
 جانباز راز و جرگالنی 
فناوری هسته ای و چرخ زندگی به یاران شهیدش پیوست

گفت وگو با نویسنده کتابی که ایده آن از یک مکالمه در تاکسی شکل گرفت 

بیگ مراد بهادری، جانباز ۷۰ درصد اهل راز و 
سال ها  از  پس  شمالی،  خراسان   در  جرگالن 
تحمل درد و رنج به یــاران شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد؛ بیگ مراد 
بهادری، جانباز ۷۰ درصد اهل راز و جرگالن در 
خراسان  شمالی، پس از سال ها تحمل درد و 

رنج ناشی از آسیب های ...

فــراوان فناوری  از مــردم کارکردهای  هنوز بسیاری 
چاپ  بهانه  به  رو  ایــن  از  نمی دانند.  را  هسته ای 
نوشته  زنــدگــی«  چــرخ  »فــنــاوری هسته ای،  کتاب 
به  ــی«  راجــ سیدمحمدحسین  »حــجــت االســالم 
سراغ این نویسنده می رویم. این کتاب در مشهد 
و همزمان با روزهای شهادت دانشمندان هسته ای 

کشورمان شهید مصطفی... .......همین صفحه.......صفحه 2 
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 قدس از مشکالت یک روستای دورافتاده 
در خراسان شمالی گزارش می دهد

»یزدان آباد« روستای 
خارج از محدوده

 اقدامی که می تواند تبعات 
غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد

 حذف دادگستری 
از تنظیم بازار استانی

.......صفحه 3 .......صفحه 2 

 گالیه سهامداران پدیده شاندیز
 از بازارگردانی و مدیریت بورسی این شرکت 

پدیده  بالتکلیفی!

این روستا در دهستان گیفان و دو کیلومتری مرز ترکمنستان 
قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 
جمعیت این روستا 6۰ خانوار با 3۰۰ نفر جمعیت بوده است.

این روستا در دو  از ساکنان روستای یزدان آباد می گوید:  یکی 
کیلومتری با مرز ترکمنستان قرار دارد، این منطقه با داشتن آب 
و هوایی معتدل و دره های زیبا دارای پوشش گیاهی بسیاری از 

انواع گیاهان دارویی مانند آویشن، آنخ، کندور...

ــامــه قدس  ــراســاس  بــررســی هــای صـــورت گرفته تــوســط روزن ب
مشخص شد یکی از ارکان مهم نظارت بر بازار و بازوی حمایتی 
دستگاه های اجرایی در ستاد تنظیم بازار که همان دادگستری و 
نماینده دادستانی بود، از فهرست کارگروه تنظیم بازار حذف شده 
است.به محض کسب خبر ابهام آلود حذف نام دادگستری از 
ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار استانی، برای کنکاش در این 

رابطه که مستقیماً می تواند موجب بروز برخی...

در حومه مشهد 

 انفجار، خانه مسکونی را 
ویران کرد

سرپرست منطقه سه آتش نشانی شهر مشهد در 
تشریح اقدام های صورت گرفته برای نجات دو فرد 
به  آوار یک منزل مسکونی گفت:  زیر  در  گرفتار 
دلیل شدت حادثه این منزل مسکونی 1۰۰درصد 
تخریب و افراد ساکن آن با شدت جراحت باال به 
علی محمد  شدند.سرآتشیار  منتقل  بیمارستان 
ادامــه داد: شامگاه شنبه گذشته در پی  کاظمی 
تماس شهروندان با سامانه 1۲5 مبنی بر انفجار توأم 
با آوار منزل مسکونی داخل یک دامداری و گرفتار 
شدن افراد در زیر خروارها خاک، گروه های نجات 
و پشتیبانی به محل حادثه در روستای برزش آباد 
اعــزام شدند.وی افــزود: با حضور آتش نشانان در 
به  آوار  با  تــوأم  انفجار  محل مشخص شد،حجم 
ــوده که واحــد مسکونی به صــورت کامل  حــدی ب
ویران و افراد در زیر خروارها خاک ناشی از ریزش 
آتش نشانی ضمن  نجاتگران  گرفتار شده که  آوار 
رعایت نکات ایمنی و تثبیت محل، عملیات نجات 
را آغاز می کنند. خوشبختانه پس از دقایقی تالش 
آتش نشانان موفق شدند دو مرد 1۸ و ۲۴ساله را 
به طرز معجزه آسایی نجات داده و از زیر آوار خارج 
کنند و این افراد را برای سیر مراحل درمانی تحویل 

تکنسین های اورژانس حاضر در محل دادند.
سرآتشیار علی محمد کاظمی به قدس گفت:علت 
در  مربوط  کارشناسان  توسط  حادثه  ایــن  دقیق 
اما  اســت،  بررسی  در دســت  آتش نشانی مشهد 
شواهد امر از نشت گاز مایع و انفجار سیلندر در 

این محل حکایت دارد .

 طرح های هادی فاروج
  تا پاییز سال آینده 

به مرحله اجرا می رسد
در خصوص مصوبه  خــراســان شمالی  اســتــانــدار 
اجرای طرح هادی در شهرستان فاروج گفت: باید 
تا 6 ماه اول سال آینده تمام طرح های هــادی در 
این شهرستان به مرحله اجرایی برسد.به گزارش 
خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی اظهار کرد: وقتی 
به شهرستانی سفر داریم و مصوبه ای تعیین می شود 
یعنی باید در بازه زمان بندی شده امور به درستی و با 
جدیت پیش برود. استاندار خراسان شمالی تصریح 
کرد: مدیران دستگاه های اجرایی اختیار عدم انجام 
کار را ندارند و باید قــدرت تشخیص اولویت ها را 
باشند. شجاعی در خصوص مصوبه  هم داشته 
اجرای طرح هادی در شهرستان فاروج نیز گفت: تا 
6 ماه اول سال آینده تمام طرح های هادی در این 

شهرستان باید به مرحله اجرایی برسد.

خبرخبر
سرور هادیان: هنوز بسیاری از مردم کارکردهای فراوان فناوری هسته ای 
را نمی دانند. از این رو به بهانه چاپ کتاب »فناوری هسته ای، چرخ 
زندگی« نوشته »حجت االسالم سیدمحمدحسین راجی« به سراغ این 
نویسنده می رویم. این کتاب در مشهد و همزمان با روزهای شهادت 
و  دانشمندان هسته ای کشورمان شهید مصطفی احمدی روشــن 
شهید مسعود علی محمدی و چهلمین روز شهادت شهید محسن 
فخری زاده در 93 صفحه منتشر شد. الزم به ذکر است، این کتاب 
توسط انتشارات زائری به چاپ رسیده و به کارکردهای هسته ای و 
تأثیرات مثبت آن در سفره مردم مانند برق هسته ای، آب شیرین کن 

هسته ای و پزشکی هسته ای می پردازد.

یک گفت وگو در تاکسی»
نویسنده این کتاب در خصوص علت نوشتن کتاب فناوری هسته ای، 
چرخ زندگی می گوید: علت نوشتن این کتاب اتفاقی بود که آن را نیز در 
مقدمه کتاب ذکر کرده ام. یک بار سوار تاکسی شدم و راننده یکسری 
شبهاتی که داشــت را پرسید و آخــر گفت، هر چه شما بگویید را 
می توانم قبول کنم به جز بحث هسته ای که به هیچ درد ما نمی خورد و 
فقط به درد بمب اتم می خورد. آنجا من از کارکردهای هسته ای برایش 
توضیح دادم که بحث هسته ای در زندگی مردم چقدر تأثیرگذار است؛ 
مانند آب شیرین کن هسته ای، پزشکی هسته ای، صنعت و... چند 
دقیقه بعد نظر راننده تاکسی تغییر کرد و آنجا به ذهنم رسید، مردم 
باید کارکردهای هسته ای را بدانند و این سبب شد که به صورت جدی 

این کتاب را بنویسم.
این کتاب کامالً  حجت االسالم سیدمحمدحسین راجی می افزاید: 
علمی و در دو فصل نوشته شده است که یک فصل آن اشــاره به 
انقالب می پردازد  از  به پیش  ایــران دارد که  تاریخچه هسته ای در 
که چرا پهلوی به سراغ انرژی هسته ای رفت و در آن دوران آمریکا 
چــرا تا ایــن حد ایــن مبحث را حمایت کــرد. تا پس از انقالب که 
سرعتمان در بحث هسته ای زیــاد شد و مجدد در دورانـــی تعلیق 

شدیم و در مقطعی نیز مذاکره کردیم.وی در ادامه توضیح می دهد: 
وارد  سپس  و  آورده ام  تیتروار  صـــورت  بــه  را  مختصری  تاریخچه 
فصل دوم که فصل اصلی کتاب است، می شویم که در این فصل 
بــه کــارکــردهــای هسته ای در زنــدگــی مـــردم پــرداخــتــه شــده اســت.

پاسخ به برخی شبهه ها»
مسئول گروه علمی انقالب اسالمی اداره پاسخگویی آستان قدس 
رضوی درباره علت رونمایی این کتاب، همزمان با شهادت دانشمندان 

هسته ای بیان می دارد: کلیات این کتاب را دو سال پیش نوشته بودم 
اما فرصت برای ویرایش نهایی چاپ را پیدا نکرده بودم، هنگامی که 
شهید فخری زاده به شهادت رسید، یکسری شبهات مطرح شد که 
می گفتند، درست است که او آدم خوبی بوده اما این هسته ای به درد 
ما نمی خورد. در اینجا بود که تصمیم گرفتم این کتاب را نهایی و به 

چاپ برسانم.
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که با توجه به آنکه این کتاب 
علمی است، آیا مردم می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و آیا این کتاب 
تخصصی و مخاطب خاص دارد؟ اظهار می دارد: اصطالحات خیلی 
پیچیده را ترجمه و یا حذف کرده ام که همه مردم بتوانند مباحث را 
متوجه شوند. در واقع این کتاب برای هر دو گروه مخاطب عام و خاص، 
دارای کاربرد است و این در حالی است که متأسفانه در بین افراد 

خاص نیز کارکرد هسته ای مغفول مانده است.

عدم  شناخت کارکردهای هسته ای »
حجت االسالم راجی خاطرنشان می سازد: در این کتاب کلیات ذکر 
مانند  اســت،  داده شــده  توضیحات  کارکردهای هسته ای  دربـــاره  و 
کارکردهای انرژی هسته ای و کاربرد آن در تولید الکتریسیته با استفاده 

از نیروگاه هسته ای و... .
این استاد دانشگاه درباره مغفول ماندن بحث هسته ای در میان آحاد 
مردم تصریح می کند: شاید یکی از دالیل، تبلیغات گسترده ای باشد 
که دشمن از ابتدا انجام داده است که بحث هسته ای ما را به بمب 
اتم و مباحث نظامی گره زد؛ در صورتی که عموم مباحث هسته ای 

هیچ ارتباطی به مباحث نظامی ندارد و یکی از موارد بسیار کارکردهای 
آن بحث نظامی و غیر صلح آمیز آن است. این بحث پژوهش های 
سنگینی الزم دارد و با یک جست وجوی ساده نمی توان در این باره 

اطالعات الزم را پیدا کرد.
وی می افزاید: برای آنکه مردم با این بحث بیشتر آشنا شوند باید 
کارکردهای هسته ای در دید مردم قرار گیرد. اگر مردم بدانند برق 
هسته ای که داشته باشیم، کشور هیچ گاه در تاریکی قرار نخواهد 
گرفت یا آب شیرین کن هسته ای سبب می شود، سیل ها و آب های 
غیر قابل شرب دیگر دور ریخته نشود و همه به آب شرب تبدیل شوند 
و همچنین اگر هسته ای را در بحث دارویی و پزشکی داشته باشیم، 
بسیاری از بیماری ها قابل درمان است، آن زمان بسیاری از مباحث در 

بین مردم در خصوص بحث هسته ای مرتفع خواهد شد.

اهمیت انرژی هسته ای در زندگی روزمره»
نویسنده کتاب های »صعود چهل ساله نظام تمدن ساز«، »نقدی بر سند 
۲۰3۰« و... اعالم می کند: با برگزاری نمایشگاه  ها، پوستر، ساخت فیلم، 
کتاب و... این کارکردها درون زندگی مردم خواهد آمد و مردم درخواهند 
یافت که هسته ای چقدر برایشان در زندگی مهم است و اگر هسته ای 
را نداشته باشیم چه اتفاقی رخ می دهد و همچنین در سال های آینده 
انرژی ها به سمت هسته ای خواهد رفت و اگر ما هسته ای نداشته 
باشیم، نمی توانیم زنده بمانیم و باید بقیه این امکانات را با قیمت های 

باال از دیگر کشورها خریداری کنیم.
حجت االسالم راجی تأکید می کند: بحث هسته ای روی علوم پایه، 
تأثیرگذار است و اگر نباشد ضررهای خیلی شدیدی را باید متحمل 
شویم  که در چند سال آینده این مهم خودش را به وضوح نشان 
خواهد داد. وی در پایان در خصوص تألیفات در دست چاپش نیز 
می گوید: چندین کتاب در آستانه چاپ دارم که مهم ترین آن ها 
»معجزه تولید«، »فساد سیستماتیک«، »خاطرات اعلم«، »منظومه 

جهاد« و... است.

گفت وگو با نویسنده کتابی که ایده آن از یک مکالمه در تاکسی شکل گرفت 

فناوری هسته ای و چرخ زندگی  
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آمارها نشان می دهد تعداد شهرستان های پرخطر 
ایــران  در سراسر  کرونا  ــروس  وی نظر همه گیری  از 
همچنان رو به کاهش است ولی مسئوالن تأکید 
همواره  هموطنان  شــرایــط،  تثبیت  ــرای  ب می کنند 
باید نسبت به رعایت پروتکل های بهداشت جدی 

باشند.
به گزارش تسنیم، از ابتدای بهمن ماه 1399 اگر چه 
کمی بیشتر از 1۰ ماه است که ویروس منحوس بالی 
جان تعدادی از هموطنانمان شده، اما با مدیریت 
درمــان  و  بهداشت  مسئوالن  بــرنــامــه ریــزی هــای  و 
وضعیت همه گیری ویروس کووید 19 در کشور تحت 
کنترل درآمد و تعداد موارد فوت ناشی از بیماری 

کرونا دوباره دورقمی شده است.
پروتکل ها و محدودیت ها باید حتی امروز که سیر 
نزولی همه گیری آغاز شده جدی گرفته شده و به  

دور از هر گونه عادی انگاری این موارد رعایت شود.

از سوی دیگر انتشار آمارهای رسمی روند افزایشی 
درمانی  مراکز  به  سرپایی  بیماران  مراجعه  تعداد 
عاملی شده تا در نهایت مسئوالن نسبت به آغاز 
موج چهارم کرونا در سراسر کشور هشدار بدهند 
آمــارهــای تعداد مراجعه  به  با نگاهی گــذرا  چــون 
بیماران سرپایی کرونا به مراکز درمانی تا پیش از 
ابتدای بهمن ماه جاری می بینیم سیر نزولی همچنان 
ادامه داشته و امیدهایی در میان کادر درمان مبنی 

بر کاهش مراجعه ها ایجاد شده بود.
البته در این بین انتشار اخبار نتایج مثبت تست 
انسانی واکسن ایرانی کرونا می تواند این نوید را بدهد 
که در آینده نزدیک با آغاز واکسیناسیون مرحله ای 
هموطنان براساس اولویت های تعیین شده نهایتاً 
ویــروس  شــده چرخه شیوع  تعیین  دوره  پایان  تا 
منحوس برای همیشه از بین رفته و گرفتاری هایش 
نیز کاهش یــابــد. بــه  هــر حــال بــر اســـاس آخرین 

تحلیل ها، 1۸ شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، 
15۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۷6 شهرستان 
در وضعیت آبی قرار دارنــد.در همین حال، نگرانی 
از افزایش ۴۷ درصدی تعداد ترددهای بین شهری 
سبب شده تا پلیس راهور در این زمینه نسبت به 
بی توجهی به قانون منع تردد پالک  های غیربومی در 
مناطق نارنجی رنگ کرونایی دوباره یادآوری کند که 
رانندگان متخلف براساس قانون با جریمه 5۰۰ هزار 
تومانی روبه رو خواهند شد و عبور خودروها با پالک 
با مجوزهای رسمی  غیربومی در این مناطق تنها 

صادره امکان پذیر است.
در همین حال بررسی ها نشان می دهد که وسایل 
نقلیه با مبدأ پالک تهران و البرز بیشتر در استان های 
مازندران مشاهده  و  قزوین  قم، مرکزی، اصفهان، 
بــه عــنــوان مثال بیشترین خــودروهــای  ــد.  شــده ان
غیربومی رصد شده در استان مازندران مربوط به 

استان های تهران و البرز، گلستان، خراسان رضوی، 
خــودروهــای  بیشترین  و   بــوده   اصفهان  و  گیالن 
غیربومی مشاهده شده در استان گیالن مربوط به 
استان های تهران و البرز، قزوین، مازندران، اردبیل 
و آذربایجان شرقی است. از سوی دیگر بیشترین 
خودروهای غیربومی مشاهده شده در هرمزگان نیز 
به ترتیب مربوط به استان های فارس، کرمان، تهران 

و البرز، اصفهان و خراسان رضوی بوده  است.
به  این ترتیب نخستین نشانه های خیز دوباره کرونا 
یا  تغییر روند سیر نزولی همه گیری ویروس منحوس 
پس از افزایش تردد های بین جاده ای را می توان در 
اعالم  مسئوالن  که  دیــد  همدان  و  اردبیل  استان 
می کنند مراجعه بیماران روند صعودی معناداری 
به خود گرفته که اگر این سیر تغییر نکند؛ احتماالً 
در اسفند امسال با موج تازه ای از همه گیری روبه رو 
می شویم.آمارهای رسمی پنجم بهمن  1399 نشان 

در  کرونا  قطعی  بیمار  و 9۴5  که 5هـــزار  می دهد 
سراسر کشور شناسایی شده اند که از این تعداد 
۴3۷ نفر آن ها در مراکز درمانی بستری شده اند. این 
در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه 
۸9 نفر از هموطنان جان خود را به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا از دست داده اند؛ به این ترتیب تعداد 
کل بیماران فوت شده از ابتدای همه گیری تا امروز 

5۷هزار و 3۸3 نفر تعیین شده است.

مسافرت هایی که روند ابتال به کووید ۱۹ را صعودی می کند 
زگارش زگارش 

با  اینکه تعیین قیمت بلیت قطار و هواپیما  فقط در چارچوب مصوبات امکان پذیر است، اما همچنان تخلف ها ادامه داردبا  اینکه تعیین قیمت بلیت قطار و هواپیما  فقط در چارچوب مصوبات امکان پذیر است، اما همچنان تخلف ها ادامه دارد

پرواز  بلیت  تا  سقف کاذب!پرواز  بلیت  تا  سقف کاذب!

 قرار بود کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گزارش تخلفات را در این سامانه ثبت کنند...

»سیمبا« در اسارت »صمت«
.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

ــدیــده در چــنــد ســال  داســتــان شــرکــت پ
گذشته همانند داستان های دنباله دار هزار 
و یک شب هرچند وقت قصه جدیدی دارد 
که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در 

نقاط مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد.
سال ها درگیر پروسه محاکمه متهمان این 
پرونده بزرگ بودند و پس از آن در مقاطع 
گوناگونی شاهد آمدورفت مدیران مختلفی 

شدند که هر یک به هنگام آغاز فعالیت 
خود وعده هایی برای پایان دادن به دغدغه 
سهامداران می دادند و از مدت ها قبل یکی 

از قصه های اصلی...

.......صفحه 4 



قدسازمشکالتیکروستایدورافتادهدرخراسانشمالیگزارشمیدهد

»یزدان آباد« روستای خارج از محدوده
سمانهمــحــمــدزادهثــانــی:ایــن روســتــا در 
مــرز  کیلومتری  دو  و  گــیــفــان  دهــســتــان 
ترکمنستان قرار دارد و براساس سرشماری 
مرکز آمار ایران در سال 1395 جمعیت این 
روستا 60 خانوار با 300 نفر جمعیت بوده 

است.
ــای یـــزدان آبـــاد  ــتـ ــان روسـ یــکــی از ســاکــن
با  کیلومتری  دو  در  روستا  این  می گوید: 
با  این منطقه  قرار دارد،  مرز ترکمنستان 
دره هــای  و  معتدل  هوایی  و  آب  داشتن 
زیبا دارای پوشش گیاهی بسیاری از انواع 
گیاهان دارویی مانند آویشن، آنخ، کندور، 
چای شکاری، سپند و درختان کاج، زرک و 
زالزالک، کلکه، قارچ های کوهی و... است.
به  منطقه  ایــن  می گوید:  لطفی  محسن 
پیچ  پــر  راه هـــای  بــودن  کوهستانی  دلیل 
برای  را  ــادی  زی که خطرات  دارد  و خمی 
ایجاد می کند. لطفی می افزاید:  رانندگان 
وجود حیوانات وحشی مانند گراز و پلنگ 
یکی از مشکالت کــشــاورزان و دامــداران 
ــــن مــنــطــقــه اســــت کـــه در طــــول ســال  ای
خسارت های زیادی به زمین های کشاورزی 
وی  می کنند.  وارد  دامــــداران  دام هـــای  و 
روستا  ــن  ای مسکونی  خــانــه هــای  قــدمــت 
می گوید:  و  می کند  عــنــوان  ســال   200 را 
حادثه خیز بودن این استان و قدمت باالی 
این منازل ساکنان این منطقه را خطرات 

بسیاری تهدید می کند.

نبود راه ارتباطی»
رئیس شورای روستای یزدان آباد می گوید: 
شغل اصلی مردمان این روستا کشاورزی 

و دامداری است. 
این  فاصله  ــی دارد:  ــ م اظــهــار  زارع  حامد 
کیلومتر  بجنورد 100  مرکز شهر  تا  روستا 
است که این مسیر تا قلعه محمدی که 
پنج کیلومتر تا روستای یزدان آباد فاصله 
بعدی  کیلومتر  پنج  و  بوده  آسفالت  دارد 

خاکی است.
بـــزرگ تـــریـــن  از  یــکــی  ــد:  ــ ــزای ــ ــی اف مــ وی 
 مشکالت مردمان روستای یزدان آباد نبود 
راه ارتــبــاطــی مــنــاســب اســـت کــه از ایــن 

مشکل رنج می برند و این 
چند  زمستان  در  مشکل 

برابر می شود.
زارع ادامه می دهد: بیش از 
دو سال است که زمین های 
کشاورزی این منطقه به راه 
تبدیل شده و اداره راهداری 
ــی کـــرده  ــغ زن ــی مــســیــر را ت
ــی عملیات شــن ریــزی و  ول
آسفالت صورت نگرفته که 
با کوچک ترین برف و باران 
تبدیل به گل و الی می شود 
و هیچ خودرویی نمی تواند 

عبور کند.

افزایش قیمت نهاده های دامی»
ــورای روســتــای یـــزدان آبـــاد در  رئــیــس شــ
ــهــاده هــای دامــــی نیز  خــصــوص تــأمــیــن ن
اصلی  شغل  اینکه  به  توجه  با  می گوید: 
کشاورزی  و  دامـــداری  منطقه  ایــن  اهالی 
علوفه  سهمیه  در  متأسفانه  ولــی  اســت 

مشکالتی دارند.
ادامه می دهد: سال گذشته قیمت  زارع 
شیمیایی کـــود  کیلویی   50 کیسه   یــک 
 55 هزار تومان بود که امسال به 420 هزار

یافته که  افــزایــش  تــومــان 
نــمــی شــود.  ــدا  ــی پ نــیــز  آن 
همچنین  مــی افــزایــد:  وی 
قیمت جو در سال جاری 
گذشته  ســـال  بــه  نسبت 
تومان  2هـــزار  کیلویی  از 
بــه 6هـــزار تــومــان افزایش 
یافته در صورتی که قیمت 
قــیــمــت هــای  ــد  ــن ــان م دام 
وی  اســـت.  گذشته  ســال 
ــداران این  ــ مــی گــویــد: دامـ
مــنــطــقــه بــــرای گـــذرانـــدن 
زندگی خود بارها تصمیم 
گرفته اند دام های خود را به فروش برسانند 
که متأسفانه با افزایش قیمت نهاده های 

دامی کسی خریدار دام نیست.
به  آمد  و  رفت  نبود وسیله  وی می گوید: 
و  اول  همراه  تلفن  آنتن دهی  نبود  شهر، 
دیگر  از  بهداشت  خانه  و  درمانگاه  نبود 
می آیند.  شمار  به  روستا  ایــن  مشکالت 
ساکنان  درآمــــد  سطح  ــد:  ــزای مــی اف زارع 
اســت؛  پایین  بسیار  ــاد  ــزدان آب ی روســتــای 
تــاکــســی هــای شخصی در  اکــنــون کــرایــه 
نفری استان  مرکز  تا  یــزدان آبــاد   روستای 
25 هزار تومان است که این مبلغ برای این 

افراد بسیار باالست.

ترک تحصیل دانش آموزان»
ادامه می دهد: در روستای یزدان آباد  وی 
یک دبستان ابتدایی وجود دارد که در آن 
معلم  با حضور یک  پایه کالس درس   6
مقاطع  نبود  دلیل  به  و  می شود  تدریس 
باالتر فرزندانمان برای تحصیل به روستای 
قلعه محمدی گیفان یا شهر می روند که به 
دلیل نبود سرویس و فاصله پنج کیلومتری 

بیشترشان ترک تحصیل می کنند.

جاده های بین راهی»
وی یکی از عمده ترین مشکالت این روستا 
را جاده های بین مزارع نیز عنوان می کند 
و می گوید: هر سال چند بار ماشین های 
ایــن  دلــیــل  ــه  ب منطقه  ایـــن  در  سنگین 
و خسارت های  می شوند  واژگــون  مشکل 
در  وی  مــی شــود.  وارد  آنـــان  بــه  هنگفتی 
خصوص اجرای طرح  هادی نیز می گوید: 
بــرای اجــرای طرح  هــادی به دلیل قدمت 
ــا بــایــد همه  بـــاالی خــانــه هــای ایـــن روســت
منازل تخریب شوند که وام مسکنی که 
می دهند برای ساخت یک واحد مسکونی 

کم است.

 جانباز راز و جرگالنی 
به یاران شهیدش پیوست

بیگ مراد بهادری، جانباز ۷0 درصد اهل راز و جرگالن 
در خراسان  شمالی، پس از سال ها تحمل درد و رنج به 

یاران شهیدش پیوست.
بــجــنــورد؛ بیگ مراد  از  فـــارس  ــزارش خــبــرگــزاری  بــه گـ
ــد اهــل راز و جــرگــالن در  بــهــادری، جــانــبــاز ۷0 درصـ
خراسان  شمالی، پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی 
شهیدش  ــاران  ی به  گذشته  روز  جنگ  آسیب های  از 

پیوست. 
سال  در  که  است  اهل سنت  ترکمنان  از  جانباز  این 
جانبازی  فیض  به  خندق  عملیاتی  منطقه  در   1364
نائل آمد. پیکر این شهید روز یکشنبه در زادگاهش 
روستای »مزارلق« در راز و جرگالن تشییع شد. گفتنی 
است، خراسان شمالی بیش از 3 هزار شهید، تقدیم 

اسالم و انقالب کرده است.

 ۳۸ کالس درس در 
خراسان شمالی آماده افتتاح شد

خراسان  مــدارس  تجهیز  و  توسعه  نــوســازی،  مدیرکل 
شمالی گفت: 15 طرح آموزشی با 3۸ کالس درس در 
استان آماده افتتاح شده است که همزمان با دهه فجر 

انقالب به بهره برداری می رسد.
امین فالح به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: همزمان با سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی، 10 طرح آموزشی در روستاها و 
پنج طرح نیز در شهرهای استان افتتاح می شود که برای 
اجرای این طرح ها در مجموع 190 میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است. 
وی افزود: هفت طرح از این تعداد با 22 کالس درس 
بهره برداری  مرحله  به  مدرسه ساز  خیران  مشارکت  با 
رسیده است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
طرح ها  ایــن  از  بــهــره بــرداری  با  گفت:  شمالی   خراسان 
استاندارد  آموزشی  فضای  به  مترمربع  و 360  هــزار   6

استان افزوده می شود.

 پایش ۸۹ هزار خانوار
 و شناسایی ۷۲۳ مبتالی قطعی

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان  جنوبی با اشاره 
به اجرای طرح محله محور شهید »حاج قاسم سلیمانی« 
در استان، گفت: تا پایان هفته گذشته ۸9 هزار و 550 
این  خانوار شامل 2۷۷ هــزار و 453 نفر در استان در 
طرح پایش شدند. به گــزارش تسنیم، مسئول بسیج 
پنج  اینکه  بیان  بــا  جنوبی  خــراســان   پزشکی  جامعه 
تیم حمایت، مراقبت، نظارت، آموزش و عملیات ذیل 
به  و مشغول خدمت رسانی  شــده  تشکیل  طــرح  ایــن 
شهروندان هستند، افزود: 261 پایگاه فعال سالمت و 2 
هزار نفر شامل پزشک، پرستار، بهورز و بسیجی در این 
طرح مشارکت دارند. هیهات از پایش 40 درصد افراد 
در معرض خطر کرونا در طرح محله محور »حاج قاسم 
سلیمانی« در استان خراسان  جنوبی خبر داد و گفت: 
تا پایان هفته گذشته ۸9 هزار و 550 خانوار شامل 2۷۷ 
پایش شدند  این طرح  در  استان  نفر در  و 453  هــزار 
که ۷23 مبتالی قطعی کرونا شناسایی و تحت درمان 

قرار گرفتند.

 ۱۵ اقامتگاه بومگردی در 
خراسان  جنوبی راه اندازی می شود

صنایع  دستی  و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل 
خــراســان  جــنــوبــی گــفــت: 15 اقــامــتــگــاه بــومــگــردی در 
پــایــان ســال جـــاری به  تــا  ــن اســتــان  ای شهرستان های 
بهره برداری می رسد. به گزارش ایسنا، حسن رمضانی 
گردشگران  استقبال چشمگیر  به  توجه  با  کرد:  اعالم 
ایجاد  و  در خراسان جنوبی  بومگردی  اقامتگاه های  از 
زمینه  کـــردن  فــراهــم  همچنین  روســتــاهــا  در  اشتغال 
فروش محصوالت کشاورزی و تولیدات صنایع دستی و 
زمینه سازی برای آشنایی بیشتر با جاذبه های فرهنگی، 
تاریخی و اجتماعی روستاها، حمایت از طرح های ایجاد 
اقامتگاه های بومگردی در دستور کار این اداره کل قرار 
گرفت. وی ساخت و توسعه اقامتگاه های بومگردی را 
بکر  مناطق  و  روستاهای هدف گردشگری  به  توجه  با 
طبیعی در خراسان جنوبی دارای توجیه دانست و اظهار 
کرد: در چهار سال گذشته ۸0 واحد اقامتگاه بومگردی 
ایجاد شده که زمینه جذب  استان  در شهرستان های 
کرده  فراهم  را  فــراوانــی  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
است. وی گفت: اقامتگاه های بومگردی پیش از شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن در فصل های 
از  زیادی  مختلف سال پذیرای مسافران و گردشگران 

سراسر کشور و حتی گردشگران خارجی بودند.

 به دلیل نبود مقاطع 
باالتر فرزندانمان برای 

تحصیل به روستای 
قلعه محمدی گیفان 

یا شهر می روند که به 
دلیل نبود سرویس و 
فاصله پنج کیلومتری 

بیشترشان ترک تحصیل 
می کنند

بــرشبــرش

رخاسان جنوبی رخاسان جنوبی  رخاسان شمالی  رخاسان شمالی  
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پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

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

خرید ضایعات 

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقد، اقساط

) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله،نما 

سایبان پارکینک ،خورده 
کاری ،درب وپنجره 

آبگرمکن 09155184248

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

هاشمیه 28
 مغازه 140 متر 

120 مترتجاری دائم
 کف پارکت دیوارها چوبکاری، 
سقف نورپردازی، بدنه و کف 
نورپردازی الکچری و شیک 

مناسب رستوران فست فود 
کافی شاپ و ...

100 میلیون رهن +12/500 م 
اجاره قابل تبدیل

09193165575
09155170168

/ع
94
23
99
3

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

رهن و اجاره
تجاری و اداری

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

جوشکاری

ط
/9
90
06
03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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روی خط حادهثروی خط حادهث
رئیس پلیس مشهد خبر داد

دستگیری آرایشگرنمای شیاد

فرمانده  انتظامی مشهد از دستگیری متهمان پرونده 
سرقت از خانه های مسکونی خبر داد که برای اجرای 

نقشه شان دست به ترفندی شیادانه می زدند. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی به قدس گفت: در پی 
مراجعه یکی از شهروندان به کالنتری سیدی  و اعالم 
سرقت از خانه مسکونی اش، تحقیقات پلیس آغاز شد 
او عامالن  که  ادعــا می کرد  پرونده  مقابل شاکی  در  و 

سرقت را می شناسد.
ایــن  در  کــالنــتــری ســیــدی  تــیــم تجسس  ــزود:  ــ افـ وی 
عملیات، مخفیگاه متهمان را شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی آنجا را مورد بازرسی قرار دادند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در پی این اقدام مأموران 
کالنتری سیدی، زن و مرد جوانی را در محل مشاهده 
کردند که در حال استعمال موادمخدر بودند که آن ها 
مقر  به  مکشوفه  مسروقه  امــوال  مقادیری  همراه  به 
به اولیه  تحقیقات  در  متهمان  شدند.  منتقل   پلیس 
و  12 فقره سرقت وسایل داخــل خــودروهــای ســواری 

دستبرد به خانه های مسکونی اعتراف کردند.
بررسی های  کرد:  انتظامی مشهد خاطرنشان  فرمانده 
داد؛  تغییر  را  این سرقت  پیگیری  روند  پلیس،  بعدی 
چرا که اطالعات اولیه حاکی از آن بود شاکی پرونده با 
عامالن سرقت همدست بوده و به دلیل اختالفی که در 
گزارش  پیدا کرده اند،  اموال سرقتی  تقسیم  خصوص 

صوری سرقت را به پلیس داده است.
پرونده،  این  در  اولیه  اطالعات  برابر  کرد:  تصریح  وی 
ابتدا به بهانه آرایشگری وارد خانه  زن دستگیر شده 
از بیهوش کردن طعمه اش  مشتری خود شده و پس 
که زنی جوان بود،  با همدستی دو متهم دیگر پرونده 

مرتکب سرقت شده اند.
فرمانده انتظامی مشهد اظهار کرد: شهروندانی که به 
این شیوه مورد سرقت واقع شده اند می توانند هر چه 
سریع تر برای پیگیری شکایت خود به کالنتری سیدی 

مراجعه کنند.

ــود با  ــرار بـ ــ ــی: در حــالــی کــه ق عــقــیــل رحــمــان
راه اندازی سامانه »سیمبا« کارشناسان سازمان 
آنالین  صــورت  به  را  تخلفات  ــزارش  گ صمت 
کمبود  بهانه  مــی شــود  تصور  امــا  کنند،  ثبت 
امکانات این طرح را که آمده بود تا از اعمال 
اسارت  به  کند،  جلوگیری  پرونده ها  در  نفوذ 

گرفته است.
وزارت  ــئـــوالن  مـــسـ ــه  ــ ک ــود  ــ بـ پـــیـــش  ــدی  ــنـ چـ
سامانه  رونمایی  از  تــجــارت  و  صنعت،معدن 
»سیمبا«  نــام  بــا  ــازرســی  ب مــدیــریــت  یکپارچه 
خبر دادنـــد. در آن زمــان مــدرس خیابانی که 
بود  تجارت  و  وزارت صنعت،معدن  سرپرست 
راه انـــدازی  گفت:  سامانه  ایــن  افتتاح  آیین  در 
سامانه های الکترونیکی، بازرسی ها را نظام مند 

می کنند.
از این موضوع حدود هفت ما گذشت و انتظار 
ما این بود که با اجرا شدن این سامانه در استان 
خراسان، دیگر شاهد اعمال نفوذهای احتمالی 
در پرونده های تنظیم شده از سوی کارشناسان 
چرا  نباشیم؛  صمت  سازمان  بازرسی  معاونت 
پیش بینی  تعریف شده  زیرساخت های  در  که 
ــود و بـــرای هــر کارشناس  ایــن امــر نیز شــده ب
تعزیرات حکومتی  ضابط   که  صمت  سازمان 
اختصاصی  کد  یک  می شوند،  محسوب  نیز 
ورود به سامانه تعریف و به شماره تماس هر 
نفر به صورت محرمانه ارسال شد.وقتی ماجرا 
ایجاد کرد که  برای خبرنگار قدس حساسیت 
مشخص شد رمزهایی که به صورت محرمانه 
ــود، توسط  ــرای هــر کارشناس ارســـال شــده ب ب
که  هر شیوه ای  به  بازرسی  معاونت  مسئوالن 

می شد جمع آوری و در اختیار دو یا سه نفر قرار 
تا آن ها فرم های گــزارش تخلف را ثبت  گرفت 
سامانه کشوری کنند. ماجرا این معنی را می داد 
بدون  و  باشد  باید مستقل  که  کارشناسی  که 
اعمال فشار بتواند پرونده افراد متخلف سطح 
بازار را شخصاً ثبت سیستم کند، دیگر کاره ای 
باالدستی تصمیم  و هر چه مسئوالن  نیست 
و مسئوالن  اجرا شود  باید  و بخواهند  بگیرند 
که  را  تخلفی  فــرم  هــر  می توانند  کــه  هستند 

تمایل داشته باشند ثبت و آن هایی را هم که 
نمی خواهند ثبت سامانه نکنند.

 رئیس سازمان صمت استان: »
کوتاهی باشد برخورد می کنیم

این ماجرا به کنار، ورود به برخی موضوعات و 
حواشی کار از آمارسازی های صورت گرفته در 
این حوزه حکایت داشت. این رویه هم این گونه 
پیش می رفت که در معاونت بازرسی و با دستور 

مسئوالن آن چند نفر از نیروهای سازمان صمت 
مسئول ثبت گزارش تخلف تنظیم شده از سوی 
کارشناسان اتاق اصناف در این سامانه، آن هم 
شده اند.  بــازرســی  معاونت  کارشناسان  کد  با 

آمار  یعنی  ــدام  اق ایــن  خروجی 
صورت  برخوردهای  و  بازرسی 
گرفته توسط اتاق اصناف به نام 
معاونت بازرسی سازمان صمت 

تمام شود. 
ــن مــاجــرا با  ــرای پــیــگــیــری ایـ ــ ب
صنعت،معدن  سازمان  رئیس 
و تجارت خراسان رضوی ارتباط 
برقرار کردیم که مس فروش در 
تا جایی  بیان کــرد:  ایــن زمینه 
اینکه  دارم  ــالع  اطــ ــده  ــن ب کـــه 
کدهای بازرسان گرفته شده به 
دلیل نبود امکانات و تجهیزات 
اســت. وی تصریح کــرد: بازهم 

منتقل  موضوع  بازرسی  معاونت  همکاران  به 
خواهد شد و از آن ها ماجرا را پیگیری خواهم 
مطرح  سوءجریان  مــورد  در  که  نکته ای  کــرد. 
اگــر مقابل  و  دارد  اهمیت  ما هم  بــرای  کردید 
تخلفی گرفته نشده باید این کار صورت بگیرد.

فرم های  ثبت  مــورد  در  همچنین  مــس فــروش 

اتاق اصناف با کد کارشناسان معاونت بازرسی 
در سامانه سیمبا هم بیان کرد: من از معاون 
بازرسی خواهم خواست تا موارد را مورد بررسی 
قرار داده و پاسخ شما را هر چه سریع تر بدهند. 
اگر در این مسیر خالفی صورت بگیرد حتماً با 

آن برخورد خواهیم کرد.

توجیهی که پذیرفتنی نیست»
بر  نــظــارت  مسئول  کارشناس  ــوان،  اخـ عباس 
پی  در  استان  سازمان صمت  خدمات  و  کــاال 
ــا خــبــرنــگــار مــا عــنــوان  تــمــاس ب
ــد که  ــر اطــالعــاتــی داریـ کـــرد: اگ
ــاق اصــنــاف  ــ ــزارش تــخــلــف ات ــ گـ
ــا ثبت  ــد کـــارشـــنـــاســـان مـ ــا کـ بـ
کــنــیــد، حتماً  ارائـــــه  مـــی شـــود 
اشکال  کــرد.  خواهیم  بــرخــورد 
کار در هر جا که برطرف شود، 
ما استقبال می کنیم. وی ادامه 
داد: در مورد ماجرای ثبت فرم 
هم   سیمبا  در  تخلف  ــزارش  گـ
تحویل  خـــام  تبلت های  ابــتــدا 
شــد کــه ســیــم کــارت نــداشــت، 
آمد.  سیم کارت ها  بعد  روز   20
پس از آن سیم کارت ها اینترنت 
 3G فعال نداشت، وقتی هم اینترنت فعال شد
را  ماجرا  آمدیم  نبود.  ما  کار  بود که جوابگوی 
مدیریت کنیم و برای آن همزمان افرادی را قرار 
تا گزارش های غیرمتخلف را ثبت کنند  دادیم 
و متخلفان را هم دو سه کاربر دیگر با کدهای 

مشخص ثبت می کنند.

قرار بود کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش تخلفات را در این سامانه ثبت کنند...

»سیمبا« در اسارت »صمت« 

صورت  بررسی های  براساس   رحمانی:  عقیل 
گرفته توسط روزنامه قدس مشخص شد یکی 
از ارکــان مهم نظارت بر بــازار و بــازوی حمایتی 
بــازار که  تنظیم  اجرایی در ستاد  دستگاه های 
از  همان دادگستری و نماینده دادستانی بود، 

فهرست کارگروه تنظیم بازار حذف شده است.
نام  حـــذف  ــود  ــهــام آل اب بــه محض کسب خبر 
دادگستری از ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار 
استانی، برای کنکاش در این رابطه که مستقیماً 
می تواند موجب بروز برخی تخلفات در سطح 
بازار شود و از سوی دیگر دستگاه های متولی امر 
مسلماً بدون پشتوانه قضایی برای کنترل بازار 

و رسیدن به مقصد که همان کنترل آن باشد، 
دچار مشکل خواهند شد، دست به کار شدیم. 
در پی پیگیری های صورت گرفته این اطالعات 
به دست ما رسید که حــدود دو سال پیش و 
ابالغ وزیر وقت صنعت،معدن و تجارت به  با 
کارگروه  اعضای  تاریخ 97/4/7   شماره 2877 
تنظیم بازار استانی که حدود 14 دستگاه بود، 
تا یکم دی  ــالغ که  اب ایــن  . در  معرفی شدند 

نماینده دادستانی  اعتبار داشــت،  سال جاری 
هم یکی از اعضای کارگروه تنظیم بازار استانی 
بود.  همچنین در این کارگروه استاندار به عنوان 
رئیس و سازمان صمت هر استان هم به عنوان 
دبیر معرفی شده بود، اما در کمال ناباوری در 
ابالغ جدیدی که از سوی وزارت صمت به تمامی 
استان ها ابالغ شده است و تاریخ آن هم به دوم 
دی ماه و شماره نامه 24078 است، دادگستری 

و نماینده دادستانی هر مرکز استان از لیست 
اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار استانی حذف 

شده است. 
ـــروه شــامــل  ــ ـــارگ ــ ــای ک ــضــ ــن ابــــــالغ اعــ ــ در ایـ
صنعت،  ســازمــان   کــارگــروه(،  استاندار)رئیس 
شورای  رئیس  کارگروه(،  تجارت)دبیر  و  معدن 
دانشگاه  رئیس  استان،  بانک های  هماهنگی 
علوم پزشکی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 

معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق اصناف، 
رئیس جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان 
و  راه  مدیرکل  استان،  برنامه ریزی  و  مدیریت 
شهرسازی استان، رئیس سازمان تعاون و رفاه 
استان، دستگاه های امنیتی و ... حضور دارند. 

نکته عجیب و قابل تأمل این است که در این 
ایام و حال و روز نابسامان عرضه کاالها و ارزاق 
عمومی مردم که متخلفان به هر شیوه ای که 
شده به دنبال سرکیسه کردن مردم هستند، 
چطور و با چه تدبیری دادگستری استان این 
این  ترکیب  از  بـــازار  تنظیم  قــوی ستاد  بـــازوی 

کارگروه حذف شده است. 

اقدامی که می تواند تبعات غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد

حذف دادگستری از تنظیم بازار استانی

زگارش  روززگارش  روز

رئیس سازمان 
صنعت،معدن و تجارت 

خراسان رضوی: نکته ای 
که در مورد سوءجریان 
مطرح کردید برای ما 
هم اهمیت دارد و اگر 

جلو تخلفی گرفته نشده 
 باید این کار 
صورت بگیرد

بــرشبــرش

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9

90
05

60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9

90
04

99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ط
99

10
73

4

نظافـت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

/ج
99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

/ج
99

01
74

3

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

 ج
/ 9

90
77

94

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

/ج
99

10
61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

91
03

13

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

/ج
99

10
61

6

 ج
/ 9

90
39

31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

10
61

7

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

مفقود شده
مهندســی  نظــام  پروانــه 
براتیان  حســن  اینجانــب 
 1930005431 شــماره  به 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
99

11
24

3

مفقود شده
اینجانب  اشــتغال  پروانه 
سعیده محمدی به شماره 
شــماره  و   1940004835
 194051981 عضویــت 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
99

10
98

6

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ج
99

09
72

3

ط
/9

90
08

41

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

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

سرویس رایگان 

ط
/9

90
05

57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

90
33

14

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اکبر ساالری

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6516
 به نشــانی:  خیابان ابن ســینا مقابل ابن سینا 16 

ساختمان 207
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151022750
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

12
41

ط
/9

90
05

59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

/ج
99

04
56

6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467



زگارش روززگارش روز خبرخبر
۱۶۰ نفر در بزرگ ترین مجتمع 

آلوئه ورای کشور مشغول به کار شدند

در  مشهد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مسئول 
اظهار  مشهدمقدس  در  تسنیم  خبرنگار  بــا  گفت وگو 
کرد: با توجه به ویژگی های منحصربه فرد آلوئه ورا به ویژه 
مقاومت به کم آبی و شرایط سخت محیطی، در سال های 
اخیر توسعه کشت آن جزو سیاست های بخش باغبانی 
شهرستان مشهد بوده است. محمد جعفری بیان کرد: 
در حال حاضر نزدیک به 5 هکتار از مساحت گلخانه های 
از  آلوئه ورا اختصاص دارد که  این شهرستان به کشت 
این سطح سالیانه نزدیک به 600 تن محصول تازه تولید 
می شود. وی خاطرنشان کرد: بزرگ ترین مجتمع تولید 
آلوئه ورا در کشور به مساحت حدود 2 هکتار در شهرستان 
مشهد وجود دارد. این مجتمع با بیش از 20 واحد گلخانه 
برای 40 نفر اشتغال مستقیم و 120 نفر غیر مستقیم ایجاد 

شغل نموده است. 

 ۷۰ ناشر خراسان رضوی 
در نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

شرکت کردند
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
در  فعال  ناشر  از 441  رضــوی گفت:  خــراســان  اسالمی 
استان ۷0 ناشر در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
شرکت کردند. افشین تحفه گر در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: نمایشگاه مجازی تهران از ابتدای بهمن ماه 
با هزار و ۷00 ناشر داخلی و 1۸0 ناشر خارجی گشایش 
یافته است که از این تعداد ۷0 ناشر مربوط به خراسان 
 رضوی هستند. وی اضافه کرد: به طور طبیعی روی آوردن 
ــدادی آن هم در فضای  رویـ به چنین  استانی  ناشر   ۷0
مجازی می تواند قابل توجه باشد. معاون اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: اعمال تخفیف 20 
درصدی از قیمت روی جلد کتاب های مربوط به ناشران 
داخلی و اعمال تخفیف 50 درصدی از قیمت روی جلد 
کتاب های مربوط به ناشران خارجی هدیه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به کتاب دوستان در این نمایشگاه است.

تشدید آلودگی نتیجه اجرا نشدن 
قانون هوای پاک است

عضو شـــورای شهر مشهد گفت: عــدم اجـــرای صحیح 
قوانین مرتبط با هوای پاک، موجب تشدید آلودگی هوا در 

کالنشهرها از جمله مشهد شده است.
محمد حاجیان شهری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه سابقه تدوین برنامه های جامع کاهش آلودگی هوا 
به دهه ۳0 شمسی باز می گردد، افزود: آیین نامه اجرایی 
الیحه قانون هوای پاک در سال ۹6 در دولت و مجلس 
تصویب شد و به 21 دستگاه مرتبط در کشور ابالغ شد 
نیروگاه ها،  سوخت  بهینه سازی  آن،  مفاد  جمله  از  که 
معاینه فنی، کاهش استفاده از مازوت و… بود، اما به دلیل 
مشکالتی از قبیل تحریم و همراهی نکردن دستگاه ها و… 
این قانون به درستی اجرا نشد و اقدام های انجام شده 
چشمگیر نبوده است.عضو شــورای شهر مشهد افزود: 
دستگاه هایی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، محیط 
زیست، صداو سیما، پلیس راهور، شهرداری، فرودگاه ها، 
توانیر و… در این امر وظایفی دارند که به دالیل مختلف 
فنی معاینه  بحث  در  نــبــوده انــد.  موفق  آن هــا  انجام   در 
هم اکنون در شهر مشهد حدود ۳۹0 هزار موتورسیکلت، 
۷0 هــزار وانــت بــار، 1۳ هــزار تاکسی و 1۷0 هــزار تاکسی 
اینترنتی داریــم که پلیس راهــور باید با جدیت با ناوگان 
بدون معاینه فنی برخورد کند. همچنین محیط زیست به 
عنوان مسئول اصلی اجرای قانون هوای پاک، مشکالتی 
از قبیل نبود بودجه و اختیارات را دلیل عدم اجرای کامل 
قوانین می داند و همین مسائل موجب شده تا معضل 

آلودگی هوا در کالنشهرها به بحران تبدیل شود.

 ساخت ساختمان بیمارستان
 ۱۷۰ تختخوابی بردسکن پس از کرونا

ــان دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی مشهد در  ــ مــعــاون درم
اینکه  بیان  با  با خبرنگار فارس در بردسکن  گفت وگو 
پانسیون های  تجهیز  بــرای  تومانی  میلیون   150 قــول 
به  که  داده ایـــم  بیمارستان  به  را  تعمیرات  و  پزشکان 
بیمارستان  به  زودی  به  گفت:  می شود،  محقق  زودی 
اکسیژن ساز  دستگاه  یک  نیز  بردسکن  ولیعصر)عج( 
و دستگاه  داده می شود  اختصاص  پیشرفته  و  مدرن 
سی تی اسکن این شهرستان نیز آماده است و منتظر 
این  تا  اتمام ساخت ساختمان سی تی اسکن هستیم 
داده شود. دکتر شاپور  به شهرستان تحویل  دستگاه 
بدیعی در پایان نیز از ساخت ساختمان بیمارستان 1۷0 

تختخوابی بردسکن بعد از کرونا خبر داد.

 گالیه سهامداران پدیده شاندیز
 از بازارگردانی و مدیریت بورسی این شرکت 

پدیده بالتکلیفی!

محمدزاده: داستان شرکت پدیده در چند سال گذشته 
همانند داستان های دنباله دار هزار و یک شب هرچند وقت 
قصه جدیدی دارد که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران 

در نقاط مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد.
سال ها درگیر پروسه محاکمه متهمان این پرونده بزرگ 
بودند و پس از آن در مقاطع گوناگونی شاهد آمدورفت 
مدیران مختلفی شدند که هر یک به هنگام آغاز فعالیت 
خود وعده هایی برای پایان دادن به دغدغه سهامداران 
می دادند و از مدت ها قبل یکی از قصه های اصلی این 

کتاب قطور ماجرای ورود به بورس بوده و هست.
قرار بود یا حداقل اینکه این گونه وانمود می شد با ورود سهام 
مرتفع خواهد شد،  بــورس مشکل سهامداران  به  پدیده 
چراکه یکی از جدی ترین دغدغه سهامداران این شرکت 
در چند سال گذشته این بوده که قیمت واقعی سهام آن ها 
مشخص نبود. مدیران و متولیان باالدستی به استناد آمار 
و ارقام کارشناسان اقتصادی ارزش سهام را یک رقم اعالم 
می کردند و سهامداران هم بر این باور بوده و هستند که رقم 
اعالمی بسیار پایین تر از ارزش واقعی سهام است  ودلیل آن 
را به روز رسانی نکردن قیمت دارایی های شرکت می دانند.
اما همان گونه که گفته شد در ماه های اخیر عرضه سهام 
شرکت در بورس به جای آنکه به نگرانی سهامداران پایان 

بدهد به عاملی برای نگرانی بیشتر تبدیل شده است.

پدیده بالتکلیفی بورسی سهامداران پدیده»
یکی از سهامداران شرکت پدیده می گوید: سال ها پیش 
مانند بسیاری از سهامداران خرد این شرکت تمام دار وندار 
زندگی ام را فروختم و سهام پدیده خریداری کردم و پس از 

مدت کوتاهی همه چیز به کابوس تبدیل شد.
خــودش هم  فرزند  دو  که سرپرست  میانسال  زن  ایــن 
هست، می افزاید: در این سال ها مکافات بسیار کشیدیم 
و دلمان خوش بود به وعده هایی که می دادند و درنهایت 
بیشتر  مــی شــود  عرضه  بـــورس  در  سهام  گفتند  وقتی 
خوشحال شدیم که دیگر مانند سابق به دلخواه چند نفر 
قیمت ها تغییر نمی کند.او ادامه می دهد: متأسفانه فقط 
در چند روز اول عرضه سهام در بورس اوضاع خوب بود و 
بعد از آن مدام شاهد سقوط قیمت ها هستیم و مدیران 
این کاهش قیمت ها  بــرای  بار علت جدیدی  پدیده هر 
بیان می کنند؛ یک بار می گویند بازار گردان نداریم یک بار 
می گویند بازار گردان خوب عمل نمی کند بار دیگر صف 

فروش طوالنی موجب شده تا خریدار رغبت پیدا نکند.
به اعتقاد سهامداران شرکت پدیده کم کاری حقوقی ها از 
یک سو و رفتار نامتناسب بــازار گــردان پدیده در معادله 
عرضه و تقاضا عامل اصلی کاهش شدید قیمت هاست. 
یکی از سهامداران در این باره می گوید: بازار گردان یک 
حوزه باید به نحوی عمل کند که از نوسان شدید قیمت ها 
جلوگیری کند ولی وقتی در یک روز صف فروش 10میلیونی 
باشد و بازار گردان در نهایت ۳00 هزار سهم خریداری کند 
معلوم است که روز بعد قیمت ها کاهش می یابد چون 
صف فروش بیشتر می شود و خریداران جدید هم با دیدن 
این مسئله به سراغ سهامی می روند که صف خریداران 
نمایندگان  از  بیشتر.یکی  فروشنده  تــا  دارنـــد  بیشتری 
سهامداران با بیان اینکه شناوری سهام »گشان« زیاد است، 
اظهار می کند: در این وضعیت، اگر سهامداران حقوقی ورود 
پیدا کنند، می توانند به شناور بودن سهام خاتمه بدهند، 
اما درعمل چنین اتفاقی نمی افتد. هم اکنون سهامداران 
حقوقی »گشان« با رفتار های منفعل خود، سبب تشدید 
ریزش ارزش »گشان«  شده اند، از این رو باید اقدامی صورت 

بگیرد تا آن ها حضور فعالی در بازار داشته باشند.
با این اوصاف به نظر می رسد دغدغه بالتکلیفی چندین ساله 
سهامداران پدیده این بار بر تابلو بورس نقش بسته و باید منتظر 
قصه های دیگری از هزار و یک شب مصائب پدیده باشیم.

با  اینکه تعیین قیمت بلیت قطار و هواپیما  فقط در چارچوب مصوبات امکان پذیر است، اما همچنان تخلف ها ادامه دارد

پرواز بلیت تا سقف کاذب!
هاشم رسائی فر: تعداد زیادی از آن هایی که 
برای سفر هواپیما را انتخاب کرده اند معموالً 
بــا ایــن مشکل مــواجــه شــده انــد کــه بلیت 
هواپیما در زمان های مختلف گاه قیمت های 
متفاوتی دارد. حتی به فاصله چند روز و در 
شرایط و روزهای خاص بنا به وضعیتی که 
غالب است قیمت ها تغییر می کند. هر چند 
با آزادســـازی قیمت بلیت ها در چند سال 
اخیر الگوی همه شرکت های هواپیمایی دنیا 
در کشور رایج شده و دست شرکت ها برای 
قیمت گذاری بلیت ها باز گذاشته شده است، 
این موضوع گنجانده  در  نیز  نکته  این  اما 
شده که شرکت های هواپیمایی باید کف و 
هواپیمایی  از سوی  که  قیمت هایی  سقف 
کشوری برای آن ها در نظر گرفته شده است 
را رعایت کنند تا به این ترتیب بشود قیمت 
بلیت هواپیما را در چارچوبی خاص مدیریت 
نمود. با وجود این اما مردم خیلی مواقع در 
شرایطی خاص برای تهیه بلیت هواپیما با 
حتی  قیمت ها  و  می شوند  مواجه  مشکل 
سقفی که برای بلیت در نظر گرفته شده را 

رد می کنند!
یکی از شهرهایی که معموالً مسافران آن با 
این چالش مواجه اند مشهد بوده و همواره 
مسافرانی که قصد سفر از مشهد یا برعکس 
سفر به مشهد را دارند برای تهیه بلیت در 
روزهای خاص یا شرایطی مانند تغییر رنگ 
زیــادی  مشکالت  بــا  کــرونــا  دوران  در  شهر 
مواجه می شوند. به طور مثال بلیتی که در 
روزهایی که شهر مشهد در وضعیت قرمز 
کرونایی بین 400 تا 500 هزار تومان بوده و 
شهر  وضعیت  که  اکنون  کمتر،  هم  شاید 
مشهد به آبی تغییر رنگ داده قیمتش یک 

میلیون تومان را هم رد کرده است! 

دور زدن قیمت ها با کف و سقف کاذب!»
خدمات  دفــاتــر  صنفی  انجمن  سخنگوی 
مسافرتی استان خراسان رضوی در واکنش 
به ایــن موضوع به قــدس گفت: سه چهار 
سال است براساس برنامه ریزی انجام شده 
هواپیمایی کشوری اقدام به آزادسازی قیمت 
بلیت ها نموده است که در واقع آزادســازی 
باید گفت قیمت ها رها شده اند!  نیست و 
چون کف و سقفی که برای بلیت ها در نظر 

گــرفــتــه شـــده اســـت کمتر 
رعایت می شود و قیمت ها 
گــاه آن چــیــزی نیست که 

باید باشد.
فرقانی اظهار کرد: براساس 
مـــوضـــوع  در  مــــــقــــــرارت 
ــازی؛ عرضه و تقاضا  آزادسـ
بلیت  قیمت  تعیین کننده 
ــت، امــا هــمــان طــور که  اسـ
بـــیـــان شـــد در چـــارچـــوب 
که  سقفی  و  کــف  قیمت 
سازمان هواپیمایی و انجمن 
در  هواپیمایی  شرکت های 
وجود  آنچه  گرفته اند؛  نظر 

دارد، دور زدن قیمت ها حول کف و سقف در 
نظر گرفته شده است.

بیشترین  حاضر  حــال  در  داد:  ــه  ادامـ وی 
قیمتی که برای سقف بلیت تهران به مشهد 
در نظر گرفته شده ۸00 هزار تومان است، اما 
این بلیت با قیمت باالی یک میلیون تومان 
هم فروخته می شود وقتی دلیل این موضوع 
پرسیده می شود توجیه شرکت این است که 

این بلیت را با خدمات بیزینس فروخته ایم!

نقص ناوگان در افزایش تقاضا»
فرقانی همچنین بیان کرد: در دوران کرونا 
شرکت های هواپیمایی مثل خیلی از مشاغل 

دیگر دچــار ضــرر شدند و 
پرواز ها کمتر شد، از این رو 
توجیه دیگری که شرکت ها 
دارنــد این است که ناوگان 
موجود در زمان اوج کرونا که 
مردم برای سفر از هواپیما 
کفایت  می کردند  استفاده 
می کرد، اما اکنون که تقاضا 
بــــرای ســفــر بــیــشــتــر شــده 
نــاوگــان  از  بخشی  اســــت، 
برای تعمیرات و نبود قطعه 
به دلیل تحریم ها از چرخه 
خارج شده و ناوگان قادر به 
درخواست ها  همه  تأمین 
نیست. در چنین شرایطی متأسفانه به مردم 
ضرر وارد می شود و در نابسامانی قیمت ها 
سفر با وسیله نقلیه ای مثل قطار به شدت 
باال می رود که قیمت بلیت در این حوزه نیز 

افزایش می یابد.
خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  سخنگوی   
خصوص  در  رضـــوی  خــراســان  مسافرتی 
راهکار حل مشکل موجود اظهار کرد: حل 
شــدن ایــن مسئله بستگی به کامل شدن 
ناوگان ناقص موجود است این موضوع نیز 

بایستی با ورود دولت به سامان برسد.
رئیس اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان 
رضوی  خــراســان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

نیز با اشــاره به این مطلب که در سال ۹۸ 
در مجموع 40 مــورد تخلف در آژانس ها و 
شرکت های هواپیمایی به ثبت رسیده است، 
گفت: در مجموع پرونده های این تخلف ها با 
ارجاع به اداره کل تعزیزات حکومتی به مبلغ 
5 میلیارد و 16۳ میلیون و 24۷ هزار و ۳2۹ 

ریال جریمه شدند. 

هر گونه افزایشی خالف است»
به دلیل  امسال  داد:  ادامــه  اخــوان  عباس 
شیوع کرونا و مشکالتی که در حوزه سفر و 
فعالیت شرکت های هواپیمایی وجود داشت 
سفرها کمتر شده و گزارش تخلف ها نیز به 
همین نسبت کاهش یافته است، اما در یک 
مورد گشت مشترکی که با تعزیرات حکومتی 
انجام شد تخلف هایی در خصوص افزایش 
خودسرانه قیمت بلیت ها دیده شد که در 
مهر ماه گذشته با ورودی که صورت گرفت 

قیمت ها به نرخ قبلی برگشت.
هواپیمایی کشور  کــرد:  بیان  وی همچنین 
ــدی قیمت  درخـــواســـت افــزایــش 20 درصــ
بلیت ها را مطرح نموده، اما سازمان حمایت 
به  را  مــوضــوع  ــن  ای هــنــوز  مصرف کنندگان 
صورت مکتوب اعالم نکرده است بر همین 
ــزایــش نــرخ بلیت کــه در  مبنا هــر گــونــه اف
چارچوب مصوبات نباشد از نظر ما خالف 

خواهد بود.

مهدی کاهانی مقدم: مدتی است که به دنبال نوسان های 
نرخ ارز، تحریم ها و به تازگی محدودیت های کرونایی، قیمت 
لوازم یدکی وسایل نقلیه هم مانند دیگر کاالها افزایش های 
متعددی را تجربه کرده است. به دلیل باال بودن قیمت، 
عرضه لــوازم یدکی تقلبی در بــازار مشهد، همچون دیگر 
نقاط کشور رواج فراوان یافته و مردم عموماً به دلیل ضعف 
بنیه مالی و عده کمتری هم بی آنکه از تقلبی بودن آن باخبر 

باشند، ناچار به خرید این لوازم می شوند.
این روزها عالوه بر واردات قطعات بی کیفیت و غیراستاندارد 
از  بسیاری  در  داشــتــه-  رواج  پیش  ســال  از چند  کــه   -
کارگاه های زیرزمینی استان و کشور، تولید لوازم یدکی تقلبی 
بی وقفه در حال انجام بوده و شنیده ها حاکی است در این 
کارگاه ها حتی برخی پا را فراتر گذاشته و لوازم مستعمل 
و معیوب جمع آوری شده از تعمیرگاه ها را با تغییر رنگ 
و نوسازی ظاهری، در بسته بندی های جعلی، با نام و برند 
تجاری خودروسازان خوشنام کشور، روانه بازار می کنند. به 
گفته بسیاری از دست اندرکاران، تشخیص تقلبی بودن این 

قطعات توسط مشتریان تقریباً غیرممکن و گاه حتی برای 
تعمیرکاران هم سخت و دشوار است.

ــوازم یدکی تقلبی رونق  ــازار ل در ایــن میان امــا آنچه به ب
بخشیده، حضور و فعالیت گسترده دالالن و سودجویانی 
ــدون تــوجــه بــه خــســارت هــای مــالــی و جانی  اســت کــه بـ
با اغــوا و اغفال  جبران ناپذیر استفاده از قطعات تقلبی، 
مشتریان، تنور تولید و عرضه این قطعات را همچنان داغ 
نگه داشته اند. بدون تردید مشکالت اقتصادی و پایین 
آمدن قدرت خرید مردم نیز مزید بر علت شده و بسیاری 
را که توان خرید لوازم یدکی اصلی با قیمت های نجومی را 
ندارند، به مشتریان پروپاقرص قطعات بی کیفیت و تقلبی 

تبدیل کرده است.
به عبارتی قطعات بی کیفیت و تقلبی، موجب باال رفتن 
هزینه های مردم شده است و مصرف کنندگان آن همچون 
بیماری که هم از بیماری خود و هم از هزینه های درمان، 
برآنکه قطعه  این قطعات عــالوه  با خرید  رنج می کشد، 
بی کیفیت خریده، در مدت کوتاهی مجدد با خرابی خودرو 

خود مواجه شده و متحمل هزینه مضاعف می شوند. با 
این شرایط، همین مشتریان، زیان دیدگان اصلی هستند؛ 
انــدک،  عـــده ای  سودجویی  و  متقلبانه  فعالیت  هرچند 
عالوه بر به خطر انداختن سالمت و جان قشر وسیعی از 
شهروندان، موجب بی اعتمادی مردم نسبت به شرکت های 
صاحبنام، اخالل در چرخه اقتصادی، تولید و توسعه استان 

شده است.
درحالی که بسیاری از تولید و عرضه کنندگان لوازم یدکی 
خودرو معتقدند دولت و دستگاه های مسئول در این حوزه، 
از گمرک گرفته تا سازمان صمت و استاندارد، درصورت 
عمل به وظیفه، همکاری و همراهی، می توانند زمینه ساز 
جمع آوری بساط قطعات تقلبی باشند، اما شاهد نوعی 

انفعال و بی تفاوتی دولتمردان در این زمینه هستیم.
ازجمله مواردی که در این ارتباط باید مدنظر دستگاه های 
مسئول قرار داشته باشد، می توان به جلوگیری از واردات 
ــزام  ال گمرکی،  مــبــادی  در  خــارجــی  کم کیفیت  کــاالهــای 
فروشگاه ها به ارائــه نشانی مبدأ کاال، بازرسی مستمر از 
فروشگاه های لوازم یدکی سطح شهر و جمع آوری قطعات 
معیوب و مجعول و شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان 

اشاره کرد.

جوالن لوازم یدکی تقلبی در بازار مشهد
یادداشتیادداشت

هواپیمایی کشور 
درخواست افزایش 
20 درصدی قیمت 

بلیت ها را مطرح نموده، 
اما سازمان حمایت 

مصرف کنندگان هنوز 
این موضوع را به 

صورت مکتوب اعالم 
نکرده است
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1. اثری از »عبدالحسین زرین کوب« مورخ و 
ادب شناس ایرانی- جهیدن 2. سنگ مرمر- 
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ویژه حمل مایعات- دندان سوهان 7. داستان 
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برنا 15. لقب اشرافی اروپایی- رهبر مبارزات 
مردم افریقا برضد »آپارتاید«

از مراحل عرفان هندوان-  1. نوعی موآرا- 
و  سهل   – مخفی شدن   .2 چشم  پوشش 
معروف  ادویه  بدهی ها 3.  و  اقراض  ساده- 
عزیز   .4 منضم شده  لبنیات-  از  هندی- 
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پیامبر  صحابه  از   – سفال  شهر   .10 آن 
ادات  از   .11 مالیم  اسالم»ص«-  گرامی 

تلویزیون  دوگانه  انواع  از  نکته-  چندین   استمرار- 
12. الفبای موسیقی- چهار من تبریز- مسیرحرکت زمین 
و  دهان  بیماری های  از   .13 ازمابهتران  خورشید-  دور 
دندان- خواهر- تحیت فرستادن 14. سواره- زبان رسمی 
مردم پاکستان- آدم فاقد نیرو و انگیزه کار 15. خورشید- 
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