــاص داده و فصل
برداشت این محصول از اواخر مهر
تا نیمه نخست آذرماه است.
 ۳۸هــزار خانوار در زمینه کاشت و
برداشت زرشک در خراسان جنوبی
فعالیت دارنـ ــد و پیشبینی شــده
امسال از این سطح زیر کشت ۲۲
هزار و  ۳۰تن زرشک خشک معادل
 ۱۱۰هــزار تــن زرشــک تــازه برداشت
شــود کــه ۹۸درص ــد زرش ــک بـیدانــه
کشور است.

