
همکالسی  با کرونا!
 با التماس به دشمن 

تحریم های ظالمانه رفع نمی شود

فعالیت غیرمجاز برخی مدارس پیش چشم 
مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی

امام جمعه مشهد:

ــل آمـــــــوزش و پـــــرورش  ــرکـ ــدیـ ــه مـ ــ درحــــالــــی ک
خراسان رضوی اعــام کرد فقط مــدارس ابتدایی 
آن هم در پایه اول و دوم به همراه هنرستان های 
کاردانش اجازه فعالیت آموزشی آن هم به صورت 
محدود و اختیاری را دارنــد، بررسی های میدانی 
مجدد ما نشان می دهد خاف این ادعا در شهر 
رخ داده  و برخی دبیرستان های غیرانتفاعی پیش 

چشم مسئوالن استانی آموزش...

امام جمعه مشهد با اشاره به نزدیکی انتخابات 
ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ گفت: باید در 
انتخابات پیش رو به فردی رأی داد که برای حل 
مشکات کشور نگاه و وابستگی به خارج از کشور 
نداشته باشد. آیت الله سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد افــزود: افــرادی که 
قصد حضور در عرصه مدیریتی کشور را دارند اگر 

با التماس به دشمن ... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

پیچیدگی های نسخه   پیچی  الکترونیک!

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

شمار مبتالیان 
به کرونای انگلیسی 
در خراسان جنوبی 

به ۱۷ نفر رسید

در گفت وگو با فعاالن 
حوزه سنگ های قیمتی مطرح شد

سنگ  گران قوانین 
سرراه گران سنگ ها 

.......صفحه  4

.......صفحه 2 

.......صفحه 4

استاد کریم کریمی، هنرمند 
تربت جامی نشان درجه یک آواز 

مقامی خراسان رضوی را کسب کرد

 ازجانب 
گلستان، بوی 

محمد آمد...
رضوی  مقامی خراسان  آواز  یک  درجــه  گواهی نامه 
انجمن موسیقی  مدیرعامل  با حضور  مراسمی  در 
به  هنرمندان  و  اجرایی  از مسئوالن  ایــران، جمعی 
استاد »کریم کریمی« هنرمند تربت جامی اهدا شد. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در 
مراسمی که به همین مناسبت در محل بنای تاریخی 
»رباط جام« شهرستان تربت جام برگزار شد، گفت: 
شورای ارزشیابی هنرمندان پس از طرح فعالیت ها 
و سوابق هنری هنرمندان، آثار و فعالیت های آن ها 
قــرار می دهد  مــورد بررسی  را در حوزه های مختلف 
و درجــه هــای یــک، دو و ســه هنری بــه آن گـــروه از 

هنرمندانی که شایستگی...

بررسی میدانی قدس از وضعیت طرح حذف دفترچه های درمانی کاغذی در خراسان شمالی

.......صفحه 2

بازار رضای مشهد یکی از بزرگ ترین مراکز فروش زیورآالت 
و سنگ های زینتی است که در طول سال مجاوران و زائران 
و گردشگران خارجی زیادی برای خرید به این مکان مراجعه 

می کنند و همیشه سبب رونق بازار...

ابتای دو مورد  از  بیرجند  معاون دانشگاه علوم پزشکی 
جدید به ویروس جهش یافته خبر داد و گفت: مبتایان 

این ویروس در استان به ۱۷ نفر رسیدند...

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

شنبه  16 اسفند 1399

22 رجب 1442  
 6 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9482  
ویژه نامه 3861 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره یک خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم شرکت تعاونی مسکن شماره یک خانه صنعت 

و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 27 اسفند ماه 1399 در دفتر 
مرکزی شرکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن 
چند منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلس��ه ذیل تشکیل می گردد. 
از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن ب��رگ عضویت جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذک��ر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خ��ود را به موج��ب وکالتنامه به عضو دیگر ی��ا نماینده تام االختیار واگ��ذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و غیر عضو فق��ط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در 
تاریخ های 25 و 26 اسفند ماه 1399 به نشانی فوق الذکر، از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
,ع هیئت مدیره شماره یک خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره هفت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم شرکت تعاونی مسکن شماره هفت خانه صنعت 
و معدن خراس��ان رضوی ساعت 12 صبح روز چهارش��نبه مورخ 27 اسفند ماه 1399 در دفتر 
مرکزی ش��رکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن 
چند منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از 
کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 
1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر 
عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته 
باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های 25 و 
26 اس��فند ماه 1399 به نش��انی فوق الذکر، از س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت 

شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
,ع هیئت مدیره شماره هفت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 27 اس��فند ماه 1399 در دفتر مرکزی شرکت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن چند منظوره 
تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 

عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده 
تام االختی��ار واگ��ذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داش��ته 
باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 25 و 26 اسفند ماه 1399 به نشانی فوق الذکر، از ساعت 

9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
,ع هیئت مدیره شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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 به اس��تناد بند 3مصوبه 2٨1شورای محترم اسالمی 
ش��هر باخرز-ش��هرداری باخرز درنظر دارد تانس��بت 
ب واگ��ذاری واجاره یك باب واح��د تجاری خویش به 
ش��ماره٦واقع در مجتم��ع تجاری ولیعص��ر )عج(نبش 
خ ولیعص��ر باقیم��ت پای��ه ماهیان��ه 1٥,000,000ریال 
ازطری��ق برگزاری مزای��ده عمومی اق��دام نماید لذا 
ازتمام��ی متقاضی��ان دعوت می گ��ردد ظرف مدت ده 
روزازتاریخ نشر آگهی نس��بت به اخذ اسناد مزایده 
وتحوی��ل پیش��نهادات خوی��ش ب��ه واح��د دبیرخانه 
شهرداری باخرز تحویل نمایند سایر شرایط دراسناد 
مزایده قیدگردیده اس��ت هزینه چاپ آگهی برعهده 

برنده مزایده می باشد
محمد جواد حیدری شهردار باخرز 
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آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری 
)اجاره(واحدتجاری شماره٦مجتمع تجاری

ولیعصر )عج(نوبت دوم

ش�رکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی وابس�ته به وزارت جهادکش�اورزی در نظر دارد عملیات 
بارگی�ری، حم�ل و تخلیه مقدار 20.000 تن انواع نهاده های کش�اورزی از انبارهای س�ازمانی خود در مش�هد به س�ایر 
نقاط داخل و خارج اس�تان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای در بس�تر س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)س�تاد( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش�نهاد و ...« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی)توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  2099001566000005 روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد میدان فردوسی 
ابتدای بلوار شهید صادقی

3-هزینه خرید اس�ناد مناقصه: مبلغ500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه: از روز پنجش�نبه مورخ 99/12/14 لغایت ساعت 19 روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/20 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/01/07
-الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند

6-تاریخ گشایش پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/01/08  ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان می باشد.
7-مبلغ و نوع تضمین فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.584.811.000 ریال اس�ت که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به شماره حساب شبای 870100004001039706374385  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه 
داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریزی 30 کاراکتری 994263500100000000000000000060 قابل 

ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع ) پاکت الف( 
عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایست بصورت فیزیکی و در پاکت بسته و ممهور. حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1400/01/07 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کس�ب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن37269063-051 به آدرس اینترنتی شرکت 

www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه :1456 و مسئول سامانه استان آقای موسی زاده مستقر در سازمان جهادکشاورزی استان 

خراسان رضوی می باشد.
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مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری 
حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی-  نوبت دوم   

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

پروژه پایانه و پارکینگ زیرسطحی آزادی مشهد با 
حضور ویدئوکنفرانسی و دستور رئیس جمهور به 
بهره برداری رسید. پروژه پایانه و پارکینگ زیرسطحی 
آزادی مشهد در سه سطح زیرزمین تعریف شده که 
در سطح منهای یک پایانه اتوبوسرانی قرار می گیرد 
پارکینگ  بــه  ســه  منهای  و  دو  منهای  سطوح  و 

خودروها اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، این پروژه  که هزینه اجرای آن بیش 
از ۳۳۶میلیارد تومان بوده، در زمینی به مساحت 
۱۲هزارمترمربع و زیربنایی حدود ۳۳هزار مترمربع 
احداث شده است. در طبقه منفی یک این پروژه 
حدود ۳۵ محل توقف اتوبوس در نظر گرفته شده 

است و در طبقات منفی دو و سه که به  صورت 
خواهد  گذاشته  شهروندان  اختیار  در  پارکینگ 
شد، ۷۰۰ جایگاه برای پارکینگ خودرو، ۵۰ جایگاه 
برای خودروی افراد معلول و ۱۰۰جایگاه برای پارک 
دوچرخه و موتورسیکلت در نظر گرفته شده است.

با اجرای این پروژه دیگر در سطح زمین خودرویی 
نخواهد بود و فضای موجود به فضای سبز و پازای 

شهری تبدیل شده است.
از  و محیطی  آلودگی صوتی  قبیل  از  مشکاتی 
جمله دالیــل شهرداری مشهد بــرای خــارج کردن 
به  آن  انتقال  و  دیــد عموم  از  اتوبوسرانی   پایانه 
طبقه منفی یک بیان شده است. همچنین ورودی 

اتوبوس ها و خودرو ها نیز از یکدیگر جدا شده است.
اجرای این پروژه از خرداد ماه ۹۷ آغاز شد و قرار 
بود مهرماه ۹۹ به بهره برداری برسد، اما در اجرا با 
معارضاتی از جمله کابل های مخابراتی، فیبر نوری و 
لوله های آب و گاز روبه رو شد که انتقال آن ها موجب 
تأخیرهفت ماهه در اجرای پروژه شد. در کنار وجود 
معارضات، تعطیلی کارگاه عملیاتی در اسفند ماه 
سال گذشته تا اواسط فروردین ماه امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و همچنین مشکات موجود 
در ورود تجهیزاتی که از خارج از کشور خریداری 
شده، از دیگر دالیل ایجاد تأخیر در بهره برداری از 

پارکینگ و پروژه آزادی عنوان شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
ــوری از مــســئــوالن حـــوزه  ــتـ طـــی دسـ
فوریت  بــه  خــواســت  گلبهار  قضایی 
نسبت به بررسی مشکات و مسائل 
پــروژه مسکن مهر گلبهار  به  مربوط 

اقدام کنند.
ارتباطات  و  روابط عمومی  به گزارش 
از  پس  خــراســان رضــوی،  دادگستری 
وصول گزارش ها و درخواست جمعی 
ورود  زمینه  در  اجتماعی  فعاالن  از 
مسکن  مسئله  به  قضایی  دستگاه 
طی  صادقی  غامعلی  گلبهار،  مهر 

و  قضایی  حـــوزه  رئیس  از  دســتــوری 
همچنین دادستان عمومی و انقاب 
به  ورود جــدی  بــا  گلبهار خــواســت  
مسئله، در راستای دفاع از حقوق عامه 
حمایت های  مــردم  مشکات  حل  و 
را  الزم  مقتضی  اقــدام هــای  و  قانونی 
انجام داده و در صورت احراز هرگونه 
کم کاری و عدم انجام تکالیف قانونی از 
بخشنامه  براساس  مسئوالن،  سوی 
ــاســت مــعــزز قــوه قــضــائــیــه نسبت  ری
ترک فعل  زمینه  در  قانون  اعمال  به 

مدیران اقدام کنند.

سامانه »بازارچه« برخط )آناین( اتاق 
اصناف مشهد راه اندازی شد.

به گزارش مشهدفوری، در آستانه ایام 
نوروز و در راستای طرح نمایشگاهی 
به وسعت ایران سامانه بازارچه برخط  
اتاق اصناف مشهد با حضور معاون 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
خـــراســـان رضـــوی در بــــازار فــردوســی 

مشهد افتتاح شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد در حاشیه 
این مراسم اظهار کرد: سامانه بازارچه 
 senfishop ــام  ن بــه  اصــنــاف،  برخط 

ــدازی شد کــه  هــدف از طراحی  ــ راه ان
رونق  بازگرداندن  این طــرح،  اجــرای  و 
اقتصادی به واحدهای صنفی است 
کرونایی  شرایط  وجــود  با  بتوانند  تا 
در اقتصاد کشور ادامه حیات داشته 
باشند. وی ادامه داد: در این سامانه 
اتـــاق اصــنــاف مشهد  بــه  کــه متعلق 
است، واحدهای صنفی دارای پروانه 
واحــد صنفی خود  می توانند  کسب 
را  کاالهای خــود  مــردم معرفی،  به  را 
بــرای فــروش عرضه نموده و از درگاه 
پرداخت اینترنتی آن بهره مند شوند. 

پایانه و پارکینگ آزادی مشهد با دستور رئیس جمهور افتتاح شد فعل مدیران   برخورد با ترک 
در راستای حل مسکن مهر گلبهار

 با سامانه »بازارچه« 
از خانه خرید کنید



بررسی میدانی قدس از وضعیت طرح حذف دفترچه های درمانی کاغذی در خراسان شمالی

پیچیدگی های نسخه   پیچی  الکترونیک!
طرح  ثانی:  محمدزاده  سمانه  بجنورد- 
حذف دفترچه های درمانی کاغذی چندین 
ســال اســت کــه در مــراحــل تست بــرای 
اجرایی شدن در سراسر کشور قرار گرفته 
است که بتوانند با ایجاد زیرساخت های 
مورد نظر در جهت ارائه خدمات درمانی 
ایجاد  را در راستای  بیمار گام مثبتی  به 
برداشته  الکترونیک  ســامــت  پــرونــده 

باشند .
ــر بهمن مــاه ســال جــاری  ســرانــجــام اواخـ
بود که دستور العمل حذف دفترچه های 
درمــانــی ابـــاغ شــد. بــراســاس بخشنامه 
حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت 
ملی بیمه شدگان برای ارائــه خدمات، از 
اول اسفند ۱۳۹۹صــدور دفترچه درمانی 
در تمامی شعب و کارگزاری های سازمان 
تمامی  و  شــد  متوقف  اجتماعی  تأمین 
کارت  ارائـــه  با  بیمه  افـــراد تحت پوشش 
ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی 
خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد 
تعهد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار 
و  پزشک  بــه  مراجعه  زمـــان  در  و  شوند 
مؤسسات تشخیصی و درمانی الزامی به 
ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه  
چاپ و تحویل دفترچه های جدید درمانی 
بیمه شدگان و مستمری بگیران را ممنوع 
کرده و از پزشکان خواسته است پس از 
احراز هویت بیمار به روش الکترونیک به 

مراجعان خود خدمات ارائه کنند.
ــرای این  ــرای اجــ ــل خــوبــی بـ هرچند دالیـ
اجرایی  از  وهمگان  دارد  وجــود  تصمیم 
شدن چنین سیستمی  استقبال می کنند، 
در  از شهرها مشکاتی  بسیاری  در  امــا 
اجرای این مصوبه وجود دارد که موجب 

گایه شهروندان شده است .

دسترسی نداشتن به سیستم»
حسن زاده یکی از بیمارانی که در روزهای 
ــه پزشک  اول آغـــاز اجــــرای ایـــن طـــرح ب
مراجعه کـــرده بـــود، مــی گــویــد:  در زمــان 
مراجعه به پزشک منشی عنوان می کند 

که سامانه قطع است و باید هزینه را آزاد 
حساب کنید.

وصل  از  گایه  بــا  بیماران  از  دیگر  یکی 
الکترونیک  نسخ  ــژه  ویـ ســامــانــه  نــشــدن 
دربــرخــی مــطــب هــا مــی گــویــد: ایـــن طــرح 
بــیــمــاران به  ــرای  بـ را  بــســیــاری  مشکات 
وجود آورده است و همه بیماران سردرگم 

هستند.
حمیدی ادامه می دهد: با شیوع کرونا بهتر 
است مسئوالن خودشان از نزدیک  سری 
چه  کنند  مشاهده  و  بزنند  مطب ها  به 
ازدحامی در مطب ها و بیمارستان هاست.

این شهروند بجنوردی می گوید: با توجه به 
اینکه اکثر بیماران قشر ضعیف هستند و 
از مناطق روستایی و حاشیه شهر مراجعه 
می کنند، بندگان خدا اطاعی از این طرح 
کــه دارنــد  بــا وضعیت بیماری  و  نــدارنــد 

بسیار سردر گم هستند.
بیمار دیگری نیز نسبت به نحوه برخورد 
منشی های پزشکان گایه و اعتراض دارد و 
می گوید: برخی از این افراد در مورد سؤالی 
که داریم اصاً پاسخ نمی دهند و گاهی با 
لحن بسیار بد به بیماران توهین می کنند.

بیمه  ــرای  ب مبلغی  مــاه  وی می گوید: هر 
واریز می کنیم و اکنون با اجرای این طرح 
که اعام کرده اند و از سوی مطب ها اجرا 
نشده ، باید هزینه های هنگفت درمانی را 

آزاد حساب کنیم.
روستاهای  از  یکی  از  که  میانسالی  مــرد 
اطراف بجنورد برای درمان به شهر آمده، 
از حرف های دکتر در مورد  می گوید: من 
نسخه الکترونیکی چیزی متوجه نشدم، 
فقط گفتند داروهایت را نوشته ایم و برو 
از یک داروخــانــه بگیر ولــی من به چند 
داروخانه مراجعه کردم که هر کدام چیزی 

می گفتند که برای من قابل درک نبود .
نخستین  به  قباً  مــی افــزایــد:  محمدیان 
را  داروهایم  و  مراجعه می کردم  داروخانه 
می گرفتم ولی امروز چند داروخانه رفتم 
تا موفق شدم دارویــم را بگیرم کاش اول 
می گفتند  بعد  می شد،  فراهم  امکانات 

دفترچه ها را کنار بگذاریم.

اعتبار دفترچه بیمه سالمت تا ۱۴۰۰»
مدیر کل بیمه سامت خراسان شمالی 
خبرنگار  بــا  گفت و گو  در  رابــطــه  ــن  ای در 
الکترونیکی  نسخه نویسی  می گوید:  ما 
به صورت  گذشته  ماه سال  در شهریور 
پایلوت از شهرستان اسفراین آغاز شد و 
از ابتدای سال جاری با جدیت بیشتر در 
سراسر استان ادامه یافت و عاوه بر این 
نسخه پیچی الکترونیکی نیز از شهریور 
سال جاری در خراسان شمالی کلید خورد.

مــحــســن رعــنــایــی در خــصــوص تــعــداد 

الکترونیکی صورت گرفته  نسخه پیچی 
در استان می افزاید: تا پایان دی ماه سال 
 جاری در مجموع ۱۳۰هــزار نسخه پیچی
ــه نــویــســی  ــخـ ــسـ ــکــی و ۲۱۰نـ ــی ــرون ــکــت ال
الکترونیکی در استان توسط داروخانه ها، 
و  سونوگرافی  آزمایشگاه ها  رادیـــولـــوژی، 

پزشکان انجام شده است.
وی ادامــه می دهد: بر اســاس بخشنامه 
از بیمه ســامــت کــشــور مقرر  دریــافــتــی 
الزحمه ای به صــورت جداگانه  شده حق 
بــرای پزشکان، داروخــانــه هــا، رادیــولــوژی و 
منظور  بــه  بیمه  جانب  از  آزمایشگاه ها 
همکاری کردن در این طرح پرداخت شود.
مدیر کل بیمه سامت با بیان اینکه این 
می گوید:  اســت  آغازین  مرحله  در  طــرح 
اصلی  جایگاه  در  پــروســه  یــک  تــا  قطعاً 
خود قرار گیرد، زمانبر است که روز به روز 

شرایط بهتر خواهد شد.
رعنایی با بیان اینکه اکنون تمامی پزشکان 
ایــن طــرح همکاری داشته اند،  اجــرای  با 
می افزاید: در حال حاضر برخی از مطب ها 
مجهز  اینترنت  و  ــه ای  ــان رای بــه سیستم 
نیستند که با همکاری ارتباطات این امر 

محقق خواهد شد.
وی در ادامه از ارائه تسهیات ۴۰ میلیون 
تومانی از سوی بانک های عامل به منظور 
تهیه تجهیزات این طرح برای هر مطب 

خبر می دهد.
بــر اســـاس بــرنــامــه ریــزی هــای انــجــام شده 
 ۶ تعداد  در  سامت  بیمه  دفترچه های 
برگه ای برای افراد عادی و با برگ بیشتر 
برای بیماران خاص تا پایان فروردین ماه 
۱۴۰۰ چاپ می شوند و از اول اردیبهشت 
در  بیمه سامت  دفترچه های  چاپ  ماه 

سراسر کشور متوقف می شود.
همچنین پیش از این جال جهان نيا معاون 
درمان تأمين اجتماعی خراسان شمالی نیز 
در یک برنامه تلویزیونی شبکه استانی گفته 
بود پزشکان در صورت برخورد با هر گونه 
مشکل نسخه نويسی الکترونيکی می توانند 
از سربرگ نسخه ای که در اختيار دارند، برای 

تجويز دارو استفاده کنند.

 به کار گیری 22زندانی 
در یک واحد تولیدی

بجنورد  در  و صنایع چوبی  مبل  تولید  کارخانه  یک 
این روزها با تفاهمی که با اداره کل زندان های خراسان 
شمالی منعقد کرده ۲۲ زندانی را جهت مهارت آموزی 

به کار گرفته است.
به گزارش مهر جوان هایی که روزگــاری به دلیل رفتار 
ــن روزهـــا با  خــود محکوم بــه حبس شــده بــودنــد، ای
کارخانه  این  در  آینده  به  امید  و  مثال زدنی  پشتکار 
مشغول به کار شده اند و با مهارت آمــوزی عــاوه بر 

درآمدزایی امیدوار به فردا و تولدی دوباره هستند.

 2۰درصد مدیران چناران 
پروازی هستند!

فرماندار چناران با بیان اینکه مدیران پروازی در چناران 
جایی ندارند، به تغییر بیش از ۸۰درصد از مسئوالن 
ادارات در این شهرستان اشاره کرد و گفت: کمتر از 
به  که  هستند  تخصصی  مسئوالن  دیگر  ۲۰درصـــد 
دلیل تخصص آن ها و نیاز شهرستان از اسکان آن ها 

چشمپوشی شده است.
چناران  در  فــارس  با  گفت وگو  در  انصاری فرد  حمید 
با اشاره به سیاست دولت در جهت ایجاد اشتغال 
پــروازی در چناران جایی  اظهار کرد: مدیران  تولید  و 
ندارند و این شهرستان نیازمند مدیران قوی و باتجربه 
است تا بتوانند اهداف نظام و دولت را که همان ایجاد 
اشتغال، جذب سرمایه گذار و جهش تولید است را 

فراهم کنند. 
فرماندار چناران با بیان اینکه فرماندار و معاونان پیش 
از همه در محل خدمت خود ساکن شده اند، افزود: 
به تمام مسئوالن شهرستان اعام شده است در این 
جهت باید تاش کنند چون نارضایتی مردم در این 

شرایط پذیرفتنی نیست.
هیئت   ۱۳۸۴ دی   ۵ مصوبه  بــراســاس  گفتنی است؛ 
وزیران تمام مدیران باید در محل خدمت خود ساکن 

باشند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

شمار مبتالیان به کرونای انگلیسی 
در خراسان جنوبی به ۱۷ نفر رسید

دو  ابتای  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
مورد جدید به ویروس جهش یافته خبر داد و گفت: 

مبتایان این ویروس در استان به ۱۷ نفر رسیدند.
پنجشنبه  مــهــدی زاده عصر  کامبیز  گــزارش مهر،  به 
دو  با شناسایی  کرد:  بیان  با خبرنگاران  در گفت وگو 
مبتای دیگر به ویروس انگلیسی، شمار مبتایان به 

۱۷ نفر رسید.
وی با بیان اینکه دو مورد جدید مربوط به شهرستان های 
فردوس و قاین هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ 
مورد از مبتایان ویروس جهش یافته مربوط به بیرجند، 

دو مورد قاین و یک مورد فردوس هستند.
مهدی زاده با اشاره به آخرین وضعیت کرونای معمولی در 
استان بیان کرد: تاکنون ۴۱ هزار و ۶۷۶ آزمایش از بیماران 
مشکوک به کرونا گرفته شده که تست ۱۵ هزار و ۸۰۸ نفر 
مثبت بوده است.وی گفت: در روزهای پایانی هفته گذشته 
نیز ۲۳ بیمار جدید مبتا به کرونا در استان شناسایی 
شده اند.از این تعداد دو بیمار در بیمارستان های استان 

بستری و ۲۱ مورد سرپایی بوده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۹ بیمار با عائم حاد 
تنفسی در بیمارستان های استان بستری بوده که ۳۵ 
مورد آن ها بیمار قطعی مبتا به کرونا هستند.به گفته 
وی مجموع فوتی های کرونا در خراسان جنوبی تاکنون 

۷۵۹ نفر بوده است. 

پژو پارس حامل 256 کیلوگرم 
تریاک توقیف شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس 
در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو در شهرستان قاین 

۲۵۶ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
بــه گـــزارش قـــدس، ســـردار نــاصــر فرشید اظــهــار کــرد: 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان قاین با 
دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله موادمخدر در 
محورهای مواصاتی این شهرستان، موضوع را پیگیری 
و شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ را در دستور کار 

خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصاتی شهرستان قاين به یک سواری پژو 
پارس مشکوک شدند و پس از تعقیب و مراقبت، آن 
را متوقف و در بازرسی از آن ۲۵۶كيلوگرم تریاک کشف 

کردند.
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خبرخبر
 مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور 

در شهر مشهد رقم خورد

کشف 657 فقره انواع سرقت 
مرحله  اجــرای  از  فرمانده انتظامی شهرستان مشهد 
در  مشهد  شهر  در  محله محور  امنیت  طــرح   دیگر 
48 ساعت گذشته و کشف 657 فقره انواع سرقت خبر 
داد. بنابرگزارش قدس، سرهنگ عباس صارمی ساداتی 
محوریت  بــا  امنیت اجتماعی  ــقــای  ارت طــرح  گــفــت: 
دستگیری سارقان سابقه دار و خرده فروشان موادافیونی 

در مشهد به اجرا درآمد.
سرهنگ صارمی افزود: مأموران انتظامی مشهد پس از 
شناسایی مناطق آلوده و بررسی گزارش های مردمی  در 
این عملیات که با همکاری تیم های یگان امداد اجرا شد 
و 48 ساعت به طول انجامید،  505 متهم به سرقت، 
مــوادمــخــدر، 382 متهم دیگر جرایم  74 خــرده فــروش 
دستگیر شدند و  122 معتاد متجاهر را نیز  جمع آوری 
ــن مــقــام انتظامی خــاطــرنــشــان کـــرد: کشف  ــد.ای ــردن  ک
657 فقره انواع سرقت، 13 کیلو و 291 گرم انواع موادمخدر 
توقیف  ــرم،  گـ ســـاح  قبضه  چــهــار  سنتی،  و   صنعتی 
347 دستگاه خودرو و 84 دستگاه موتورسیکلت متخلف 
و پلمب 41 پاتوق تهیه و توزیع موادمخدر، از جمله نتایج 

این طرح دوروزه در محدوده بولوار توس بوده است.
مأموران  توسط  قاچاق  آرد  کیلوگرم   400 گفت:  وی 
پاسگاه اسام قلعه و 82هــزارو 156عــدد مواد محترقه 

توسط پلیس امنیت عمومی مشهد کشف شد.

دستگیری سارق با 70 فقره سرقت
از دستگیری سارق  فرمانده  انتظامی خراسان  شمالی 
حرفه ای خبر داد که دست به سرقت های متعددی از 

اماکن خصوصی، دولتی و... زده بود.
به گزارش قدس، سردارعلیرضا مظاهری با اعام جزئیات 
این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت در 
سطح شهرستان بجنورد، موضوع با جدیت در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی افزود: 
مأموران در یک عملیات غافلگیرانه، سارق را دستگیر 
و برای تکمیل تحقیقات به مقر پلیس آگاهی استان 
منتقل شد.فرمانده  انتظامی استان با بیان اینکه متهم 
در بازجویی های انجام شده به 70 فقره سرقت اعتراف 
از اماکن خصوصی، دولتی،  ــادآور شد: سرقت  ی کــرد، 
منزل، موتورسیکلت، داخــل خــودرو، کــش روی و ... از 
جمله سرقت های انجام شده توسط این فرد بوده است.
در این رابطه یک مالخر نیز شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.

درحالی که مدیرکل آموزش و پرورش  بختی: 
خراسان رضوی اعام کرد فقط مدارس ابتدایی 
آن هم در پایه اول و دوم به همراه هنرستان های 
به  اجــازه فعالیت آموزشی آن هم  کــاردانــش 
صورت محدود و اختیاری را دارند، بررسی های 
این  می دهد خاف  نشان  ما  مجدد  میدانی 
ادعا در شهر رخ داده  و برخی دبیرستان های 
استانی  مسئوالن  چشم  پیش  غیرانتفاعی 
آمــوزش و پــرورش، دانش آموزان را سر کاس 

درس می کشانند. 
و  آمـــوزش  وزارت  آمـــوزش  گـــزارش کمیته  بــا 
بازگشایی  شــده،  اتخاذ  تمهیدات  و  پــرورش 
در  مــاه گذشته  بهمن  اول  از  مــدارس  برخی 
آغاز  آبی به صورت اختیاری  و  شهرهای زرد 
شد. طبق این گــزارش، کــادر اداری و اجرایی 
مدارس مذکور به جز مناطق قرمز، از ابتدای 

بهمن ماه در مدارس حضور پیدا کردند.
هم  آبــی  و  زرد  در شهرهای  اســاس  برهمین 
اول و دوم  پایه های  ابتدایی در  تمام مــدارس 
فعالیت  به  شروع  کاردانش  دبیرستان های  و 
کــرده و در مــدارســی که تعداد دانــش آمــوزان 
مــقــرر شد  ــود،  بـ نفر  از 10  بیش  کـــاس  هــر 
با مدیریت شــورای مدرسه در  دانــش آمــوزان 
از آموزش  تا همه  روزهــای هفته توزیع  شده 

حضوری بهره مند شوند.
همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان 
مقاطع  تــمــام  ــت،  اســ نــفــر   50 از  کــمــتــر  آن 

تحصیلی آن فعال و باید در هر کاس بیش 
از 10 نفر حضور نداشته باشند. این ها همه 
نباید  خانواده ها  و  است  اختیاری  به صورت 
برای حضور فرزندان در کاس درس با اجباری 

روبه رو شوند. 
ــن مــوضــوع و اطـــاع رســـانـــی به  مــدیــریــت ایـ
در  فرزندانشان  حضور  زمان  برای  خانواده ها 
مدارس، بر عهده مدیران مراکز آموزشی است.
اینکه خبرنگار ما  به  با توجه  و  رو  از همین 
کرده  مشاهده  مــدارس  فعالیت  رصــد  حین 
بـــود کــه در بــرخــی مــنــاطــق دبــیــرســتــان هــای 
دانش آموزان  و  شده  بازگشایی  غیرانتفاعی 
هم سرکاس درس حاضر می شوند، موضوع 
ــن مــقــولــه از  را بــا تــوجــه بــه حــســاســیــت ایـ
خــراســان رضــوی  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ مدیرکل 

پیگیری  کرد.

وعده بی عمل»
گــزارش که در 13 بهمن ماه  خدابنده در آن 
گذشته با عنوان »بازگشایی غیرقانونی برخی 
مدارس شهر مشهد« منتشر شد، بیان کرد: 
پس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار 
آبی مدارس  و  زرد  مناطق  در  که  این شد  بر 
هنرستان های  و  دوم(  و  اول   ابــتــدایــی)پــایــه 
کــاردانــش بازگشایی شــونــد  و دانــش آمــوزان 

آموزش حضوری دریافت کنند. 
در مقابل دانش آموزان مدارس دارای جمعیت 

کمتر از 50 نفر در مناطقی که وضعیت آن ها 
آبی اعام شده با تدابیر خاص امکان حضور 
ایــن اوصــاف  با  در کاس های درس را دارنــد. 
بیش از 60درصــــد دانـــش آمـــوزان اســتــان که 
مشمول این مصوبه می شدند، در کاس های 

حضوری شرکت کردند.
و پرورش خراسان رضوی در  مدیرکل آموزش 
دبیرستان هایی  برخی  بازگشایی  به  واکنش 
وی  ــام  اعــ طــبــق  و  نیستند  ــش  ــاردانـ کـ کــه 
فعالیت آن ها خاف قانون و ممنوع محسوب 
ــرد: کــارشــنــاســان مــا طبق  مــی شــود، بــیــان کـ
حضور  مـــدارس  در  شــده  پیش بینی  برنامه 
پیدا خواهند کرد و تخلفات احتمالی را رصد 
می کنند و در یک ماه اخیر با توجه به سیر 
ایــن خصوص  در  مــا مشکلی  کــرونــا  نــزولــی 

نداشتیم.
پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل  اظهارنظر  ایــن  از 
خراسان رضوی حدود 30 روز گذشت که برای 
نظارت  از  که  داده شده  وعده  بررسی مجدد 
فعالیت  روی  پـــرورش  و  آمـــوزش  کارشناسان 
این دست مــدارس خبر مــی داد، بازهم راهی 

خیابان کوهسنگی شدیم. 
ســاعــت هفت صبح هــمــان مــدرســه را مــورد 
رصد قــرار دادیــم که متأسفانه مشاهده شد 
هیچ نظارتی روی این اقدام صورت نگرفته و 
پررنگ تر از قبل دانش آموزان در کاس درس 

حاضر می شوند!

چند روز پیگیری و پاسخ کوتاه مدیرکل »
آموزش و پرورش

عدم نظارت  از  حاکی  ماجرا  ایــن  که  حالی  در 
کافی روی فعالیت مــدارس از سوی مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش استان بود و می تواند کرونا 
را به دانــش آمــوزان و خانواده های آن هــا هدیه 
دهد، همچنین با توجه به اینکه  شهر مشهد 
همچنان در وضعیت زرد قرار دارد، برای دومین 
 بار با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت وگو کردیم.پیگیری های چندروزه ما در این 
زمینه ختم به یک پاسخ کوتاه شد و خدابنده 
کــرد: در مورد  این ماجرا اظهار  در واکنش به 

بهمن  در  فقط  مـــدارس  غیرمجاز  بازگشایی 
بــه مدیر دبیرستانی در  تذکر  مــورد  یــک  مــاه 
شهرستان صالح آباد داده ایم.جمع بندی ماجرا 
این نتیجه را درپی دارد که فعالیت غیرمجاز برخی 
مدارس آن هم پیش چشم مسئوالن آموزش و 
پــرورش خراسان رضوی و عدم نظارت کافی روی 
ویــروس  ایــن  نوید گسترش  ایــن نکته می تواند 
بی رحم بین اعضای خانواده دانش آموزان دهد 
که باید هرچه سریع تر در این رابطه فکری شود. 
از طرفی این تصور هم ایجاد می شود که شاید 
اصرار تعدادی از مسئوالن مدارس غیرانتفاعی 

بر بازگشایی غیرقانونی  برای کسب درآمد باشد.

فعالیت غیرمجاز برخی مدارس پیش چشم مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی

همکالسی  با کرونا!

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

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان شمالی از بازداشت یکی از مدیران 
ورزشی خراسان شمالی به اتهام ارتکاب جرایم مالی خبر داد.

بنا بر گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، 
سیدجواد ایالی گفت: این مدیر خاطی پس از اعام گزارش مراجع نظارتی و 
متعاقب بازرسی های میدانی صورت گرفته  و براساس مستندات ارائه شده، در 
حال حاضر به اتهام اختاس مبلغ قابل توجهی از وجوه بیت المال و دخل و 

تصرفات غیرقانونی در اموال دولتی  در بازداشت به سر می برد.
وی تصریح کرد: پس از آنکه پرونده قضایی متشکله درباره این متهم به یکی 
از شعب بازپرسی دادســرای عمومی و انقاب مرکز استان ارجاع شد، بازپرس 

رسیدگی کننده به موجب قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت، متهم را به  
زندان معرفی کرد.

ایالی افزود: تحقیقات تکمیلی درباره ماهیت و ابعاد مختلف این موضوع کماکان 
ادامه دارد.

دستگاه  ذاتــی  رسالت  اینکه  بیان  با  استان  مرکز  انقاب  و  عمومی  دادســتــان 
قضایی عمدتاً حول محور صیانت از حقوق بیت المال و تاش در راستای احقاق 
حقوق عامه متمرکز شده، خاطرنشان کرد: سیاست قطعی دستگاه قضایی به ویژه 
در دوران  ریاست حجت االسام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه  به گونه ای 
است که اساساً و اصوالً هیچ گونه فسادی را در تمامی مناسبات به خصوص در 

حوزه مسائل اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است و نیز در نظام اداری 
و دولتی تحمل نمی کند.

دادستان بجنورد خبر داد

بازداشت یک مدیر ورزشی به اتهام اختالس

شنبه  16 اسفند 1399
   22 رجب 1442  6 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9482  ویژه نامه 3861 
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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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
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان
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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
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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
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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
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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 
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عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی

سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525
زیرک3882616409155520736

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
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

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

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12375
 به نشانی:  طبرسی شمالی55عرفانی31 چهارراه 

اول قطعه دوم پ 110
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: 09155746117
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

27
00

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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خبرخبر خبرخبر
امام جمعه مشهد:

 با التماس به دشمن 
تحریم های ظالمانه رفع نمی شود

انتخابات  نــزدیــکــی  ــه  ب اشــــاره  ــا  ب مشهد  جمعه  ــام   امــ
ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ گفت: باید در انتخابات 
پیش رو به فردی رأی داد که برای حل مشکالت کشور نگاه 

و وابستگی به خارج از کشور نداشته باشد.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد افزود: افرادی که قصد حضور در عرصه مدیریتی 
کشور را دارند اگر با التماس به دشمن بخواهند تحریم های 
ظالمانه را رفع کنند نمی توانند کشور را مستقل اداره کنند.
بـــه نگاه  ــوجــه  ت بـــا  ادامـــــه داد:  ــا، وی  ــرنـ ایـ گـــــزارش   بـــه 
با  باید  ــرای خنثی کــردن تحریم ها  ب امــر مسلمین  ولــی 
تالش و فعالیت، امکانات اقتصادی و صنایع عظیمی را 
ایجاد کنیم که ضمن رفع نیازهای کشور مازاد آن به سایر 

کشورهای دیگر صادر شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید دشمن را 
سر جای خودش نشاند و به او چشم نداشت و با قدرت و 
توان داخلی استقالل خود را توسعه داد و بر همین اساس 
یکی از امتیازات بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر کردن وابستگی 
کشور به درآمدهای نفتی است تا وابستگی اقتصاد کشور 

به تحریم های نفتی نیز کاهش یابد.
آیت هللا علم الهدی با اشاره به برخی فشارهای معیشتی 
وارد شده به مردم گفت: ما همانند شناگر قهاری هستیم 
که در دریــای طوفانی در حال سعی و تالش هستیم و 
افرادی که در اندیشکده های اروپایی و آمریکایی در حال 
نظاره ما هستند به آن اذعــان دارنــد که در طول انقالب 

چگونه شگردها و فتنه های پیش رو را از سر گذرانده ایم.
در طــول ۴۲ ســال گذشته ایــران توانست با وجــود همه 
شرارت ها و فتنه هایی که دشمنان برای ما ایجاد کردند 
محور اقتدار در منطقه باشد و با توان داخلی، شرکت های 
دانش بنیان گسترش پیدا کند و بر همین اساس زندگی 

مردم به خوبی اداره شد.
خطیب نماز جمعه مشهد با اشــاره به سالگرد ارتحال 
تولیت فقید آستان قدس رضوی گفت: مرحوم آیت هللا 
واعظ طبسی سه هکتار ویرانی و خرابه اطراف حرم مطهر 
رضوی را در شروع انقالب اسالمی تحویل گرفت و در طول 
دوران مدیریتی خود بناها، رواق ها و صحن های این حرم 
را به ۵۳ هکتار گسترش داد و برای رفع نیازهای اقتصادی 
آستان قدس رضوی شرکت های اقتصادی وابسته به این 
آستان را راه انــدازی کرد. این نشان از توان مدیریتی یک 
روحانی مجاهد است و حال آنکه برخی افراد با نگاه به 

غرب می گویند افراد روحانی توان مدیریت را ندارند.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: جوانان نسل سوم و چهارم 
انقالب تالش های گذشته برای رسیدن به این استقالل را 
ندیده اند و گمان می کنند مشکالت و معضالت معیشتی 
شکل گرفته به واسطه عدم مدیریت صحیح نظام است 
حال آنکه اگر به مدیریت کل انقالب بنگرند متوجه این 

اشتباه تحلیلی خواهند شد.

در هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

روابط عمومی ایران خودرو خراسان 
بهترین روابط عمومی شد

واحد ارتباطات و امور بین الملل شرکت ایران خودرو خراسان 
هفدهمین  در  ــران«  ایـ عمومی  روابـــط  بهترین  »برگزیده 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و هجدهمین برنامه 

جایزه صنعت روابط عمومی ایران در سال ۱۳99 شد.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان؛ هفدهمین 
ــران و هجدهمین  ای ــط عمومی  کنفرانس بین المللی رواب
محوریت  با  ایـــران  عمومی  روابـــط  جایزه صنعت  برنامه 
مسئولیت پذیری اجتماعی و کرونا ، ۱۲ اسفند ماه سال 
جاری )۱۳99( در تهران، سالن همایش های مدیریت صنعتی 

ایران برگزار شد.
مهندس زاهدی فرد، مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان 
صنعتی  گـــروه  بــه  موفقیت  ایـــن  کسب  تبریک  ضمن 
امــور بین الملل  ارتباطات و  ــران خــودرو و کارکنان واحــد  ای
ــران خــودرو خــراســان، هــدف از حضور در ایــن رویــدادهــا  ای
را فراتر از کسب مقام و جایزه دانست و افزود: ما باید با 
اشتراک گذاری این گونه دستاوردها و رویدادها، از تجربیات 
و نظر همدیگر بهره مند شویم تا با ایجاد بهره وری و صرف 

کمترین هزینه نتایج درخشانی حاصل شود. 
وی هوشمندی روابط عمومی را درک درست و همراه شدن با 
مخاطب دانست و تصریح کرد: روابط عمومی ها با توجه به 
رسالت وجودی شان باید از بطن جامعه آگاه باشند تا بتوانند 
در بین مخاطبان همبستگی و وحدت ایجاد نمایند. ایجاد 
این همبستگی نشان از ایفای درست نقش روابط عمومی 

دارد که در نتیجه موجب پیشرفت و ترقی می شود. 
ــات، مدیر واحـــد ارتــبــاطــات و امـــور بین الملل  رامــیــن آرمــ
ایران خودرو خراسان نیز با اشاره به کسب این عنوان گفت: 
در این کنفرانس مجموعه های اقتصادی و صنعتی بزرگ 
جنبه های  بر  بیشتر  ارزیابی ها  و  داشتند  حضور  کشور 
علمی و تخصصی فعالیت ها و اقــدام هــای هر مجموعه 
ــود کــه عملکرد واحـــد ارتــبــاطــات شرکت  متمرکز شــده ب
ایران خودرو خراسان در جهت ارتقای نگرش های ارتباطی 
در طرح  کــرونــا  بــا محوریت  »گــفــتــمــان ســازی«  قالب  در 
»حافظان سالمت« و برجسته سازی موضوع با بهره گیری 
از فضای مجازی در درون سازمان و خانواده های همکاران و 

مخاطبان منجر به کسب این عنوان شد.

 استاد کریم کریمی، هنرمند تربت جامی 
نشان درجه یک آواز مقامی خراسان رضوی را کسب کرد

از جانب گلستان، بوی محمد آمد...

گواهی نامه درجه یک آواز مقامی خراسان رضوی در 
مراسمی با حضور مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، 
استاد  به  و هنرمندان  اجرایی  از مسئوالن  جمعی 

»کریم کریمی« هنرمند تربت جامی اهدا شد.
ایران  انجمن موسیقی  ایرنا، مدیرعامل  به گزارش 
در مراسمی که به همین مناسبت در محل بنای 
تاریخی »رباط جام« شهرستان تربت جام برگزار 
از  پس  هنرمندان  ارزشیابی  شـــورای  گفت:  شــد، 
و  آثار  هنرمندان،  و سوابق هنری  فعالیت ها  طرح 
مورد  مختلف  حــوزه هــای  در  را  آن هــا  فعالیت های 
بررسی قرار می دهد و درجه های یک، دو و سه هنری 
به آن گروه از هنرمندانی که شایستگی دریافت این 

درجه ها را داشته باشند تقدیم می شود.
افزود: نشان درجه یک هنری برای  علی ثابت نیا 
فعالیت های  دارای  لحاظ سنی  به  که  هنرمندانی 
عرصه  آن  در  کــه  فضایی  در  تــأثــیــرگــذار  و  ــژه  ویـ

فعالیت می کنند، باشند اهدا می شود.
از  یــکــی  کــریــمــی  ــم  کــری اســـتـــاد  داد:  ــه  ــ ادامـ وی 
خراسان  شرق  محلی  آوازهــای  هنر  پیشکسوتان 
این درجه هنری که معادل دکترا  و  رضوی است 
است به این هنرمند تعلق گرفته و از مزایای آن 

برخوردار می شود.
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: مؤسسه 
پــیــشــکــســوتــان و هــمــچــنــیــن صـــنـــدوق اعــتــبــاری 
هنرمندان خدماتی را برای این گروه از هنرمندان 
سایر  بــرای  امیدواریم  که  اســت  کــرده  پیش بینی 
مشابه  اقــدام  مختلف  عرصه های  در  هنرمندان 
این  به  بتوانند  انجام گیرد و هنرمندان دیگر هم 

درجات برسند.
استاد کریم کریمی کهجه ای در دوم خرداد سال 
مــتــولــد شــد و مــعــروف به  تــربــت جـــام  ۱۳۲۷ در 

»خنیاگر موسیقی شرق خراسان رضوی« است.
زیادی  مقامی  و  دینی  قطعات  است  ذکر  به  الزم 
با صدای استاد کریمی ارائه شده است که شاید 
معروف ترین آنها برای مخاطب عمومی نوای پایانی 
مطلع  بــا   »۲ »پایتخت  ســریــال  قسمت   آخــریــن 

»در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد« باشد.

 کاشت 10 هزار درخت مثمر 
به یاد شهدای نیشابور 

شهید  ۲هـــــزارو۴۰۰  ملی  کنگره  ستاد  مشارکت  بــا 
شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان آیین غرس ۱۰ 
هزار نهال مثمر در دهستان شهید برونسی نیشابور 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار قدس، فرمانده ناحیه 
پویش  افتتاحیه  در  نیشابور  سپاه  بسیج  مقاومت 
»درخــت یــاری« که به همت بنیاد علوی، جمعیت 
ــرارگــاه جهادی  ــاران، بسیج ســازنــدگــی و ق ــ درخـــت ی
یــاران خراسانی رضــوان در منطقه دهستان بلهرات 
)شهید برونسی( برگزار شد، اظهار کرد: بنا داریم به 
یاد هرشهید ۱۰۰ اصله درخت در شهرستان غرس 
کنیم. علی نیک یاد تصریح کرد: کاشت درخت به 
یاد شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را نهادینه می کند.

در گفت وگو با فعاالن حوزه سنگ های قیمتی مطرح شد

سنگ  گران قوانین سرراه گران سنگ ها 
ســرور هادیان: بــازار رضــای مشهد یکی 
ــروش زیـــورآالت و  از بــزرگ تــریــن مــراکــز ف
سنگ های زینتی است که در طول سال 
زائــران و گردشگران خارجی  و  مــجــاوران 
زیادی برای خرید به این مکان مراجعه 
می کنند و همیشه سبب رونق بازاررضا 
بوده است. طبقه دوم بازار رضا همیشه 
مملو از کارگاه های کوچک صنایع دستی، 
تراشی  فیروزه  انگشترسازی،  طــالکــاری، 
و... است که دیدن آن خالی از لطف نبود 
اما این روزها به دلیل کرونا امکان حضور 
بــرای  کــوچــک  کــارگــاه هــای  در  نفر  چند 
این کارگاه ها  واقع  نــدارد و در  کار وجود 
و  تبدیل شــده انــد  فــروشــگــاه   بــه  بیشتر 
فقط کارگاه های فیروزه تراشی در نیشابور 

مشغول به کار هستند. 
صنعت  دست اندرکاران  انگار  روزها  این 
گوهرسنگ ها حال و روز خوشی ندارند 
و کرونا و قوانین های بسیار، کسب و کار 
داده است.  قرار  تأثیر  نیز تحت  را  آنان 
ــازار بیشتر از هــر چیز بــه فــروش  ایــن بـ
نیشابور  ــیــروزه  ف دارد.  شــهــرت  ــیــروزه  ف
قدمت ۵ هزارساله و نیز هنر فیروزه تراشی 
سال  هـــزار   ۳ کــه  خــراســانــی  هنرمندان 
قدمت دارد موجب شده نام این سنگ 
نام  بــه  جهان  در  کیفیت  بهترین  بــا  را 

»فیروزه نیشابور« به ثبت برسانند.

قوانین یا کرونا»
به سراغ رئیس اتحادیه سنگ های زینتی 
و قیمتی می روم، در ابتدا درباره وضعیت 
بازار باوجود شیوع بیماری کرونا می گوید: 
کرونا سبب از رونق افتادن بازارها شده 
اما موجب تعطیلی کارگاه ها نشده است 
و  کارهستیم  ــه  ب مــشــغــول  همچنان  و 
بیشتر از کرونا، قوانین عجیب و غریب 

سبب رکود کارمان است. 
مــی افــزایــد:  مــقــدم  رحیمی  عبدالصمد 
 9۷ ســال هــای  در  که  دستورالعمل هایی 
و 98 دولــت اعمال کــرده موجب رکــود و 
کاهش فعالیت های ما شده است. سال 
9۷ بحث کاالهای وارداتی که مطرح شد 
آن را به چهار ردیف تقسیم بندی کردند 
ــی ما را که مــواد اولیه  و کــاالهــای وارداتـ
تـــراش سنگ ها، ســازنــدگــی طــال و مــواد 
اولیه سازندگی نقره است، همه تعرفه  ۷۱ 
قانون مقررات صادرات و واردات سازمان 

موارد  این  که شامل  را  تجارت  و  معدن 
می شود ممنوع اعالم کردند. سنگ های 
خامی که وارد می کردیم نیز شامل همین 
دستورالعمل شد و این ممنوعیت سبب 
شد فعاالن این حوزه مواد اولیه پرداخت 

سنگ را از طریق قاچاق تأمین کنند.
رئیس اتحادیه سنگ های زینتی و قیمتی 
با  عمالً  می کند:  تأکید  رضــوی  خراسان 
این کار، موجب رونق قاچاق و جلوگیری 
از واردات رسمی مواد اولیه شدند. البته 
همان زمان قول های مساعدی داده شد 
ردیف  از  را  ما  یعنی  نشد.  اجــرایــی  امــا 
چهار بــه ردیـــف دو نــیــاوردنــد کــه بــا ارز 
صادراتی خودمان صادرات مواد اولیه را 

داشته باشیم. 
وی توضیح می دهد: آخرین ارزش گذاری 
که ما برای صادرات داشتیم مرداد 98 بود 
از این تاریخ صادراتمان دچار مشکل شد 
و واردات را هم تعطیل کردند. در بهمن 
سال جاری باالخره توانستیم این مقررات 
اعــالم  مــعــدن  و  ســازمــان صنعت  در  را 
کنیم که اجــازه صدور به ما داده شد تا 
صادراتمان راه بیفتد. یعنی صادرات نقره 
و سنگ ها و چارچوب مقررات آن درست 
شد اما خأل دیگری همچنان باقی است. 

اجازه واردات »
درواقــع  می دهد:  توضیح  مقدم  رحیمی 
برای صادرات اگر کسی بخواهد سنگ را 
این مشکل  یا طال ســوار کند  نقره  روی 
مضاعف شده است و مسئله دیگر که 

همچنان به قوت خود باقی است اینکه 
ما مواد اولیه و سنگ های خامی که وارد 
می کردیم، واردات آن امکان پذیر نیست 
چون در ردیــف چهار قــرار دارد حتی با 
از محل صادراتمان می خواهیم  آزاد  ارز 

این ها را وارد کنیم، اجازه ورود نداده اند.
وی درخصوص مــراودات تجاری با سایر 
کشورها نیز می گوید: مراودات تجاری مان 
نیز کاهش یافته است. پیش از کرونا با 
کشورهای ترکیه، عراق، عربستان، بحرین 
و... مرتبط بودیم. البته اگر مقررات پیش 
از سال 9۷ اجرا می شد ما به هیچ وجه 
را نداشتیم. به نظر من به  این تنگناها 
ــدازه ای که دولت برای ما موانع ایجاد  ان
کرده، کرونا ایجاد نکرده است. مشکالت 
ما  برسرراه  دولــت  که  است  مقرراتی  ما 

گذاشته است.
ــدم درخــــصــــوص تـــعـــداد  ــقـ رحـــیـــمـــی مـ
می گوید:  شهرمان  در  فعلی  کارگاه های 
تقریباً ۴۰۰ کارگاه دارای پروانه اند که بین 
پروانه  که  داریــم  نفر عضو  تا ۴8۰   ۴۰۰

کسبشان باطل و تمدید می شود.

فیروزه چینی یا سنگ های ساختنی »
وی درخصوص فیروزه چینی که بحث های 
زیادی را به همراه داشته است، می گوید: 
فیروزه چینی، پودر، چسب و رنگ است. 
ــودر می کنند  پ را  آهــک  یــا سنگ  یعنی 
رنگ  و  با چسب  را  دیگر  یا سنگ های 
فیروزه  چینی  فیروزه  می کنند.  مخلوط 
ساختنی  یا سنگ  سنتاتیک  و  نیست 

است که حتی اگر سنگ فیروزه چینی 
است.  مصنوعی  رنگ هایش  باشد،  هم 
فیروزه  امــا  اســت  فــیــروزه مصری  مانند 
را  رنگش  کسی  نمی گذاریم  را  نیشابور 
کار  این  اگرکسی  فــراوری کند.  یا  اشباع 
را  از کشور آن  باید خارج  انجام دهد  را 
بفروشد و اگر بخواهد اینجا بفروشد باید 
در فاکتور آن قید کند که فیروزه نیشابور 
ــراســاس قــانــون بــایــد بـــرای هر  اســت و ب
جنس باالی ۱۰ هزار تومان برای خریدار 

فاکتور صادر شود. 

عدم قاچاق فیروزه به ایران »
ــاره قــاچــاق فــیــروزه وارداتــــی نیز  ــ وی درب
با  کشوری  هیچ  فــیــروزه  می کند:  اظهار 
فیروزه نیشابور قابل رقابت نیست. پس 
بحث قاچاق فیروزه به ایران وجود ندارد. 
آریــزونــای  ایالت  در  دور  گذشته های  از 
آمریکا فیروزه تراشیده می شد و همان جا 
رنگ و بعد وارد ایران می شد که به دو نام 
معروف بود. برخی آن را فیروزه آمریکایی 
می نامیدند  شیمیایی  فــیــروزه  برخی  و 
فیروزه  نوع  این  زمــان مشتری  که همان 

هندی ها و پاکستانی ها بودند.
ــه ایـــن پــرســش کــه ورود  وی درپــاســخ ب
فیروزه کرمان به مشهد قاچاق محسوب 
به چه  اینکه  یا خیر، می گوید:  می شود 
دلیل واردات آن به شهرمان ممنوع است 
را دقیق مطلع نیستم. شاید به این دلیل 
همان  در  تــراشــکــاری هــا  می خواهند  کــه 
منطقه و در واقع اشتغال در خود شهر 
کرمان  فیروزه  البته  شــود.  ایجاد  کرمان 
رنگ آبی آن خیلی کم است و 99 درصد 
رنگ فیروزه کرمان اشباع شده است و آن 
را با رزین فراوری و رنگ می کنند. مصرف 
فیروزه تراشیده کرمان داخل ایران خیلی 
کم است و اگر هم تراشیده شود به خارج 

از کشور صادر می شود.

سخن پایانی »
وی در پایان خاطرنشان می کند: امیدوارم 
خودمان  ارز  با  کنند.  آزاد  را   ۷۱ تعرفه 
از  ما یک دالر  باشیم.  صــادرات داشته 
با  می توانیم  و  نمی خواهیم  پــول  دولــت 
صادرات خودمان واردات داشته باشیم. 
دولت موانع برایمان ایجاد نکند ما امتیاز 

نمی خواهیم.
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امیر هادیان فر: در آخرین روزهای سال جاری انتشار 
خبر مزایده مجتمع تجاری بزرگ شهرداری قوچان در 
برخی رسانه ها و فضای مجازی ما را به یاد حراجی های 

آخر سال می اندازد. 
اســاس مصوبه  )بر  آمــده است  مزایده  این  آگهی  در 
مــورخ 99/۱۰/۲۳ شــورای اسالمی شهر  ۴۷۵8/ ش 
مصوبه  می شویم  متوجه  بررسی ها  بــا  کــه  قــوچــان(، 
اسالمی شهر  در مصوبه شــورای  اســت  دیگری  چیز 
آمــده اســت »بــه استناد نامه شــهــرداری قــوچــان به 
شورای اسالمی بابت فروش مجتمع تجاری شهرداری 
مزایده  طریق  از  زیــتــون  پــاســاژتــجــاری  قــوچــان جنب 
پیمانکار  گذشته  ســال هــای  طلب  بابت  دادگستری 
میلیارد  یک  از  بیش  مبلغ  به  تنظیف  و  نیرو  تأمین 
اجــرای حکم  از  بــرای جلوگیری  تومان  و ۷۰۰ میلیون 
اجازه داده  این  توقیف حساب های شهرداری قوچان 
پول  و در همین مصوبه آمده است مانده  می شود« 
فروش مجتمع تجاری شهرداری قوچان در پروژه های 

عمرانی شهر هزینه شود. 

اما بر خالف این مصوبه شورای اسالمی شهر و با توجه 
به رأی کمیسیون تطبیق فرمانداری قوچان، شهرداری 
رأساً خود اقدام به برگزاری مزایده کرده است که خالف 

قانون است. 
کلمه  ذکر  مزایده  این  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی 
مازاد نیاز بودن این ملک با 9۰۰ متر زیربنای تجاری 
است و این داستان تکراری فروش ملک های شهرداری 
موجب  نمی تواند  انگار  اخیر  ســال هــای  طی  قوچان 

ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری شود. 
ــوده، بلکه  ــبـ ــاز شـــهـــرداری نـ ــی ــازاد ن ــ  ایـــن مــلــک هــا مـ
تأمین  در  شــهــری  مسئوالن  بــرخــی  توانمندی  عــدم 
اعتبار و پرداخت هزینه های جاری شهرداری است که 
هر ساله به آن افــزوده می شود و از طرف دیگر طلب 
پیمانکاران و برخی سازمان های دولتی است که سال ها 
انباشته شده و جور آن را باید ملک های مثالً مازاد نیاز 

شهرداری بکشند. 
بزرگ ترین  واگـــذاری  ایــن درحــالــی اســت که موضوع 
مجتمع تجاری شهرداری قوچان جزو معدود مصوباتی 

است که در جلسه شورای اسالمی با دو رأی مخالف، 
یک رأی ممتنع و چهار رأی موافق به تصویب رسیده 
و این امر در دفتر مصوبات شورای اسالمی شهر ثبت 

شده است.
حال امیدواریم دستگاه های نظارتی بتوانند به وظایف 
ذاتی خود در این حوزه عمل کنند چراکه در بسیاری 
از فروش اموال مازاد شهرداری قوچان ابهامات زیادی 
از قبیل قیمت کارشناسی، محل مصرف  وجود دارد 

درآمد حاصل از فروش ملک های مازاد و موارد دیگر.
ذکر این نکته نیز الزم است که ابتدایی ترین توقع از 
تیم مدیریتی شهر این است که در چنین مواقعی با 
درایت و تدبیر ضمن حفظ دارایی های متعلق به عموم 
شهروندان در شهرداری، با توسل به روش های دیگر؛ 
امتیازاتی  واگــذاری  از طریق  پرداخت طلب های خود 
مانند اعطای پروانه های شناور، فرایند تسویه حساب 
را انجام دهد وگرنه فروش اموال و پرداخت بدهی نیاز 
به دانش مدیریتی یا حتی سواد خواندن و نوشتن هم 

ندارد.

چوب حراج شهرداری قوچان به یک مجتمع تجاری!

8045zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. انتخاب آن از سرگرمی های ایرانیان باستان 
در نــوروز بــوده که طــی آن دلقکی را ۵روز به 
جای شاه می نشاندند- سفیدموی شاهنامه 
واحد   .۳ مسابقه  فاتح  کالباس-  نوعی   .۲
آموختنی  فرنگی-  ــازی  ب ــه ای-  ــان رای حافظه 
لقمان- »واحد« بی سروته ۴. بوته کوچک- 
 شهر مذهبی- بسنده - قسمت داخلی بام 
۵. یازده- عزم و اراده- زیرپامانده- نام دخترانه 
 6. پوست پیرای- چغندرپخته- شب کردی 
۷. سردرگم- نتیجه کاری- باالآمدن آب دریا 
8. داخل کردن دارو زیر پوست بدن یا رگ ها - 
درخت اشترخار 9. دشمن سرسخت- قلب 
قرآن- شهری در بوشهر که یادآور رشادت های 
 مــردم منطقه در مقابل استعمارپیر است 
۱۰. جویای شغل است – به پشت خوابیده- 
ســـرود ۱۱. کــشــوری عــربــی- حــرف فاصله-  
ماست   .۱۲ عــرب  عزیز   - اتومبیل  رانــنــده 
چکیده- شرم و حیا- پول سامورایی- فاعل 
۱۳. حرص و طمع- نوعی آینه بزرگ- ظرف 

ــه - شنونده   مشبک- قابل رؤیــت ۱۴. روزان
۱۵. روغن- تحقیق و تفحص در امری

۱. فرصت طلبی و تغییرجهت دادن براساس 
معلم   .۲ خــرمــاپــزان  گویند-  را  روز  ــاع  اوضـ
مخصوص شاهزادگان ترک- روز قبل ۳. قلوه 
و گرده- وسیله- تیره و تار- پسوند نسبیت 
۴. مرده- بیشتر اعضای این دسته جانداران 
تک سلولی هستند- پرنده تنها ۵. رودخانه ای 
راه  میان بر- گریز- پیکری  ایتالیا-  پــرآب در 
انــســان 6. عــیــب آور- صوت  کوچک شبیه 
سکوت- زینت دادن ۷. پرروشده- همنشین 
خار- غار کتله خور از جاذبه های گردشگری 
این شهر زنجان است- راست 8. سرنیزه- 
 شهر مرکبات- خیسی اندک- فلز سرچشمه 
9. صــفــحــه ایــنــتــرنــتــی- تــخــتــه هــای بـــزرگ 
چــــوبــــی- بــــــــاران انــــــــدک- ســـاخـــتـــمـــان و 
و  سخت  شترگاوپلنگ-   .۱۰ ــازنـــده اش  سـ

 مشکل- از وسایل صوتی و تصویری روبــه بازنشستگی 
۱۱. عضو طایفه ای آسیایی- مبانی- شگرد انجام کاری- حرف 
پیروزی ۱۲. خرس آسمانی- زاغه نشین اش اسکار گرفت- 
ماده معطر ناف آهوی ختن ۱۳. چله کمان- غیرعمد- کالغ 
سیاه- بسیار حمله برنده ۱۴. خویشان- نوعی انار مرغوب 

۱۵. برابر پارسی »سی دی«- خجسته

  افقی

  عمودی
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