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سال سی و چهارم

پاداش 33میلیاردی شرکت گاز به مشترکان کممصرف

به باشگاه خبرنگاران گفت :گازبها و تمامی هزینههای
مرتبط با آن شامل مالیات ،عوارض ارزش افزوده و عوارض
گازرسانی مشترکان کممصرف با الگوی تعیین شده در
سکونتگا ههای دائمی شهری و روستایی و همچنین
سکونتگاههای عشایری از ابتدای دی ماه پارسال رایگان
اســت و ایــن پــاداشــی اســت بــرای خــانــوادههــایــی کــه در

مدیر مالی شرکت گــاز خــراســان رضــوی گفت :در یک
ســال گذشته گازبهای 2میلیون و  ۱۰۰هــزار مشترک
خوشمصرف گاز در بخش خانگی و عمومی خراسان
رضوی به مبلغ  ۳۳۰میلیارد ریال مشمول معافیت شده
است.
عارف نعیمینیا ،مدیر مالی شرکت گاز خراسان رضوی

مدیریت مصرف مشارکت میکنند .او اف ــزود :الگوی
مشترکان کممصرف در تمامی شهرهای خراسان رضوی
از نیمه فروردین تا نیمه آبان هر سال ۴۵مترمکعب در ماه
و در فصل سرد سال یعنی از نیمه آبانماه تا نیمه فروردین
سال بعد ۲۰۰مترمکعب در ماه است.
مطابق آخرین اعالم شرکت ملی گاز ایران ،مشترکانی که

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس به صدا و سیما
گفت :مأموران انتظامی اخباری دریافت کردند که
دو واحد مسکونی در مرکز شهر فردوس به پاتوق
توزیع و مصرف مواد مخدر تبدیل و موجب سلب
آسایش اهالی شده است که موضوع پیگیری شد.

پلمب پاتوق معتادان در فردوس

خط قرمز

ویژهنامه 4059

در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ،دو واحد
مسکونی در فردوس که به پاتوق معتادان مبدل
شده بود به دلیل بیتوجهیهای مالک آنان به
تذکرات پلیس ،پلمب شد.

جزئیاتی تازه از ضربه سنگین به باندیکه
اوره را درپوشش بنتونیت قاچاق میکرد

عقیل رحمانی در حالی که با
رصد و ردزنی شبانهروزی و دقیق
کارشناسان اداره کل اطالعات
خراسان رضوی پرده از اقدامهای
شبک هسازمانیافتهسودجویانی
که محصوالت شیمیایی دولتی
را در پوشش کــود بنتونیتدار قاچاق میکردند
برداشته شد ،مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
رضــوی از دستگیری یکی از سرشاخههای این
پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن دیگر متهمان
پرونده خبر داد.

سرهنگ فوالدی افزود :مأموران پلیس با هماهنگی
مقام قضایی محلهای مورد نظر را بازرسی کردند
که در پی آن  ۶معتاد متجاهر دستگیر و  ۱۰۰گرم
انواع موادمخدر از متهمان کشف شد.
مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی این دو

فروش کود یارانهای
در بازار آزاد

◾

نوع خود و در کشور بیتردید یکی از عظیمترین
پروندههای کشف کود شیمیایی قاچاق محسوب
میشد لو رفت.

◾

◾انتقال کودها به کیسههای خارجی
آنچه مشخص بود انبار بیهویت که آثــار ورود و
خروج مکرر خودروهای سنگین دیده میشد ،مملو
از کودهای شیمیایی یارانهای بــود .در قسمتی از

قالی و مبل شوئی
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◾کشف4هزار کیسه خالی و حاشیههای ماجرا
در حاشیه کشف ایــن محموله عظیم ،مدیر کل
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی که برای بررسی
ماجرا در محل حاضر شده بود به خبرنگار ما گفت:
متأسفانه از ظاهر کار مشخص است افــرادی به
صورت سازمان یافته کودهای شیمیایی یارانهای
را از مسیر قانونی خارج و به محل منتقل کردهاند.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد :کشف حدود
4هزار کیسه خالی کود یارانهای در محل و همچنین
وجــود کیسههای پر شــده تحت عنوان بنتونیت
گویای واقعیت تلخی است که متخلفان محموله
ارزشمند کودهای شیمیایی مکشوفه را با نــام و
عنوان دیگری به فروش میرساندهاند.
وی افــزود :همچنین یکی از عوامل ایــن اقــدام در
مراحل اولیه دستگیر و با توجه به عمق اقدامهای
صــورت گرفته مسلما ًافــراد دیگری هم در این کار
دخیل بودهاند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان
کرد :از همین رو به رئیس اداره تعزیرات حکومتی

ممـتاز ایران

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

09035480162

/1400970ط

/1400969ط

/1407531ط

با لهجه عراقی و سوری برای
بازار ،هتل ،سفر و ...
آموزشگاه سنجش 09154188220

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....
/9910521ج

/1407915ط
/1407358ط

38464887-09152001021

آهن آالت ساختمانی
به باالترین قیمت

09158012802
نعیمی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

/1403777ج

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

خریدارضایعات

/1407077ط

دامداری میرزایی

www.khadamatsaeed.ir

ضایعات آهن ،آلومینیوم ،مس
برنج ،چدن و غیره به
باالترین قیمت روز خریداریم

/1403734ج

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

09153012080
09332929495

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

09304386194
09012543661

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

دامداری مقدم

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

09157137499-36660883

تخلیه چاه سعید

قصابی و دامداری

صفارنجیب

ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

/1408134ط

مصطفی

/1408133ج-

اجناس کرایه

باالترین قیمت

09159829884

/1405747ج

کرایهچی

پیروزی 38764467
س��جاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطه��ری 37285670
معل��م 38764467
وکیل آباد 38764467
عب��ادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت
/1404989ج

آموزش عربی-انگلیسی

به یک
کو بیده گیر کباب
و کار گر ساده
نیاز مندیم
09103027476
کباب سید

خریدضایعات
خاوری

ترمیم کف سرویس بامصالح

متفرقه

کیش
قشم

تضمین پایین ترین نرخ تور

37604809

فاکتور بلوک س��یلندر به
ش��ماره 14000507934
و ب��ه ش��ماره موت��ور
10FSB43474357
مفق��ود ش��ده و از درج��ه
اعتب��ار س��اقط میباش��د.

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای جالل ذوالفقاری
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4085
به نشانی :بلوار شفا  52امالک شفا
مش��ارالیه قصد کنارهگیری از ش��غل خود را
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوقالذکر
مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند .الزم
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم
ش��کایت خود از مش��ارالیه ،اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال
مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک09151258891 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1405858ط

آموزشگاههای
تخصصی

مشاغل گوناگون

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

/1400948ط

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

/1405577ج

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

وصل اگو

3

در شهر

/1408103ر

قالی شوئی نیما

لوله بازکنی

مشهدالرضا

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

/1405973ط

ایام تعطیل09155086122

◾

◾نکته
کشف دو محموله در یک ماه اخیر ،یکی روغن
خوراکی با هویت عرق نعنا و کودهای شیمیایی
در پوشش بنتونیت این هشدار را به مسئوالن و
متولیان نظارتی میدهد که همان گونه که مسیر
ورود کــاال به کشور را به دقــت کنترل میکنند،
باید مسیرهای خروج کاال از استانها به سمت
گمرکات و نوار مرزی هم مورد رصد دقیقتر قرار
گیرد .از سوی دیگر نکته مهم ماجرا این است که
در هر دو محموله که بوی قاچاق کاالهای اساسی
و مهم از کشور به مشام میرسد ،متخلفان روغن
خوراکی را جای مایعی دیگر و کود شیمیایی که
شاید صادرات آن ممنوع باشد را جای کودی دیگر
که از نظر ظاهری با هم شباهت دارند جا زده بودند.
به احتمال زیــاد هنگام عبور محمولهها از زیر
دستگاههای ایکسری تفکیک آنها از آب ،روغن
و ...به راحتی امکانپذیر نباشد .پس میطلبد که
برای جلوگیری از خروج کاال به این شیوه و فرضیه
مطرح شده تدبیری صورت بگیرد.

مفقود شده

/1408142ح

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

آهن ،آلومینیوم،
مس ،برنج
کارتن ،الک و غیره

/1400972ط

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128
رفو
گری

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

◾

◾سود  11برابری
در حال بررسی دقیق ماجرا هستیم که چطور این
حجم عظیم از کودهای شیمیایی از چرخه توزیع
خارج شده و از طرفی هر تن کود یارانهای وقتی وارد
بازار آزاد شود تا  11برابر قیمت آن افزایش مییابد
که یکی از دالیــل اصلی اقــدامهــای صــورت گرفته
سودجویی مالی است .این موضوع که محمولهها
از کشور خارج و یا در بازار آزاد فروخته میشده هم
در حال پیگیری است.

/1405867ط

قالیشوئی

خرید ضایعات

به گزارش باشگاه
خبرنگاران
ایمان فرهمندی
رئیس کمیسیون
عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شورای
اسالمی مشهد
گفت :قیمت هر
اتوبوس افزایش
یافته و در حال
حاضر شرکتهای
خودروساز
مبلغ 4میلیارد و
۵۰۰میلیون تومان
را اعالم کردهاند.

/1404992ج

سـید

ستاره شرق

قالیشوئی

شهرستان طرقبه شاندیز دستور داده شد هر چه
سریعتر دیگر همدستان فــرد بــازداشــت شــده را
شناساییکنند.

قالی شویی

38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
09155092518
تعطیل
ایام
35130473-32762877
36612586-38822500
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

هر اتوبوس
چقدر برای
شهرداری آب
میخورد؟

آژانسهای مسافرتی
آترینا پرواز

عدالتیان

انبار بزرگ کیسههای خالی زیادی روی هم تلنبار
شده بود و در جایی دیگر کیسههایی وجود داشت
که داخــل آنهــا پر شده بود از کودهای شیمیایی
امــا با ایــن تفاوت که روی کیسهها با زبــان روسی
نوشتههایی درج شده بود .چندین دستگاه دوخت
موجود در محل و کودهای ریخته شده کف انبار
حکایت از فعالیت شبانهروزی و گسترده داشت.
کمی جلوتر و در وسط انبار کیسههای بزرگی کنار

قالی و مبل شوئی

پاتوق مواد مخدر را پلمب کردند و متهمان دستگیر
شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند .سرهنگ فوالدی ادامه داد :نیروی
انتظامی با تمام توان در راستای تأمین نظم ،امنیت
و آرامش شهروندان تالش خواهد کرد.

هم قرار گرفته بود که هر  10یا  20کیسه 40کیلویی
را داخل آنها قرار میدادند و قالبی که روی آنها
دوخته شده بود نشان از انتقال آنها به روی تریلی
با لیفتراک داشت .اما نکته مهم موضوع این بود که
روی برخی از کیسهها عنوان «بنتونیت» (نوعی کود
شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی) چاپ شده
بود که این فرضیه را هم پیش پای مأموران قرار داد
که به احتمال زیاد آنها کودهای یارانهای را پس از
انتقال به محل تحت پوشش این نام از کشور خارج
میکنند .در ادامه موجودی انبار مذکور در چهار
روز که کارشناسان اداره صمت طرقبه شاندیز به
صورت شبانهروزی بر ماجرا نظارت میکردند توسط
11تریلی از محل خارج شد.

◾

◾سولهصنعتییادنیایتقلب
چندی پیش و در پی رصد تحرکات مشکوک در
حوالی ورزشگاه ثامن مشهد توسط سربازان گمنام
امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات خراسان رضوی
نمایان شد که یک انبار در حوالی شهرک صنعتی
که هیچ نوع تولیدی ندارد محل ترددهای خودروهای
سنگین به صورت مخفیانه است.
از همین رو با چتر اطالعاتی گسترده و چندروزی،
تمامی رفت و آمدها به محل تحت کنترل سربازان
گمنان امام زمان(عج) قرار گرفت ،سلسله اقدامهای
صورت گرفته بر وقوع تخلفی سازمان یافته در انبار
بینام و نشان مهر تأیید زد .در حالی که بررسیها از
وجود محموله عظیم کود شیمیایی در انبار مذکور
حکایت داشــت ،از رئیس اداره صنعت ،معدن
و تجارت شهرستان بینالود خواسته شد تیمی
از کارشناسان زبده خود را به محل اعزام کند تا با
سربازان گمنام امام زمان(عج) همراه شوند.
در حالی که مهدی مقدسی ،رئیس اداره صمت
شهرستانلحظاتیبعدهمراهباتیمکارشناسیاین
اداره در محل حاضر شد ،مأموران وارد انبار شدند
و تمامی زوایای اقدام سودجویانه که کشف آن در

مصرف گاز آنها باالتر از سقف پلکان باشد و در جدول
تعرفه وارد پله چهارم و بعد از آن شوند هم مشمول جریمه
خواهند شد.
نعیمینیا بیان کرد :شهروندان میتوانند با استفاده از
سامانه تلفنی  ۱۵۹۴عالوه بر اطالع از صورتحساب گاز
مصرفی خود ،نسبت به پرداخت آنی آن نیز اقدام کنند.

خبر
خوب

