
زیرساخت های مجازی ضرورت خیاطی امروز است دستگیری عامالن کالهبرداری ۱۶میلیاردی 
گفت وگو با رئیس اتحادیه بانوان خیاط مشهدفرمانده  انتظامی خراسان شمالی خبر داد

ــتــظــامــی خـــراســـان شـــمـــالـــی از  فـــرمـــانـــده  ان
ــردار حـــرفـــه ای با  دســتــگــیــری چــهــار کــاهــب
۱۶میلیارد و ۳۵۷میلیون ریال کاهبرداری در 
استان خبر داد.ســردار سعید مطهری زاده، 
فرمانده انتظامی خراسان شمالی به باشگاه 
خبرنگاران گفت: در پی شکایت تعدادی از 

شهروندان مبنی...

بیشتر  که  از مشاغلی است  یکی  خیاطی 
بتوانند  که  می کنند  انتخاب  را  آن  بانوانی 
فرزندانشان  و  خــانــواده  کنار  در  همزمان 
خیاطی  هنوز  ایـــران  در  اگــرچــه  کنند.  کــار 
اما  می رسد  نظر  به  خانگی  مشاغل  جــزو 
در کشورهای توسعه یافته این شغل جزو 
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صدور 9 میلیارد تومان جریمه ماینری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد خبر داد

.......صفحه 3
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رئیس پلیس راهور خراسان رضوی:

 افزایش 3درصدی جرایم رانندگی 
در حال اجراست

 ویژه نامه انتخاباتی روزنامه قدس 
درباره انتخابات شوراها 

 »انتخاب من« 
منتشر شد 

 با انتخاب هوشمندانه 
نمایندگان شورای شهر

احیای هویت مذهبی 
مشهد را کلید بزنیم

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: افزایش ۳درصدی 
در  کشور  سراسر  با  همزمان  رانندگی  و  راهنمایی  جرایم 
خــراســان رضـــوی هــم اعــمــال شــده و در حــال اجــراســت.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی در گفت وگو با خبرنگار ما با 

بیان اینکه هر ساله جرایم راهنمایی و رانندگی بر مبنای 
تورم افزایش می یابد، افزود: سال گذشته این رقم 2درصد 
اعمال شده بود که امسال این رقم به ۳درصد افزایش پیدا 

کرده است...

ویژه نامه »انتخاب من« با هدف آشنایی مخاطبان روزنامه 
دوره  ششمین  نامزدهای  و  شهر  شــورای  جایگاه  با  قــدس 
به  مجله  این  منتشر شد.  مشهد  شــورای شهر  انتخابات 
قدس  تحریریه  همکاری  و  روزنامه  آگهی های  واحد  همت 
منتشر شده است. شما می توانید در این ویژه نامه عاوه بر 

مطالعه تاریخچه شورای شهر...

وجود  لحاظ  به  که  دلیل جایگاه خاصی  به  مشهد مقدس 
بارگاه منور حضرت رضا)ع( یافته و به عنوان پایتخت معنوی 
ایران اسامی شناخته می شود، همچون سایر شهرهای مهم 
مسلمانان چون مکه مکرمه، مدینه، نجف، کربا و... همواره 
مورد توجه و قضاوت نه تنها هموطنانمان که مردم مسلمان و 

غیرمسلمان سایر ...
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      صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر رأی شماره 139960306013002267 مورخ 1399/11/29 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی صادقی فرزند حسین در ششدانگ یکباب 
س��اختمان گاوداری و محوطه متصل به مساحت 4099/77 مترمربع قس��متی از پالک 1322 فرعی و تمامت پالک 1651 
فرعی از 120- اصلی واقع در اراضی دلوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری 
شده مع الواسطه از عباسعلی مرادی مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان  های فاقد سند رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1402150
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/27

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -  سیدضیاءالدین مهدوی شهری

ع 1
40
26
56

ف
/1
40
26
60

ف
/1
40
21
75

2722کد انتخاباتی:

ف
, 1
40
25
48

ف
/1
40
24
08

,ع
14
02
65
6

,ع
14
02
47
5



گفت وگو با رئیس اتحادیه بانوان خیاط مشهد

زیرساخت های مجازی ضرورت خیاطی امروز است 
سرور هادیان: خیاطی یکی از مشاغلی 
انتخاب  را  آن  بانوانی  بیشتر  که  است 
کنار  در  همزمان  بتوانند  کــه  می کنند 
خانواده و فرزندانشان کار کنند. اگرچه 
مشاغل  جــزو  خیاطی  هــنــوز  ایـــران  در 
خانگی به نظر می رسد اما در کشورهای 
مشاغل  جــزو  شغل  ایــن  یافته  توسعه 
تولیدی بسیار پردرآمد است. این روزها 
و  افــزایــش قیمت ها  تـــورم،  بــه  بــا توجه 
بیماری کرونا بسیاری از افراد شاغل در 
ایــن حرفه دچــار آسیب و زیــان زیــادی 

شدند. 

کاری پردغدغه اما بابرکت »
خیاط  بانوان  اتحادیه  رئیس  سراغ  به 
اگرچه  می گوید:  او  مـــی روم.  شهرمان 
ســخــتــی هــای  دارای  خــیــاطــی  شــغــل 
زیادی است اما پول آن بابرکت است. 
همیشه این کار دغدغه های خودش را 

دارد.
تــعــداد  خــصــوص  در  طهماسبی  ــرا  زهــ
واحد های پروانه دار و مشغول به کار این 
اتحادیه می گوید: در حال حاضر حدود 
3هزار پروانه کسب صادر شده و حدود 
200 پروانه نیز در دست اقدام است، اما 
700 واحد صنفی معتبر مشغول به کار 

داریم .
اتحادیه  می دهد:  توضیح  ادامــه  در  او 
یا  و  وام  اعــطــای  بــا  کـــرده اســت  سعی 
همه  در  توانمندسازی  مراکز  راه انــدازی 
بانوان  از  را  الزم  حمایت های  شــرایــط 
خیاط داشته باشد. برای مثال در سال 
98 و پیش از کرونا 13 واحد راه اندازی 
کرده ایم که در هر واحد بین پنج تا 40 
نفر مشغول به کار شده اند. در همین 
بولوارهای  در  واقع  ساینا  برج  در  سال 
 44 اتحادیه،  حمایت  با  قرنی  و  مجد 
ــزون، لــبــاس عـــروس،  ــ واحـــد صــنــفــی م
لباس و مانتوهای سنتی راه اندازی شد 
که قراردادها سه ساله بسته شد، مبلغ 
دریــافــت  رهــن  بـــرای  تــومــان  میلیون   3
ــود و فقط  بـ رایـــگـــان  اجــــاره  مــی شــد و 

هزینه شارژ دریافت می شد. 

کاهش سفارش لباس عروسی و »
لباس مجلسی

وی دربــاره افزایش قیمت ارز و تأثیر آن 
در  ــی دارد:  ــ مـ بــیــان  خیاطی  حــرفــه  روی 
ابتدای افزایش قیمت دالر برخالف سایر 
ــرا با  ــق گــرفــت زیـ مــشــاغــل، خیاطی رونـ
لباس های خارجی  واردات  افزایش دالر، 
و  یافت  افزایش قیمت کاهش  به دلیل 
مشتری خیاطان به همان نسبت افزایش 
زیادی پیدا کرد اما متأسفانه با افزایش 
بی رویه قیمت ها، ملزومات خیاطی مانند 
از طرفی  و  گــران شد  نیز  و...  نخ  دوک، 
کاهش  سبب  نیز  کرونا  بیماری  شیوع 
زیرا بیشتر مشتری های  سفارشات شد 
ــبــاس هــای  ــای ل ــده هـ ــنـ ــارش دهـ ــفـ ــا سـ مـ
روزهــا مراسم  ایــن  که  مجلسی هستند 
عروسی به دلیل کرونا برگزار نمی شود و 
گاهی لباس محضر و یا لباس های شومیز 

ساده سفارش داده می شود.
ــا تــوجــه به  وی خــاطــرنــشــان مـــی ســـازد: ب
شرایط فعلی اگر زیرساخت های اینترنتی 
و شبکه ای بیشتر شود، می توان در این 
شرایط باز هم به خوبی کار کرد. برای مثال 

خیاطانی داریم که دارای سایت هستند 
اعــالم آمادگی  و  کــار کنند  و می خواهند 
در  اینترنتی  زیرساخت های  اما  کرده اند 

روستا و برخی مناطق وجود ندارد.
ــوان خــیــاط مشهد  ــان رئــیــس اتــحــادیــه ب
در خــصــوص افــزایــش دســتــمــزدهــا نیز 
و  رکــود  دلیل  به  ما  در صنف  می گوید: 
و متقاضی  عــروســی  مــجــالــس  کــاهــش 
دستمزد ها  نــرخ  افزایش  دوز،  و  دوخــت 
همان  بــا  مــا  همکاران  و  نگرفته  صــورت 

دستمزدهای قدیم فعال هستند.
از دوران رکــود بیان  بــرون رفــت  بــرای  وی 
مــی دارد: در مشهد مجتمع های تجاری 
زیــادی ساخته شده اما در حال حاضر 
خالی هستند. از این رو در حال رایزنی 
اجــاره  اول  ســال  در  بتوانیم  تــا  هستیم 
کنیم  هماهنگ  رایــگــان  را  مغازه ها  ایــن 
نداشته  را  اجاره بها  پرداخت  نگرانی  تا 
باشند و با پرداخت وام های بدون بهره یا 

کم بهره کارشان را شروع کنند.
وی در ادامـــه اظــهــار مــــی دارد: از طرفی 
برخی ارگان ها مانند سپاه که لباس های 
فرم دارند یا بیمارستان ها می توانند برای 
دوخـــت ایــن لــبــاس هــا ســفــارشــات را به 
می توانیم  نیز  ما  و  بدهند  ما  همکاران 

دارنــد  آن هــا  که  فضاهایی  یا  از سوله ها 
استفاده کنیم.

قابلیت صادرات هنر دست دوزی »
شهرمان  خیاط  بــانــوان  اتحادیه  رئیس 
درباره پیشنهاد همکاری این اتحادیه به 
کانون بانوان اتاق بازرگانی نیز می گوید: در 
حال حاضر می توانیم با رایزنی های الزم 
در بحث صادرات نیز فعالیت هایی داشته 
باشیم و این در حالی است که برای مثال 
دستی  صنایع  کــارهــای  کــالت  شهر  در 
لــبــاس و دســت دوزی هــایــی  تزئین  بـــرای 
داریم که قابلیت صادرات دارد تا جایی 
که برخی دست دوزی ها پس از استفاده 
روی  استفاده  قابل  بارها  لباس  یک  در 
دارای  زیــرا  هست  نیز  دیگر  لباس های 
خــراب  و  اســت  خــوبــی  بسیار  کیفیت 
که  دســت دوزی هــایــی  حتی  نمی شوند. 
به 70 سال گذشته است هنوز  متعلق 
ــبــاس هــای جدید  ل در  اســتــفــاده  قــابــل 
است. همچنین بانوان هنرمندی داریم 
ــای سنتی،  ــت دوزی هـ کــه عـــالوه بــر دسـ
نقاشی روی لباس هم انجام می دهند و 
می توانیم این افراد را در بحث صادرات 

ساماندهی کنیم.

معاون ارشاد استان خبر داد

رکورد زنی خراسان رضوی
 در طرح بهارانه کتاب

ارشــاد  و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
اسالمی خراسان رضوی گفت: این استان در طرح ملی 
بهارانه فروش کتاب امسال عنوان پرفروش ترین استان 

را از آن خود کرد.
به گزارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
بهارانه  فصلی  طــرح  افـــزود:  تحفه گر  افشین  رضــوی 
کتاب همزمان با سراسر کشور از 17 خرداد ماه در 112 
کتاب فروشی استان آغاز شد و با دو روز تمدید، تا 2۵ 

خرداد ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این مدت ۵3 هزار جلد کتاب به ارزش 
2 میلیارد و ۵42 میلیون و 912 هزار و 84۶ تومان به فروش 
رفت که 13 درصد از فروش کلی کتاب در این طرح معادل 

22 میلیارد تومان در کل کشور را شامل می شود.
خراسان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  کل  اداره  معاون 
امسال  کتاب  فــروش  بهارانه  طــرح  در  رضــوی گفت: 
بــه خــریــد کتاب  یــارانــه  تــومــان  اســتــان 48۶ میلیون 
اختصاص یافت که از این میزان 4۶9 میلیون تومان 
مصرف شد و خراسان رضوی بیشترین سهم از یارانه 

خرید کتاب در کل کشور را داشت.

 ویژه نامه انتخاباتی روزنامه قدس 
درباره انتخابات شوراها 

»انتخاب من« منتشر شد
مخاطبان  آشنایی  هدف  با  من«  »انتخاب  ویژه نامه 
نامزدهای  و  شــورای شهر  جایگاه  با  قــدس  روزنــامــه 
ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد منتشر 
این مجله به همت واحد آگهی های روزنامه و  شد. 
شما  اســت.  شــده  منتشر  قــدس  تحریریه  همکاری 
می توانید در این ویژه نامه عالوه بر مطالعه تاریخچه 
شورای شهر در کشور و مشهد، با وظایف این نهاد 
و نقش مهم آن در زندگی روزمره زائران و مجاوران 
حریم رضوی آشنا شوید. معرفی اجمالی منتخبان 
و  آمــار  بیان  همچنین  و  مشهد  شــورای شهر  ادوار 
ارقامی از پنج انتخابات شوراها در مشهد طی سال 
77 تا 9۶ از دیگر موضوعاتی است که در این مجلد 
به آن پرداخته شده است. در پایان این ویژه نامه نیز 
اسامی کامل نامزدهای انتخابات شورای شهر مشهد 
لیست های  برخی  همراه  به  آن هــا  انتخاباتی  کد  و 
در  نامزدهای حاضر  از  تعدادی  معرفی  و  انتخاباتی 

قالب آگهی ارائه شده است.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پنجشنبه 27 خرداد 1400
    6 ذی القعده 1442   17 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9554 ویژه نامه 3933 

ط
/1
40
17
80

باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

تک، خاور، نیسان
تخفیف ویژه مستاجران و 
ارگانهای دولتی  »حافظی«

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
/1
40
18
97

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
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، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

زمین 1000 متر 
شاهنامه سند ملکی 

امتیازات کامل 

از 350 تا 750 میلیون

امکان ساخت و دیوار کشی 

09029219354

ح
/1
40
25
93

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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
/1
40
09
47

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

دزدگیر/ سیستم هاینقاشی و کاغذ دیواری
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

گازرسانیآسانسور

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/1
40
16
03

ط
/1
40
09
48

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 

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

پ
/9
90
33
14

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
14
18

نخستین »جایزه عکس سال 
مطبوعاتی خراسان« برگزار می شود

سیدهادی فیاضی، رئیس شورای سیاست گذاری نخستین 
بــرای  »جــایــزه عکس ســال مطبوعاتی خــراســان« گفت: 
نخستین بار جایزه عکس سال مطبوعاتی خراسان توسط 
مؤسسه شهرآرا و با همراهی معاونت فرهنگی  اجتماعی 
شهرداری مشهد برگزار می شود. برگزارکنندگان این جایزه 
با هدف ایجاد پویایی و ارتقای سطح عکاسی مطبوعاتی، از 
همه عکاسان مطبوعاتی و آزاد ایران دعوت می کند تا آثار 
خود را که در جغرافیای خراسان )رضوی، شمالی، جنوبی( 
عکاسی شده است، مطابق با موضوعات و بندهای فراخوان 

به دبیرخانه ارسال کنند.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا با بیان اینکه این رویداد در 
۶ بخش اصلی »مسائل معاصر«، »محیط زیست«، »اخبار«، 
» پروژه های بلندمدت«، »پرتره« و »ورزشــی« و یک بخش 
جنبی »جایزه شهردار مشهد« برگزار می شود گفت: شرکت 
در این مسابقه رایگان است و همه عکاسان ایرانی صرف  نظر 
از اینکه عکاس رسمی یک رسانه باشند یا نباشند و آثارشان 
در رسانه منتشر شده باشد یا نباشد، در صورتی که آثارشان با 
رویکردها و استانداردهای عکاسی مطبوعاتی همخوانی داشته 

باشد، مجاز به شرکت در این مسابقه هستند. 
فیاضی اشاره کرد به  دلیل اینکه در حوزه عکاسی مطبوعاتی 
استان های خراسان تاکنون جایزه رسمی وجود نداشته است، 
ــداد تصمیم به جمع آوری  در سال نخست برگزاری این روی
آثار ارسالی در سه سال گذشته گرفته شده است؛ بنابراین 
عکاسان می توانند آثاری را که از فروردین1397 تا اسفند1399 
ثبت کرده اند در مسابقه شرکت دهند. این تصمیم فقط برای 
این دوره از مسابقه است و در دوره هــای بعد فقط آثار سال 

گذشته اش پذیرش می شود.
به گفته مدیر مسئول روزنامه شهرآرا جوایز این مسابقه 
بدین شرح است: جایزه » تک عکس« سال: ۶میلیون تومان، 
جایزه »مجموعه  عکس« سال: ۶میلیون تومان، حق التصویر 
مجموع آثار منتخب در رده بندی: 22میلیون تومان و جایزه 

ویژه شهردار مشهد: 4میلیون تومان.
عالقه مندان می توانند برای شرکت در نخستین مسابقه جایزه 
عکس سال مطبوعاتی خراسان آثار خود را با رعایت نکات 
مندرج در »فرم  شرکت در مسابقه« به نشانی الکترونیکی 
نیز  و  کنند  ارســال   khorasanpressphoto@gmail.com
برای آگاهی از تبصره های این رویداد به وب سایت مسابقه: 
www.photoshahr.ir مراجعه کنند و یا با تلفن دبیرخانه: 
37288881-0۵1 داخلی 224 و شماره تماس 0922۶292801 

ارتباط برقرار کنند. 
آخرین مهلت ارسال آثار20 تیر 1400 است و مراسم اختتامیه 

17 مرداد 1400 همزمان با روز خبرنگار برگزار خواهد شد.



خبرخبر روی خط خبرروی خط خبر
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی:

افزایش 3درصدی جرایم رانندگی 
در حال اجراست

توحیدی: رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: 
افزایش 3درصدی جرایم راهنمایی و رانندگی همزمان 
با سراسر کشور در خراسان رضوی هم اعمال شده و 

در حال اجراست.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی در گفت وگو با خبرنگار ما 
با بیان اینکه هر ساله جرایم راهنمایی و رانندگی بر 
مبنای تورم افزایش می یابد، افزود: سال گذشته این 
رقم 2درصــد اعمال شده بود که امسال این رقم به 

3درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با رد این شایعه که افزایش 3درصدی جریمه به 
واریز  بهزیستی  حساب  به  و  دارد  تعلق  بهزیستی 
می شود، عنوان کرد: این مبلغ جریمه برای ۱۷۴ تخلف 
و کد جریمه اعمال و تمامی جرایم به خزانه دولت 
واریز می شود و مستقیم به حساب ارگان و سازمان 
خاصی واریز نمی شود، بلکه در دولت تصمیم گیری 

می شود که چه مبلغی به چه سازمانی داده شود.
وی در خصوص محدودیت های تردد شبانه از ساعت 
22 تا 3صبح و اینکه آیا این محدودیت ها برداشته 
شده است یا خیر نیز اظهار کرد: این محدودیت ها 
همچنان به قوت خود باقی است و دوربین های سطح 
شهر تخلفات را ثبت می کنند و مردم هم باید نسبت 

به این موضوع آگاه بوده و رعایت کنند.
تــردد در  اینکه در روزهــای گذشته  وی در خصوص 
سطح شهر و از ساعت 22 به بعد بسیار زیاد شده 
تا  ابتدایی شب  از ساعت های  هم  ترافیک  و حجم 
حال  در  گفت:  اســت،  یافته  افــزایــش  شــب  انتهای 
حاضر بحث تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و از 
طرفی همزمانی آن با دهه کرامت شرایط ویژه ای را در 
کشور و استان به وجود آورده و ترددها را تا حدودی 
افزایش داده است و این موضوع به این معنی نیست 
که پلیس ممنوعیت ها را لغو کرده است، بلکه با توجه 
وضعیت  کرونایی  لحاظ  به  مشهد  شهر  اینکه  به 
قوت  به  همچنان  تردد  محدودیت های  دارد  نارنجی 
خود باقی است و تا بازگشت به حالت عادی ادامه دار 

خواهد بود.
این  در  عدم سخت گیری  کــرد:  عنوان  وی همچنین 
روزها دالیل خاص خودش را دارد، اما پس از برگزاری 
آینده محدودیت های تردد  اول هفته  از  و  انتخابات 
افــزوده  به روال قبل برخواهد گشت و بر شدت آن 

خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خبر داد

تشکیل چهار پرونده تخلف 
انتخاباتی در خراسان شمالی

انتخاباتی  تــخــلــفــات  و  جــرایــم  از  پیشگیری  ســتــاد 
خراسان شمالی ۴۰ گزارش تخلف انتخاباتی دریافت کرد.

نشست  در  خراسان شمالی  دادگستری  کل  رئیس 
انتخاباتی  تخلفات  و  جــرایــم  از  پیشگیری  ســتــاد 
تخلف  گــزارش   ۴۰ دنبال  به  گفت:  خراسان شمالی 
انتخاباتی  رصد  کمیته  به  نفر   ۱2 رسیده  انتخاباتی 

دعوت شدند و برای چهار نفر پرونده تشکیل شد.
به گزارش صدا وسیما، حجت االسالم جعفری شرایط  
فضای مجازی را برای ایجاد شور انتخاباتی در استان 
مطلوب ارزیابی کرد و افزود: چنانچه در فضای مجازی 
به فردی افترا و توهین شده یا به سالمت انتخابات 
خواهد  صــورت  قانونی  بــرخــورد  شــود،  وارد  خدشه 

گرفت.
وی گفت: همه تمهیدات و امکانات الزم برای برگزاری 
و  مهیاست  استان  مــردم  پرشور  و  سالم  انتخابات 
برگزاری  برای  دیگران  و  نظارتی  و  اجرایی  نیروی های 

انتخاباتی سالم آماده هستند.

دستگیری عامالن کالهبرداری 
۱۶میلیاردی 

چهار  دستگیری  از  خراسان شمالی  فرمانده انتظامی 
ریال  و 3۵۷میلیون  ۱۶میلیارد  با  حرفه ای  کالهبردار 

کالهبرداری در استان خبر داد.
ــری زاده، فــرمــانــده انــتــظــامــی  ــهـ ــطـ ســـــردار ســعــیــد مـ
پی  در  گفت:  خبرنگاران  باشگاه  به  خراسان شمالی 
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی 
ــارت بــه کـــارت، فــروش  ــروش ملک، ک تحت عــنــوان ف
لوازم خانگی و جعل سند، از آنان کالهبرداری کرده اند، 
پلیس  کارآگاهان  کــار  دستور  در  موضوع  بالفاصله 

آگاهی استان قرار گرفت.
سردار مطهری زاده افزود: در چند عملیات غافلگیرانه 
چهار کالهبردار حرفه ای دستگیر و به مقر انتظامی 

منتقل شدند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه متهمان 
به  کالهبرداری  ۱۶فقره  به  شــده  انجام  تحقیقات  در 
ارزش ۱۶میلیارد و 3۵۷میلیون ریال اعتراف کردند، اظهار 
رابطه ۱۹شاکی شناسایی شدند. سردار  این  در  کرد: 
مطهری زاده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رمضانی،  محمدرضا  رحــمــانــی:  عقیل 
مــدیــرعــامــل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی برق 
از  بــیــش  پــی کــشــف  مشهد گــفــت: در 
جریمه ای  ماینر،  دستگاه  ــزارو۵۰۰  ــ 3هـ
صادر  متخلفان  بــرای  تومانی  ۹میلیارد 

شده است.
از ســال جاری  مــاه گذشته  در یکی، دو 
ــرق،  ــه قــطــعــی هــای مــکــرر ب ــا تــوجــه ب و ب
همزمان با دستور دادستان مرکز استان 
خراسان رضوی، برخورد با مزارع استخراج 
رمزارز شدت گرفت و براساس اطالعات 
واصله تا امروز چندهزار ماینر از سطح 
جــمــع آوری  آن  حــوالــی  و  شــهــر مشهد 
با این ماجرا که در  شده است. برخورد 
را  برق شهری  توزیع  اول شبکه  مرحله 
دچار کمبود می کند این پرسش را برای 
افکارعمومی ایجاد کرده که جمع آوری و 
برخورد قانونی با دارندگان ماینرهایی که 
امری  کشورشده  وارد  قاچاق  صــورت  به 
افـــرادی که  امــا  بسیار پسندیده اســت، 
به شبکه توزیع برق آسیب وارد کرده اند 
نباید فقط مزارع رمزارز آن ها جمع آوری 
شود بلکه باید به دلیل استفاده غیرمجاز 
از شبکه  قانونی  و بدون اخذ مجوزهای 

برق، مورد برخورد قاطع قرار بگیرند.
بررسی های خبرنگار ما حاکی از آن بود 
که حین کشف و برخورد با متخلفان در 
این حوزه قسمتی از تخلف در دستگاه 
قاچاق  حوزه  می شود،  رسیدگی  قضایی 
کاال را تعزیرات حکومتی پیگیری کرده و 
اختیار شرکت  جریمه متخلفان هم در 

توزیع برق مشهد قرار دارد.
از همین رو به سراغ مدیرعامل شرکت 
ــرق مــشــهــد رفــتــیــم که  تــوزیــع نــیــروی بـ
این  بــه  پــاســخ  در  رمــضــانــی  محمدرضا 
در  متخلفان  بــا  بــرخــورد شما  کــه  نکته 
حوزه استفاده غیرمجاز از ماینرها به چه 
صورت خواهد بود، بیان کرد: از زمانی که 
برای جمع آوری ماینرها وارد عمل شده ایم 
استخراج  ۷۰۰دستگاه  3هـــزارو  از  بیش 
رمــزارز را از سطح شهر و محدوده آن با 
تالش کارشناسان این حوزه شناسایی و 

جمع آوری کرده ایم.
توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ادامه  مشهد  برق  نیروی 
دســتــگــاه هــا  بــرخــی  داد: 
ــای  ــ ــدهـ ــ واحـ داخـــــــل  از 
شده اند  کشف  صنعتی 
قاطع  جریمه های  بــا  کــه 
این  عــامــالن  بــا  قانونی  و 

اقدام برخورد کرده ایم.

وصول یک میلیارد »
تومان از جریمه ها

به  رمــضــانــی  محمدرضا 
جریمه های  ریالی  میزان 
صـــــــادره بــــــرای عـــامـــالن 
نصب و راه انـــدازی مزارع 

اشــاره ای  هم  ــزارز  رم استخراج  غیرمجاز 
کــرده و در ایــن بــاره بیان کــرد: تا به این 
لحظه و در مجموع مالکان 3هزارو ۷۰۰ 
تومان جریمه  میلیارد  را حدود ۹  ماینر 

کرده ایم.
پیگیری های  افـــراد،  ایــن  جریمه  از  پس 
رقم مذکور وصول  تا  گرفته  الزم صورت 
شــود که تا به امــروز حــدود یک میلیارد 
کرده ایم.  اخذ  متخلفان  از  را  آن  تومان 

همچنین برخی افــراد که 
متخلف شناخته شده اند 
پرداخت  جریمه  باید  و 
برق  شرکت  از  می کردند 
مشهد مهلتی خواستند 
ــا جـــریـــمـــه صـــــــادره را  ــ ت
بپردازند. در این راستا هم 
با آن ها همکاری شده اما 
از  میزان جریمه  ازای  در 
افراد چک دریافت شده 

است.
توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق مشهد بیان کرد: در 
این میان افرادی هستند 
کــه در مــقــابــل پــرداخــت 
جریمه مقاومت می کنند 
که موضوع را به دستگاه قضایی منعکس 
خواهیم کرد. در این زمینه از دادستانی 
مرکز اســتــان درخــواســت کــرده ایــم بــرای 
را  ــژه ای  ویـ ایــن جریمه ها شعبه  وصــول 
تــا ســریــع تــر جریمه ها  کــنــد  مــشــخــص 

وصول شوند.
رمضانی در مورد معیار نحوه محاسبه 
جــریــمــه خــاطــیــان هــم گــفــت: حساب 
ــا هزینه  ب ــراد  ــ اف ایـــن  و کــتــاب جــریــمــه 

بــرق صــادراتــی )یــک هــزارو ۶۵۰تــومــان( 
افــراد  جــریــمــه  شــد.  خــواهــد  محاسبه 
از  استفاده  دوره  و  زمــان  براساس  هم 
محاسبه  رمزارز  استخراج  دستگاه های 
محل  در  مصرف  تغییرات  که  می شود 
این  شناسایی  شیوه های  از  یکی  هــم 

دوره است.

پرداخت پاداش به اطالع دهندگان »
محل استقرار ماینرها

شهروندان  کـــرد:  تصریح  پــایــان  در  وی 
اگر در این مسیر اطالعاتی از محل های 
نصب دستگاه های استخراج رمزارز دارند 
می توانند از طریق حراست شرکت توزیع 
منعکس  را  موضوع  مشهد  برق  نیروی 
کرده و تا سقف 2۰میلیون تومان پاداش 
بگیرند. هویت دریافت کننده پاداش هم 
آن  از  هیچ کس  و  بــوده  محرمانه  کــامــالً 

مطلع نخواهد شد.
شیوه  همین  بــه  کــه  ــوارد  ــ م از  یکی  در 
پاداشی  شــد،  منعکس  ما  به  اطالعاتی 
حدود ۴میلیون و 2۰۰هزارتومان پرداخت 
شد. بیشتر ماینرهایی که تا امروز کشف 
کارشناسان  فنی  اقدام های  توسط  شده 

شرکت برق بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد خبر داد

صدور 9 میلیارد تومان جریمه ماینری
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شهروندان اگر در 
این مسیر اطالعاتی 
از محل های نصب 

دستگاه های استخراج 
رمزارز دارند می توانند 

از طریق حراست 
شرکت توزیع نیروی 
برق مشهد موضوع را 

منعکس کرده و تا سقف 
20میلیون تومان پاداش 

بگیرند

بــرشبــرش

پنجشنبه 27 خرداد 1400
    6 ذی القعده 1442   17 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9554 ویژه نامه 3933 
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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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
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69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
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40
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

راننده
 مینی بوس 
به تعدادی راننده

 با متام مدارک از جمله 

کارت هوشمند

 دفترچه ثبت ساعت 

و جتربه کار با 

مینی بوس نیاز مندیم 

09155035364

ح
/1

40
26

32

به چند کارگر ماهر و مجرب 

به کار گاوداری شیری          
و راننده تراکتور بیل دار 
با حقوق عالی نیاز مندیم. 

09151104505
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
خرید ضایعات

کارتن، آهن، پالستیک
09155234752 خاکشور
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ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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40
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

راننده

کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات

ط
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40
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72

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد فرخنده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2300
 به نشانی:  بولوار شهید قانع بین 30 و 32 امالک 

جوین
مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
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: 09151021899
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283
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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

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

راننده
 مینی بوس 
به تعدادی راننده

 با متام مدارک از جمله 

کارت هوشمند

 دفترچه ثبت ساعت 

و جتربه کار با 

مینی بوس نیاز مندیم 

09155035364

ح
/1

40
26

32

به چند کارگر ماهر و مجرب 

به کار گاوداری شیری          
و راننده تراکتور بیل دار 
با حقوق عالی نیاز مندیم. 

09151104505

ح
/1

40
24

18

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
خرید ضایعات

کارتن، آهن، پالستیک
09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

ط
/1

40
14

19

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

راننده

کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1

40
09

72

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد فرخنده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2300
 به نشانی:  بولوار شهید قانع بین 30 و 32 امالک 

جوین
مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
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: 09151021899
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

02
68

2

ط
/9

90
15

30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9

91
17

41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1

40
09

71

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

17

ط
/1

40
09

69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/1

40
09

70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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خراسان  نــام   – ترکی  پنج   – پوستی  کاغذ   .۱  
بخش هایی  به  آن  تزریق  اشکانیان2.  دوره  در 
ــا هـــدف ایــجــاد زیــبــایــی مصنوعی  از صـــورت ب
انجام می شود – از موآراها 3. صف – چندین 
دنبال سوزن می رود   – مرواریدها  به معنی  در 
کــجــاســت؟ ۴. خــوگــرفــتــن  رطـــوبـــت –  بـــوی   –
ــرانـــداز – کــاشــت نــهــال ۵. غــده  – بــطــن – زیـ
دروازه  نگهبان   – بدن  روی  رشد کننده  گوشتی 
مخفی   - شب قبل   – همسایه   .۶ بــن مــایــه   – 
ابـــــــراهـــــــیـــــــم)ع(-  حـــــضـــــرت  زادگــــــــــــــاه   .۷
ــی  ــای ــمــی شــی ــنـــصـــر  عـ  – چــــــــادر   – ــتـــی   هـــسـ
از چهره  نــقــاشــی  و غــم –  . شــریــک غــصــه   8 
۹. عدد نخست – شاخه ای از موسیقی فرنگی ها 
اشرافی  لقب   .۱۰ نجیب  حــیــوان   – بــازرگــان   –
اروپایی – معدن – خوراکی مجردی   ۱۱. مجموعه 
نرم افزاری پرکاربرد شرکت مایکروسافت – بیماری 
آسیا  جنوب شرق  در  دینی  سیاهرگ  ها-   تــورم 
۱2. پرچم – ابزار صید – جزئی اندک از چیزی 
- مزمار ۱3. مساوی – دهان پرنده – تکیه دادن – 
مزد ساختمانی - چهره ۱۴. پایتخت سیمی شکل 
 – عـــنـــوان طــبــیــب مــخــصــوص دربـــــار فــراعــنــه 
۱۵. قهرمان استرالیایی شنای جهان که بیشترین 
مدال تاریخ المپیک این کشور را از آن خود کرده 

– زیرپامانده – میوه تازه رس

8117zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا ی ن ه ه ا ی ر و ب ر و   ا پ
 2 ل و ا   ا ف ق ی   ا ب ز ر و ر
 3 ک ر د ا ر   ه س ت ه   ن ا ر و
 4   و ا ه م ه   ک ا ن ت   س د ر
 5 ف   ن ر و د ا   ف ر ا س ت   د
 6 ا ن ی   ن ر م ا ل   ن ر   ا ه
 7 ک ا   م ی ر ا ل   ز ن ب ی ل  
 8 س م ا ق   ف ر م ا ن   ن د ب ه
 9   ز ر د ش ت   ا م د ا د   و ا

 10 ا د   و د   ا ن ی ا ب   ا م ل
 11 س   ف ر ا ه م   ن ن گ ی ن   ه
 12 ن ب ی   د ل ا ر   ی و ل ا ف  
 13 و ا ل ا   ا ج ا ق   ش ه ر ی ه
 14 ک ل ا س ی ک   ک و ی ت   ش ا ل
 15 ر ه   ا س ت ع د ا د   ف ی ت و

 

روی  بــر  کــه  پزشکی  مطالعات  انـــواع  از   .۱ 
جمعیت های انسانی انجام می شود و کاربرد 
مهم آن در مطالعه اثرات داروها و شیوه های 
درمانی جدید است 2. مبارز – ماده معطری 
ــه آن آغــشــتــه می کنند   کــه بـــدن مــیــت را ب
پـــرکـــار صــــورت – جـــرم متحرک  3. عــضــو 
آسمانی که از خود نور ندارد – نفاق – شهر 
 – حلوا  نوعی   – زمین  غــذای  جشنواره ۴. 
بــاد ۵. مــزه ای  آتش پرست – واحــد سرعت 
استان  در  شــهــری   – بعضی ها  صـــورت  در 
هرمزگان - زورگویی ۶. رمزمیله - فاصله میان 
دو جزء دیوار - آزاد - می دهند تا گرفتارکنند 
سهل انگار 8.   – پذیرفته نشده   – تردید   .۷

صحنه نمایش – از افعال ربطی – ساز تیره 
– فلز سرچشمه ۹. پستاندار پرنده ساکن غار 
– قندسفید- پهلوان ۱۰. مایع دباغی – رود 
 اروپایی – مرکز استان البرز – به ازای هر نفر 
۱۱. زمین لغزه – گلی زیبا و نامی دخترانه – بدگویی 
 ادبی ۱2. مدح – لجام – تیر پیکان دار - قرض 
ثــروت – مرحوم  ناله – کشور  ۱3. ســـودای 
خسروشکیبایی با درخشش در این فیلم به 
 سینمای ایــران معرفی شد - خدای درویش 
۱۴. نوعی نانولوله که قطری در حد نانومتر 
ــه داران ارشــد ارتــش  ــ دارد– لقبی بــرای درجـ
۱۵. عارف و شاعر ایرانی قرن چهار و پنج که 

آرامگاهش در مهنه ترکمنستان واقع شده
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عـمـودیافــقــی

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم با ما تماس بگیرید



با انتخاب هوشمندانه نمایندگان شورای شهر

احیای هویت مذهبی مشهد را کلید بزنیم
دلیل  بــه  مقدس  مشهد  مــقــدم:  کاهانی  مهدی 
منور  بــارگــاه  وجـــود  لحاظ  بــه  کــه  جایگاه خاصی 
حضرت رضا)ع( یافته و به عنوان پایتخت معنوی 
سایر  همچون  مــی شــود،  شناخته  اسالمی  ایـــران 
شهرهای مهم مسلمانان چون مکه مکرمه، مدینه، 
نجف، کربال و... همواره مورد توجه و قضاوت نه تنها 
هموطنانمان که مردم مسلمان و غیرمسلمان سایر 

کشورهای دنیا بوده است. 
در حالی دومین کالنشهر کشور از دیرباز به عنوان 
ویترین عملکرد مسئوالن و دولتمردان مطرح بوده 
و کارنامه مسئوالن بومی و مدیریت کالن کشور در 
ارتباط با این شهر زیر ذره بین دوست و دشمن قرار 
داشته و مورد ارزیابی و مالک قضاوت در زمینه 
بــوده است  موفقیت یا ناکامی مدیریت اسالمی 
که متأسفانه در ادوار مختلف کم کاری های فراوانی 
در حوزه رسیدگی به مسائل و نیازمندی های این 

کالنشهر را شاهد بوده ایم.
رسانده  به جایی  را  کار  و سوءمدیریت ها  کم کاری 
که کاستی ها، مشکالت و نیازهای امــروز مشهد 
بسیار بیشتر از هر مقطع زمانی در گذشته باشد. 

این در حالی است که مردم مشهد به امید بهبود 
اوضاع و شرایط، طی دهه های گذشته تاکنون به 
نهادهای  نمایندگانی شایسته در  انتخاب  دنبال 
آن ها  تا شاید  بوده اند  و محلی  ملی  قانون گذاری 
با محقق کردن شعارهای خود، دردی از آالم این 
شهر کاسته و مجاوران امام هشتم)ع( را در برابر 

میهمانان حضرتش سربلند گردانند.
متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است و نه تنها 
زمینه های پذیرایی درخور شأن از زائران مهیا نشده 
میزبانی  هزینه های  بار  زیر  نیز  مجاوران  کمر  که 
هرروز خم تر از قبل شده و مشهدالرضا به جایگاه 

ملی و فراملی اش حتی نزدیک هم نشده است.
امام  مطهر  حرم  پیرامون  تاریخی  بافت  تخریب 
رضــا)ع( که به بهانه توسعه و بهسازی، از اوایل 
دهــه۵۰ آغــاز و در طول زمــان، به ساخت بناهای 
مدرن و بلندمرتبه منجر شده؛ تا جایی پیش رفته 
که امــروزه عالوه بر تخریب ده ها بنای فرهنگی و 
تاریخی اطــراف حرم مطهر، اصالت و ارزش هــای 
ایرانی، اسالمی مبلمان شهری مشهدالرضا نیز از 

بین رفته است.

ابــتــدا مـــورد انتقاد  اتــفــاق هرچند از هــمــان  ــن  ای
دغدغه مندان، کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، 
دیــن، هنر،  بزرگان حــوزه  و  معماری و شهرسازی 
در سطوح  بسیاری  دلــســوزان  و  تاریخ  و  فرهنگ 
مختلف اجتماعی و حکومتی قرار داشته است، اما 
به ویژه از دهه 8۰ شمسی، تخریب حداکثری، محور 
عملیاتی مجریان طرح نوسازی بافت پیرامونی حرم 
مطهر شد و با اجرای آن، بدون توجه به ضوابط و 
مصوبات باالدستی، بخش مهمی از میراث ملموس 
)بناها و مسیرهای تاریخی( و ناملموس)آیین ها و 
روابــط اجتماعی( نابود و محالت تاریخی هسته 
و  تجاری، هتل ها  مــدرن  برج های  با  مرکزی شهر 
ساختمان های بلندمرتبه جایگزین شد. درحالی که 
محیطی،  بهسازی  با  می توانست  کالنشهر  ایــن 
به عنوان نماد یک شهر تاریخی اسالمی شیعی 
ــران شــهــری بــدون  ــود، امــا بــرخــی مــدی معرفی شـ
توجه به این الزامات، به اقدام های سوداگرانه خود 
پرداخته و تمامی موازین قانونی و شرعی را زیر پا 

گذاشتند.
با شعار  همواره  که  نیز  مــردم  نمایندگان   بیشتر 

رفع  و  مشهد  مذهبی  جایگاه  توسعه  و  حفظ 
نیازهای زائران و مجاوران بر کرسی شورای اسالمی 
شهر تکیه زدنــد، عالوه بر سکوت و گاه همراهی 
با این جریان سوداگری، ضد هویت مذهبی شهر 
بدعهدی های  و  بی مهری  برابر  در  و  کردند  عمل 
دولت نیز عملکرد قابل قبولی نداشته و جز معدود 
دلسوزانی که صدایشان به جایی نمی رسید، عمدتاً 

انفعال را پیشه خود ساخته بودند.
وجهه  از  ــری  اثـ کمتر  ــروز  امــ کــه  شــد  آن  نتیجه 
کالنشهر  ایــن  در  مشهدالرضا  مذهبی  و  زیارتی 
از  تومان  میلیاردها  اما  مقابل  در  یافت؛  می توان 
پول بیت المال برای مدرن سازی این شهر براساس 
الگوهای غربی هزینه شد و بسیاری تالش کردند 
تا هرچه بیشتر گردشگری زیــارت را در پایتخت 
معنوی ایران کمرنگ جلوه داده و دومین کالنشهر 
دیگر  مــدد جاذبه های  به  را  اســالم  زیارتی جهان 

توریستی، مسافر پذیر کنند.
این در حالی است که بیشتر کشورهای مسلمان 
شهرهای  جاذبه  و  ظرفیت  از  استفاده  با  جهان 
آسایش  زمینه های  آوردن  فراهم  و  خــود  مذهبی 

و رفاه هرچه بیشتر زائران در این شهرها، نه تنها 
به  و  کــرده  فراهم  را  زائـــران  و  رضایت شهروندان 
درآمدهای هنگفت و پایدار دست  یافته اند که در 

سطح جهانی نیز آبرویی برای خویش خریده اند.
کالم آخر اینکه تغییر رویه گذشته و التیام زخم هایی 
که بر پیکر مشهدالرضا ایجاد شده است، تنها با عزم 
و اراده ای سیاسی امکان پذیر خواهد بود و تردیدی 
نیست که پیگیری، تالش و عزم جزم اعضای شورای 
اسالمی شهر مشهد، زمینه تحقق این مطالبه بحق 
دلسوزان و عالقه مندان به اهل بیت)ع( و فرهنگ 

ایرانی، اسالمی را فراهم می سازد.

بــه همین خــاطــر تــک تــک شــهــرونــدان مشهدی 
وظیفه دارند با مطالعه و نگاهی دقیق به برنامه ها، 
توانمندی و اهداف نامزدهای ششمین دوره شورای 
انتخاب  نمایندگی  بــه  را  ــرادی  افـ اســالمــی شهر، 
کنند که جدا از جناح بندی های سیاسی، حزبی و 
جناحی، تنها دغدغه شان تقویت وجهه فرهنگی و 
مذهبی این شهر ملی و فراملی باشد و بخواهند و 
بتوانند با تمام وجود در راستای احقاق حق و گرفتن 
سهم واقعی مشهد از اعتبارات دولتی پای کار آمده 
و دلسوزانه برای احیای هویت ازدست رفته پایتخت 

معنوی ایران تالش کنند.
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کــاهــانــی: مــتــخــصــص نـــبـــودن بــیــشــتــر اعــضــای 
جلب  در  ناتوانی  روستایی،  اسالمی  شــوراهــای 
مشارکت و اعتماد همگانی، تعامل با اداره  هــا و 
انگیزه  نداشتن  و خدماتی،  اجرایی  دستگاه های 
نیز عملکرد  و  پیگیری مسائل و حل مشکالت 
منفعت طلبانه و سلیقه ای، از اصلی ترین موانع 
توسعه  در  روســتــا  اســالمــی  موفقیت شــوراهــای 
مطالبات  و  نیازها  بــه  پاسخگویی  و  ــادانــی  آب و 

روستاییان است.
توجه  با  اساسی  قانون  که  است  حالی  در  این 
فرايند  در  هــمــه جــانــبــه  مــشــارکــت  اهــمــيــت  ــه  ب
تمامی  جدی  حضور  بر  تأکید  و  پايدار  توسعه 
تشکیل  خــودشــان،  سرنوشت  تعيين  در  مــردم 
این  تا  کــرده اســت  را تجویز  شــوراهــای اسالمی 
ضمن  بتوانند  محلی  مديران  به عنوان  شوراها 
با  محلی،  امکانات  و  افکار  گرفتن  مشارکت  به 

دولتی،  مديريت  هدايت  و  حمايت  هماهنگی، 
پلکان رشد و توسعه را يکی پس از ديگری طی 

کنند.
انتخابات  برگزاری  تا  زیادی  فرصت  درعین حال 
و  اســـالمـــی شــهــر  ــای  ــوراهــ شــشــمــیــن دوره شــ
مــتــأســفــانــه در خیلی  و  نــمــانــده  بــاقــی  ــا  روســت
از روســتــاهــای مــا بــه دلیل مــعــدود بــودن افــراد 
انتخاب  دایــره  واجد شرایط عضویت در شــورا، 
به شدت محدود شده است؛ از طرفی به خاطر 
افراد  فقط  و عشیره ای،  قومی  و  فرهنگی  بافت 
مشخصی در دوره های مختلف، فرصت تصدی 
کرسی نمایندگی را پیدا می کنند، اما روستاییان 
گزینه  بهترین  رو،  پیش  ساعت  چند  در  باید 

این  در  خود  نمایندگی  بــرای  نامزدها  بین  از  را 
نهادهای مردمی محلی انتخاب کنند.

اعضای  انتخاب  در  می کنیم  توصیه  بنابراین 
مسئله ای،  هر  از  پیش  روستا  اسالمی  شــورای 
مصلحت عمومی اهالی، توسعه و آبادانی روستا 
را مدنظر قرار دهید و توجه داشته باشید افرادی 
را  مــردم  نمایندگی  کرسی  تصدی  شایستگی 
منافع  و  بــوده  روستا  بانفوذ  ــراد  اف از  که  ــد  دارن
دخالت  خــود  تصمیمات  در  را  قومی  و  فــردی 
چشم  یک  به  را  همه  به اصطالح  و  نمی دهند 

می بینند. 
ــواد عــمــومــی - که  ــالوه بـــر ســ ــ ــدون تـــردیـــد ع ــ ب
شورای  اعضای  انتخاب  در  مهمی  شرط  قانوناً 

اســالمــی روســتــا بــه حــســاب نــمــی آیــد- داشتن 
ویژگی های  اصلی ترین  از  نیز  تخصصی  ســواد 
شــورای  اعضای  چراکه  شــوراســت،  در  عضویت 
و اشــراف به مسائل  باید ضمن آشنایی  روستا 
اهالی  مبتالبه  دامــداری، مشکالت  و  کشاورزی 
را نیز به خوبی درک کرده و برای رفع آن ایده و 
باشند. مسائلی  کارشناسانه داشته  راهکارهای 
ــدزا،  ــ ــون کـــم آبـــی، طـــرح هـــای تــوســعــه و درآمـ چـ
بهداشت عمومی، مشکالت فرهنگی، اجتماعی 
و حتی سیاسی که نداشتن سواد تخصصی در 
هر یک از این موارد می تواند مانع بزرگی بر سر 
راه توسعه و آبادانی روستا و تأمین آسایش، رفاه 

و معیشت روستاییان باشد.

توان،  باید  روستا  اعضای شــورای  دیگر  از سوی 
نهادهای  با  تعامل  و  چانه زنی  درایــت  و  قــدرت 
دولتی، عمومی و خدماتی به منظور رفع نیازهای 

روستا و ساکنانش را داشته باشند. 
همچنین اعضای شورا چون در جایگاه مدیریت 
از  بـــرخـــورداری  ضمن  باید  نشسته اند،  روســتــا 
اعتماد عمومی و صالحیت میانجی گری و حل 
دعاوی اهالی، همت و توان الزم را برای شناسایی 
ظرفیت های توسعه روستا و ایجاد درآمد پایدار 
برای روستاییان داشته باشند و بتوانند مشارکت 
و  ایــن راســتــا حمایت  را در  عــمــوم روســتــایــیــان 
اجرایی  و  دولتی  نهادهای  از  را  الزم  مجوزهای 

کسب کنند.

از  ــه  دهـ دو  از  بــیــش  گــذشــت  تــردیــد  بـــدون 
ــای اســالمــی در روســتــاهــا،  ــوراهـ فــعــالــیــت شـ
قرار  اختیارمان  در  را  ارزشمندی  تجربه های 
افــراد  عملکرد  ســوابــق  بــه  نگاهی  بــا  تــا  داده 
شــورای  موفقیت های  و  ناکامی  دالیــل  نیز  و 
را  انتخاب  بهترین  گذشته،  ادوار  در  روستا 
سکونتمان  محل  آبادانی  و  توسعه  به منظور 
معیشت  رفـــاه،  زنــدگــی،  سطح  بهبود  نیز  و 
رفتن  بــاشــیــم.  فــرزنــدانــمــان داشــتــه  آیــنــده  و 
ــه صـــرف آنــکــه فــقــط در  پـــای صــنــدوق رأی ب
اینکه  از  فارغ  باشیم؛  کرده  انتخابات شرکت 
ــا نفس  ــود؛ نــه تــنــهــا ب چــه کــســی انــتــخــاب شـ
تبعات  کــه  دارد  منافات  انتخابات  بــرگــزاری 
را  اطرافیانمان  و  ما  زندگی  شئون  تمامی  آن 
و  دامنه مشکالت  بر  و  داده  قرار  تأثیر  تحت 

افزود.  خواهد  کمبودهایمان 

چند توصیه برای انتخاب اعضای شورای روستا
گزارشگزارش
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