
بازگشت مشهد به وضعیت زردزندگی زیر سقف های کاهگلی
زنگ خطر صعود شاخص ارزیابی کرونا در نرم افزار ماسکموانع اداری و بی قانونی بانک ها روند مقاوم سازی منازل روستایی را کُند کرده است

وقتی در کوچه پس کوچه های برخی روستاهای 
خراسان شمالی قدم می زنید، با دیدن خانه هایی 
که از خشت و گل ساخته شده و تیرک های چوبی 
پوسیده که به سختی بار سنگین سقف کاهگلی 
سراپای  وحشت  می کشند،  دوش  بــه  را  آن هـــا 
وجودتان را فرا می گیرد.در بیشتر منازل تَرَک های 

نقش بسته بر دیوارها را می توان...

علوم پزشکی  دانشگاه  عمومی  روابـــط  مدیر 
مشهد از زرد شدن مشهد در نرم افزار ماسک 
با  گفت وگو  در  رحیمی  حمیدرضا  داد.  خبر 
و  شاخص ها  به  توجه  با  کــرد:  عنوان  ایسنا 
ارزیابی های هوشمند، روند کرونا در مشهد از 
حالت نزولی خارج شده و به سمت صعودی 

میل کرده  است که طبق ... .......صفحه 4 .......صفحه 2 

مشکل کارت بانکی مهاجران را حل کنید
بیش از 80 درصد مسئوالن اتحادیه ها حق 

شرکت در انتخابات پیش رو را ندارند 

 چالش نوسازی 
در »اتاق اصناف«

گالیه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی از بدهکاری سنگین دستگاه های اجرایی

قبض آب
 ۱۲۵ میلیارد ریالی!

.......صفحه 3 

.......صفحه2

معطلی یک ساله برای تدوین یک دستورالعمل!

.......صفحه 4 

رئیس اتاق اصناف مشهد در پاسخ به این ماجرا که آیا رأی 
از  عــده ای  ممنوعیت حضور  بر  مبنی  اداری  عدالت  دیــوان 
مسئوالن اتحادیه ها در انتخابات پیش رو شامل حال شما هم 

می شود، گفت: بله این گونه است...

ــزارش خــبــرنــگــار قـــدس، مــدیــر عــامــل شــرکــت آب  ــ ــه گ ب
منطقه ای خراسان شمالی از بدهکاری ۱۲۵ میلیارد ریالی 
دستگاه های اجرایی استان به این شرکت خبر داد و گفت: 

بیشترین میزان بدهکاری مربوط...

به گزارش فارس، آیت هللا سیداحمد علم الهدی امام جمعه 
مشهد در خطبه های نماز جمعه این هفته که در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد با بیان اینکه مشکالت موجود 
یا به دلیل وجود دشمنان قطعی نظام ما یعنی آمریکا و 
اروپا یا به دلیل برخی ضعف های مدیریتی است، عنوان 
کرد: با وجود اینکه نظام ما دچار سلسله مشکالتی شده، 
اما عزیزان ما نباید اجــازه دهند این مشکالت بر پیکره 
امیدشان خدشه ای وارد کند.آیت هللا علم الهدی تصریح 
کرد: در شرایط فعلی رشد علمی و حرکت های دانش بنیان 
ما در تعقیب سالح های دفاعی کار را به جایی رسانده 
ما می ترسد. خطیب جمعه  از موشک های  آمریکا  که 
مشهد با اشاره به اینکه امروز مهم ترین قشری که باید 

به آن رسیدگی شود قشر کارگر است، گفت: در جهش 
تولیدی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، محور اصلی 
کارگر است و کارگر باید در رفاه و آرامش باشد که بتواند با 
اخالص کامل فعالیت های جهادی خود را انجام دهد، در 
برابر تحریم های دشمن، او را به خاک بزند و عزت اقتصادی 
را باال ببرد.وی از شورای عالی کار خواست رفاه و آرامش 
زندگی کارگر را مدیریت کنند، زیرا تنها تصمیم گیری درباره 
میزان دستمزد کارگران مشکلی را حل نمی کند.آیت هللا 
علم الهدی با اشاره به اینکه باید فعالیت های خدماتی و 
افــزایــش پیدا کند، متذکر شد:  امنیت شغلی کــارگــران 
امیدواریم شورای عالی کار و مسئوالن ما به این نکات توجه 
داشته باشند تا بتوانیم زندگی کارگران را مدیریت کنیم. 

سرو یزدی: هر ساله آزمون های استخدامی مختلفی در 
کشور برگزار می شود و تعداد زیادی از دانش آموختگان 
آزمون ها  ایــن  در  شرکت  ــرای  ب دانشگاهی  مختلف 
حضور پیدا می کنند. آزمون هایی که باید مطابق با 
استانداردهای مشخص باشد تا بنا بر توانمندی افراد 

در جایگاه های مختلف شغلی به کار گرفته شوند.
دو آزمون استخدامی امسال یکی در دی ماه برگزار 
شد و دیگری نیز در بهمن ماه برگزار می شود که 
بهداشت  وزارت  به  مربوط  استخدامی  آزمــون  این 
است. اما متأسفانه در این دو آزمون چند مسئله 
آن  انعکاس  امــیــدواریــم  کــه  اســت  مشهود  کــامــالً 
سبب اندیشیدن و رفع مشکالت این آزمون شود. 
آزمــون  در  معتقدند  شرکت کنندگان  مثال  بــرای 
از  عمومی  سؤال های  کشور،  اجرایی  دستگاه های 
سؤال های تخصصی سخت تر است، همچنین در 

سؤال های تخصصی هیچ نظارت و استانداردسازی 
وجود ندارد تا جایی که در این دفترچه یک سؤال 
این  و  تکرار شده  دو درس مختلف تخصصی  در 
درحالی است که حتی این دو سؤال روبه روی هم 
قرار داشته اند.از دیگر مشکالت این آزمون می توان 
به پاسخ سؤال های تخصصی اشاره کرد که در یک 
 )۳ و   ۱( گزینه  دو  پاسخ های  جوابی،  چهار  ســؤال 
تکراری بودند که این نشان از نبود نظارت بر کنترل 
سؤال هاست که این موضوع قابل رصد نیز هست، 
زیرا این سؤال ها مربوط به کارشناسی امورشوراها و 

شهرداری هاست.
ازطرفی در آزمون بعدی وزارت بهداشت، موارد دیگری 

اگر  مثال  بــرای  می شود؛  دیــده  استانداردها  نبود  از 
فردی بخواهد در دانشکده های علوم پزشکی، عنوان 
شغلی کارشناس معماری را داشته باشد، باید مدرک 
در  و  داشته  محیط  بهداشت  مهندسی  کارشناس 
مقطع ارشد فوق لیسانس، عمران یا طراحی شهری 
رشته هایی  دارد؟  انتخابی  گونه  این  فرد  باشد.کدام 
که مرتبط نیستند و این پرسش باقی است که اگر 
معمار و طراح شهری می خواهید، چرا باید در مقطع 
کارشناسی آن فرد بهداشت محیط خوانده باشد و 
همچنین این پرسش مطرح است در حالی که وزارت 
بهداشت یک حوزه تخصصی است چرا در پذیرش 
کارشناس معماری و روابط عمومی این عنوان شغل ها 

ــرای آن آزمــون  در آزمـــون جامع بــرگــزار نمی شود و ب
جدایی در نظر گرفته شده است؟ 

مسئله بعدی در بحث آزمون های استخدامی نبود 
شغلی  عنوان  مثال،  ــرای  ب اســت؛  طبقه بندی  نظام 
اسفراین شرایط  دانشگاه  عمومی  روابــط  کارشناس 
احرازش با کارشناس روابط عمومی تربت جام متفاوت 
است. در تربت جام، برای قبولی در این شغل باید 
مدرک فرد متقاضی، مدیریت فرهنگی با ۱0 سال تعهد 
عدم درخواست جابه جایی باشد، ولی در اسفراین فرد 
باید کارشناس علوم اجتماعی با تعهدکاری پنج ساله 
باشد. در واقع یک عنوان شغلی ثابت، شرایط احراز و 

مدارک تحصیلی اش سلیقه ای انتخاب می شود.
آزمون های  این مشکالت در  انعکاس  با  امید است 
استخدامی شاهد این گونه سهل انگاری ها، تفاوت ها 

و برخوردهای سلیقه ای نباشیم.

آیت هللا علم الهدی خطاب به شورای عالی کار: 

آزمون استخدامی و چالش های پیش روی داوطلبانبه فکر امنیت شغلی کارگران باشید

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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 » قابل توجه اعضاي محترم شركت تعاوني صحاب صنعت هشتم«
  ب�ه اط�اع آن دس�ته از اعض�اي محترمي كه تقاض�اي تكميل وجه و يا افزايش س�رمايه 
گ�ذاري بي�ش از 2 براب�ر موج�ودي خود در پ�روژه كوث�ر 2 را دارند مي رس�اند، زمينه 
س�رمايه گذاري تا سقف 1/5 ميليارد تومان ديگر فراهم شده است. لذا متقاضيان محترم 
مي توانن�د حداكث�ر تا 16 بهمن ماه نس�بت به واريز وجوه مورد نظر خ�ود اقدام نمايند. 
بديهي اس�ت در صورت تكميل ظرفيت تا قبل از مهلت مذكور، پذيرش اعضاي محترم 

نير متوقف خواهد گرديد.
شماره كارت: 4717 3857 8111 6273

شماره حساب: 2056-822-12184902-1                   
 IR210630205682212184902001 :شماره شبا

بانک انصار به نام شركت طايه داران صحاب صنعت هشتم
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»اطــالعيــه«

شركت تعاونی طايه داران صحاب صنعت هشتم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده نوبت اول 

تاریخ انتشار آگهی: 99/11/11
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های 
بخش احمدآباد رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 
اجتماع��ات  س��الن  مح��ل  در   99/12/5 م��ورخ 
بخش��داری به آدرس: ملک آب��اد کنار آموزش و 

پرورش بخشداری احمدآباد تشکیل می گردد.
ل��ذا از کلیه اعضاء دعوت میش��ود رأس س��اعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:

- گزارش هیئت مدیره و هیئت بازرسان
- تصویب صورت های مالی سال 1398

- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
داوطلب��ان تص��دی س��مت های هیئ��ت مدی��ره و 
بازرسی موظفند حداکثر ظرف یکهفته از انتشار 
آگه��ی دعوت ف��رم داوطلبی را تکمی��ل و تحویل 

دفتر تعاونی نمایند
ع هیئت مدیره 9
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آگهی  تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی مراکز شتاب دهنده  خراسان رضوی   
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ب��ه اس��تناد م��اده 131 قان��ون کارو آیین نامه 
مصوب 1389/08/03هیات وزیران و به موجب 
صورتجلس��ه ه��ای م��ورخ 1398/10/17 مجمع 
عمومی و1399/11/5 هیات مدیره و سایرمدارک 
تسلیمی ، اسامی و سمت هریک ازاعضای اصلی 
و علی الب��دل هیات مدیره و بازرس��ان انجمن 
صنف��ی  که ازتاریخ1398/10/17 به مدت س��ه 
سال انتخاب شده اند  به شرح ذیل می باشد :

1-محسن روشنک  ،رئیس هیات مدیره 
2-علیرضا امیدفر ،نائ��ب رئیس هیات مدیره  

ودبیر 
3-حمید رضا خجسته وهاب زاده  ،خزانه دار 

محم��دی   ،مه��دی  اح��دی  نجاتی��ان  4-محم��د 
،اعضاءاصلی  هیات مدیره 

5-مصطفی م��کارم ،محس��ن کامیار،اعضاءعلی 
البدل  هیات مدیره 

6-محمد جواد کاله دوزان  ،بازرس اصلی 
7-هادی زواشکیانی  ،بازرس  علی البدل 

ضمنا برابر ماده 19و22 اساسنامه انجمن صنفی 
،کلی��ه مکاتب��ات اداری و اوراق عادی انجمن با 
امضا رئی��س هیات مدیره  یا دبی��ر ،ممهور به 
مه��ر انجمن  صنفی و کلیه اس��ناد مالی ،اوراق 
رس��می بهادارو قراردادهای تعه��د آور که به 
تصویب هیات مدیره رس��یده باشند با امضای 
رئیس هیات مدیره و خزانه دار یا دبیرو خزانه 
دار و ممهوربه مهر انجمن صنفی  معتبر خواهد 

بود 
مدیرکل -حمید رضا پناه

شـهرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسامی شهر تايباد نس�بت به واگذاری به صورت اجاره اماكن مشروحه ذيل از طريق برگزاری 
مزايده عمومی با قيمت پايه اجاره و ضمانت شركت در مزايده قيد شده در جدول ذيل اقدام نمايد ،لذا از كليه افراد واجد شرايط دعوت می شود 

جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطاعات الزم به واحد اماک شهرداری تايباد مراجعه نمايند.
مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 99/11/2 لغايت 99/11/21      مهلت تسليم پيشنهادها تاساعت13 مورخ 99/11/21

زمان بازگشايی پاكات 99/11/23در محل دفتر شهردار تايباد.
شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .و در صورتی كه برندگان اول تا سوم مزايده از پيشنهادات خود عدول نمايند سپرده آنان به ترتيب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
مح�ل تحوي�ل اس�ناد مزاي�ده دبيرخانه ش�هرداری تايب�اد می باش�د . متقاضيان محت�رم می توانن�د جه�ت دريافت اطاعات بيش�تر با ش�ماره تلفن

54536525-051 تماس حاصل نمايند. 
ضمانت شرکت در مزایدهمبلغ پایه ماهیانهتعدادنام محلردیف

11/800/0001/500/000بابمغازه شماره 1  مجتمع تجاری گلستان1
92/000/0001/500/000بابمغازهای شماره 2-3-4-5-6-15-16-17-18  مجتمع تجاری گلستان2
13/100/0002/200/000 بابمغازه شماره 19  مجتمع تجاری گلستان3
13/800/0002/700/000بابمغازه شماره 20  مجتمع تجاری گلستان4
11/900/0002/000/000 بابمغازه شماره 6 مجتمع تجاری موالنا5
160/000/00080/000/000بابرستوران و مهمان سرای شهرداری واقع در پارک ملت6
15/200/0004/200/000 قطعهقطعه زمین شماره 3 حاشیه میدان سیف باخرزی7

)) آگهی تجدید مزایده(( نوبت دوم
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ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد
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ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی ش��هر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره 
اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده 
در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 

اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/2 لغایت 99/11/21

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ 99/11/21
زمان بازگشایی پاکات 99/11/23در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 
خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم م��ی توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 مبلغ پایهتعدادنام محلردیف
ماهیانه

 ضمانت شرکت
در مزایده

 غرفه شماره 11 تیرپارک شهرداری به1
150/000/00032/500/000بابمساحت 25 متر مربع

 غرفه شماره 31 تیرپارک شهرداری به2
143/000/00028/000/000 باب مساحت 12 متر مربع

 یکباب مغازه آجری واقع در تیرپارک3
18/200/0005/500/000 بابشهرداری

150/000/00033/000/000بابحمام بهداشتی تیرپارک4

16/000/0002/000/000 بابسالن ورزشی خیام5

)) آگهی مزایده(( نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 

گزارش قدس به بهانه شروع به کار مجدد گالری ها در مشهد گزارش قدس به بهانه شروع به کار مجدد گالری ها در مشهد 

پایان گالری های آفالین!پایان گالری های آفالین!
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موانع اداری و بی قانونی بانک ها روند مقاوم سازی منازل روستایی را کُند کرده است

زندگی زیر سقف های کاهگلی
مــهــدی کــاهــانــی مـــقـــدم: وقــتــی در کوچه 
خراسان  روستاهای  برخی  پس کوچه های 
شمالی قدم می زنید، با دیدن خانه هایی که 
از خشت و گل ساخته شــده و تیرک های 
چوبی پوسیده که به سختی بار سنگین سقف 
کاهگلی آن ها را به دوش می کشند، وحشت 

سراپای وجودتان را فرا می گیرد.
بر  تـَـرَک هــای نقش بسته  منازل  بیشتر  در 
یادگار  که  کرد  مشاهده  می توان  را  دیوارها 
حوادث طبیعی چون سیل و زلزله است؛ دیدن 
بچه های قد و نیم قدی که در کوچه های تنگ و 
پیچ در پیچ روستا به جست و خیز مشغول اند، 
نه تنها خوشحالتان نمی کند که بر اندوهتان 
همان  در  آن هــا  می دانید  چراکه  می افزاید؛ 
خانه های ناایمن که سقف هایی با سایه مرگ و 

وحشت دارند، باید آرام گیرند.

40 هزار واحد مسکونی غیرمقاوم»
به استناد آمار رسمی، ۴۴ درصد از جمعیت 
۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در هزار و ۲۹۷ 
روستا و آبادی سکونت دارند درحالی که هم 
اکنون با وجود اقدام های جدی طی چند ماه 
گذشته، هنوز دست کم ۴۰ درصد از منازل 
روستایی این استان نیازمند مقاوم سازی است.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی در این 
باره به خبرنگار ما می گوید: ۱۰۰ هزار و ۲۲۱ 
واحد مسکونی روستایی در این استان وجود 
دارد که ۱۱۰ هزار خانوار در آن ساکن هستند 
و شاخص جمعیت روستایی خراسان شمالی 
به ۴۴ درصد می رسد؛ در حالی که این رقم در 

کشور ۲۸ درصد است.
علی محمدی با بیان اینکه خراسان شمالی 
دارای ۸۴۱ روستاست که ۷۲۲ مورد آن باالی 
۲۰ خانوار جمعیت دارنــد، یــادآور می شود: 
تاکنون در قالب طر ح های مختلف، ۶۰ هزار 
استان  ــن  ای در  روســتــایــی  واحـــد مسکونی 
بازسازی و مقاوم سازی شده است و براساس 
تکلیف باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار واحد 

دیگر استحکام بخشی شود.
وی ادامه می دهد: براساس تکلیف باید تا سال 
۱۴۰۵ دست کم ۷۵ درصد واحدهای روستایی 
تا رسیدن به  استان مقاوم سازی شوند که 

این عدد باید ساالنه کار مقاوم سازی ۳ هزار 
مسکن روستایی را به انجام برسانیم. این در 
حالی است که در بارندگی ها، جاری شدن 
سیل و رانش زمین تنها در بهار گذشته ۶۵ 
روستا دچار رانش شدند و به بیش از ۶ هزار 

واحد مسکونی خسارت وارد آمد.
شمالی  خــراســان  مسکن  بنیاد  مــدیــرکــل 
خاطرنشان می کند: ۲۸۵ روستای این استان 
در معرض خطر سوانحی چون سیل، رانش 
زمین و »سنگ غلطان« قرار دارند و اجرای 
عملیاتی همچون ساخت دیوارهای ساحلی، 
بسترسازی حریم و بستر رودخانه ها و امثال 
آن می تواند این روستاها را در مقابل حوادث 
طبیعی ایمن کند. در این زمینه تاکنون با 
اعتبارات اختصاص یافته، اقدام های فراوانی 
انجام شده اما برای اتمام کار نیازمند دست کم 

۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر هستیم.

 ترس از زلزله، سیل »
و دیگر بالیای طبیعی

رئیس بنیاد مسکن شیروان هم می گوید: قرار 
گرفتن این شهرستان روی گسل زلزله و تجارب 
بحران های گذشته از جمله زلزله و سیل هایی 
که در سال های اخیر در منطقه شیروان رخ 
داده نشان دهنده اهمیت توجه به مقاوم سازی 

منازل روستایی است.
عزیز ابراهیمی با بیان اینکه باتوجه به زندگی 
بسیاری از روستاییان در منازل خشتی و گلی، 
در صورت بروز زلزله هرچند کوچک و یا سیل 
و دیگر بالیای طبیعی، خسارت های غیرقابل 
جبرانی را باید انتظار داشت، تصریح می کند: 
حدود ۱۸ هزار خانوار با ۶۸ هزار نفر در مناطق 
روستایی شیروان سکونت دارند. او با اشاره به 
ضرورت مقاوم سازی هزاران منزل روستایی در 
این شهرستان، می افزاید: برای این موضوع 
اما  گرفته شــده،  درنظر  ــژه ای  ویـ تسهیالت 
بسیاری از روستاییان توانایی مالی کافی برای 
تخریب منازل قدیمی خود و بازسازی آن ها را 
ندارند و نیازمند حمایت های دولتی هستند.

 کمترین استقبال »
از دریافت تسهیالت مقاوم سازی

۸۵ درصد از جمعیت ۷۳هزار نفری شهرستان 
مرزی رازوجرگالن را نیز روستاییان تشکیل 
می دهند. با وجــودی که گفته شده نزدیک 
نیازمند  آن  روستایی  منازل  درصــد  به ٩٠ 
مقاوم سازی است، اما رازوجرگالن از جمله 
شهرستان هایی است که کمترین استقبال را 
از دریافت تسهیالت طرح ویژه مقاوم سازی 
است.  داشته  کشور  در  روستایی  مسکن 

شهرستان جاجرم اما براساس آخرین آمار، 
وضعیت به نسبت بهتری دارد. ۵۳ درصد از 
منازل روستایی آن مقاوم سازی شده است. 

باتوجه به آنچه مدیرکل و دیگر مسئوالن بنیاد 
مسکن خراسان شمالی به آن اذعان داشتند، 
می توان گفت اگر بانک ها با اندکی احساس 
برایشان  قانون  که  تکالیفی  به  مسئولیت، 
مشخص کرده است، عمل کنند، بدون تردید 
مقاوم سازی مسکن روستایی در این استان 

شتاب بیشتری خواهد گرفت.
از جمله این تکالیف قانونی، قبول سند امالک 
روستایی برای ضمانت پرداخت وام است که 
بیشتر بانک ها زیر بار آن نمی روند. مشکل 
دیگر نیز قبول نکردن ضمانت زنجیره ای است؛ 
بانک ها باشد،  اگر مــورد قبول  شیوه ای که 
روستاییان زیــادی تــوان دریافت تسهیالت 

مقاوم سازی را خواهند یافت.
بروکراسی های طوالنی اداری نیز سد بزرگی 
بر سر راه بهسازی و نوسازی منازل روستایی 
اســت؛ چــراکــه بــا مــقــررات و ضــوابــط بعضاً 
غیرمنطقی موجود، دریافت مجوز ساخت 
و نیز گرفتن تسهیالت، با موانع و مشکالت 
که موجب می شود  اســت  متعددی همراه 
و  دولــتــی  تسهیالت  گرفتن  از  روستاییان 

مقاوم سازی منازلشان منصرف شوند.

 گالیه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
از بدهکاری سنگین دستگاه های اجرایی

قبض آب ۱۲۵ میلیارد ریالی!
آب  شرکت  عامل  مدیر  قــدس،  خبرنگار  گـــزارش  بــه 
میلیارد   ۱۲۵ بدهکاری  از  شمالی  خراسان  منطقه ای 
ریالی دستگاه های اجرایی استان به این شرکت خبر 
به  مــربــوط  بدهکاری  مــیــزان  بیشترین  گفت:  و  داد 
شهرداری های استان است. مرتضوی در ادامه با اشاره 
به وضعیت ذخیره سدهای استان نیز اظهار کرد: در 
حال حاضر ۵۱درصد حجم سدها پر است که بهترین 
وضعیت مربوط به سد شیرین دره بجنورد است. وی 
با اشاره به اینکه میانگین درازمدت  بارندگی ها در این 
بارندگی های  افــزود:  اســت،  بــوده  میلیمتر   ٨٧ استان 
امسال نسبت به دوره آماری بلندمدت با عقب ماندگی 
انسداد  از  همچنین  وی  اســت.  مواجه  درصــدی   ٢٧
هزار و ۹۰۰ چاه غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: 
میلیون   ۲۶ برداشت  از  چاه ها  این  کــردن  مسدود  با 

مترمکعب آب جلوگیری شده است.

 راه اندازی ۴۲ کتابخانه 
در مساجد خراسان شمالی

قــدس، سومین نشست مشترک  گـــزارش خبرنگار  بــه 
کارگروه های تخصصی ستاد دهه فجر خراسان شمالی برگزار 
شد. هاشم شیرازیان، مسئول کارگروه مساجد خراسان 
شمالی از راه اندازی ۴۲ کتابخانه در مساجد در دهه فجر 
امسال خبر داد و گفت: برای تجهیز هر کتابخانه مبلغ ۱۰ 
میلیون تومان هزینه شده و راه اندازی این کتابخانه ها تا ۱۸ 
اسفند که سالروز تأسیس کانون مساجد است، ادامه خواهد 
داشت.ملیحه یغمایی، مسئول کارگروه بانوان و خانواده نیز با 
بیان اینکه در یک سال گذشته ۶ میلیارد تومان برای حمایت 
از مشاغل خانگی بانوان در ایام کرونا تسهیالت پرداخت 
شده است، اظهار کرد: در مجموع ۲۸۰ برنامه با موضوعات 
تخصصی و آموزشی، سالمت روان در ایام کرونا و افزایش 
بصیرت فاطمی تدارک دیده شده که با اولویت برگزاری با 

فضای مجازی در دهه فجر برگزار خواهد شد. 

 آبیاری نوین در ۷۱۳ هکتار 
از اراضی نهبندان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: ۷۱۳ هکتار 
دولتی  اعتبار  با  این شهرستان  در  نوین  آبیاری   سامانه 

۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در دست اجراست.
علیرضا حیدرپور در گفت وگو با ایرنا افــزود: از مقدار ۲۶ 
طرح در سطح ۶۵۰ هکتار، طرح آبیاری کم فشار است که با 

اعتبار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ایجاد می شود.
وی گفت: از مجموع این ۲۶ طرح آبیاری کم فشار، ۲۲ طرح 
در سطح ۵۶۲ هکتار بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و چهار طرح در سطح ۸۸ هکتار با ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در دست اجراست. مدیر جهاد کشاورزی نهبندان 
عنوان کــرد: یک طرح آبیاری تحت فشار در ۶۳ هکتار 
با اعتبار یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان هم در دست 

اجراست که بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشــاره به اینکه اکنون ۳۰ درصــد اراضــی شهرستان 
نهبندان به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است، افزود: 
این سامانه ها در سطح ۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان 
تاکنون اجرا شده است. وی توسعه طرح های آبیاری نوین را 
راهکاری برای افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و 
بهره وری بهینه از آب در این بخش ذکر کرد و گفت: توسعه 
و  با کم آبی منطقه  راهکار مقابله  نوین، مهم ترین  آبیاری 
پیشگیری از کاهش منابع آب های زیرزمینی است. حیدرپور 
ادامه داد: تجهیز زمین های کشاورزی به آبیاری نوین بهترین 
راهکار برای برون رفت از مشکل کم آبی در نهبندان است 
که با خشکسالی های متوالی روبه رو است. وی از مرمت ۳۰ 
رشته قنات در سال گذشته به طول ۱۲.۸ کیلومتر نیز خبر 
داد و گفت: امسال ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار 
برای مرمت قنوات شهرستان نهبندان مصوب شده که از این 
مبلغ ۲ میلیارد تومان توسط بنیاد برکت و ۲ میلیارد و ۴۵۰ 
میلیون تومان توسط جهاد کشاورزی تأمین خواهد شد. مدیر 
جهاد کشاورزی نهبندان اظهار کرد: در صورت تخصیص 
کامل این اعتبار، ۱۶ رشته قنات در این شهرستان مرزی 
مرمت خواهد شد و در مجموع ۸۴۶ رشته قنات در نهبندان 
وجود دارد. استان مرزی خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و 

نهبندان در ۲۰۰ کیلومتری جنوب بیرجند است.
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شماره پیامک: ۳000۷۲۳0۵  استان مااستان ما
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

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

خرید ضایعات 

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

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

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

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
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

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

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 ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

پ
/9
90
33
17

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده
408

مشاورین امالک

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

ج
/9
91
14
45

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68



روی خط حادهثروی خط حادهث
تصادف زنجیره ای و وحشتناک 
چند خودرو در حوالی مشهد 

برخورد شدید چند دستگاه خودرو در حوالی مشهد 
کشته نداشت.

عصر پنجشنبه در پی تماس شاهدان حادثه با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر تصادف زنجیره ای چندین دستگاه خودرو، 
بالفاصله گروه پیشگیری از آتش سوزی ایستگاه شماره 
۳۹ به محل حادثه در فاصله ۱۸ کیلومتری جاده مشهد 
به فریمان اعزام شد. با حضور آتش نشانان در محل 
مشخص شد حدود ۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین 
با یکدیگر برخورد کردند که در این حادثه هشت نفر 
ذکر  شایان  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  و  مجروح 
است؛ علت دقیق این حادثه توسط پلیس راه استان در 

دست بررسی است.

در پی رعایت نکردن مسائل ایمنی 

انفجار اسپری رنگ حادثه ساز شد 
معاون عملیات آتش نشانی مشهد از انفجار اسپری 
رنگ در یک مغازه تابلوسازی و ایراد خسارت به چند 
خودرو و مغازه در خیابان شاهین فر مشهد خبر داد.
این  اعــالم  آتشپاد دوم مهدی رضایی گفت: در پی 
حادثه به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش 
در  به محل حادثه  را  ایستگاه شماره یک   نشانان 
کوچه شاهین فر اعزام کرد که با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شد انفجار اسپری رنگ در یک 
مغازه تابلوسازی موجب تخریب شیشه های دو واحد 
تجاری و ایراد خسارت به دو خودرو پژو پارس و ۲۰۶ 

پارک شده در محل شده بود.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد افزود: در بررسی 
اولیه آتش نشانان مشخص شد گذاشتن اسپری رنگ 
در مجاورت حرارت موجب این انفجار بوده و نیروهای 
امدادی پس از ایمن سازی محل دو نفر را که در این 
واقعه به صورت سطحی مصدوم شده بودند برای مداوا 
تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل دادند.

عقیل رحمانی: رئیس اتاق اصناف مشهد در 
پاسخ به این ماجرا که آیا رأی دیوان عدالت اداری 
مبنی بر ممنوعیت حضور عده ای از مسئوالن 
اتحادیه ها در انتخابات پیش رو شامل حال شما 
هم می شود، گفت: بله این گونه است، اما ما به 
این رأی اعتراض داشته و مراتب را هم به تهران 

منعکس کرده ایم.

 رأی قاطع دیوان و پایانی »
بر حضور مسئوالن سنتی در اتحادیه ها

۲۱ دی مــاه جــاری بــود که صــدور یک رأی در 
هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری کشور آب 
پاکی را روی دستان برخی مسئوالن اتحادیه های 
کشوری و به تبع آن اتاق اصناف شهرستان ها 
ریخت و برخی از آن ها را از حضور در انتخابات 
دوره بعد منع کرد. موضوعی که در دیوان عدالت 
اداری مــورد بررسی قــرار گرفت، ابطال تصمیم 
شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷-۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف 
بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی 
نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 

اتحادیه های صنفی بود.
در قسمت هایی از رأی صادر آمده است:براساس 
تبصره ۱ مــاده ۲۲ اصالحی قانون نظام صنفی 
هیئت مدیره  اعــضــای   ۱۳۹۲/۸/۸ مــصــوب 
اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و 
اتحادیه  یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره 
عضویت داشته باشند. بــرای اعمال این حکم 
قـانونی تفسیری مغایر قانون ارائه شده است با 
این توضیح که افرادی مشمول این قانون می شوند 
که پس از تصویب دو دوره متوالی یا چهار دوره 
متناوب در هیئت مدیره اتحادیه بوده اند نه کسانی 
که پیش از آن عضویت داشته اند. به عبارتی پس 
از تصویب قانون دو یا چهار دوره را مورد محاسبه 
قرار داده و عمالً از اعمال قانون جلوگیری شده 
است. مرکز اصناف و بازرگانان ایران به شرح نامه 
معترض عنه در پاسخ استعالم رئیس سازمان 
اعالم  تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
می دارد محدودیت های  مندرج در تبصره ۱ ماده 
۲۲ قانون نظام صنفی دال بر ممنوعیت عضویت 
بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، از اولین نوبت 

اتحادیه  شــده  بــرگــزار  انتخابات 
پــس از الزم االجــــرا شــدن قانون 
محاسبه   )۱۳۹۲/۸/۸( مذکور 
مــی گــردد، بــراســاس ایــن تفسیر 
کسانی که پیش از تاریخ تصویب 
قانون )۱۳۹۲/۸/۸( چندین دوره 
اتحادیه ها  هیئت مدیره  عضو 
بــوده انــد همچنان می توانند در 
انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها 

شرکت کنند.
در ادامــه ذکــر شــده بــود؛ هیئت 
عمومی دیـوان عدالت اداری در 
حضور  بــا   ۱۳۹۹/۹/۲۹ تــاریــخ 
رئیس و معاونین دیــوان عدالت 
و  مــســتــشــاران  رؤســـــا،   اداری، 
دادرســـان شعب دیــوان تشکیل 
شد و پس از بحث و بررسی با 
اکثریت آرا به شرح زیر به صدور 

رأی مبادرت کرده است. »طبق حکم ذیل تبصره 
کشور مصوب  نظام صنفی  قــانــون  مـــاده ۲۲   ۱
۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها 
نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره 
متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته 
باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی 
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به 
ــدارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده  ماقبل خود اثر ن

از زمان  قانون نظام صنفی   ۲۲
ــون قابل  ــان الزم االجــــــرا شـــدن ق
اجراست لیکن منطوق و مفهوم 
حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون 
نظام صنفی این است که فارغ از 
اینکه عضو هیئت مدیره اتحادیه 
پیش یا پس از الزم االجرا شدن 
قانون عضو هیئت مدیره اتحادیه 
باشد، هر زمــان دو دوره متوالی 
متناوب عضویت  دوره  یا چهار 
را دارا  اتحادیه  در هیئت مدیره 
باشد، امکان عضویت جدید در 
بنابراین  نـــدارد؛  را  هیئت مدیره 
شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷- نامه  مفاد 
۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز و دبیر 
هیئت عالی نظارت مرکز اصناف 
ممنوعیت  که  ایــران  بازرگانان  و 
ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام 
صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیئت 
مدیره پس از الزم االجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده 
۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره 
متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته 
باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته 
است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون 
تشکیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالت اداری 

مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود«.

 رئیس اتاق اصناف مشهد: »
من هم شامل این رأی می شوم

با توجه به این رأی و ممنوعیت حضور مجدد 
تعداد زیادی از مسئوالن اتحادیه شهرستان ها 
دوره  دو  از  بیش  که  اتحادیه ها  انتخابات  در 
متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره آن 
اتحادیه عضویت داشته اند، بررسی های بیشتر 
نشان می داد رئیس اتاق اصناف مشهد که به 
واسطه رئیس اتحادیه رایانه و ماشین های اداری 
مشهد بودن توانسته بود به این اتاق راه پیدا کند 
هم شامل این قانون می شود. از همین جهت 
برای پیگیری بیشتر به سراغ محمود بنانژاد رفته 

و در این زمینه با وی گفت وگو کردیم.
بــه این  اتـــاق اصــنــاف مشهد در پاسخ  رئیس 
پرسش که آیا شما هم مشمول تبعیت از این 
رأی دیوان می شوید، بیان کرد: درست است، این 
رأی صادره شامل حال من هم می شود. خدمت 
برای من و امثال من یک فرصت است. ما یک 

عهد نانوشته ای داشتیم که پای آن ایستادیم.
با  اتــاق  کــرد: مدیریت  بنانژاد تصریح  محمود 
حضور حدود ۱۰۰ اتحادیه کار بسیار دشواری 
است. این کارهم تفاوت های زیادی با مدیریت 
اتحادیه دارد. همان ابتدای ورود بنده به اتاق به 
دوستان گفتم شاید من از پس این کار برنیایم، 
اما با اصرار دوستان به ماجرا ورود کردم. در حال 
حاضر هم تا زمانی که قانون به ما اجازه بدهد  و 
رأی صادره تأیید کند به فعالیت در این سمت 
ادامه خواهم داد و هر موقع دیگر این اجازه داده 

نشود، خداحافظی خواهم کرد.

اگر80 درصد مسئوالن اتحادیه ها بروند، »
شوک وارد می شود

رئیس اتــاق اصناف مشهد بیان کــرد: بنده به 
شخصه آنچه از این رأی دیــوان شنیده ایم در 
ــود کــه شما عــنــوان کــردیــد. هر  همین حــدی ب
چند به شیوه اجرای آن واقعاً ایراد داریــم؛ چرا 
که در سطح کشور حدود ۸هــزارو ۳۰۰ اتحادیه 
وجود دارد. این تعداد اتحادیه یعنی دست کم 
۴۵هزارنفر عضو دارند. باالی ۸۰ درصد افرادی 
که در اتحادیه ها مشغول به فعالیت هستند، 
مشمول رأی دیــوان )دو دوره متوالی و یا چهار 

می شوند.  اتحادیه(  در  عضویت  متناوب  دوره 
اگر این رأی بخواهد اجرا شود یکباره باید حدود 
بنده  بــرونــد.  اتحادیه ها  مسئوالن  ۴۰هــزارنــفــر 
با حضور افــراد جدید مخالف نیستم و قطعاً 
حضور افراد تازه نفس تغییراتی را ایجاد می کند، 
اما اینکه بخواهیم یکباره این اقدام صورت بگیرد، 
خواهد  وارد  شــوک  اصناف  تشکیالت  کل  به 
شد.محمود بنانژاد در مواجهه با این موضوع 
که دیوان به این موضوع پرداخته و مشخصاً این 
نکته دیده می شود که اتاق اصناف نمی تواند در 
مقابل اجرای آن ایرادی وارد کند، بیان کرد: آمدن 
ما به این صحنه با قانون نظام صنفی بود و رفتن 
ما هم با همین قانون خواهد بود. بنده به شخصه 
پیش از آنکه رئیس اتاق اصناف مشهد و رئیس 
اتحادیه باشم، یک کاسب هستم. هر کس وارد 
این تشکیالت می شود به شدت کسب  و کارش 

آسیب می بیند.
وی ادامــه داد: شیوه اجــرای رأی دیــوان عدالت 
اداری در اختیار وزارتخانه مربوط است و به یکباره 
هم نمی توانند کل اصناف را تخلیه کنند. اگر گفته 
شد همه بروند، این دستور باید اجرا شود و بنده 

هم جزو همان دسته ای هستم که باید بروم.
رئیس اتاق اصناف مشهد در پاسخ به این نکته 
که آیــا افــراد دیگری هم در اتــاق حضور دارنــد 
که این رأی شامل حال آن ها شود، گفت: این 
موضوع هم صحیح است و افراد دیگری هم در 
اتاق حضور دارند که رأی دیوان شامل حال آن ها 
می شود و به جز آن در اتحادیه ها هم افراد زیادی 
حضور دارنــد که مشمول این رأی هستند. به 
انتخابات اتحادیه ها نزدیک می شویم و حساب 
کرده ایم که از ۹۶ اتحادیه ای که در مشهد داریم 

مسئوالن بیش از ۸۵  اتحادیه باید بروند.
ایــن موضوعی که به رأی اعــتــراض داریـــم هم 
پیگیری شده و الیحه ای در این زمینه تنظیم و 
به نهادهای متولی ارسال شده است و پس از 
آن هم هر نتیجه ای حاصل شد مطیع هستیم.

اداری  ــوان عدالت  از ســوی دیگر رأی دی نکته: 
مــی تــوانــد پــایــانــی بــر حــضــور بــرخــی مسئوالن 
اتــحــادیــه هــایــی تلقی کــرد کــه ســال هــاســت در 
شهرستان ها بر مسند ریاست تکیه زده و چابکی 

و تکاپو را از صنوف آن شهرها  گرفته اند.

با رأی جدید دیوان عدالت اداری بیش از 80 درصد مسئوالن اتحادیه ها حق شرکت در انتخابات پیش رو را ندارند 

چالش نوسازی در »اتاق اصناف«

3
شنبه  11 بهمن 1399

   16 جمادی الثانی 1442  30 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9455  ویژه نامه 3834 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

رئیس اتاق اصناف مشهد: 
به انتخابات اتحادیه ها 

نزدیک می شویم و 
حساب کرده ایم که از 
96 اتحادیه ای که در 
مشهد داریم مسئوالن 
بیش از 85  اتحادیه 

باید بروند

بــرشبــرش

/ج
99

09
72

3

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 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

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

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

09155794892
09034101150

09334648203
36584026-36671972

/ج
99

10
92

7

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

 ج
/ 9

90
77

94

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

09380904479

/ج
99

01
74

3

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

/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

دعوت به همکاری
به یک نفر خانم با روابط 

عمومی باال و فن بیان 
قوی جهت کار اداری 
 نیمه وقت نیازمندیم
09153127787

/ه
99

11
34

7
/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

 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

10
61

6
 ج

/ 9
90

39
31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

/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

/ج
99

10
61

7

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

مفقود شده
کار  ب��ه  اش��تغال  پروان��ه 
احم��د  اینجان��ب  مهندس��ی 
حیدری��ان می��ری به ش��ماره 
بش��ماره   01940001008
عضوی��ت 194010593 مفقود 
گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط می باشد

/ع
99

11
17

1

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

مشاغل گوناگون

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

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
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 

پ
/9

90
33

14

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

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

ط
/9

91
14

56

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی امیری مومن

مسؤول دفتر مش��اوره امالک به عضویت 4157 
به نش��انی: پشت میدان بار نوغان کوچه مسجد 

صاحب الزمان جنب پالک 5
مش��ارالیه درخواست از ش��غل خود را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09308792197
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

ط
/9

91
14

53

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد رحمانی

مس��ؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 12596 
به نش��انی: گاز رس��الت 45 بعد از چهارراه سه 

راهی دست راست
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری را دارن��د 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09057547675
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ولی اله خاکشور

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
1880

 به نشانی:  مهرآباد عبادت 12 پالک18
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 م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155138004
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

13
92

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



خبرخبر
زنگ خطرصعود شاخص ارزیابی کرونا در نرم افزار ماسک

بازگشت مشهد به وضعیت  زرد 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از زرد 
شدن مشهد در نرم افزار ماسک خبر داد. 

کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  رحیمی  حمیدرضا 
روند  هوشمند،  ارزیابی های  و  شاخص ها  به  توجه  با 
کرونا در مشهد از حالت نزولی خارج شده و به سمت 
این فرمول مشهد  صعودی میل کــرده  است که طبق 
افزود:  داده است. وی  اختصاص  به خود  را  زرد  رنگ 
یافته و پس  پایان  نزولی کرونا  رونــد  در هفته گذشته 
از متوقف شدن چند روزه به صورت صعودی در آمده 
که در این راستا ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی 

بیش از پیش مهم است.
با  مشهد  علوم پزشکی  دانشگاه   عمومی  روابــط  مدیر 
اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکل ها در مشهد کمتر 
بــرای مهار کرونا باید  از ۷۵ درصــد اســت، ادامــه داد: 
رعایت پروتکل ها به بیش از ۷۵ درصد برسد تا تأثیر 

مطلوبی داشته باشد.

 آغاز انتقال دستگاه حفاری
 به خط چهار قطار شهری 

از  مشهد  شــهــرداری  شهری  قطار  شرکت  مدیرعامل 
عملیات انتقال دستگاه T.B.M)حفاری( از خط سه به 

خط چهار قطار شهری مشهد خبر داد.
کیانوش کیامرز در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: این 
در  واقـــع  شهری  قطار  ســه  خــط  ایستگاه  از  دستگاه 
خیابان امامت به ایستگاه خواجه ربیع در خیابان مهر 
مادر منتقل شد. وی افزود: این دستگاه دارای 2۵ قطعه 
ترافیکی سنگین و 2۵0 قطعه ریز است که تاکنون برخی 

قطعات کوچک این دستگاه جابه جا شده است.
مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد بیان 
کرد: براساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده قرار است 
ایستگاه  به  دستگاه  قطعات  تمام  بهمن   2۵ تاریخ  تا 

مهرمادر منتقل شود.

قدردانی از برگزیدگان جشنواره قلم
از برگزیدگان جشنواره قلم درمحل اداره كل آموزش و 

پرورش استان خراسان رضوی تقدیر شد. 
بــه گـــزارش قــدس در ایــن مــراســم کــه باحضور برخی 
اورعی  برگزار شد،  استان  پــرورش  و  آمــوزش  مسئوالن 
استان  این  مردمی  مشاركت های  اداره  رئیس  غالمی، 
سكوی  و  ظرفیت  یك  عنوان  به  قلم  جشنواره  گفت: 
توانمندی های  و  اســتــعــدادهــا  شناخت  ــرای  بـ پــرتــاب 
عزیزان شكل گرفته است که امیدواریم همیشه شاهد 

تالش های روزافزون تمامی همكاران باشیم.
 گفتنی است در پایان از دكتر محمدی و دکتر سمانه 
بامشاد به عنوان رتبه اول و دوم استان در بخش كتاب 
معلم، خانم سعادتی در بخش نگار معلم، خانم فهیمه 
و  استان در بخش دانش آموزی  رتبه نخست  جوالیی 
در بخش نگار دانش آموزی از خانم ها طاهره یوسفی و 

فهیمه دهقان قدردانی شد.

موفقیت شاعر پیشکسوت 
نیشابوری در پنجمین جایزه ادبی 

شعر و سرود کیش 

خدابخش صفادل  استاد  قــدس،  خبرنگار  گــزارش  به 
جایزه  پنجمین  برگزیده  نیشابوری  پیشکسوت  شاعر 

ادبی شعر و سرود کیش شد. 
همایش های  مرکز  خــوارزمــی  سالن  در  همایش  ایــن 
بین المللی کیش به کار خود پایان داد. از میان ۶۷۸ 
کیش،  ادبــی  جایزه  پنجمین  دبیرخانه  به  رسیده  اثر 
قالب های  در  اثر   2۱۴ سنتی،  قالب های  در  اثر   ۳۷۴
اثر   ۵۶ و  طنز  در شعر  اثــر  ادبـــی، ۳۴  نثر  و  نــو  شعر 
با  میان شعرهایی  ایــن  از  کــه  بــودنــد  تــرانــه  قالب  در 
موضوع های شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی، ایران 
شهدای  و  کیش  زیبای  جزیره  فــارس،  خلیج  سرفراز، 
و  داوران  هیئت  داشتند.  ــرار  ق اکثریت  در  سالمت 
در بخش  ادبی کیش  جایزه  پنجمین  انتخاب  هیئت 
شعر کالسیک استاد خدابخش صفادل از نیشابور را 

به عنوان برگزیده انتخاب کردند.

گزارش قدس به بهانه شروع به کار مجدد گالری ها در مشهد

پایان گالری های آفالین!
از  پــس  مشهد  نگارخانه های  ــان :  هــادی ســـرور 
به چرخه  بــار دیگر  حــدود یک ســال تعطیلی 
فعالیت بازگشتند اما با توجه به طوالنی شدن 
دوران قرنطینه، یکی از مشاغلی که در این برهه 
نگارخانه های  شد،  مشکل  دچار  بسیار  زمانی 
مالی  هزینه های  تأمین  نگرانی  بــود.  شهرمان 
بود که سبب  این دوران بحثی  نگارخانه ها در 
تعطیلی و یا تغییر کاربری تعدادی از آن ها شد 
و باوجود مطرح شدن تأمین و حمایت مالی از 

طرف دولت، این مبحث به نتیجه ای نرسید. 
گالری دارهای  و  نگارخانه  برخی  میان  ایــن  در 
برگزاری  این مشکل بحث  بــرای حل  شهرمان 
جایگزین  و  پیشنهاد  را  آنالین  نمایشگاه های 
کردند، اما این پرسش مطرح است که آیا این 
نوع برگزاری نمایشگاه در شهرمان از استقبال 
جایگزین  را  آن  ــوان  مــی ت و  اســـت؟  بـــرخـــوردار 
مناسبی برای نمایشگاه های حضوری دانست؟ 
به دنیای فضای مجازی  با توجه  روزهــا  ایــن  و 
چقدر ورود و حضور در این فضا برای نمایشگاه 

و فروش آثار هنری مؤثر و مفید است. 
دالالن  و  واســطــه  ورود  بحث  گاهی  طرفی  از 
در هنر مطرح است و در این دوران واسطه ها 
چه برنامه هایی را برای هنرمندان داشتند؟ در 
این خصوص به گفت وگو با چند مدیرمسئول 
نگارخانه پرداختیم که ماحصل آن پیش روی 

شماست.

حمایت ها فقط شفاهی بوده است !»
ــرمــســئــول نــگــارخــانــه  مــدی
روزها  این  می گوید:  آذرنــور 
ــی بــــرای  ــ ــوب ــت خــ ــیـ ــعـ وضـ
نگارخانه ها وجود ندارد و در 
به سر  بــدی  بسیار  شــرایــط 
می برند. آذر انورحسینی می افزاید: هزینه های 
متحمل  نــگــارخــانــه هــا  مـــدیـــران  را  نــگــارخــانــه  
می شوند و تاکنون حمایت ها فقط شفاهی بوده 
این در  و  انجام نشده  مالی حمایتی  نظر  از  و 

حالی است که فقط 
بــرگــزاری  در صـــورت 
نمایشگاه، شهرداری 
داده  حــمــایــت  ــول  قـ
اســـت کـــه بـــا وجـــود 
برگزاری  اجــازه  کرونا 

نمایشگاه را نداریم.
ــد  ــ ــن ــ ــرم ــ ــن ایـــــــــــن هــ
نقاشی  پیشکسوت 
می کند:  خاطرنشان 
بــــــــــرای بــــــرگــــــزاری 

نمایشگاه های آنالین ابتدا باید زیرساخت های 
پــایــه گــذاری  و  بــررســی  ــورت علمی،  بــه صـ آن 
شود تا این مهم انجام شود و آن نیز مستلزم 
این  غیر  در  اســت.  و حمايت  ســرمــایــه گــذاری 

صورت بازخورد مناسبی ندارد.

 نمایشگاه های مجازی جایگزین مناسبی »
برای نمایشگاه های حضوری نیست

می گوید:  نیز  چارسوق  نگارخانه  مدیرمسئول 

نگارخانه داران  برخی 
نمایشگاه های  بحث 
مــطــرح  را  مــــجــــازی 
کردند که این دغدغه 
و عالقه آن ها را نشان 
می دهد، اما متأسفانه زیرساخت های این 
کار هنوز کامل نیست و مدیریت متمرکزی 
این  اتفاق بیفتد، شاید  ایــن  اگــر  و  ــدارد  ن
رویداد را بتوان به عنوان یک رویداد مهم 
در امر فروش و نمایش آثار هنری لحاظ 
کرد و همچنین بتواند در اقتصاد هنر نیز 

مثمر ثمر باشد. 
ــاد من  ــق ــد: بـــه اعــت ــزایـ ــی افـ کــریــم جــشــنــی مـ
جایگزین  نمی توان  را  مجازی  نمایشگاه های 
مناسبی برای نمایشگاه های حضوری دانست، 
زیرا در نمایشگاه های حضوری هنرمند در کنار 
آثارش است و توضیحات الزم را در خلق اثر 
ارائه می دهد و این کار در خرید  به مخاطب 
محصول تأثیر دارد و از طرفی چون ما از یک 
کمیته واحدی در نرخ گذاری بی بهره هستیم، 

گوناگون  نمایشگاه های  در  شــده  خلق  آثـــار 
با  و  قیمت ها  بــا  مختلف  شــرایــط  بــه  باتوجه 
تصریح  می شوند.جشنی  عرضه  نــرخ،  تفاوت 
خرید  برای  نمایشگاه  بودن  حضوری  می کند: 
گرچه  دارد  ــادی  زیـ تأثیر  متوسط،  قشر  آثـــار 
فضای مجازی هم  می تواند کمک شایانی برای 
امکان  در  حتی  و  باشد  نمایشگاه ها  معرفی 

فروش آثار فرا استانی نیز گام خوبی بردارد.

 شیوع کرونا شرایط نگارخانه ها»
 را سخت کرد

مــدیــرمــســئــول نــگــارخــانــه 
ــم مـــی گـــویـــد:  ــ ــی هـ ــ ــام حــ
در  مشهد  شهر  متأسفانه 
حـــالـــت عــــــادی فــعــالــیــت 
به  نسبت  نگارخانه هایش 
از  و  است  فقر  دچــار  بسیار  کالنشهرها  سایر 
آنجا که نگارخانه ها مکان ارائه و نمایش و به 
آثــار هنری اســت، هنرمندان  فــروش گــذاردن 
مشهدی با معضل بزرگی روبه رو هستند و با 
شیوع کرونا این شرایط با تعطیلی نگارخانه ها 
ــده اســت.مــریــم  چــنــدیــن بــرابــر ســخــت تــر شـ
رحــمــتــی تــصــریــح مـــی کـــنـــد: اگـــرچـــه بحث 
ــروس  وی شــیــوع  مــدت  در  مــالــی  حمایت های 
کرونا از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
نگارخانه ها مطرح شده است که بهتر از هیچ 
بوده، اما نسبت به هزینه های نگارخانه ها این 

مبالغ بسیار ناچیز است.
جایگزینی  دربـــــاره  حــامــی  نــگــارخــانــه  مــدیــر 
می گوید:  دوران  این  در  آنالین  نمایشگاه های 
آنالین  نمایشگاه های  ــزاری  ــرگ ب مــن  نظر  بــه 
فعالیت های  ــه  ادامـ بــه  ــادی  زیـ بسیار  کمک 
خواهد  هنرمندان  آثــار  عرضه  و  نگارخانه ای 
این  در  مــا  نگارخانه  خوشبختانه  و  داشـــت 
به  اقـــدام  قرنطینه  شــرایــط  ابــتــدای  از  زمینه 
که  کرد  آنالین  متعدد  نمایشگاه های  برگزاری 
و  بــود  همراه  آثــار  فــروش  و حتی  استقبال  با 

برای  جامعه  بــاالی  ظرفیت  نشان دهنده  این 
برگزاری این قبیل فعالیت ها است.

  مردم به نمایشگاه های مجازی»
 هم رغبتی ندارند

ــر مــســئــول نــگــارخــانــه  مــدی
ارغـــــــــوان نـــیـــز مـــی گـــویـــد: 
قابل  غیر  کرونا  همه گیری 
همچنان  و  بــود  پیش بینی 
و  دارد  ــه  ادامـ ایــن مشکل 
هنوز هم نمی توان پیش بینی کرد چه زمانی به 
روزهای پیش از کرونا می توان بازگشت و روند 
امــت رضا  زینب  کــرد.  را طــی خواهیم  عــادی 
می افزاید: متأسفانه با شرایط فعلی و تأثیرگذاری 
کرونا بر افراد، سبب شده بسیاری از مردم به 
نمایشگاه های مجازی نیز رغبت چندانی نشان 
از طرفی هنرمند  امت رضا می افزاید:  ندهند. 
نیز باید هزینه کند تا آثارش در فضای مجازی 
دیده شود، اما صفحات مجازی گالری دارها از 
سوی هیچ سازمانی حمایت نمی شوند، بنابراین 
بازخورد خیلی زیادی نخواهد داشت. به اعتقاد 
از طرف  رایگان  به صورت  گالری دارها  اگر  من 
سازمان هایی که مرتبط با این موضوع هستند، 
ــرمــنــدان و  پــیــج هــایــشــان حــمــایــت شــــود، هــن
هنردوستان زیادی می توانند کار را ببینند و به 
ــزاری  ــ ــرگ ــ ــی در ب ــوبـ ــعــــودی خـ ــد صــ ــ ــ ــــک رون ی
نمایشگاه های مجازی و فروش آثار هنری دست 
یابیم.وی تأکید می کند: متأسفانه هیچ حمایت 
مرتبط  یا سازمان های  و  دولــت  طــرف  از  مالی 
ــجــام نــمــی شــود و  درخــصــوص گـــالـــری دارهـــا ان
گالری ها  نگه داشتن  در  مالی  همیشه مشکل 
بوده و هست. باوجود مطرح کردن این موضوع 
هــنــوز  ارشــــــاد،  در  مــخــتــلــف  جــلــســه هــای  در 
ارگانی  یــا  ســازمــان  اینکه  بــر  مبنی  مصوبه ای 
مسئولیت حمایت از شرایط مالی گالری دارها را 
عهداردار باشد، تصویب نشده است و همچنان 

گالری ها با مشکالت مواجه اند.

کارت های  شــدن  مسدود  معصومه مؤمنیان: 
بانکی مهاجران در مشهد از صبح روز پنجشنبه 
موجب شد تا جمعی از این افراد مقابل شعب 
به  رســیــدگــی  خــواســتــار  و  کنند  تجمع  بانکی 
موضوعی  شوند.  بانکی شان  وضعیت حساب 
فیلم و عکس هایش در فضای  به سرعت  که 
البته موجب ایجاد  مجازی دست به دست و 
حاشیه هایی در جامعه شد.آن طور که مسئوالن 
بانکی می گویند 20 درصد مشتریان اتباع خارجی 
که هنوز کد اتباع خود را به بانک اعالم نکرده اند 
در روز پنجشنبه کارت بانکی آن ها مسدود شده 
اتباع و مهاجرین خارجی  است.مدیر کل امور 
خراسان رضوی در واکنش به این موضوع گفت: 
مشکالتی که اتباع در خصوص بانک ها دارند 
گرفتند  تصمیماتی  کشور  در  اســت،  کشوری 
که باید بانک مرکزی و مجموعه وزارت کشور 

پاسخگو باشند.
هاشمی افزود: در استان جلسه ای گذاشتیم و 
صحبت کردیم تا بتوانیم کار اتباع را دنبال کنیم، 
اما رؤسای بانک ها می گویند این تصمیمی است 
که بانک مرکزی به ما ابالغ کرده است. من در 
مورد دلیل آن اطالعی ندارم و این در حالی است 

اتباع  بــرای  به لحاظ هویتی  که هیچ مشکلی 
برای  قدس  خبرنگار  ندارد.پیگیری های  وجــود 
تماس و مصاحبه با مسئوالن بانکی بی نتیجه 
ماند و تنها یــک نفر مــشــروط بــه ذکــر نشدن 
سمت و نامش در خبر، راضــی به گفت وگو و 

پرده برداشتن از این موضوع شد.

 شعب بانکی»
 ملزم به اجرای دستور بانک مرکزی بودند

ایــن منبع آگــاه گفت: موضوع بر اســاس یک 
اتفاق  بانک ها  تمامی  به  مرکزی  بانک  دستور 
افتاد که در این دستور عنوان شده به منظور 
جلوگیری از پولشویی و ساماندهی حساب های 
کــه »کد  کــارت هــایــی  تمامی  مــهــاجــران،  بانکی 
مسدود  بانک ها  توسط  باید  نــدارنــد  شــهــاب« 
شوند. این بحث ها به خاطر جلوگیری از حمایت 
اتباع از تروریست ها و موضوعی امنیتی  مالی 
است. اجرای این دستور توسط بانک ها موجب 
افزایش مراجعه ها به ویژه در محله گلشهر که 

محل اسکان اتباع بیشتری است، شد.
این مسئول مطلع با تأکید بر اینکه هیچ بانکی 
نیست  تصمیم گیر  و  دخیل  مــوضــوع  ایــن  در 

و ما فقط ملزم به اجــرای دستور بانک مرکزی 
بودیم، افزود: کد شهاب یک کد سراسری برای 
حساب های بانکی در ایــران است که از طریق 
ــادر مــی شــود. بــرخــی شعب  بــانــک مــرکــزی صـ
بانک ها موضوع را مدیریت و با کمک و راهنمایی 
خوبی که به مراجعان کردند این دستور بدون 
هیچ حاشیه ای اجرا شد، اما انتشار آن فیلم ها 
و عکس ها از یک شعبه در مشهد کار درستی 
نبود و متأسفانه همیشه این نقص هاست که 
در فضای مــجــازی دســت بــه دســت می شود؛ 
مشکل  بـــدون  را  ــار  ک کــه  از شعبی  هیچ کس 

مدیریت کردند فیلمی نگرفت.
این در حالی است که مدیرعامل بانک صادرات 
ــت: از  ــرده اسـ هــم در ایـــن خــصــوص اظــهــار کـ
ابتدای سال، اقدام هایی به عمل آمد تا عزیزان 
اطالعات  بتوانند  شهاب  کد  ــدون  ب غیرایرانی 
هویتی خود را تکمیل و کد شهاب را دریافت 
کنند که خوشبختانه بخش عظیمی توانستند 
و مشکل حل شد. صیدی اذعان کرده است: 
تعدادی هم به دلیل دریافت نکردن کد فراگیر 
کــه ظــاهــراً بــه دلــیــل قــانــونــی و رســمــی  نبودن 
مهاجرتشان است، نتوانستند کد شهاب بگیرند. 

از آنجا که گاهی با برخی کارت های این گروه، 
تراکنش های مشکوک انجام می شد، در نهایت 
پس از چندین بار تمدید و تذکر به صاحبان این 
حساب ها، تمامی بانک ها موظف شدند از تاریخ 
۶ بهمن  حساب ها و کارت های بدون کد شهاب 

را مسدود کنند.

معطلی یکساله تدوین دستورالعمل»
در ادامه تحقیقات درباره این موضوع به سراغ 
یک پژوهشگر مسائل اجتماعی مهاجران رفتیم 

و نظر وی را جویا شدیم.
ما  کــرد:  اظهار  ــاره  ب ایــن  حمیدرضا رضایی در 
حدود سه سال است پیگیر این موضوع هستیم 
قانون  مــاده ۷۳  به خاطر  ایــن مشکل  تمام  و 
مبارزه با پولشویی است که در آن اتباع خارجی 
بر اساس ریسکی که دارند دسته بندی شده اند 
و باید برای تراکنش های بانکی آن ها ضابطه ای 
نوشته شود که حــدود یک سال است تدوین 
این دستورالعمل معطل مانده اســت.او گفت: 
بیشتر از یک ســال اســت مــاده ۷۳ آیین نامه 
مبارزه با پولشویی معطل دستورالعمل شناسایی 

مشتریان خارجی است.

تنها علت مسدود  کــرد:  پژوهشگر عنوان  این 
شدن های گاه و بیگاه کارت های بانکی اتباع و 

مهاجران موضوع پولشویی است. 
در حالی که اگر بحث پولشویی باشد شهروندان 
ایرانی هم می توانند پولشویی کنند اتفاقاً اگر به 
این افراد کارت بانکی داده شود و معامالتشان از 
طریق تراکنش های الکترونیکی باشد خیلی بهتر 

می توان آن ها را رصد کرد.
برای حل  اراده ای  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
ندارد، گفت: حتی شیوع  این مشکل وجود 
مسئوالن  بین  را  اراده  ایــن  نتوانست  کرونا 
به خاطر  اخیر  یک سال  در  آورد،  وجــود  به 
بانکی  کــارت هــای  از  اســتــفــاده  کــرونــا  شیوع 
اما  شد،  انکارناپذیر  ضرورت  یک  به  تبدیل 
ایران  در  بیگانه  اتباع  بانکی  کــارت  مشکل 

حل نشد.
 وی متذکر شد: برای کنترل پولشویی می توان به 
آن ها کارت بانکی داد اما میزان تراکنش ها را در 
روز کاهش داد. موضوعی که به راحتی قابل حل 
است. این مشکل بیشتر گریبانگیر اتباعی است 
که کــارت آمایش و به نوعی پناهندگی موقت 

یکساله دارند.

معطلی یک ساله برای تدوین یک دستورالعمل !

مشکل کارت بانکی مهاجران را حل کنید

گزارشگزارش

حضوری بودن نمایشگاه 
برای خرید آثار قشر 
متوسط، تأثیر زیادی 
دارد گرچه فضای 

مجازی هم  می تواند 
کمک شایانی برای 

معرفی نمایشگاه ها باشد
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دیرینه شناس   – انگلی  کــرم هــای  از   .۱ 
2. تیم فوتبال قدرتمند ازبکستانی – استاد 
 برجسته قرائت قرآن کریم از کشور مصر 
فانی  از جــنــگ افــزارهــا-   ۳. صـــدارت – 
۴. جاده آهنی– نت چهارم – بی وفا – 
بیچارگی  و  بدبختی   .۵ ربطی  افعال  از 
مــصــدرجــعــلــی  پـــســـونـــد   – ــدم  ــمـ هـ  – 
 ۶. فرمانده بدن - توانمندی – دربرگیرنده
و ســـاده  بــخــشــش – ســهــل  ــــگ  رن  .۷
مـــوردادعـــا-  مطلب   .۸ هــدیــه کــردن   –
تاكنون ــیــب–  ــارائ ك منطقه  دیــگــر   نـــام 
9. آرزوی برآورده نشده نقش آن شده – 
واحــد سنجش  ایرانی ۱0.  رنگ عشق- 
رود  ایرانی –  از سلسله های  طول موج- 
آرام ۱۱. آب تازی – شعله آتش- انتخاب 
اتفاقی از میان چندچیز ۱2. سنگ نوشته 
– مردن – حرف انتخاب – خدمتکاران 
۱۳. سخنان بیهوده – مخفف پریشان– 
زنان  سنتی  لباس   .۱۴ خستگی ناپذیر 
را  مناطق محروم جنوب شهر   – ژاپنی 

 – ناولها  و  ادرکــاســأ   ... یا  اال  گویند ۱۵. 
شعله آتش 

ــای خــزر-  ــ ۱. از مــاهــیــان خــوشــمــزه دری
ــام دخـــتـــرانـــه وطــنــی  ــ کــامــل کــنــنــده – ن
ــاشــف الــکــل-  ــاه 2. ک ــادشـ بــه مــعــنــی پـ
آمریکا پنجاهم  ایــالــت  دانـــش-  و   علم 
 ، حاشیه  عــبــور-  محل   – متضاد   .۳  
اطــراف ۴. »دكتر« بی سر- نت ششم – 
قوای نظامی – گاز حیاتی ۵. تصادفی- 
ــوی رطــوبــت ۶. مدافع  ب شــرم و حیا – 
داروی   – ـــه دســــت آوردن  بـ  – فــوتــبــالــی 
دردآور ۷. ماه میالدی- دینداری- غوزه 
را  چیزی  یا  اثرکسی  و  نشان   .۸ خرما 
فقیر-   .9 لگد   – ــی دادن  ــرق ت  – گرفتن 
 امید و چشمداشت – سخت و مشکل
 ۱0. ممکن بودن – از زبان های زنده دنیا– 
حرف دهن کجی ۱۱. تکرار یک حرف – بن 
– محبوس ۱2. عدد ترتیبی یک رقمی – 

 سهل و آسان – حرف نعل اسبی – از سازهای ضربی 
 ۱۳. جانشین – سد راه – شاعر و مداح اهل بیت »ع« 
۱۴. از بــرادران »رایــت« ، مخترعین هواپیما – شادی 
– همسر زن ۱۵. سروری – بیماری ریشه دار- یار پیچ

  افقی

  عمودی

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س 
عک


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan new new
	Page 3 Khorasan new
	Page 4 Khorasan new

