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خبر
روز

بیمارستان
بردسکن فرسوده
است

حجتاالسالم
علیاصغرامینی،
امام جمعه بردسکن
گفت :مشکل امروز در
بردسکن ،فرسودگی
شدیدساختمان
بیمارستانبردسکن
است که سبب شده
بخشهایی از آن
غیرقابل استفاده شود
و مسئوالن به این
نتیجهرسیدندبخشی
از بیمارستان فعلی را
تخریب و ساختمان
جدیدی بسازند زیرا
بیماران ،نارضایتی
زیادی دارند.

دراستان

 29ربیعالثانی 1443

« اشتغال» مهمترین مأموریت استاندار خراسان شمالی

استاندار جدید خراسان شمالی ،مهمترین برنامه خود و
اولویت استان را توسعه و ایجاد اشتغال اعالم کرد.
محمدرضاحسیننژاددرگفتوگویاختصاصیباایسنا
اظهار کرد :مباحث مربوط به اشتغال ،مهمترین اقدامی
است که باید در خراسان شمالی انجام گیرد و اصلیترین
برنامهام در استان همین موضوع است.

وی افزود :ظرفیتهای مناسبی در خراسان شمالی برای
تقویت اشتغال وجود دارد که از جمله آنها میتوان به
صنعت ،معدن ،گردشگری و کشاورزی اشاره کرد.
حسیننژاد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب در
سفر به خراسان شمالی و بیان اولویتهای استان ،تأکید
کرد :بر این اساس ،برنامه بنده ایجاد اشتغال مولد است

حضور کاروان سالمت
درمناطقمحروم«سربیشه»

خبر خوب

رئیسجمعیتهاللاحمر سربیشهازاعزامکاروان
سالمت به روستای زولسک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس ،غالمرضا ثانیشیرگ اظهار کرد :در

مهدی توحیدی در حالی
ایـ ــن روزه ـ ــا قـیـمــت کــاالهــای
اساسی در برخی موارد در حال
افزایش است که قیمتگذاری
دستوری کاالها از زمان سر کار
آمدن این دولت اعالم و نصفه
و نیمه آغاز شد ،اما حاال دولت برای اینکه پیچ شل
بــازار را به نوعی تنظیم کند یک قدم فراتر رفته و
از سامانهای به نام بازرگام رونمایی کرده که در آن
کاالهای اساسی مانند مرغ ،برنج ،شکر و روغن را با
قیمت مصوب دولتی عرضه میکند.

تا در ادامه مسیر ،ظرفیت توسعه اشتغال را در بخشهای
مختلف به دنبال داشته باشد.
وی در خصوص استفاده از نیروهای توانمند در بدنه
مدیریتی استان نیز گفت :اصل ،کارآمدی افراد و اعتقاد
به ارزشهــای نظام است تا در نهایت منجر به خدمت
شایسته به مردم شود.

آستانه روز جهانی «داوطلب» ،تیم داوطلبان پزشکی،
درمانی جمعیت هاللاحمر در قالب کاروان سالمت به
منظور ارائه خدمات بشردوستانه در روستای زولسک
حضور یافتند .وی از ویزیت رایگان بیش از ۱۰۰نفر
در این کاروان خبر داد و افزود :توزیع ماسک و مواد

آغاز توزیع هوشمند کاال با کمبود و گرانی

یک روز بازارگردی در «بازرگام»

ضدعفونیکننده از دیگر خدمات ارائه شده توسط این
کاروانبودهاست.رئیسجمعیتهاللاحمرسربیشهبا
بیاناینکهشربتزینکبینمراجعهکنندگانتوزیعشده
است ،گفت :این اقدام بنا به اعالم نیاز شبکه بهداشت
برای رفع سوءتغذیه کودکان و ایمنی خانوادهها در

ثبت کــرده اســت؛ از موز 35هــزارو  800تومانی تا
خربزه27هزار تومانی و سیب28هزار تومانی از نوع
مرغوب آن را میتوان با قیمتهای پایینتر از این
سامانه در میوهفروشیها خریداری کرد؛ به گونهای
که این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که واقعا ً
خرید همه این کاالها از سامانه بازرگام کار درست
و بهصرفهای است؟

◾

◾

◾احیای کوپن
آ نگ ــون ــه کــه دسـ ـتان ــدرک ــاران ای ــن ســامــانــه در
ســازمــان مرکزی تعاون روستایی اعــام کردهاند
در نخستین گام اجــرای توزیع هوشمند کاال در
کشور ،استانهای تهران ،کــرج ،یــزد ،اصفهان و
خراسان رضوی به عنوان استانهای پیشگام این
طرح تعیین شدند که براساس برنامه از دهم آذرماه
توزیع اقالم تنظیم بازار از جمله شکر ،برنج ،روغن،
تخممرغ و مرغ منجمد را آغاز کردهاند .نکتهای که
درباره خرید از سامانه بازرگام بیان شده این است
که افــراد نمیتوانند به هر میزان که میخواهند
از این سامانه خرید کنند و هر شخص سهمیه
مصرف ساالنهای دارد که تنها براساس آن میتواند
کاال بخرد؛ به عبارتی به نظر میرسد عرضه کاال در
این سامانه ،شبیه احیای کوپن است ،اما به شکل
و شمایل دیگری ،چراکه افــراد میتوانند ساالنه
مقدار مشخصی کاال با قیمت دولتی خریداری
کنند و مازاد مصرف خود را باید از بازار و با قیمت
آزاد بخرند.
اما با ورود به سامانه بازرگام مشهد نشان میدهد
تنها دو محصول مرغ منجمد و تخممرغ تنظیم

 5دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9688

ویژهنامه 4067

بازاری در این سامانه وجود دارد که در لحظه رصد ما
فقط تخممرغ در این سامانه قابل خریداری است و
مرغ منجمد در سبد خرید کاال قرار نمیگیرد ،این
در حالی است که هنوز خبری از دیگر محصوالت
تنظیم بــازاری که قــرار بــود در ایــن سامانه عرضه
شود ،نیست.

◾

◾قیمتهای باالتر از بازار
بررسیهای خبرنگار ما نشان میدهد قیمتهای
اعالمی در سامانه بازرگام تفاوتی با بازار ندارد؛ یک
شانه تخممرغ 30عــددی 43هــزار تومانی در این
سامانه را در برخی فروشگاهها تا41هزارو500تومان
هم میتوان خرید .روغن مایع آفتابگردان810گرمی

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان

باربری نمونه امام رضا

/1404555ط

/1406955ط

خرید خودروهای فرسوده

/1404447ط

درب اتومات

خودرو فرسوده

/1406949ط
/1403011ج

/1400938ط

/1408175ج

/1404696ط

/1400113ط

/1404309ط

38545519
38931274
09353295701
09152142036

/1407307ط

ایران

36011612-36011613-32792526
 09155171502برادران ایازی

/1408135ط

/1406560ج

/1406069ط

1401721ج

09153587292-38324530

37649518
37339600

شستشوی اسالمی

قدس

آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

/1404252پ

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

میالد
37314600
قالیشویی و مبلشویی

گ��لبهار

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی  ،آسفالت
لکه گیری حتی یک متر
 09153030516حاجی رمضانی

09151103221-34224200

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

/1400535ط

32721789-09153132504
09366484449

/1404310ط

ایزوگام شرق

قالیشویی استان

قالیشویی

/1408190ج

به قیمت درب کارخانه

طرقبه امالک ییالق
خرید_فروش

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

/1400939ط

ایزوگام و عایقکاری

مشاورین امالک

/9800442ط

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

واحد نمونه سال88و89

/9911741ط

09157033742

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

مدیریت :سید علی

36047576
38453887
32243239
09157007410

/1404165ج

09153161351

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

گازرسانی

داربست رحمتی

نقاشی نوین

فوری ،ارزان ،بازدید رایگان
با رنگ الوان

جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

/1407070ط

داربست پردیس

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

لوله کشی گاز

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

نرده لوله ای

ک ات
حادیه

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

ایام تعطیل09155086122

ته���ران

عضو د
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر رجه ی

هیچ شعبه دیگری ندارد

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

قالیشویی

/1400971ط

09155039634

گازرسانی

خرید و فروش

فرهنگیان

رنگ از شما اجراازما

گازرسانی

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

ف
وگری

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

/1404113ط

09155059144نگاری

/1405859ط

فوری

کیفیت وسرعت

/1401649ج

3 6 07 2 760

/9911767ج

نقاشی نظری

داربست

38824494

عدالتیان
ر

قالی شوئی

کلیه لوازم منزل و اداری

علی 36570836
09105799941

بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

خراسان

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

خریدار عادالنه

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

 09151116733اکرمی

/1406764ط

09151115493
38696868

نقاشی و کاغذ دیواری

09155038564

کرکره ای،راهبند

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

 %100اسالمی
سرویس رایگان

قالی شویی

ستاره شرق
قالیشوئی

/1407163ط

09199197160

شیشه ای،جکی،ریلی

طوس

همه نقاط شهر
شستشوی کام ًال اسالمی
قالیشویی و مبل
فارمد با دستگاههای تمام
شویی بزرگ
اتوماتیک ،متخصص در
مبل شویی
شستشوی فرشهای
تخصصی
دست باف و ماشینی
شعبه  :1بین با مواد نانو
نفیس رو
ف
و
گ
 % 100تضمینی
دالوران  47و 49
فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید .ری
8
سرافرازان
شعبه  :2نبش
38766276 ، 38792729

رضوی

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

آسانسور

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایخراسانرضویگفت:
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با تغییر کاربری
چــاه کـشــاورزی به صنعتی ب ـرای تأمین آب صنایع
فوالدی در تربتحیدریه مخالف است.
بهگزارشروابطعمومیشرکتآبمنطقهایخراسان
رضوی،محمدعالییدرجلسهکمیتهمنابعومصارف
مشهد دشت پایدار با اشاره به اینکه مشهد ظرفیت
جمعیت ۵الی ۶میلیونی را ندارد ،اظهار کرد :با توجه
به شرایط اقلیمی و خشکسالی استان (در سال آبی
جاری) و تأکید کارگروه سازگاری با کم آبی استان مبنی
بر کاهش کاشت محصول به کشاورزان ،دولت در این
زمینه میتواند به جبران خسارت کشاورزان کمک
کند .ویاذعانکرد:دویاسهحلقهچاهدرگذشتهبرای
تأمینآبصنایعفوالدتغییرکاربریدادهشدهاستکه
باتوسعهآنمخالفیموحتییکلیترازآبکشاورزی
بهفوالداختصاصنخواهیمداد.براساسقراردادیکه
درگذشتهمنعقدشده،اینمجتمعبااستفادهازنظام
آب باز چرخانی و پساب شهر تربت حیدریه کار خود
را آغاز میکند در صورتی که برای لغو این قرارداد تمام
تالشمان را میکنیم زیرا پساب تربت حیدریه باید
به صورت تغذیه مصنوعی برای دشتهای بیآبی که
منحنی تراز آب با زاویه ۴۵به پایین میرود اختصاص
یابد .وی افزود :امیدوارم تا پایان سال جزو نخستین
استانهاییباشیمکهاعالمکنیمچاهغیرمجازباعمق
بیشتر از ۵۰متر در استان وجود ندارد ۱۴۴.حلقه چاه
غیرمجازعمیقباعمقبیشاز ۵۰مترباحجمبرداشت
 ۴۴میلیون مترمکعب در مشهد وجود دارد که باید تا
پایانسالصفرشود.

/1400970ط

بازدید رایگان،باالترین قیمت

مجری کلیه سیستم های

حتی یک لیتر از آب کشاورزی به
فوالداختصاصنخواهدیافت

خرید و فروش
باغ و زمین

ش����اندیز

/1404011ط

09038017038

 09158022533موسوی

مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:

مدیریت :مهندس یاوری مهر 0915 123 6889، 0902 123 6889

/1400461ج

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

میالد ُدر

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

 09151016288تبریزی

خبر

/1407875ط

خودروهای فرسوده

درهای اتوماتیک

تخریب ساختمان

/1405041ط

09199197160

جل���دک

مقابلبیماریکروناانجامشدهاست.ثانیشیرگ
ارائهخدماتسالمتمحوربهاقشارنیازمندجامعهرا
ازجمله اهداف این کاروان دانست و گفت :فعالیت این
تیمهادرمناطقمحرومسببارتقایسطحسالمت
روستاییان و تزریق روحیه امید به آنها میشود.

قالیشویی

/1401357ج

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

خری��دار
زمین

وی تصریح کــرد :بــه دنـبــال استفاده از اف ــراد معتقد به
ارزشهای نظام و توانمند هستم تا کاری که برعهده آنها
گذاشته میشود به درستی تحویل داده و نیاز جامعه را
برآورده کنند .استاندار جدید خراسان شمالی اظهار کرد :در
این مسیر ،اگر سطح گزینههای مد نظر با یکدیگر یکسان
باشد ،افراد بومی خراسان شمالی در اولویت قرار دارند.

/1404253پ

09152494232-32136393
09013563828-32136394

ایزوگام شرق

/1406765ط

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

14هــزار تومانی در طرح تنظیم بــازار را میتوان با
قیمت 13هزار و 600تومان در بازار خریداری کرد،
روغن مایع سرخ کردنی یک کیلو و  ۳۵۰گرمی در
سامانه بازرگام  ۲۱هزار و  ۶۰۰تومان تحویل مردم
داده میشود در حالی که روغن مایع سرخ کردنی
غنچه و بهار با همین وزن ،همین قیمت را دارند و
یا شکر یک کیلوگرمی در حالی با نرخ15هزار تومان
در سامانه ثبت شده که در کف بازار با 14هزار و500
تومان هم میتوان یافت.
این در حالی است که در این سامانه در کنار اقالم
تنظیم بازاری ،اقالمی بهخصوص در بخش میوه
و ترهبار به فروش میرسد که قیمتهایی بسیار
باالتر از قیمتهای بازار را برای عرضه به مشتریان

◾فقط تخممرغ موجود است!
مدیر ســازمــان تعاون روستایی خــراســان رضوی
در این خصوص گفت :ارســال رایگان در سامانه
توزیع هوشمند کاال مشمول خریدهای بیش از
 ۸۰هزار تومان میشود .ایرج ناصری مقدم افزود:
در نخستین گام دو کاالی تخممرغ و مرغ منجمد
از طریق ورود به سامانه بازرگام به نشانی اینترنتی
 www.bazargam.comبــه در مـنــازل ارســال
میشود مشروط بر اینکه میزان خرید بیش از ۸۰
هزار تومان باشد و خریدهای کمتر از این قیمت
مشمول هزینه ارسال میشود.
وی ادامه داد :در حال حاضر سامانه فعال است،
اما عرضه محصول صرفا ًبا توزیع تخممرغ است
و مرغ منجمد به دلیل عدم تخصیص کاال هنوز در
این قالب عرضه نخواهد شد .مدیر سازمان تعاون
روستایی خراسان رضــوی گفت :بنا بود سامانه
بازرگام از روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با
استانهای تهران ،یزد ،کرج و اصفهان در مشهد
نیزفعالشودکهباتأخیریسهروزهنسبتبهسایر
استانهایمنتخبکشورفعالشدوعلتآنعدم
تخصیص به موقع کاال بود.
سیستم توزیعهوشمند یکیاز روشهاییاست که
با توسعه اینترنت و استارتآپها در جهان شکل
گرفته اســت و در کشورها از آن به عنوان راهکار
مقابله با واسطهگری و داللی استفاده میشود.
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