
پیگیری پرونده شهادت سردار سلیمانی 
در سفر رئیس قوه قضائیه به عراق

جوان نیشابوری 
سرباز نمونه کشور شد

در سیزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر)ع(در دادگاه نمادین محاکمه عامالن این جنایت عنوان شد 

با همت دادگستری خراسان رضوی، دانشگاه 
حقوقدانان  و  اســاتــیــد  و  مشهد  واحـــد  آزاد 
عامالن  محاکمه  نمادین  ــاه  ــ دادگ مشهدی، 
ترور سرداردل ها در مشهد برگزار شد. پیش 
از اجرای نمادین دادگاه محاکمه که با حضور 
دادگــاه هــای  و  ــرا  دادســ شناخته شده  قــضــات 
صادقی،  شد،غالمعلی  برگزار  خراسان رضوی 

رئیس کل دادگستری...

ــاحــیــه مـــقـــاومـــت بــســیــج ســپــاه  جــانــشــیــن ن
نیشابور اظهار کرد: در سیزدهمین جشنواره 
اکــبــر)ع( )جـــوان ســربــاز( سرباز  حضرت علی 
کرد. کسب  را  کشوری  برتر  مقام  نیشابوری 
محمد فروزان منش افزود: رزم آور یکم وظیفه 
مجید احمدآبادی به عنوان سرباز برتر ناحیه 
توسط  بررسی  از  استان معرفی شد. پس  به 

کارگروه استانی در... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

jخداحافظی با برج سازی در همسایگی حرم امام رضا
در نشست مدیران اقتصادی 

خراسان رضوی تأکید شد

نظارت ویژه بازار 
در ایام نوروز

کرونا 700 نفر از فعاالن گردشگری 
در خراسان شمالی را بیکار کرد

صنعت گردشگری 
در تعطیالت!

....... همین صفحه 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

در نشست مشترک فعاالن فرهنگی 
و محیط زیستی به میزبانی 

روزنامه قدس بررسی شد

چرا فعالیت های 
زیست محیطی 
تزئینی نیست؟

خراسان  در  آب  شرایط  می دانند  زیستی ها  محیط 
یافته هایشان به  انتقال   بــرای  و  خیلی خوب نیست 
مردم از هیچ تالشی فروگذار نکردند. محیط زیستی ها 
می دانند وضعیت زمین و هوا شرایط خوبی را پشت 
سر نمی گذارد. در این میان فعاالن حوزه دفاع از حقوق 
حیوانات هم شبکه مسائل خودشان را دارند، با این 
حال چرا مباحث محیط زیستی آن چنان که باید و 
شاید همچنان یک موضوع لوکس به حساب می آید و 
عموماً برداشت های غیردینی از آن ها می شود و شبکه 
نشست  چیست؟  خراسان  زیست  محیط  مسائل 
مشترک جمعی از اساتید حوزه علمیه مشهد و فعاالن 

محیط زیستی خراسان، سرآغاز...

در گفت وگوی قدس با مشاور طرح تفصیلی بافت پیرامونی مطرح شد

.......صفحه 4 

 در طول سال معموالً نشست ها و جلسات متعددی برگزار 
می شود که یک طرف آن مدیران دستگاه های اجرایی اند و طرف 
دیگرش خبرنگاران. اما اینکه تعداد قابل توجهی از مدیران دور 
یک میز بنشینند و پرسش های خبرنگاران را پاسخگو باشند 

کمتر پیش می آید...

خراسان شمالی با بیش از ۱۱۵ جاذبه گردشگری، ۲۴ منطقه 
گردشگری،  هــدف  روســتــای  و هشت  استانی  و  ملی  نمونه 
مقصدی بکر برای طبیعت دوستان و عالقه مندان به فرهنگ 
و آیین های اقــوام مختلف اســت. امــا در یک ســال اخیر با 

گسترش ویروس کرونا، عالوه بر...

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

چهار شنبه  20 اسفند 1399

 26 رجب 1442  
 10 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9486 
 ویژه نامه 3865 

اطالعیه آگهی مزایده
موقوفه غیرمتصرفی کربالیی کاظم درنظر دارد یكی از رقبات مس��كونی خودرا به مدت یكسال از 

طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.
متراژ)مترمربع(عنوانردیف

پایه کارشناسی 
)اجاره ماهیانه(

آدرس محل

1
یک واحدآپارتمان مسکونی 

نوبت  اول
000 /000 /17 ریال06 /96

بلوارکالهدوز 47 پالک 208 
طبقه اول

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل 
پم��پ بنزین س��عد آب��اد،اداره اوق��اف ناحیه یک واح��د موقوفات غیرمتصرف��ی مراجعه و یا با ش��ماره تلفن 

05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.
مهل��ت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روزدوش��نبه م��ورخ  25 /12 /1399 می باش��د.  پاکت های 
مزایده در روز سه شنبه مورخ  26 /12 /1399 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای 

کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد. ,ع
99
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86
6

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه  99/12/6 شرکت فناوری و کارآفرینی جهان اندیشه 
به ش�ماره ثبت  47616 و شناس�ه مل�ی   10380637650 مبنی بر افزایش س�رمایه ش�رکت از محل آورده 
نقدی سهامداران و در اجرای ماده 169 قانون تجارت و بنا به اجازه حاصل از تفویض اختیار اعطایی به 

هیئت مدیره جهت عملی ساختن آن، مراتب زیر را به استحضار سهامداران عزیز می رساند:
1. س�رمایه فعلی ش�رکت مبلغ 1.000.000.000  ریال منقس�م به  1.000.000 س�هم  1.000 ریالی با نام و 

عادی می باشد.
2. می�زان افزای�ش س�رمایه مبل�غ 4.000.000.000 ری�ال و تعداد س�هام قاب�ل عرضه 4.000.000 س�هم 
به ارزش اس�می هر س�هم 1.000 ریال خواهد بود. س�رمایه ش�رکت پس از عملی ش�دن افزایش سرمایه 
مبلغ 5.000.000.000 ریال و تعداد س�هام برابر 5.000.000 س�هم به ارزش اس�می هر سهم 1.000 ریال 

خواهدشد. 
3. مهلت اس�تفاده از حق تقدم در خرید س�هام جدید برای سهامداران به مدت 60 روز از تاریخ نشر این 

آگهی بوده که در صورت تامین آن تا قبل از سررسید معینه، فرآیند پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
4. س�هامدارانی ک�ه تمای�ل به خرید س�هام از طریق پرداخت نق�دی دارند می توانند ظ�رف مهلت مقرر 
حداکثر به تعداد س�هام حق تقدم خود به بهای هر س�هم یک هزار ریال را به حس�اب 0100117739007  
نزد بانک آینده ش�عبه مرکزی مش�هد به نام ش�رکت فناوری و کارآفرینی جهان اندیشه واریز و اصل فیش 

واریزی را در محل قانونی شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. 
5. واگذاری حق تقدم س�هام منوط به مصوبه هیئت مدیره ش�رکت اس�ت و هیئت مدیره مجاز است سهام 
باقیمانده س�هامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خویش استفاده ننمایند را به سایر متقاضیان واگذار 

نماید.
هیئت مدیره شرکت

آگهی پذیره نویسی شرکت فناوری و کارآفرینی جهان اندیشه
 شماره ثبت  47616 و شناسه ملی 10380637650
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ــا طــلــبــی: مــدیــر کــل راه و شــهــرســازی  رضـ
خــراســان رضـــوی گــفــت: بــه جــز خانه های 
سازمانی که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، 
شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی استان 
وجود دارند که قانون، اجازه فروش آن ها را 
نداده است، بقیه این واحدها تنها از طریق 

مزایده عمومی فروخته خواهند شد.
قدرت اله ابک در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: فروش خانه های سازمانی تنها 
از طریق مزایده عمومی انجام می شود. در 
واگذاری خانه های سازمانی  امکان  گذشته 
افــراد واجــد شرایط و  به  با شرایط خاصی 
ساکن در زمان تصویب قانون وجود داشت 
بــود که برای  ایــن شائبه به وجــود آمــده  و 
ساکنان امکان دریافت واحد وجود دارد در 
حالی که بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن در حال 
طریق  از  سازمانی  خانه های  فروش  حاضر 

مزایده عمومی امکان پذیر است. 
وی تصریح کرد: از این رو همه افــرادی که 
در این خانه ها سکونت دارند توجه داشته 
گــونــه حقی  مــوضــوع هیچ  ــن  ای کــه  باشند 
ــذاری این خانه ها به آن هــا فراهم  بــرای واگ
نخواهد کرد و آن ها نیز همانند سایر افراد 

که در مزایده ای که از طریق آگهی روزنامه ها 
اطالع رسانی خواهد شد باید شرکت کنند.

ابک ادامه داد: مجموع واحدهای سازمانی 
در استان ۸۴۹ مورد است که ۵۵۳ واحد آن 
زیر ۲۵ هزار  و  در شهرهای محروم، مرزی 
قانون  و مشمول  دارنــد  قــرار  نفر جمعیت 
فروش خانه های سازمانی نیستند و باید به 
از  شوند،  حفظ  سازمانی  خانه های  عنوان 
این رو ۲۹۶ واحد منزل سازمانی باقی مانده 

که ۸۸  فــروش هستند  استان مشمول  در 
واحد آن در شهر مشهد است که تاکنون 
۲۰ واحد آن فروخته شده و ۶۸ واحد باقی 

مانده است .
کــل و  اداره  ایـــن  ــا هــمــکــاری  ب ــزود:  ــ افـ وی 
ــادی در  ــ ــای زیـ ــدام هــ ــ دســتــگــاه قــضــایــی اق
مشهد  شهر  سازمانی  خانه های  خصوص 
صورت گرفته است که از آن جمله می توان 
به ارسال نامه ای به معاون محترم دادستان 

 ۲۹ و   ۲۱ و  مــاه  دی  دوم  تــاریــخ  در  مشهد 
بهمن سال جاری مبنی بر تخلیه ۳۱ واحد 
از خانه های سازمانی تحت مالکیت دولت 

اشاره کرد. 
خانه های  تخلیه  در خصوص  افــزود:  ابک 
استانداری  با  مکاتبه ای  در  نیز  سازمانی 
با  است  شده  درخواست  رضــوی  خراسان 
شهرهای  در  اجــرایــی  دستگاه های  تمامی 
ــه  ــدم ارائـ ــر عـ ــن نــامــه مــبــنــی ب مــشــمــول ایـ
درخواست جدید برای استفاده از خانه های 
واحدهای  تخلیه  پیگیری  نیز  و  سازمانی 
مسکونی در شهرهای عنوان شده اقدام تا 

امکان فروش این واحدها فراهم شود.
رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
کرده ایم  درخواست  همچنین  کرد:  تصریح 
استانداری به فرمانداری ها نیز ابالغ کند تا از 
واگذاری واحدها به کارکنان دولت خودداری 
کنند تا امکان فروش واحدها از طریق مزایده 
عمومی فراهم شود. از این رو با پیگیری های 
انجام شده و همکاری همه جانبه دادستانی 
محترم مرکز استان تاکنون نسبت به تخلیه 
۲۶ مورد اقــدام شده و تعیین تکلیف باقی 
واحدها بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی 

در دست اقدام است.

جلسات  و  نشست ها  معموالً  ســال  طــول  در  رسائی فر:  هاشم 
دستگاه های  مدیران  آن  طــرف  یک  که  می شود  برگزار  متعددی 
اجرایی اند و طرف دیگرش خبرنگاران. اما اینکه تعداد قابل توجهی 
از مدیران دور یک میز بنشینند و پرسش های خبرنگاران را پاسخگو 
باشند کمتر پیش می آید. این اتفاق دیــروز در محل استانداری 
خراسان رضوی افتاد و تعدادی از مدیران اقتصادی استان در آستانه 
سال جدید رودرروی نمایندگان رسانه های خبری قرار گرفتند و به 

موضوعات مطرح شده پاسخ دادند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این 
نشست در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه چه تمهیداتی 
در خصوص توزیع اقالم اساسی در آستانه سال جدید و عرضه 
متناسب این اقالم اندیشیده شده است، گفت: در راستای کنترل 
بازار در آستانه سال جدید در ماه های پایانی امسال ذخایر کاالهای 
اساسی ما تقویت شده، در همین راستا ذخایر مرغ منجمد، برنج، 
روغن و غیره را ترمیم می کنیم ضمن اینکه در بحث نظارت ها کنترل 
بیشتری صورت می گیرد که اتاق اصناف طرح های ویــژه ای دارد و 

همراهی بیشتری امسال تا اینجا داشته است.
مرتضی اشرفی در مورد قیمت مرغ، میوه و سایر کاالها و اینکه در 
حال حاضر این اقالم در بازار موجود است اما قیمت های باالیی دارد 
اظهار کرد: قیمت این اقالم بر اساس اعالم ستاد تنظیم بازار کشور 
اعالم می شود و بایستی با این قیمت ها عرضه شود اما اگر در این 
بین تخلفی صورت بگیرد نهادهایی مثل تعزیرات باید ورود کنند که 
این اتفاق نیز در موضوع بازار شب عید با جدیت پیگیری می شود.

اشرفی با اشاره به اوضاع اقتصادی استان و وجود مشکالتی در 

حوزه توزیع مرغ و روغن گفت: به دستور استاندار خراسان رضوی 
کارگروه تنظیم بازار به صورت روز در میان و با هدف بررسی دقیق 

وضعیت و اوضاع اقتصادی برگزار می شود.
وی مهم ترین علت کمبود مرغ در بازار خراسان رضوی را مشکالت 
ملی دانست و افزود: تالش شده با توزیع کاالهای تنظیم بازار و گرفتن 
سهمیه باالتر از میزان تعیین شده از مشکالت مردم کاسته شود. 
معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با توجه 
به جوجه ریزی بیش از ۹ میلیون قطعه در بهمن ماه امسال باید نیاز 
بازار استان به گوشت مرغ تأمین شود افزود: با همکاری دستگاه های 
متولی و نیز دستگاه های امنیتی موضوع در حال بررسی است و 

موضوع خروج مرغ کشتار روز از کشتارگاه ها پیگیری می شود.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با هدف تنظیم بازار توزیع 
سهمیه ۸۰۰ تن مرغ منجمد با افزایش ۵۰۰ تن دیگر هم اکنون در 
بازار استان در حال انجام است. علی غفوری مقدم افزود: روزانه ۵۰ 
تا ۷۰ تن مرغ منجمد در مشهد و از امروز نیز در شهرستان ها توزیع 
می شود. وی سهمیه گوشت گوساله منجمد برای استان را ۲۱۰ تن 
و سهمیه برنج هندی را هزار و ۸۰۰ تن اعالم کرد و ادامه داد: هزار و 
۵۰۰ تن سهمیه مازاد برنج هندی و نیز ۴هزار و ۴۰۰ تن شکر برای 

توزیع در بازار استان دریافت شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی هم با اشاره به فعالیت پنج کارخانه روغن در استان 
گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ تن سهمیه روغن استان بوده که با پیگیری های 

انجام شده به ۳ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی:

296خانهسازمانیمشمولواگذاری،بهمزایدهگذاشتهمیشود
در نشست مدیران اقتصادی خراسان رضوی تأکید شد

نظارتویژهبازاردرایامنوروز



کرونا 700 نفر از فعاالن گردشگری در خراسان شمالی را بیکار کرد

صنعت گردشگری در تعطیالت!
بجنورد- سمانه محمدزاده ثانی:خراسان 
شمالی با بیش از ۱۱۵ جاذبه گردشگری، 
۲۴ منطقه نمونه ملی و استانی و هشت 
روستای هدف گردشگری، مقصدی بکر 
به  عالقه مندان  و  طبیعت دوستان  بــرای 
فرهنگ و آیین های اقوام مختلف است.

اما در یک سال اخیر با گسترش ویروس 
این  که  بحران هایی  بر همه  عــالوه  کرونا، 
کــرده،  ایــجــاد  کسب وکارها  بــرای  بیماری 
صنعت گردشگری به  مراتب بسیار بیشتر 
از سایر دسته های شغلی متأثر شده است؛ 
چراکه گردشگری نیازمند حضور فیزیکی 
و مکانی  زمــانــی  یــک موقعیت  در  ــراد  افـ
می بینیم  حالی  کــه  در  اســت،  مشخص 
جابه جایی  و  گردشگری  کرونا،  شیوع  با 

بین شهری بسیار کم شده است.

خانه مسافرهای غیرمجاز»
مــدیــر یــکــی از ســوئــیــت آپــارتــمــان هــای 
بــا خبرنگار  گــفــت وگــو  اســتــان در  مــرکــز 
عید  ایــام  در  ســال گذشته  می گوید:  ما 
نــوروز و درســت در زمــان اوج کار فعاالن 
ــا در  کــرون ــروس  ــ وی صنعت گــردشــگــری 
جهان، کشور و استان شیوع پیدا کرد که 
آسیب پذیرترین صنعت در کشور بخش 
گردشگری بود و عمالً ضربه بسیار بدی 

به این حوزه وارد شده است. 
جمالی می افزاید: در چند ماه اول پس از 
شیوع این بیماری با قرنطینه شدن مردم 
و اجرای محدودیت ها صنعت گردشگری 
استان تعطیل شد که بسیاری از نیروها 

بیکار شدند.
وی یکی از مشکالت اساسی هتل داران 
را وجود خانه مسافر های غیرمجاز عنوان 
به  استان  سطح  در  می گوید:  و  می کند 
ایجاد  خانه مسافر  توجهی  قابل   میزان 
شــده کــه همین امــر بــا رونـــد هــتــل داری 
در کشور مغایرت دارد و موجب کاهش 

مسافران هتل ها شده است.

بازار داغ تورهای غیرقانونی »
ــس گــردشــگــری در  مــدیــر دفــتــر یــک آژانـ

بجنورد نیز با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا با 
مواجه  مالی  لحاظ  به  زیــادی  مشکالت 
اعــالم شیوع  زمــان  از  می گوید:  شده اند 
اعالم  استان،  و  در کشور  کرونا  ویــروس 
شد آژانس های گردشگری اجازه برگزاری 
تور را ندارند و از اسفند سال گذشته به 
ادامه  مدت چند ماه هیچ مجوزی برای 

فعالیت به ما داده نشد.
مهنانی با بیان اینکه فصل فعالیت دفاتر 
آژانس ها 6 ماه اول سال است، می گوید: 
بودند  تعطیل  دفاتر  که  زمانی  مدت  در 
هزینه هایی  دلیل  به  دفاتر  از  بسیاری 
چون اجاره دفتر، حقوق کارکنان، هزینه 
به مرخصی  و...  تلفن  و  گــاز  بــرق،  آب، 

رفتند.
وی در خصوص تسهیالت کرونایی ارائه 
کرونایی  تسهیالت  می گوید:  نیز  شــده 
آن  هم با درصد باال به درد ما نمی خورد 
زیرا باید درآمد داشته باشید تا بتوانید 

تسهیالت را پرداخت کنید.
انتقاد  غیرقانونی  تورهای  برگزاری  از  وی 
می کند و می گوید: برخی از افراد به صورت 
یک  برنامه های  تور  قالب  در  غیرقانونی 
از شهر  را در استان در خارج  یا دوروزه 
بازار  حاضر  حال  در  که  می کنند  برگزار 
و متأسفانه  دارد  رونــق خوبی  افــراد  این 

هیچ نظارتی نیز نمی شود.

زنجیره آسیب پذیر گردشگری»
حــرفــه ای  انجمن  مــدیــره  هیئت  رئــیــس 
شمالی  خراسان  بومگردی  اقامتگاه های 
ــد: صــنــعــت گــردشــگــری شامل  مــی گــوی
مشاغلی است که صنف ها و شغل های 
زیـــادی چــه بــه  صـــورت مستقیم و چه 
ارتباط  آن در  با  به  صورت غیرمستقیم 
هستند، وقتی با شیوع این بیماری این 
صنعت تعطیل شد به شغل های زیادی 

هم آسیب وارد کرد.
وصالی با بیان اینکه ویروس کرونا موجب 
بومگردی  اقامتگاه های  از  تعدادی  شد 
تعطیل شوند می گوید: در طول سال و به 
خصوص ایام نوروز جای سوزن انداختن 
اقامتگاه های بومگردی استان نبود و  در 
فعالیت های مجازی و اقدام های مدیران 
بومگردی ها موجب شده بود حتی برخی 
از بومگردی های ما برای مسافران خارجی 
رزرو شود، اما این روزها اقامتگاه ها خالی 

از گردشگران شده است.

خسارت 40 میلیارد تومانی»
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
در  نیز  شمالی  خــراســان  دستی  صنایع 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: در این 
اســتــان  هــم  اکــنــون هشت هتل یــک تا 
مهمان پذیر،   ۱۱ متل،  یک  چهار ستاره، 
اقامتگاه بومگردی،  ۳۸ خانه مسافر، ۳6 

دو مجتمع گردشگری، اقامتی و تفریحی 
پـــذیـــرایـــی، ۱۷ ســفــره خــانــه ســنــتــی و  و 
۴۳رستوران بین راهی مسافران را پذیرش 

می کنند.
حبیب یزدان پناه می افزاید: در سال های 
از  گذشته گــردش مالی خراسان شمالی 
صنعت گردشگری افزون بر ۱۵۰ میلیارد 
تومان بوده که در  یک سال اخیر و تحت 
تأثیر ویـــروس کــرونــا بــه حــداقــل رسیده 

است.
تاکنون  ابتدای ســال  از  اینکه  بیان  با  وی 
به  تــومــان خــســارت  میلیارد  از ۴۰  بیش 
مجموعه های گردشگری اعم از واحدهای 
مسافرتی  آژانــس هــای  هتل ها،  بومگردی، 
است،  شــده  وارد  گردشگری  راهنمایان  و 
اظهار می دارد: همه گیر شدن ویروس کرونا 
و واهمه از مبتال شدن به این ویروس سبب 
کاهش سفرها و تعطیلی مراکز اقامتی و 

رستوران های بین راهی شده است.
یزدان پناه از بیکار شدن بیش از ۷۰۰ فعال 
ایــن حــوزه خبر می دهد و می گوید: تأثیر 
کرونا بر فعاالن صنعت گردشگری در این 
استان سبب تغییر شغل برخی فعاالن و 
همچنین مهاجرت آن ها به استان تهران 
برای درآمدزایی و گذران امورات زندگی شده 
نــوروز  برنامه های  در خصوص  اســـت.وی 
۱۴۰۰ نیز می گوید: با توجه به دستورالعمل 
ستاد مبارزه با کرونا تنها شهرهای آبی و زرد 
مجاز به پذیرش مسافر آن  هم با شرایط 
تنها  اقــامــت مسافران  و  خــاص هستند 
در هتل ها مجاز بــوده و اقامت در چادر، 
تلقی  غیرمجاز  و...  خانگی  سوییت های 

می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان شمالی 
ادامه می دهد: به دلیل شیوع این بیماری 
بیشتر هتل ها متضرر شده اند در همین 
به  مسافرت  قصد  کــه  مسافرانی  راســتــا 
شهرهای آبی و زرد را دارند باید از قبل، 
زمان ورود و خروج خود را در شهر مورد 
نظر ثبت و رزرو کنند و چنانچه زودتر یا 
دیرتر از زمان موعد هتل را ترک کنند ملزم 

به پرداخت جریمه می شوند.

کمبود فضای کارگاهی در پارک 
علم و فناوری خراسان شمالی

بجنورد: رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی 
با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان با کمبود 
فضای کارگاهی مواجه است، گفت: اکنون ۱۷ درصد 
فضای پارک علم و فناوری به کارگاه اختصاص دارد 

که باید این فضا ها به ۸۰ درصد برسد.
کــارگــاهــی را  گــرمــه ای در نشست خــبــری فــضــای 
فضای  مساحت  کــرد:  اظهار  و  برشمرد  کارگاه   ۱۴
کارگاهی در استان هزار و ۵۳۰ مترمربع است که 
حداقل ۳ هزار مترمربع دیگر باید به این فضا افزوده 

شود.
ــزود: اکــنــون ۱۳۲ واحـــد فــنــاور در  ــ ــه اف وی در ادامـ
خــراســان شمالی وجــود دارد که پنج مــورد نیز در 

آستانه ثبت شدن قرار دارند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت: 
 ۹۷ ســال  در  نیز  دانش بنیان  شــرکــت هــای  تــعــداد 
اکنون به ۲۰ مورد  در مجموع هفت مــورد بود که 

افزایش یافته است.
ــارک علم و  گــرمــه ای در خــصــوص حــمــایــت هــای پـ
فناوری خراسان شمالی از پایان نامه های کارشناسی 
از  حمایت  ــرای  ب طرحی  امسال  گفت:  نیز  ارشــد 
که  شده  تصویب  ارشــد  کارشناسی  پایان نامه های 
دکترا  و  ارشــد  کارشناسی  مقاطع  پایان نامه   ۳۵
به  شــدن  تبدیل  قابلیت  کــه  ــی  آی ت رشته های  در 
محصول را دارند، مشمول حمایت مالی بالعوض 
وزارت ارتباطات، وزارت علوم و پارک علم و فناوری 

می شوند.

 افزایش 5درصدی  مصرف آب 
در خراسان شمالی 

بجنورد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
شمالی از افزایش ۵ درصدی مصرف آب در سال 

جاری در این استان خبر داد.
غالمحسین ساقی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: در ۱۰ ماه سال جاری ۴6 میلیون مترمکعب آب 
توسط مشترکان استان مصرف  شده که این میزان 
مصرف در سال گذشته ۴۴ میلیون مترمکعب بوده 

است.
 وی افزود: میزان تولید آب در سال جاری بیش از 
سال  مشابه  مــدت  در  و  مترمکعب  میلیون   6۹
گذشته ۵۸ میلیون مترمکعب بوده که این میزان نیز 

در مدت یاد شده ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در سیزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر)ع(

 جوان نیشابوری سرباز
 نمونه کشور شد

نیشابور: جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابور 
اظهار کرد: در سیزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر)ع( 
)جوان سرباز( سرباز نیشابوری مقام برتر کشوری را کسب 
کرد.محمد فروزان منش افزود: رزم آور یکم وظیفه مجید 
احمدآبادی به عنوان سرباز برتر ناحیه به استان معرفی 
شد. پس از بررسی توسط کارگروه استانی در محوریت 
جهاد سازندگی و تفکر بسیجی، وی به عنوان سرباز نمونه 
استان معرفی و به مرحله کشوری راه یافت.وی خاطرنشان 
کرد: احمدآبادی در مرحله کشوری توانست مقام برتر را 

از آن خود کند.

راه اندازی نخستین سالن مالقات 
مجازی در زندان بیرجند

کــل دادگــســتــری خــراســان جنوبی گفت: سالن  رئیس 
مالقات مجازی در زندان ها برای نخستین بار در کشور در 
زندان مرکزی بیرجند راه اندازی شد.حجت االسالم ابراهیم 
حمیدی افزود: در خصوص هوشمندسازی زندان ها و ارائه 
خدمات الکترونیک برای کاهش ترددها در شرایط کرونا 
و رفاه حال خانواده زندانیان، سالن مالقات مجازی برای 
نخستین بار در کشور با ثبت شرایط احراز هویت خانواده 
مرکزی  زنــدان  در  الکترونیک قضایی  دفاتر  در  زندانیان 
بیرجند افتتاح شد.به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در همین 
راستا سالن دادرسی الکترونیک، ساختمان دادیار ناظر بر 
زندان و دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زندان مرکزی 
بیرجند راه انــدازی شد.با این امکان فراهم شده، زندانیان 
می توانند با مرجع قضایی و خانواده خود در بستر شبکه 
داخلی اینترانت مالقات مجازی داشته باشند.الزم به ذکر 
است در ادامه طرح پایش و غربالگری زندانیان، رئیس کل 
دادگستری استان به همراه قضات تجدید نظر، با زندانیان 
زندان مرکزی بیرجند دیدار چهره به چهره داشتند.در این 
برنامه ۱۵ قاضی مراکز تجدیدنظر استان برای رسیدگی به 

مشکالت قضایی زندانیان در زندان حضور یافتند.
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36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
09
68

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

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 

کاشی  )آخرین تماس با ما (
 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



می دانند  زیستی ها  محیط  قــدس:  اندیشکده 
شــرایــط آب در خــراســان خیلی خــوب نیست و 
برای انتقال  یافته هایشان به مردم از هیچ تالشی 
می دانند  زیستی ها  محیط  نــکــردنــد.  ــذار  ــروگ ف
وضعیت زمین و هوا شرایط خوبی را پشت سر 
نــمــی گــذارد. در ایــن میان فعاالن حــوزه دفــاع از 
را  خودشان  مسائل  شبکه  هم  حیوانات  حقوق 
زیستی  این حال چرا مباحث محیط  با  ــد،  دارن
آن چنان که باید و شاید همچنان یک موضوع 
برداشت های  و عموماً  به حساب می آید  لوکس 
غیردینی از آن ها می شود و شبکه مسائل محیط 

زیست خراسان چیست؟
فرهنگی  فــعــاالن  از  جمعی  مشترک  نشست 
مشهد و فعاالن محیط زیستی خراسان، سرآغاز 
همکاری صمیمانه ای است که می تواند گوشه ای 
از خأل ارتباط این دو بخش اجتماعی را پر کند و 
منجر به ارتقای مباحث محیط زیستی و انتقال 
نشست  ایــن  بــشــود.  جامعه  عمومی  بــه سطح 
مــردمــی مشهد  از جبهه روحــانــیــت  ــوت  بــا دعـ
خــراســان  زیــســتــی  محیط  ــعــاالن  ف همچنین  و 
به  تا  برگزار شد  قدس  اندیشکده  میزبانی  به  و 
بپردازد.  زیستی  محیط  دغدغه های  مهم ترین 
نشست  ایــن  گزیده  می خوانید  ادامــه  در  آنچه 

است.

حمید طراوتی، فعال محیط زیست »
نخست ما در خراسان با چند 
مشکل عمده محیط زیستی 
در حــال  هــســتــیــم؛  مـــواجـــه 
خشکسالی  علت  بــه  حاضر 
ــان شــاهــد  ــراسـ ــوب خـ در جــن

سیل مهاجرت به سمت مشهد هستیم که این 
مهاجرت منجر به حاشیه نشینی شده است. در 
مشهد بیش از یک میلیون حاشیه نشین وجود 
عــوارض  بحرانی  مــواقــع  بــرای  می تواند  کــه  دارد 
زیادی ایجاد کند. تالش مجموعه های مردمی این 
بــوده است که بــرای افــرادی که در حاشیه شهر 

هستند زندگی بهتر و قانونمندی  فراهم شود. 
دوم، شهرهای ما برای خودروها ساخته شده نه 
برای مردم و آن ها  موجب آالیندگی هوا می شوند. 
منطقه جنوب مشهد تنها جایی که برای مشهد 
و  جــاده  و  اتــوبــان  درگیر همین  اکنون  مانده هم 
کمربند است. این جاده و اتوبان قابل دوام نیست 
و توسعه مقطعی را به دنبال دارد، ولی در نهایت 

نتیجه معکوس می دهد.
پارکینگ ها  به  پــارک هــا  واقــع هر چه نسبت  در 
دموکراسی  شهر  در  یعنی  شــود  رعایت  بیشتر 

مردم خودرو  درصد  می شود. 30  رعایت  بیشتر 
دارند و مدیران شهری برای این 30درصد هر کاری 
می کنند. برای خودرو ها پروژه های بزرگ می سازند 
و پروژه های بزرگ می توانند اقتصادی هم باشند، 
اما کارهای مردمی درآمدزا نیستند، با این توجیه 
همیشه مردم از جریان سهم بری از پروژه ها عقب 

می مانند.

 مهدی جمشیدی، فعال »
محیط زیست حوزه آب 

ــران   ــدگــی در ایـ ــارن  مــتــوســط ب
است.  در سال  میلیمتر   250
در 50 سال گذشته این رقم به 
200میلیمتر رسیده است. در 
طول تاریخ اجداد ما به فناوری 

و  بیل  با  و  کردند  پیدا  قنات دسترسی  یا  کاریز 
کلنگ آبی که در 300 متر عمق بود را به سطح 
زمین آوردند و زندگی کردند و تمدن را به اینجا 
رساندند. از 50 سال پیش که پمپ آمد و دستگاه 
حفاری و چاه ایجاد شد، تمام تجربه تاریخی را 
کنار گذاشتیم و با پمپ و دستگاه حفاری به جان 

زمین افتادیم، چرا؟
این  در  که  داشتیم  چــاه  حلقه   800 مشهد   در 
50 سال به حدود 4هزار حلقه رسیدیم! با اینکه 
برای  ممنوعه  دشت های  از  یکی  مشهد  دشــت 
ــد  ــرداشــت آب اســـت و مــا بــایــد فقط 40درصـ ب
میانگین بارش برداشت می کردیم تا همان قناتی 
به جــای 40درصــد  داریـــم خشک نشود، ما  که 
برداشت به 130درصد برداشت تن دادیم؛ به جای 
یک میلیارد  مترمکعب،  میلیون   300 بــرداشــت 
فرایند  ایــن  نتیجه  کــردیــم؛  بــرداشــت  مترمکعب 

مشخص است. 
با همین روند معیوب وقتی چاه به کف می خورد 
می گوییم دوباره عمقت را افزایش بده! به چاه ها 
اجازه کف شکنی می دهیم و این  مــواردی بود که 

قانونی هم شده است.
به استناد مصوبه شورای عالی آب کشور در سال 
93 ما باید از  130درصـــد به 75درصــد برسیم. 
باید 50 درصد مصرفمان را کم کنیم، هر کسی 

به نوبه خودش.
سند  اساتید،  از  با حضور جمعی   93 ســال  در 

تدبیر آب نوشته شد که یک فرایند 20 ساله را 
تعریف می کند تا سال 1420 و در آن 19 راهبرد 

برای تعادل پایدار مشهد پیشنهاد می شود.
 
زهره بنایی، فعال محیط زیست حوزه آب »

زیرزمینی  آب هـــای  آلــودگــی  موجب  فاضالب ها 
فاضالب   تصفیه   70 دهه  از  بنابراین  می شوند؛ 
قرار گرفت. شبکه های جمع آوری  کار  در دستور 
فاضالب تعبیه شد تا فاضالب را به تصفیه خانه 
منتقل کنند و سپس به سطح مطلوبی از پاکی 

برسد و مورد استفاده مجدد قرار بگیرد.
در حال حاضر فقط برای 20 درصد فاضالبی که 
جمع آوری می شود، تصفیه خانه داریم و باقیمانده 
ــازی مــی شــود.  ــاســ فـــاضـــالب در کـــشـــف رود رهــ
آب هــای  و  فــاضــالب هــا  تخلیه  بستر  کــشــف رود 

سطحی است.
به  تــوس  صنعتی  شــهــرک  فــاضــالب  همچنین 
پرکندآباد منتقل شده و چون ظرفیت ندارد در 
کشف رود سرریز می کند. فاضالب چرمشهر هم 
به همین ترتیب وارد کشف می شود؛ همین آب 

یکساله  محصوالت  کشاورزی  بــرای  کشاورز  به 
آلودگی صنعتی  فروخته می شود.  و سبزیجات 
تصفیه خانه  اســـت.  کـــرده  مشکل  دچـــار  را  مــا 
چرمشهر 18 میلیارد اعتبار الزم داشته است که 
به تصمیم گیری  اعتماد کشاورز  نکردند.  تأمین 
دولتی باید جلب شود؛ هر دو طرف باید به هم 

اعتماد کرده تا بتوانند کار کنند. 

علی کشمیری، فعال محیط زیست حیوانات»
ســؤال می کنند وقتی این همه 
ــم،  ــ گـــرفـــتـــاری اقـــتـــصـــادی داریـ
و  حیوانات  بحث  به  پرداختن 
محیط زیست چه اولویتی دارد؟ 
بپذیریم منافع ما در گرو  باید 

یکدیگر است، با ذکر چند مثال موضوع را روشن تر 
می کنم.

مورد  نیشابور  نزدیک  روستاهای  از  یکی  سال 92 
هجوم موش ها قرار گرفت و به روستا حمله کردند و 
در عرض چند روز روستا غیرقابل سکونت شد، چرا 
این اتفاق افتاد؟ روستایی بود که تجارت پرنده های 
شکاری بسیار شایع بود تا حدی که از کشورهای 

ــرای صید  ــ حــاشــیــه خــلــیــج فــارس ب
یا حتی  ایــن منطقه می آمدند  به 
مارکشی بین اهالی آنجا شایع بوده 
و این به هم خــوردن تعادل زیستی 
در آن منطقه موجب بروز مشکل 

شده بود.
حدود سه سال پیش موضوعی در 
بیانگر  فضای مجازی داغ شد که 
ــادر و دو  ایــن بــود که یک کفتار م
آتش  زنده زنده  آنجا  در  را  توله اش 
زدند. پرونده قضایی تشکیل شد، 
در رأی اولیه محکوم و در تجدیدنظر 
بعد هشت  دفــعــه  شــدنــد!  تبرئه 
جوجه تیغی بزرگ را به عنوان تفریح 

آتش زدند و  این موارد باز هم موجب به هم خوردن 
تعادل محیط زیست در منطقه می شود.

همچنین بسیاری از باورهای مردم به خصوص در 
بخش هایی که با خرافات گره خورده است، می تواند 
آسیب زا باشد. مثالً اینکه قسمت هایی از بدن کفتار 
همه  که  می شود  تبلیغ  زوجین  خوشبختی  ــرای  ب
می دانیم این ها خرافات اســت، اما همین خرافات 

موجب حذف یک حیوان از طبیعت خواهد شد.
در بخشی دیگر؛ »سگ کشی« رسم اشتباهی بود که 
شهرداری گذاشت. در هشت سال افزون بر 85هزار 
سگ در دشت مشهد کشته شد؛ آن ها را در اتاقک 
می کردند و با دود اگزوز خودرو جانشان  را می گرفتند. 

باید قبول کنیم ما هر جا در چرخه طبیعت دست 
بردیم، کار را خراب کردیم.

 فرشته تقی زاده،  نماینده سمن های »
محیط زیستی

عملکرد انسان موجب تخریب 
محیط زیــســت شــده اســت و 
ضرورت دارد کلمه توسعه پایدار 
کنیم.  »توسعه«  جایگزین  را 
را  آینده پژوهی همه چیز  بــدون 

داریم نابود می کنیم.
با این مقدمه سراغ یک مثال برویم. پس از اظهارات 
رهبر معظم انقالب دربــاره جرم انگاری تخریب در 
ارتفاعات جنوبی مشهد، در 5 خرداد 94 دادستانی 
را  کمربندجنوبی  خط  در  انفجارها  توقف  دستور 

صادر کرد. 
اصل 50 قانون اساسی صراحتاً هر فعالیت اقتصادی 
و عمرانی که منجر به تخریب  محیط زیست و 
نابودی منابع غیرقابل جبران طبیعی شود را ممنوع 

کرده و جرم دانسته است.
23 اسفند 96 به دستور شورای حفظ حقوق بیت المال 
به دلیل مضرات محیط زیستی  و 
 و تهدیدات، این پروژه تعطیل شد تا 
مطالعات محیط زیستی انجام شود.
انتهای  کــرونــا  بــحــران  ســال 98 در 
ــد  ــودن ب داده  اطـــــالع  مــــاه  بــهــمــن 
نــیــروهــای شــهــرداری شــبــانــه روز با 
نــورافــکــن در حــال کــار کـــردن روی 
کــمــربــنــدجــنــوبــی هــســتــنــد. مطلع 
شدیم تحت عنوان ستاد تدبیر دور 
هم جمع شده و گفتند می خواهیم 
راه دسترسی برای کوهنوردان فراهم 
و  را جمع  نخاله  و  خــاک  و  کـــرده 
کنیم؛  پارکینگ  به  تبدیل  را  اینجا 
افتتاح  کوه پارک  ماجرا  این  از  پس 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  همزمان  شــد. 
تمام انرژی اش را برای انجام این کمربند گذاشته 
ــرارداد مطالعات محیط  ق اردیبهشت 99  بــود.30 
پس  نهایت  در  شــد.  منعقد  پـــروژه  ایــن  زیستی 
اجــرای  »عدم امکان  نتیجه  و  مطالعات  انجام  از 
پروژه«، معاونت حمل و نقل از تحویل گیری امتناع 
اجــرای  به  منوط  را  حق الزحمه  پــرداخــت  حتی  و 

درخواست های شهرداری کرد!
بد نیست بدانید دو برابر آنچه تا به حال هزینه شده 
باید برای اتمام این پــروژه هزینه شود. اعتراض ما 
نسبت به عملکرد معاونت حمل و نقل شهرداری به 

دست دستگاه قضایی رسید.

در نشست مشترک فعاالن فرهنگی و محیط زیستی به میزبانی روزنامه قدس بررسی شد

چرا فعالیت های زیست محیطی تزئینی نیست؟
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صراحتًا هر فعالیت 
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غیرقابل جبران طبیعی 
شود را ممنوع کرده و 

جرم دانسته است
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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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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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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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طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
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 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
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90
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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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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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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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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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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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خبرخبر خبرخبر
در دادگاه نمادین محاکمه عامالن این جنایت عنوان شد 

 پیگیری پرونده شهادت 
 سردار سلیمانی در سفر 

رئیس قوه قضائیه به عراق 

خراسان رضوی،  دادگستری  با همت  رحمانی:  عقیل 
حقوقدانان  و  اساتید  و  مشهد  واحــد  آزاد  دانشگاه 
ــرور  ت نــمــادیــن محاکمه عــامــان  ــاه  ــ مــشــهــدی، دادگـ

سرداردل ها در مشهد برگزار شد.
ــاه مــحــاکــمــه کـــه با  ــ ــ ــمــادیــن دادگ ــرای ن ــ پــیــش از اجـ
دادگــاه هــای  و  دادســـرا  شناخته شده  قضات  حضور 
رئیس  صادقی،  شد،غامعلی  برگزار  خراسان رضوی 
کل دادگستری خراسان رضوی گفت: باید از افرادی که 
موجب شدند این دادگــاه نمادین و مجازی تشکیل 
قاسم  حـــاج  کـــرد. شهید  قـــدردانـــی  و  تشکر  شـــود، 
و  موجب خیر  نامش  هم  و  سلیمانی هم حضورش 

برکت است.
رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: یکی 
از اهــداف اصلی برگزاری این جلسه دادگــاه نمادین، 
بُعد آموزشی است که در فضای دانشگاهی و علمی 

برگزار می شود.
همچنین در حین برگزاری دادگاه باید دقت کرد تمامی 
نکات آموزشی یک دادگــاه حقیقی رعایت شود و از 
دیگر فواید این اقدام هم پیوند دانشگاه و دادگستری 

است که باید تقویت شود.
صادقی ادامه داد: باید به سمتی حرکت کرد که دیگر 
پرونده های مشابه استانی هم در دانشگاه های دیگر 
برگزار شود؛ چرا که اگر برخی پرونده ها رویه علمی خود 
را طی کنند، دیگر برای عده ای امکان ندارد مسیر آن را 
سیاسی جلوه دهند. از سوی دیگر بنای ما این است 
که محاکم دادرسی و دادگاه به سمت مجازی شدن 

پیش بروند.
روز  کرد:  بیان  خراسان رضوی  دادگستری  کل  رئیس 
گذشته در تماسی که با تهران برقرار کردم و موضوع 
این دادگــاه را مورد بررسی قرار دادیــم، مسئوالن قوه 
عامان  محاکمه  پــرونــده حقیقی  رونــد  کردند  اعــام 
شهادت سردار سلیمانی به خوبی پیش می رود و حتی 
در سفری که رئیس قوه به عراق داشته اند تحقیقات 
خوبی در این زمینه صورت گرفته است. در ادامه این 
مراسم، دادگاه نمادین با حضور قضات شناخته شده 

دادسرا و دادگاه استان برگزار شد.

رئیس شورای روستا در گفت وگو با قدس مطرح کرد

تکمیل دیوار ساحلی و گاز طبیعی 
درخواست اهالی باغکشمیر

باغکشمیر  روستای  دهیار  صاحبی:  ابوالحسن 
شهرستان صالح آباد گفت: روستای ما متأسفانه به 
شدت از درد محرومیت رنج می برد و در میان ارتفاعات 
و کوهستان قرار گرفته و با مرکز شهرستان)صالح آباد( 
از شهر موجب  دوری  این  و  دارد  فاصله  75کیلومتر 
محرومیت مضاعفی است که مردم به شدت از آن 

رنج می برند. 

از  ــزود:  ــ اف خبرنگارما  بــا  گفت وگو  در  تکنه  شــریــف 
دو  رفــع  فعاً  باغکشمیر،  روســتــای  عمده  مشکات 
مشکل بسیار مهم است، یکی نبود گاز طبیعی است، 
در حالی که این روستا به علت کوهستانی بودن حتی 
تابستان های سردی دارد و مشکل دوم تهیه سوخت 
زمستانی است که به علت دوری از مرکز شهرستان 

برای اهالی سخت است. 
وی خاطرنشان کرد: درست نیست صالح آباد و بیشتر 
روستاهای این شهرستان که از نعمت گاز برخوردارند 

این روستا همچنان از نعمت گاز محروم باشد. 
هم  باغکشمیر  روســـتـــای  اســامــی  شــــورای  رئــیــس 
گفت: این روستا با جمعیت هزار و 300 نفر )افزون 
بر۴50خانوار( با توجه به اینکه کنار رودخانه قرار گرفته 
همه ساله خسارت های فراوانی به اماکن عمومی، جاده 
و منازل مسکونی اهالی بر اثر سیاب وارد می شود 
چون اجرای طرح دیوار ساحلی روستا نیمه تمام رها 

شده و کسی هم جوابگوی تعطیلی کار نیست. 
حسین مؤمن افزود: حتی مردم از سیاب های فصل 
بهار در امان نیستند چه رسد به بارش های فصل پاییز 
و زمستان، از همین رو متأسفانه ورودی روستا بعضی 

اوقات تا ۱0 ساعت بسته می شود.
به  این روستا  وی تصریح کرد: دیوارساحلی دوطــرف 
طول حدود هزار متر باقی مانده و پیگیری های مکرر 
از سوی نماینده، بنیاد مسکن، فرمانداری، مدیریت 
بحران و آب منطقه ای صورت گرفته، اما متولیان پروژه 

علت را نبود اعتبار اعام کرده اند!
وی در ادامه از مسئوالن دولت تدبیر و امید خواست 
هر چه سریع تر نسبت به رفع مشکات و دغدغه های 

این روستا چاره اندیشی و اقدام عاجل کنند.

مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات: 

 امیدآفرینی برای مردم 
دشمن را نا امید می کند

مــشــاور وزیــر و مدیر کــل اطــاعــات خــراســان رضــوی 
انتقاد  گفت:  سیاسی  نخبگان  و  فعاالن  به  خطاب 
اما  بکنید  مطالبه  نشوید،  خانه نشین  امــا  بکنید 
ناامیدی را ترویج ندهید زیرا امیدآفرینی برای مردم، 

دشمن را ناامید می کند.
ــدس آنــایــن، مــشــاور وزیـــر و مــدیــر کل  بــه گـــزارش ق
اطاعات خراسان در جمع دبیران احزاب و نخبگان 
شهادت  فرارسیدن  تسلیت  ضمن  استان   سیاسی 
امام موسی کاظم)ع( با اشاره به حدیثی از این امام 
همام، بر اهمیت عقانیت در طی کردن مسیر زندگی 

تأکید کرد.
وی ضمن توصیه به جریان های سیاسی برای پرهیز از 
سیاه نمایی وضعیت کشور تأکید کرد: کشور با وجود 
مقابل  وارده،  انتقادهای  و  اقتصادی  مشکات  همه 
ترامپ  آرزوی  و  نکرده  خم  سر  و  ایستاده  دشمنان 
برای نرسیدن انقاب اسامی به ۴0 سالگی را ناکام 

گذاشت.
گفت:  سیاسی  فعاالن  به  خطاب  امنیتی  مقام  ایــن 
انتقاد بکنید اما خانه نشین نشوید، مطالبه بکنید اما 
ناامیدی را ترویج ندهید زیرا امیدآفرینی برای مردم، 

برای دشمن ناامیدی می آورد.
ــرد:  مــدیــرکــل اطـــاعـــات خـــراســـان رضــــوی تــصــریــح ک
کمبودها وجود دارد اما دستاوردهای انقاب اسامی 

را نیز باید دید و بیان کرد.
این مقام امنیتی به سخنان اخیر رهبر معظم انقاب 
اشاره کرد و افزود: روزگــاری آمریکا برای ایران تعیین 
انــقــاب در  تکلیف مــی کــرد امــا امـــروز رهــبــر معظم 
خصوص توافق هسته ای می فرمایند طرف مقابل باید 
تعهدات خود را انجام دهد و ما آن ها را راستی آزمایی 
جمهوری  قــدرت  نشان دهنده  موضوع  ایــن  که  کنیم 

اسامی ایران است.
مدیرکل اطاعات خراسان رضوی با بیان اینکه نظام 
جمهوری اسامی یک الگوی منحصر به فرد است، 
کنار  نــظــام  ایــن  در  اســامــیــت  و  گــفــت: جمهوریت 
رابطه خواسته مردم  این  و در  قرار گرفته اند  یکدیگر 
نظام چیزی جز خواسته مردم  و  محقق شده است 

نیست.
با  از سخنانش  دیگری  بخش  در  امنیتی  مقام  ایــن 
اشاره به دغدغه های مطرح شده در رابطه با موضوع 
انتخابات پیش رو عنوان کرد:  تعیین صاحیت های 
بدون  با مفسدان  که  است  این  در  مصلحت کشور 
توجه به سایق و گرایش های سیاسی برخورد شود و 
اجازه داده نشود به افرادی که فاقد صاحیت هستند 
مسئولیت داده شود. عموماً این گونه مفسدان خود 

را در پشت سر جریان های سیاسی پنهان می کنند.
وی در ادامه به فعاالن سیاسی توصیه کرد: موضوع 
اخاق سیاسی را جدی بگیرید و سعی کنید نسلی 

متخلق به اخاق اسامی پرورش دهید.
در این جلسه که با حضور بیش از ۸0 تن از دبیران 
تن   ۱۸ برگزار شد،  استان  فعاالن سیاسی  و  احــزاب 
طرح  بــه  سیاسی  مختلف  جناح های  چهره های  از 
راه هــای  خصوص  در  خــود  دغدغه های  و  دیدگاه ها 
قانون  رعایت  انتخابات،  در  مردم  مشارکت  افزایش 
با  بــرخــورد  ــرورت  ضـ صاحیت ها،  تعیین  رونـــد  در 
تحقق  روش هــای  احــزاب،  تقویت  اقتصادی،  دالالن 
از  پرهیز  اقتصاد،  کردن  مردمی  و  مقاومتی  اقتصاد 
بــردن دســتــاوردهــای نظام، مردمی کردن  زیــر ســؤال 
ایجاد  و  احــزاب، ضــرورت تحقق مردم ساالری دینی 
مسئوالن  عملکرد  شفافیت  ــرای  بـ ســازوکــارهــایــی 

پرداختند.

در گفت وگوی قدس با مشاور طرح تفصیلی بافت پیرامونی مطرح شد

jخداحافظی با برج سازی در همسایگی حرم امام رضا
ــایــان بـــرج ســـازی در  هــاشــم رســائــی فــر: پ
اطــراف حرم امام رضــا)ع(؛ این برداشتی 
کلی از آنچه مصوب کمیسیون مــاده 5 
و شورای عالی معماری و شهر سازی در 
طرح تفصیلی پیرامون حرم رضوی بود، 
است. طرحی که در آن مجوز ساخت به 
پروژه های پیرامونی حرم در حداکثر ارتفاع 
23 متر یا 6 طبقه داده خواهد شد. این 
اتفاق به داستان بلندمرتبه سازی یا همان 
 برج سازی در همسایگی حرم امام رضا)ع (
خاتمه خواهد داد. مسئله ای که تا پیش 
از این خیلی ها دغدغه مند آن بودند. در 
گفت وگو با مشاور طرح تفصیلی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی به آنچه قرار 
است طی طرح جدید در حوزه سیمای 
بافت پیرامونی حرم امام هشتم)ع( اتفاق 

بیفتد، پرداختیم. 

 طرح پلکانی برای ساخت وساز »
در بافت

ــوص ضــابــطــه  ــصــ ــواد خـــدایـــی درخــ ــ جــ
ســاخــت وســاز در مــجــاورت حــرم مطهر 
رضوی در راستای حفظ منظر حرم مطهر 
در  که  ساختمان هایی  گفت:  قــدس  به 
مجاورت حرم مطهر در عمق یک پاک 
براساس طرح جدید ساخته خواهند شد 
ارتفاعی بیشتر از ۱0/5 متر یا همان سه 
بعدی  نخواهند داشت جدارهای  طبقه 
ارتفاعشان  پله پله  صــورت  به  پیرامونی 
اضافه می شود و به ترتیب چهار و پنج 
بیشترین  در  که  داشــت  طبقه خواهند 
مجوز  متر   23 همان  یا  طبقه   6 حالت 

ساخت صادر خواهد شد.
وی در واکنش به این مطلب که تکلیف 
ارتفاع  بــا  شــده  ساخته  ساختمان های 
بافت  مـــحـــدوده  در  مــتــر   23 از  بــیــش 
اظهار  شــد،  خواهد  چه  حــرم  پیرامونی 
کرد: پروژه های ساخته شده قوائد خاص 
خودش را دارد و براساس مصوبه شورای 
که  بناهایی  و شهرسازی  معماری  عالی 
ساخته شده باشند تا زمان تجدیدبنا به 

همان شکل باقی خواهند 
ــر بــرنــامــه ای  ــا اگـ مــانــد امـ
ــرایـــط  بـــــــرای اصـــــــاح شـ
ــروژه هــا بــاشــد باید  ــن پ ای
رضــایــت صــاحــبــان آن هــا 
ساختمان  و  شــده  جلب 

آن ها کوتاه شود.

  ساختمان های مجاور حرم »
کوتاه می شوند

پیرامون  بــافــت  تفصیلی  طــرح  مــشــاور 
حرم مطهر رضوی همچنین در پاسخ به 
این پرسش که برخی معتقدند در حال 
پیرامونی  بافت  از  زیــادی  بخش  حاضر 
و  گرفته  بلندمرتبه  ســاخــتــمــان هــای  را 
را دچار  ایــن موضوع منظر حــرم مطهر 
بیان کرد: به هیچ  دگرگونی کرده است، 
وجه این موضوع درست نیست چراکه 
حرم  پیرامون  بافت  از  عــمــده ای  بخش 
رضوی بدون تغییر باقی مانده است. ما 
در این بافت 7 هــزار پاک داریــم که از 
این تعداد ۱50 پروژه ساخته شده است 
که با در نظر داشتن بزرگ مقیاس بودن 
بــاز هم از مــحــدوده 360 هکتاری  آن هــا 
بافت پیرامونی بخش زیادی از آن باقی 

مـــی مـــانـــد. عــلــت ایــنــکــه 
شده  ساخته  پـــروژه هـــای 
می آید  چشم  به  بیشتر 
ایــــن اســــت کـــه بــلــنــد تــر 
ــافــت  ب ــاط  ــقـ نـ ــر  ــایـ سـ از 
جدید  طــرح  در  هستند. 
به شکل  این موضوع  به 
ویــژه ای پرداخته شده که 
محدوده  ساختمان های 
نزدیک تر،  به حریم رضــوی  حــرم هرچه 
کوتاه تر شوند و این موجب خواهد شد 
تا دغدغه هایی که دراین زمینه وجود دارد 

از بین برود.
خــدایــی دربـــاره سرنوشت پــروژه هــایــی که 
مجوز بــرای آن هــا بــراســاس ضــوابــط طرح 
قــدیــم صـــادر شــده و هــنــوز اقــدامــی بــرای 
گفت: ما  خبرنگار  به  نداشتند   ساخت 

ایــن چنینی در محدوده طرح  ــروژه  پ  ۱۴0
وجود دارد که مجوز برای آن ها صادر شده 
این  عمده  نداشتند  ســاخــت وســازی  امــا 
پروژه ها متعلق به بخش خصوصی نیستند 
و قرار است با تک تک آن ها مذاکره شود 
برای  طــرح جدید  با ضوابط  متناسب  تا 
ساخت اقدام نمایند. کارگروهی به همین 
منظور شکل گرفته تا طی دو ماه این پروژه ها 

تعیین تکلیف شوند.

پایان قصه برج سازان »

یکسان بودن قوانین ساخت وساز در مورد 
ارتفاع بناها در چهار مسیر اصلی منتهی 
به حرم رضوی یکی دیگر از مواردی بود که 
از مشاور طرح پرسیدیم. وی گفت: ضوابط 
نــقــاط طــرح تفصیلی یکسان  ــرای همه  بـ
نیست و بسته به شرایط مکانی تغییراتی 
دارد.تعدادی از معابر کم عرض تر هستند و 
شرایطشان اجــازه ساخت طبقات باالتر را 
نمی دهد به طور مثال چنانچه یک پاک 
در حاشیه خیابان طبرسی همه ضوابطش 
 درســت و قانونی باشد تنها پنج طبقه یا
۱9 و نیم متر اجازه ساخت خواهد داشت.

مشاور طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم 
مطهر رضـــوی در پــاســخ بــه ایـــن پرسش 
که با اجرایی شــدن طــرح تفصیلی جدید 
بلندمرتبه سازی یا همان برج سازی متوقف 
خــواهــد شــد، اظــهــار کـــرد: پــس از مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع 
برج سازی در اطراف حرم تمام می شود البته 
رعایت ضوابط به نظارت همگانی نیاز دارد. 
آنچه مسلم است ساختمان هایی با ارتفاع 
9، ۱0 و ۱2 طبقه که همان اصطاح برج را 
دارند اجازه ساخت نخواهند داشت و ارتفاع 

آن ها به نصف تغییر می کند.
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شیرینی جزو خوراکی های جدایی ناپذیر  هادیان:  سرور 
همه اعیاد و مجالس شادی است. سال گذشته به دلیل 
شیوع کرونا و نگرانی انتقال این ویروس، فروش قنادی ها 
به شدت کاهش یافت و امسال نیز با افزایش نرخ بسیاری 

از مواد اولیه مصرفی، شاهد افزایش قیمت ها هستیم. 
بــرای  ــن صنف  ــ درای اخــتــاف قیمت ها  کــه  آنــجــایــی  از 
اتحادیه  شهروندان جای پرسش دارد، به سراغ رئیس 
قنادان و شیرینی فروشان مشهد رفتیم تا توضیحاتی در 

این باره بدهد.

تفاوت نرخ ها »
محمد فرزانی درباره اختاف قیمت شیرینی ها در برخی 
قنادی های شهرمان می گوید: اختاف قیمت ها به خاطر 
مــواد اولــیــه ای اســت که در یک واحــد صنفی استفاده 
هــزار شــروع  کیلویی ۱۴  از  مثال خامه  بــرای  مــی شــود. 

می شود و تا 60 هزار تومان می رسد.
درواقع خامه گیاهی با حیوانی تفاوت قیمت دارد. حتی 
در حوزه روغن هم این قضیه کاماً مشهود است؛ قیمت 
آن از کیلویی25 تا ۸0 هــزار تومان است ازهمین رو به 
تناسب نوع مــوادی که استفاده می شود یک شیرینی 

می تواند با قیمت متفاوت تمام شود.

تزئینات گران»
شامل  تزئینات  دربحث  می کند:  خاطرنشان  فــرزانــی 
می کند،  صــدق  مــوضــوع  نیزهمین  مــیــوه هــا  و  مغزها 
درصورت استفاده از این مواد، نرخ شیرینی و کیک ها با 

افزایش مواجه است.
ــاره بــه ایـــن نکته کــه مـــوز یــکــی از  ــا اشــ ــه ب ــ وی درادامـ
محصوالت کاربردی در قنادی هاست، بیان می کند: موز 
در گذشته کیلویی ۴ هزار تومان بود و در حال حاضر 
این رقم به 60 هزار تومان رسیده، همچنین درباره پسته 
قیمت آن بین ۱00 تا 250 هزارتومان است و به طور قطع 

اختاف قیمت ها به همین دلیل است.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد تصریح 
می کند: متأسفانه مواد اولیه به شدت افزایش قیمت 
داشته است که البته مواد درجه یک، 2 و 3 نیز داریم. 
گران فروشی در صنف ما رخ نمی دهد و همکاران ما با 
قیمت تمام شده و سود جزئی کار می کنند زیرا شیرینی 
از جمله تنقات محسوب می شود و در اولویت سبد 

خانوار نیست.

مجازی های غیرمجاز»
در  و کیک  فــروش شیرینی  آگهی های  وی درخصوص 

فضای مجازی نیز تأکید می کند: این آگهی ها مورد تأیید 
ما نیست و فقط واحدهایی که پروانه دارند مورد تأیید 
اتحادیه هستند. اگرچه فضای مجازی دارای مزیت های 
خوبی است که رفت وآمدها را در دوران کرونا کمتر کرده 
اما فضای امنی برای صنف ما ایجاد نکرده است و گاهی 

شاهد سوءاستفاده هایی هستیم.
تولید،  نحوه  بر  متأسفانه  می کند:  خاطرنشان  فرزانی 
سامت، بهداشت و قیمت فروش های مجازی غیرمجاز 
نظارتی وجود ندارد و می تواند مشکاتی را به بار آورد. به 
نظر من سامتی مردم در اولویت قرار دارد و اگر قراراست 
خرید اینترنتی و در فضای مجازی انجام شود، دست کم 
از تولیدکنندگان یا فعاالن شناخته شده خریداری شود 

که واحد صنفی آن ها دایر است.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد می گوید: 
گاهی آدرس آن ها مشخص نیست تا جایی که فقط با 
کــار را تحویل می دهند حتی در بحث کیک،  پــول نقد 
قیمت هایشان بسیار گزاف است. گاهی شاهد قیمت های 
غیرمنطقی مانند کیک های کیلویی 200 هزارتومان هستیم 
که به هیچ وجه کیک کیلویی 200هزارتومان در قنادی ها 
بــرای حفظ سامتشان  مــردم  می کنم  تأکید  و  نــداریــم 
نرخ  ــاره  درب پایان  در  کنند.وی  مجاز خرید  واحد های  از 
از نرخ شیرینی  تر  بیان می کند:  تر و خشک   شیرینی 
30 هزار تومان شروع و تا 55 هزار تومان می رسد، همچنین 

نرخ شیرینی خشک نیز 27 تا ۴5 هزار تومان است.

در گفت وگو با رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد مطرح شد

کیک های مجازی غیرمجاز!

خبرخبر

ساختمان هایی با ارتفاع 
9، 10 و 12 طبقه که 

همان اصطالح برج را 
دارند اجازه ساخت 

نخواهند داشت

بــرشبــرش
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 س ك ن ه   چ ا ر ل ز د ي ك ن ز
 2 ه م گ ا م   ن م ا ي ا ن   ا ن
 3 ت ر ا   ح ا د   ر ا س   ل ي گ
 4 ف   ر ا ق ي   س و د   ك ا ت ا
 5 ن خ   ف ر ن گ ي س   ك ش ت   ر

 6 گ ا م ا   ك ي ل    م ف ت و ح 
 7 د و س ت ي   م و ر ا ت ي   ي ا

 8 ا ي ن   ا م ن   و ل ا   ب ر ف
 9 ر ا   ا س ت ت ا ر   ر ا د ا ر
 10   ر و س ي ه   ن و ن   م ا ن ي
 11 م   ز ي ن   ك م ك ا ر ي   ي ن
 12 ف ر ي د   ر و ي   پ ا ر ك   ن
 13 ل و ن   ت ي پ   ف ل س   ا ب ا
 14 و ي   ا س ك ا ل ر   م س م و م
 15 ك ا پ ي ت ا ل ي س م   ك و ف ه

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. روغن هیدرولیک گیربکس خودرو- نحوه 
پذیرایی مسافران هواپیما 2. میوه بهشتی- 
کسی  ــی  ازپ  .3 خطاب کننده  جانشینان- 
رفتن- لسان- طویل ۴. عقیده انتخاباتی- 
از  عــضــوی  ده-  مــعــادل  یونانی  پیشوندی 
گیاه- نشان مفعولی 5. تکیه دادن- پرنمک- 
بـــزرگ سفالی دهــان گــشــاد- خریدن   کـــوزه 
آب  دریــاچــه  قدیمی ترین  و  عمیق ترین   .6
تابستانی  روسیه- خانه  در   شیرین جهان 
صوت  کنجد-  روغـــن  تعلیل-  ادات  از   .7
اناجیل  از  جــرس-  خورشید-   .۸ افسوس 
اربعه- فلز سنگین 9. طای کثیف- وسط و 
بین- ابزار سوراخ کاری ۱0. کمیاب- لوله های 
ــقــال آب ۱۱. شاعر  ــت ان زیــرزمــیــنــی  ســفــالــی 
مسافر- دوستداران- مخترع ماشین بخار- 
زادگــاه رازی ۱2. ضمیر اتحاد- انباز- دانش 
برق شهری  دوگانه  از جریان های  کوچک- 
مقدمه  مــســلــک-  ســـهـــوی-  مــقــابــل   .۱3
باسوادی ۱۴. شهری در فرانسه- خردمند- 
مناطق  از  کــه  آرام  اقــیــانــوس  در  ــره ای  جــزی

می رود  شمار  به  ایاالت متحده   خودمختار 
۱5. عقبه- ابزاری دردست مکانیک

۱. نبردی که به شکست ناپلئون منجرشد- 
لقب کشور تایلند 2. سوره6 قرآن کریم- الی 
چــرخ مــی گــذارنــد- بــیــابــان 3. آب دهــنــده- 
دروازه  تــخــم مــرغ-  و  اســفــنــاج  از   خــوراکــی 
۴. رجزخوانی- مقام و مرتبه- نت منفی- 
عاشق و واله 5. ابتدایی- از مقامات محلی- 
بــرای درجـــه داران  آزاد 6. همسرمرد- لقبی 
نوعی  حــق 7.  از صفات حضرت  ــش-  ارتـ
مسلسل آلمانی- اقیانوس کم جنب و جوش- 
اندازه گیری  واحــد  که  فرانسوی  فیزیکدان 
پرتوزایی و دو چاله در ماه و مریخ هم به نام 
نــام گــذاری شده است ۸. خالص و سره-  او 
بهشت- حرف نهم یونانی- خودداری کردن 
9. ریزنمره- اشاره به دور- شهری در استان 
از سازهای  قدرتمند-  وزارتخانه  مرکزی ۱0. 
زهی که با انگشت نواخته می شود- حرفی 

سوار برخودش ۱۱. مایه آهنگ- از مترجمین نهج الباغه- 
وسایل کار  از   .۱2 دوپینگ  با  مــبــارزه  بین المللی  آژانـــس 
نجار- طایفه ایرانی- نمونه خــروار است- تیپا ۱3. رفیق 
شفیق- الزم و ضروری- افراد و نفرات ۱۴. فقر و بی چیزی- 
که  شیمیایی  مخرب  بمب های  از  آدم آهنی ۱5.  مغرور- 
صدام در جنگ تحمیلی علیه مردم حلبچه به کاربرد- اهل 

استانی در غرب کشورمان
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