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شماره 9696

ویژهنامه 4075

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مراسم رونمایی از دو کتاب برگزیده فرهنگ رضوی خبر داد

اختصاص  40میلیون دالر برای واردات کاغذ
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عدماستقبال
کشاورزان
از خرید حمایتی
زعفران

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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در خراسان شمالی

مشهد میزبان اختتامیه جشنواره
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ملی ،فرهنگی و هنری «فانوس» 4

ساخت 4500واحد مسکونی

ویژه محرومان خراسان جنوبی 2

عرضه مستقیم اقالم شب
یلدا در چهار نقطه مشهد

وحید بیات

آخرین وضعیت مصرف انرژی
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مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت:
افزایش قیمت زعفران در بازار موجب شد کشاورزان
به فروش محصول خود در قالب طرح خرید حمایتی
زعفران تمایلی نشان ندهند .ایرج ناصریمقدم در
گفتوگو با ایرنا افــزود :خرید حمایتی زعفران در
خراسان رضوی از اواخر مهرماه آغاز شده که تاکنون
کــشــاورزان از این طرح حمایت نکردهاند .هر کیلو
زعفران نگین طی روزهای گذشته بین  ۳۷تا ۴۱میلیون
تومان در بازار خرید و فروش شده در حالی که قیمت
خرید حمایتی آن ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین
شده است .مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان
رضــوی به فعالیت ۱۴مرکز خرید
حمایتی زعفران در استان اشاره
دراستان
و بیان کــرد :هدف از اج ـرای طرح
خرید حمایتی جلوگیری از کاهش
قیمت محصول در بازار و ...
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رئیس پلیس فتا استان هشدار داد

پیامک کد دانشآموزی ترفند جدید کالهبرداری
رئیس پلیس فتا خراسان رضــوی به شیوه
جدیدی از کالهبرداری اشاره کرد که افراد به
بهانه ارسال کد اشتباه به تلفن همراه طعمه و
دریافت آن از حساب آنها شارژ تلفن همراه
میخریدند .سرهنگ جــواد جهانشیری در

ایــن زمینه بیان کــرد :اگــر بخواهیم به اصل
ماجرا اشاره کنیم باید بگوییم بیتوجهی برخی
شهروندان در وقــوع کالهبرداریهای فضای
مجازی یک عامل اصلی است .در این ماجرا
افراد کالهبردار یک شماره تماس را به صورت

تصادفی انتخاب و اقدام به نصب نرمافزارهایی
مانند «ه ـم ـراه مــن» و ...روی گــوشــی خود
میکنند .رئیس پلیس فتا خراسان رضوی
ادامه داد :باتوجه به اینکه نرمافزار در گوشی
و با خط دیگری نصب میشود ،پیامک احراز

هویت و یا همان رمز ورود به برنامه برای مالک
اصلی ارســال میشود ،همزمان با این اقدام
کالهبرداران به سرعت با شماره تلفن همراهی
که به صورت تصادفی برای آن ،نرمافزارهای
خرید شارژ و ...نصب کردهاند...
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درشهر

