
استاندار خراسان رضوی خطاب به مدیران: 

نظارت الکترونیک به جای تحمل حبسکسانی که »ترمز توسعه« هستند را شناسایی کنید
رأی جالب دادگاه کیفری دو مشهد برای یک سارق بدون سابقه

استاندار خراسان رضوی گفت: کسانی که »ترمز 
توسعه« استان هستند، شناسایی و معرفی کنید.
استانداری  روابــط عمومی  اداره کل  گــزارش  به 
در  معتمدیان  محمدصادق  رضـــوی،  خــراســان 
مالقات با اعضای انجمن های صنایع همگن - 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان که در محل 

دفتر استاندار برگزار شد...

در شعبه 146  محاکمه  از  پــس  ســارق  یــک 
دادگاه کیفری دو مشهد، با نظر قاضی »مجید 
شرقی شهری« به جای تحمل حبس، در یک 
روستا تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهد 
آمده است:  دادگــاه  رأی  این  گرفت.در شرح 
آقای  علیه  صفرعلی...  آقــای  پرونده  این  در 

کاظم... به اتهام سرقت... .......صفحه 3 ......صفحه 4

مردم از شوراها چه انتظاری دارند؟
جایگاه پارلمان شهری در ذهن شهروندان

.......صفحه 4 
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 رئیس اداره بیمه گری و درآمد 
بیمه سالمت خراسان رضوی اعالم کرد

آغاز حذف تدریجی دفترچه های 
بیمه سالمت از اردیبهشت ماه

رئیس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سالمت خراسان 
رضوی گفت: از اردیبهشت سال جاری فرایند حذف 

تدریجی دفترچه های بیمه سالمت آغاز خواهد شد.
به گزارش قدس آنالین، دکتر نیک فرجام در توضیح 
این خبر گفت: در راستای اجــرای بند »ج« مــاده ۷۰ 
برنامه ششم توسعه کشور سازمان بیمه سالمت ایران 
از سال گذشته ملزم به اجرای برنامه نسخه نویسی 
الکترونیک در تمامی مراکز درمانی طرف قــرارداد در 

کشور شده است.
وی تأکید کــرد: با اجــرای این طرح بیمه شدگان زیر 
پوشش این سازمان برای مراجعه به پزشک نیاز به 
دفترچه بیمه نخواهند داشت و مراکز درمانی بر اساس 
کد ملی بیمار اقدام به نسخه نویسی الکترونیک و در 
سربرگ  در  الکترونیک  زیرساخت  نداشتن  صــورت 
مطب یا درمانگاه اقدام به تجویز دارو و خدمات برای 

بیمه شدگان معزز خواهند کرد .

خبرخبر

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

سه شنبه  24 فروردین 1400

  30 شعبان 1442  
 13 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9502  
ویژه نامه 3881 

فاز نخست باغ موزه دفــاع مقدس مشهد با اعتبار 
برای  سپس  و  می شود  ساخته  تومان  ۳۰میلیارد 

فازهای بعدی آن برنامه ریزی خواهد شد.
آنــالیــن، خلیل هللا کاظمی ظهر  ــزارش قــدس  بــه گـ
دیروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث فاز اول 
باغ موزه دفاع مقدس اظهار کرد: پروژه باغ موزه دفاع 
مقدس که شاهد آغــاز عملیات آن هستیم، مدت 

زیادی بالتکلیف مانده بود.
وی بیان کرد: قرار بود برای این پــروژه 1۳/5 هکتار 
به  که  شــود  داده  تخصیص  کوهسنگی  عرصه  از 
با  اتفاق نیفتاد.  اوایــل ســال ۹۸  تا  دالیــل مختلف 
حضور سردار علیزاده و شهردار و مساعدت شورای 
اسالمی شهر در سال ۹۷ عملیات اجرایی کتابخانه و 

ساختمان بیداری شکل گرفت.
کاظمی خاطرنشان کرد: حجم زیادی از فضای 1۳.5 
هکتاری این مجموعه در هفت باغ در نظر گرفته 
شده است. باغ پذیرایی، سنگی و آرامگاه از جمله 
باغ ها هستند که یکی از این باغ ها، باغ موزه دفاع 

مقدس اســت. طــرح برگرفته از بــاغ ایرانی اســت و 
برپایه باورهای فرهنگ شهادت و ایثار طراحی خواهد 

شد.
وی بیان کرد: در فاز یک، 6 هکتار از 1۳.5 هکتار اجرا 
می شود. مدت زمان پیشنهادی 6 ماه است اما تالش 
به هفته دفــاع مقدس برسد. ۲.5 هکتار  می کنیم 
فضای پارکینگی با ظرفیت 65۰ جای پارک خواهیم 
بــاغ راه هــای  داشــت. ۳ هکتار فضای سبز و مابقی 

ایرانی با تأکید بر حفظ هویت پارک خواهد بود.
محمدحسین ودیعی، رئیس کمیسیون اقتصادی، 
سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی شهر 
کــرد: تکمیل آسایشگاه جانبازان  نیز اظهار  مشهد 
میلیارد   ۸ اعتبار  بــا  ملت  پـــارک  در  نخاعی  قطع 
از  ایــن عــزیــزان  به  ــژه  وی تومان و اختصاص دو ون 
برای  پنجم مدیریت شهری  اقــدام هــای دوره  جمله 

گرامیداشت ایثارگران است.
ودیعی بیان کرد: در زمینه باغ موزه دفاع مقدس در 
دوره قبلی اقدام هایی انجام شده بود اما بحث اعتبار 

مانده بود که ما 4۰ میلیارد تومان برای ساخت آن 
اعتبار تخصیص دادیم. در فاز نخست ۳۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است و مابقی در دوره های 

بعدی انجام خواهد شد.
ــرد: ایــن بــاغ مــوزه بین بخشی اســت و  وی بــیــان کـ

ارگان های مختلف برای تحقق آن کمک می کنند.
حفظ  کل  مدیر  یوسفعلی زاده،  حسینعلی  ســردار 
آثار و نشر ارزش هــای دفاع مقدس خراسان  رضوی 
هم در این مراسم گفت: با همراهی شــورای شهر، 
شهرداری، استانداری و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس 

این مجموعه ساخته خواهد شد.
وی افزود: تالش می کنیم موزه دفاع مقدس استان را 

پیشروتر از سایر استان ها برپا کنیم.
و  پارکینگ  خـــرداد  ســوم  کــرد:  بیان  یوسفعلی زاده 
ساختمان شماره ۲ افتتاح خواهد شد، امیدواریم این 
فاز نیز تا هفته دفاع مقدس افتتاح شود و امسال 
نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس را در این مرکز 

فرهنگی برپا کنیم.

ستاد امر به  معروف و نهی  از منکر خراسان رضوی 
ماجرای  به  علم الهدی  آیــت هللا  پیگیری  از  پس 

برخورد با یک خبرنگار در مشهد ورود کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت هللا علم الهدی، 
پس از اطالع نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
از موضوع برخورد با یکی از خبرنگاران که پیگیر 
مسائل  در  تخلف  پرونده های  و  مــردم  مطالبات 
بازار بوده است، از ستاد امر به  معروف و نهی  از 
منکر استان خواسته شد که بالفاصله به موضوع 
رسیدگی کرده و اجازه پایمال شدن حقوق مردم و 

نمایندگان افکارعمومی را ندهد.
همکاری  پیگیری،  ایــن  در  علم الهدی  آیـــت هللا 
دستگاه ها با رسانه ها برای پیگیری مطالبات مردم 
در این شرایط معیشتی را الزم و بر جایگاه رسانه ها 

برای پیگیری دغدغه های مردم تأکید کرد.
عمومی  روابط  مدیر  شمسایی،  ایمان  همچنین 
در  پیامی  انتشار  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
شبکه های اجتماعی ضمن انتقاد از این اقدام از 
رضوی  خراسان  بازرسی  در  پرونده  این  پیگیری 

انتشار  از  پس  که  اســت  ذکــر  به  الزم  داد.  خبر 
از مدیران  نامتعارف یکی  رفتار  و  توهین  گــزارش 
سازمان صمت خراسان رضوی با خبرنگار روزنامه 
با  تلفنی  تماس  در  شهروندان  از  تعدادی  قدس 
با  این رسانه برای مقابله  از پیگیری های  روزنامه 
به  منجر  که  یا سوء جریاناتی  و  کم کاری  و  فساد 
پایمال شدن حقوق عمومی می شود قدردانی کرده 
و خواهان برخورد دستگاه های نظارتی در این باره 

شدند. 

با اعتبار 30 میلیارد تومان

فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس مشهد کلید خورد

با اعتبار با اعتبار 3030 میلیارد تومان میلیارد تومان

فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس مشهد کلید خوردفاز نخست باغ موزه دفاع مقدس مشهد کلید خورد

 دستور آیت اهلل علم الهدی برای پیگیری 
ماجرای برخورد با خبرنگار روزنامه قدس

 دستور آیت اهلل علم الهدی برای پیگیری 
ماجرای برخورد با خبرنگار روزنامه قدس

اعالم وضعیت نارنجی 
و قرمز در ۲۰ شهر 

خراسان رضوی

از گرانی علوفه تا فروش نسیه شیر

داد دامداران بشرویه 
درآمد!

......همین صفحه

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

نهی  از منکر خراسان رضــوی پس  و  به  معروف  امر  ستاد 
یک  با  برخورد  ماجرای  به  علم الهدی  آیــت هللا  پیگیری  از 
خبرنگار در مشهد ورود کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
در  ولی فقیه  نماینده  اطــالع  از  پــس  علم الهدی،  آیــت هللا 
خراسان رضوی از موضوع برخورد با یکی از خبرنگاران که 

پیگیر مطالبات مردم و پرونده های تخلف در مسائل بازار 
و نهی  از منکر استان  به  معروف  امر  از ستاد  بوده است، 
خواسته شد که بالفاصله به موضوع رسیدگی کرده و اجازه 
پایمال شدن حقوق مردم و نمایندگان افکارعمومی را ندهد.

آیت هللا علم الهدی در این پیگیری...

دامــداران بشرویه ای که از پرداخت نشدن بخشی از مطالبات 
خود گالیه مند هستند معتقدند باید تدابیری اندیشیده شود تا 
پرداختی ها بهتر باشد، چرا باید دامدار چهار ماه انتظار بکشد تا 
مطالبه پرداختی فروش شیر به دستش برسد.به گزارش روزنامه 
قدس، خشکسالی  ها با قدمتی ۲۰ ساله در خراسان جنوبی روز 
به روز موجب افزایش مشکالت مردم به ویژه دامداران استان 
می شوند، در سال گذشته تراژدی گرانی علوفه و دان سر زبان ها 

افتاد و زندگی را برای دام های خراسان جنوبی...

نبود حامی مالی، مشکل ورزش خراسان
پس از مجمع انتخابات هیئت هندبال استان که پاییز سال 
گذشته برگزار شد و دکتر علیزاده، تحصیلکرده رشته تربیت بدنی 

با بیش از ٢5 سال معلمی ورزش ...
.......همین صفحه

صفحه1      خراسان

اطالعیه آگهی مزایده
موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذكر درنظر دارند تعدادی از رقبات مسكونی خودرا به مدت یكسال از طریق مزایده كتبی به اجاره 

واگذارنمایند.

پایه کارشناسی متراژ)مترمربع(عنوانردیف
)اجاره ماهیانه(

آدرس محل

1
یک واحدآپارتمان مسکونی -

000 /000 /14 ریال100نوبت  اول
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 48 طبقه اول 

جنوبی واحد2

2
یک واحدآپارتمان مسکونی -

000 /000 /14 ریال100نوبت  اول
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 48 طبقه دوم 

جنوبی واحد4

3
یک واحدآپارتمان مسکونی -

000 /000 /11 ریال70نوبت  اول
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 20 طبقه اول 

واحدیک

4
یک واحدآپارتمان مسکونی -

000 /000 /11 ریال70نوبت  اول
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 20 طبقه دوم 

واحد2

5
یک واحدآپارتمان مسکونی -

000 /000 /10 ریال70نوبت  اول
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 20 طبقه سوم 

واحد3

متقاضی��ان جهت كس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واق��ع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین س��عد آباد،اداره 
اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 2529 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری روزشنبه مورخ  04 /02 /1400 می باشد.  پاكت های مزایده در روز یک شنبه مورخ  05 /02 /1400 
ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 ركعت نماز بخوان، در ركعت اول 
ركعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات 
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(
درضمن ذبح گوسفند عقیقه، نذری و مرغ 

پذیرفته میشود
خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 

جنب مسجد امام رضا )ع(
37413316-7  ،  09151135325 

با غذای گرم پذیرای 350  همه هفته شبهای شنبه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 

تمایل بانی یک یا چند هفته در سال باشند.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

شركت سوران در نظر دارد دو قطعه زمین واقع 
در پالک ثبتی 18 فرعی 1824 بخش 9 مشهد در 
خیابان ش��هید پ��ور طرق��ی 24 دو ممربا طول و 
عرض 14*40 دارای پروانه صادره به مس��احت 
2561 مت��ر با ك��د نوس��ازی 5-5-40-9-10-0 
) موقوف��ه عب��دا... رضوی ( را بص��ورت نقدی 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند پیش��نهاد 
خ��ود را بانضم��ام یک فقره چک پنج��اه میلیون 
ریالی در وجه ش��ركت كش��اورزی و دامپروری 
س��وران به آدرس بلوار قاض��ی طباطبایی 5/2 
پاك��ت  در   1400/01/28 تاری��خ  ت��ا   30 پ��الک 

سربسته تحویل و رسید دریافت نمایند.
 تلفن شماره 09153121315 پاسخگو خواهد بود.                                                                                                            

شركت كشاورزی و دامپروری سوران
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 آگهی مزایده 



از گرانی علوفه تا فروش نسیه شیر

داد دامداران بشرویه درآمد!
دامداران بشرویه ای که از پرداخت نشدن 
بخشی از مطالبات خود گالیه مند هستند 
تا  اندیشیده شود  باید تدابیری  معتقدند 
دامــدار  باید  چــرا  باشد،  بهتر  پرداختی ها 
چهار ماه انتظار بکشد تا مطالبه پرداختی 

فروش شیر به دستش برسد.
به گزارش روزنامه قدس، خشکسالی  ها با 
قدمتی 20 ساله در خراسان جنوبی روز به 
روز موجب افزایش مشکالت مردم به ویژه 
دامداران استان می شوند، در سال گذشته 
زبان ها  ســر  دان  و  علوفه  گــرانــی  ــراژدی  ــ ت
خراسان  ــای  دام هـ ــرای  ب را  زندگی  و  افتاد 
جنوبی سخت کرد، به طوری که برخی از 
دامداران که پولی برای خریدن علوفه گران 
نداشتند، مجبور شدند یا برای فروش پیش 
ــدام کنند و یا دام را  اق از موعد دام خــود 
روانه کشتارگاه کنند، امسال هم حکایت 
بارندگی ها  نــبــود  و  اســت  بــاقــی  همچنان 
زیرزمینی  تا سفره های  است  سبب شده 
آبی نداشته باشند و خشکسالی ها بیشتر 

جوالن دهند.

خیمه سنگین خشکسالی »
یکی از دامــداران می گوید: صحرا خشک 
ــردن  ــرای ســیــر کـ ــ ــم بـ ــت و عــلــوفــه هـ اســ
گوسفندان گرسنه به سختی پیدا می شود. 
افـــزون بــر ایــن بــا توجه بــه اینکه سهمیه 
ــازار  نــهــاده هــای دامـــی انـــدک اســت و در ب
آزاد هم با قیمت های باال پیدا می شود در 
وضعیت موجود سیر کردن دام هــا بسیار 

سخت است طوری که بسیاری از دامداران 
که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند به 
فکر فروش سرمایه های خود با قیمت های 

اندک یا کشتار آن افتاده اند. 
محمدی با اشاره به اینکه حمایت مسئوالن 
انــدک  علوفه  تأمین  رفــع مشکالت  بــرای 
است، اظهار می کند: با توجه به خشکی 
این  تــداوم  بی سابقه امسال به طور حتم 
وضعیت تهدید بزرگی برای دامداران است 
مسئوالن با برنامه ریزی درست و اصولی و 
حداقل تأمین نهاده ها با قیمت های مناسب 
ــژه ای به تــداوم حیات این صنعت  نگاه وی
داشته باشند و پرداخت نشدن بخشی از 
شرایط  در  بشرویه ای  دامـــداران  مطالبات 
سخت تأمین نهاده دامی کار را برای این 

تولیدکنندگان سخت کرده است.

فروش نسیه»
اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود، آن 
استان  از شهرستان های  یکی  از  که  طــور 
خبر می رسد، مشکالت دامداران عالوه بر 
گرانی دان و علوفه، این روزها برای پرداخت 
نشدن مطالبات اســت؛ یکی از دامــداران 
شهرستان بشرویه در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: با هزار زحمت برای خرید دان 
کــرده ایــم، شیر  اقـــدام  گرانقیمت  و علوفه 
دام هایمان را برای فروش تحویل داده ایــم 
اما چندین ماه است که پول آن پرداخت 
نشده، حال با این گرانی قیمت ها چگونه 

بتوانیم علوفه خریداری کنیم؟

یکی دیــگــر از دامـــــداران بــشــرویــه ای هم 
تحویل  ــروش  فـ ــرای  بـ را  ــزایــد: شیر  مــی اف
بدهی، چند ماه بعد پول دریافت می کنی، 
تحویل ندهی، روی دستت می ماند و خراب 
می شود، حال بر سر دوراهی مانده ایم که 

باید چه کار کنیم. 
پرداختی   آخــریــن  اســـت  معتقد  کــه  وی 
مطالبات دامـــداران بشرویه 15 بهمن ماه 
بـــوده اســـت، اظــهــار مــــی دارد: باید فکری 
اساسی کرد با این اوضاع دامداران چگونه 

شکم دام خود را سیر کنند.

بدهی 600 میلیونی کارخانجات لبنی »
مسئول شرکت تعاونی دامــداران بشرویه 
که  ــراردادی  ــ ق طبق  گفت:  ما  خبرنگار  به 
تأخیر  با  داریــم، مطالبات  با کارخانه داران 
پرداخت می شود اما در قراردادهای جدید 
تالش شده قراردادها زودتر یعنی تا یک ماه 

پرداخت شود.
ــداران  دامـ مطالبات  اینکه  بیان  با  اکبری 
تومان  میلیون   600 شیر  بــابــت  بــشــرویــه 
 است، افزود: همه تالش ما این است که تا 

5 اردیبهشت مطالبات پرداخت شود.
گفتنی است دامداران بشرویه تا پنج سال 
بـــازار می کردند  روانـــه  گذشته 21تــن شیر 
اما امــروزه تنها 10تــن شیر تولیدی دارنــد. 
ــداران  ــ ــه مــوقــع مــطــالــبــات دامـ پــرداخــت ب
اگر  کــه  آن هــاســت  مهم ترین درخــواســت 
اجابت شود می تواند به جهش تولید هم 

کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی عنوان کرد

نبود بانک اطالعاتی از تولید 
عمده ترین مشکل سرمایه گذاری

بجنورد: رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: نبود 
بانک اطالعاتی دقیق از تولید مهم ترین مشکل در حوزه 
سرمایه گذاری است و باید بانک اطالعاتی قوی در حوزه 

تولید و نیازمندی ها هر چه زودتر ایجاد شود.
سعید پورآبادی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به 
مشکالت موجود در بخش سرمایه گذاری، با بیان اینکه 
تشویق سرمایه گذاران به  عنوان یک اصل مدنظر قرار 
تشویقی  رویکرد  جایگزینی  کــرد:  اظهار  است  نگرفته 
به جای نگاه منفی و تنبیهی در مواجهه با سرمایه گذاران 

و کارآفرینان ضروری است.
برای  مانع  را مهم ترین  نبود مشوق سرمایه گذاری  وی 
باید  افـــزود:  و  دانست  حــوزه  ایــن  در  کارآفرینان  ورود 
بخش  کنار  در  جدید  ســال  در  ذی ربـــط  دستگاه های 
خصوصی بیشتر دیده شوند و تمامی مدیرانی که عضو 
شورای گفت وگوی دولت هستند در جلسات فعالیت 

مستمری داشته باشند.
امسال نباید در بخش تولید به  صورت سلیقه ای عمل 
کنیم و باید تولیدکننده واقعی را حمایت کنیم و میدان 
این  به  را برای بخش خصوصی هموار و نگاه استانی 

حوزه داشته باشیم.
نیازمند  تولید  از  پشتیبانی  و  مــانــع زدایــی  گفت:  وی 
مدیریت  و  برنامه ریزی  ظرفیت ها،  ارزیابی  و  شناخت 
جهادی و کارآمد است و برای تحقق شعار سال 1400 
باید به  صورت کارشناسی به همه این مسائل پرداخته 

شود. 
وی اظــهــار کـــرد: بـــرای تحقق شــعــار ســـال مــطــابــق با 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب نیاز به تالش مضاعف 
فعاالن  چــراکــه  اســت؛  مــوانــع  برداشتن  میان  از  بــرای 
اقتصادی در خط مقدم مبارزه با تحریم و همچنین آثار 
اقتصادی کرونا قرار دارند و می دانند که فشارهای ناشی 
از این دو مهم سخت ترین فشارها را به تولیدکنندگان 
وارد کرده و برای استفاده کامل از ظرفیت های اقتصادی 

کشور رفع آن ها گریزناپذیر است. 

 5 شهرستان خراسان شمالی 
در وضعیت قرمز کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بر 
اساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، شهرستان های 
بجنورد، شیروان، اسفراین، گرمه و جاجرم قرمز شدند.

به گزارش صداوسیما؛ دکتر سیداحمد هاشمی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: پنج 
قرار  قرمز  وضعیت  در  شمالی  خراسان  در  شهرستان 
گرفتند و در حال حاضر شهرستان های فاروج و مانه و 

سملقان نارنجی هستند.
به گفته هاشمی تنها شهرستان خراسان شمالی که در 

وضعیت زرد قرار دارد، راز و جرگالن است.
فاصله گذاری  رعــایــت  و  ماسک  از  استفاده  عــدم  وی 
اجتماعی، حضور در دورهمی های خانوادگی، مراسم عزا 
و عروسی و دید و بازدید ها و سفر های نوروزی را از دالیل 

شیوع ویروس کرونا در استان عنوان کرد.

موزه بین المللی عبرت صحرای 
طبس در چند قدمی کلنگ زنی

ــاع مقدس  ــار و نشر ارزش هـــای دف آث مدیر کــل حفظ 
خراسان جنوبی از کلنگ زنی موزه بین المللی عبرت در 

صحرای طبس پس از ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند؛ فالحی، 
ــاع مقدس  ــار و نشر ارزش هـــای دف آث مدیر کــل حفظ 
در  عــبــرت  بین المللی  مـــوزه  گــفــت:  جنوبی  خــراســان 
صحرای طبس یادآور شکست سخت آمریکایی هاست 

که در 5اردیبهشت ماه رخ داد.
مــوزه  ایــن  بـــرای  ملی  اعتباراتی  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  او 
اختصاص یافته است، افزود: در الیحه  بودجه سال ۹۹ 
مبلغ 5 میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته 
بود و در الیحه بودجه  سال 14٠٠ هم 1٠میلیارد تومان 

دیگر برای موزه عبرت پیش بینی شده است.
با بیان اینکه پیمانکار این پروژه نیز مشخص  فالحی 
شــده اســت، اظهار کــرد: امــیــدواریــم کــار ایــن پــروژه  به 
ایران  برای دشمنان  تا عبرتی باشد  انجام شود  خوبی 
در صحنه های مختلف تالش  که  آمریکا  به خصوص 

می کند برای نظاممان مشکل ساز شود.
ــاع مقدس  ــار و نشر ارزش هـــای دف آث مدیر کــل حفظ 
خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به اینکه این پروژه 
مترمربع  1٠هــزار  حــدود  و  دارد  بسیار سنگینی  حجم 
زیربنای این موزه است تالش می کنیم که در کمترین 

زمان ممکن این پروژه به اتمام برسد. 

خبرخبر خبرخبر
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 سال سی و چهارم  
شماره 9502  ویژه نامه 3881 

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

خراسان  بهزیستی  کل  اداره  سرپرست 
واکــســن  دُز دوم  تــزریــق  گــفــت:  رضـــوی 
زیر  مراکز  مقیم  سالمندان  به  کــوویــد1۹ 
 22 رضــوی،  خراسان  بهزیستی  پوشش 

فروردین آغاز شد.
با خبرنگار  در گفت وگو  فیروزی  مسعود 
انتظار  یافتن مهلت  پایان  با  افــزود:  ایرنا 
نــوبــت اول واکــســیــنــاســیــون، 22  تــزریــق 
فروردین، دُز دوم واکسن اسپوتنیک در 

مراکز سالمندان استان آغاز شد.

وی ادامه داد: جمعیت مراکز سالمندان 
ــر پــوشــش خــراســان رضـــوی )مجموع  زی
مددجویان و کارکنان( 3هزار نفر است که 
از میان آن ها حدود هزار و ۸00نفر دارای 
شرایط دریافت و داوطلب تزریق واکسن 
بهزیستی  کل  اداره  بوده اند.سرپرست 
تزریق  اول  نوبت  گفت:  رضوی  خراسان 
مقیم  کارکنان  و  سالمندان  بــه  واکــســن 

به  فروردین  و 15  آغاز  اسفند  مراکز، 25 
پایان رسید که در نوبت اول، خوشبختانه 
از تزریق واکسن در بین  هیچ عارضه ای 

مددجویان یا کارکنان دیده نشد.
فیروزی افزود: مراکز سالمندان به همان 
ترتیب نوبت اول، واکسینه خواهند شد 

و در همان بازه زمانی به پایان می رسد.
وی ادامه داد: سهمیه  واکسن برای مراکز 

بــود که  سالمندان 2 هــزار و 450 واحــد 
مازاد این سهمیه در مراکز بیماران روانی 

مزمن استان مورد استفاده قرار گرفت.
ــــزود: در حــال حــاضــر هـــزار و   فــیــروزی اف
نظارت  مرکز تحت  در 3۹  466 سالمند 
از  که  دارنــد  اقامت  استان  در  بهزیستی 
این تعداد 426 نفر مجهول الهویه و فاقد 

سرپرست مؤثر هستند.

آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونای سالمندان بهزیستی خراسان رضوی

پ
/9
90
32
28

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ط
/9
91
21
20

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

ج
/9
90
09
68

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

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

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت
لکه گیری حتی یک متر

09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

باربری نمونه امام رضا
خاور برگشتی همه روزه

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

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

پ
/9
90
33
17

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

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



خبرخبر خبرخبر

فرمانده جدید پلیس 
خراسان شمالی معرفی شد

بجنورد: روز دوشنبه با حضور سردار حسین اشتری، 
فرمانده کل نیروی انتظامی،  سرتیپ دوم ستاد سعید 
مطهری زاده به  عنوان فرماندهی جدید انتظامی استان 

خراسان شمالی معرفی شد. 
به گزارش خبرنگار ما، فرمانده نیروی انتظامی در آیین 
به  خراسان شمالی  انتظامی  فرمانده  معارفه  و  تکریم 
بحث هوشمندسازی پلیس اشاره کرد و افزود: موضوع 
هوشمندسازی پلیس با قدرت و جدیت دنبال می شود 
و در سال جدید نیز با توجه به مناسبت های پیش رو 
به خصوص موضوع انتخابات، امیدواریم با تالش خود 
کامل  آرامــش  و  امنیت  در  را  مناسبت ها  این  بتوانیم 

برگزار کنیم.
اینکه برای برگزاری هر  با بیان  سردار حسین اشتری 
چه بهتر انتخابات برنامه ریز ی های الزم از ماه ها پیش 
در دستور کار این نیرو قرار گرفته است، افزود: بیش 
به صورت  انتظامی  نیروی  اقــدام هــای  از  از ۳۰درصـــد 
را  الکترونیکی  بستر  البته  و  می شود  انجام  هوشمند 
خوبی  گام های  نیز  هوشمندسازی  بحث  در  و  داریــم 

برداشته شده است.
گفتنی است؛ فرمانده کل نیروی انتظامی در ابتدای ورود 
یکم  استوار  وطن  مدافع  شهید  خانواده  با  استان  به 

مجید رجایی و نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد.
با خــانــواده شهید مجید رجایی که در  ــدار  دی وی در 
حادثه کورین زاهدان به شهادت رسید، گفت: تعدادی 
از افــرادی  که در شهادت این شهید واالمقام دخالت 
داشتند، شناسایی و دستگیر شدند و دستگیری تعداد 

دیگری هم در حال انجام است.
ولی فقیه  نماینده  با  دیدار  در  نیروی انتظامی  فرمانده 
بیش  ناجا  اینکه  به  اشــاره  با  نیز  خراسان شمالی  در 
ارائه می کند،  به مردم عزیز  را  ۱۰۰میلیون خدمت  از 
گفت: نیروی انتظامی خود را مکلف به این می داند 
که منویات مقام معظم رهبری را به درستی و باجدیت 

اجرا کند.

 تغییر ساعت کاری مراکز 
معاینه فنی خودرو در ماه رمضان

و  نقل  و  عــمــران، حمل  معاونت  روابــط عمومی  مدیر 
مراکز  کــاری  ترافیک شــهــرداری مشهد گفت: ساعت 
معاینه فنی خودرو همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 
مجید  قــدس آنــالیــن،  گـــزارش  می کند.به  پیدا  کاهش 
بخت آزما افزود: در روز های عادی ساعات کاری مراکز 
معاینه فنی مشهد همه روزه از ساعت 7:۳۰ تا ۲۰ است، 
اما در ماه رمضان، مراکز معاینه فنی خودرو در روز های 
 ۱4:۳۰ ساعت  تا   7:۳۰ ساعت  از  چهارشنبه  تا  شنبه 

فعال خواهند بود.
ــه  ارائ پنجشنبه  ــای  روز هــ همچنین  کـــرد:  اضــافــه  وی 
خدمت از ساعت 7:۳۰ تا ۱۳ و روز هــای جمعه نیز از 
ساعت 8 تا ۱۳ خواهد بود.مدیر روابط عمومی معاونت 
عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: 
مراجعه کنندگان می توانند پیش از رفتن به مراکز معاینه 
فنی با ورود به سامانه »نوبت دهی معاینه فنی خودرو« 

نوبت بگیرند.
هم اکنون پنج مرکز معاینه فنی خودرو در نقاط مختلف 

شهر مشهد فعال است.

 اعالم وضعیت نارنجی و قرمز 
در ۲۰ شهر خراسان رضوی

در  شهرها  رنگ بندی  وضعیت  اعــالم  آخرین  براساس 
نرم افزار ماسک، در خراسان رضوی ۱۱ شهر در وضعیت 

قرمز و ۹ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
به گزارش وبدا، با اعالم آخرین وضعیت رنگ بندی کرونا 
در شهرها و مناطق مختلف کشور که ۲۳ فروردین ماه 
در نرم افزار ماسک به روزرسانی شد، بسیاری از شهرهای 
خراسان رضوی نیز به دلیل افزایش تعداد بیماران کرونایی 
مراجعه کننده و نیز آمار بیماران بستری شده ناشی از 
کرونا، تغییر رنگ دادند، به  طوری  که ۱۱ شهر در وضعیت 
قرمز، ۹شهر در وضعیت نارنجی و چهار شهر در وضعیت 
زرد قرار گرفتند.بر این اساس شهرهای مشهد، نیشابور، 
کاشمر، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه، گناباد، قوچان، 
قرمز  وضعیت  اعــالم  با  بینالود  و  بردسکن  بجستان، 

کرونایی در شرایط خیلی پرخطر قرار دارند.
ــز،  ــاران، درگ کـــالت، چــن همچنین شهرهای ســرخــس، 
با رنگ  و خلیل آباد  فریمان  مــه والت،  باخرز،  خوشاب، 
خــواف،  فــیــروزه،  و شهرهای  پرخطر  در شرایط  نارنجی 
رشتخوار و زاوه نیز در وضعیت زرد و شرایط خطر متوسط  

قرار دارند.

عقیل رحمانی: یک سارق پس از محاکمه 
در شعبه ۱46 دادگاه کیفری دو مشهد، با 
نظر قاضی »مجید شرقی شهری« به جای 
تحمل حبس، در یک روستا تحت نظارت 

الکترونیکی قرار خواهد گرفت.

ماجرای سرقت داربست چه بود؟»
در شرح این رأی دادگــاه آمــده اســت: در 
آقای  علیه  صفرعلی...  آقــای  پرونده  این 
کاظم... به اتهام سرقت مقداری از وسایل 
کف کش،  آب  پمپ  یک  شامل  نامبرده 
و حدود  قوطی 6متری  نبشی،  عدد  یک 
و  نموده  شکایت  طــرح  داربــســت  4۰متر 
بازپرسی  به شعبه ۲۱۰،  پرونده  ارجــاع  با 
دادســرای ناحیه دو مشهد تحت تعقیب 
از طــی شــدن مراحل  قــرار گرفته و پــس 
تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی 
دادگاه  به  پرونده  کیفرخواست،  صدور  و 
ارسال و به این شعبه»۱46دادگاه کیفری 
دو مجتمع امام خمینی)ره(« ارجاع شده و 
دادگاه پس از رسیدگی و استماع دفاعیات 
پرونده،  مراحل  دیگر  طی شدن  و  متهم 
ختم رسیدگی را اعالم و با توجه به جمیع 
محتویات پرونده و با استعانت از خداوند 
متعال و تکیه بر شرف و وجدان مبادرت 
در  همین رو  از  می نماید.  رأی  صــدور  به 
خصوص اتهام آقای کاظم...، بازداشت به 
لحاظ عجز تودیع وثیقه، فاقد سابقه مؤثر 
کیفری، دائر بر یک فقره سرقت تعزیری 
4۰ متر داربست، یک پمپ آب کف کش، 

و قوطی  نبشی  عــدد  یک 
شکایت  موضوع  6متری، 
دادگاه  صفرعلی....،  آقای 
و  اوراق  ــه  ــ ب عـــنـــایـــت  ــا  ــ ب
گزارش  پرونده،  محتویات 
مأموران کالنتری خلق آباد 
دستگیری  خــصــوص  در 
مسروقه،  امـــوال  بــا  متهم 
ــح و مــقــرون  ــاریـــر صــری اقـ
پرونده،  متهم  صحت  به 
ــی و  ــرار جلب بــه دادرسـ ق
ــادره از  کــیــفــرخــواســت صــ

دادسرای محترم عمومی و انقالب مشهد 
مقدس و اقاریر متهم در جلسه دادرسی، 
بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

آزادی با اعمال »
نظارت الکترونیکی

از همین رو  دادگاه با توجه 
و مقرون  اقاریر صریح  به 
پرونده،  متهم  صحت  به 
ــاه،  ــ بـــا دادگـ او  هــمــکــاری 
مــاده   ۱ بــنــد  ــه  ب مستندا 
656 و 667 قانون مجازات 
مــصــوب ۱۳75  اســالمــی 
بـــه مــــاده ۱۰4   و عــنــایــت 
قــانــون کــاهــش مــجــازات 
تــعــزیــری مصوب  حــبــس 
قانون   ۱8 مــاده  )ب(  بند  و   ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
مــجــازات اســالمــی بــاب مــقــررات عمومی 
)کــلــیــات( مــصــوب ســـال ۹۲ و مـــاده ۲5 

آیین نامه اجرای مجازات، آزادی مشروط، 
ــدور حــکــم، نــظــام نیمه  ــرار تــعــویــق صــ ــ ق
سامانه های  نظارت  تحت  آزادی  و  آزادی 
و  حبس  جــایــگــزیــن هــای  و  الکترونیکی 
بند۲ ماده ۲ و ۳ و 5 و ۹ آیین نامه اجرای 
مراقبت های الکترونیکی متهم را با توجه 
به وجود شرایط اعمال تعویق و تخفیف 
اصــالح  پیش بینی  همچنین  مـــجـــازات 
او  مؤثر،  کیفری  سابقه  فقدان  و  مرتکب 
را به آزادی با اعمال نظارت الکترونیکی، 
با احتساب ایام بازداشتی قبلی به تحمل 
چهار ماه حبس تعزیری و 6۰ ضربه شالق 

تعزیری محکوم می کند.
در مـــورد مــجــازات حــبــس، نــامــبــرده آزاد 
نظارت  تحت  مراقبتی  تجهیزات  با  لکن 
راستا  این  در  که  گرفته  قرار  الکترونیکی 
روستایی  از محدوده  محکوم حق خروج 
را نخواهد داشت. محکوم علیه به خاطر 
داشته باشد به صورت شبانه روزی تحت 
مراقبت و نظارت سامانه های الکترونیکی 
مقرره  بــرخــالف ضــوابــط  و چنانچه  بــوده 
رفتار نماید وفق قانون، متخلف محسوب 

و اقدامات مقتضی اعمال خواهد شد. 
 در خصوص اموال مسروقه حکم به رد 
عین و در صورت نبودن عین حکم به رد 
مثل یا قیمت آن به نرخ یوم االدا را صادر 
ــادره حضوری  رأی صـ ــی دارد.  ــ م اعـــالم  و 
ابــالغ  تــاریــخ  از  روز  و در مــدت ۲۰  بـــوده 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

رأی جالب دادگاه کیفری دو مشهد برای یک سارق بدون سابقه

نظارت الکترونیک به جای تحمل حبس
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سه شنبه  24 فروردین 1400

   30 شعبان 1442  13 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9502  ویژه نامه 3881 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰5  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

نامبرده آزاد لکن با 
تجهیزات مراقبتی تحت 

نظارت الکترونیکی 
قرار گرفته که در این 

راستا محکوم حق 
خروج از محدوده 

 روستایی را 
نخواهد داشت

بــرشبــرش

شهرستان  دادگــســتــری  رئیس  فــریــمــان: 
ــه مــطــالــبــات و رفــع  فــریــمــان رســیــدگــی ب
وظایف  مهم ترین  از  را  مــردم  مشکالت 

پلیس و دستگاه قضایی دانست.
به گزارش خبرنگار ما، حجت االسالم اکبری 
مقدم در حاشیه بازدید مشترک پلیس و 
به  رسیدگی  راستای  در  قضایی  دستگاه 

روستاهای  امنیتی  و  قضایی  مشکالت 
بخش باالبند از توابع شهرستان فریمان، 
امنیت روحی، روانی و آسایش مردم توأم 
با پیشگیری از وقوع جرم را از اولویت های 
و گفت:  برشمرد  دو مجموعه  این  اصلی 
و  تعامالت  ــزون  ــ روزاف تقویت  و  گسترش 
سایر  و  قضا  دستگاه  با  پلیس  ارتباطات 

نهادهای متولی نظم و امنیت و استفاده 
از ظرفیت های مردمی، عالوه بر اثراتی که 
در حفظ رفاه و آرامش آحاد جامعه دارد 
بر استحکام ارکان نظام و افزایش رضایت 

عمومی اثرگذار خواهد بود.
ــه ارتــقــای  ــاره ب ــا اشــ ایـــن مــقــام قــضــایــی ب
مــشــارکــت هــای  و  امنیتی  شــاخــص هــای 

ــزود: توجه جدی  مردمی در این حــوزه اف
مسئوالن به مطالبات مردم، رعایت حقوق 
تعامل  و  ــردم  مـ شــهــرونــدی  و  اجتماعی 
بدنه جامعه،  با  واسطه  بــدون  و  مستمر 
از مهم ترین شاخصه های افزایش امنیت 
محسوب  جامعه  ــراد  اف رضایت  و  پایدار 

می شود.

رفع مشکالت مردم مهم ترین وظیفه پلیس و دستگاه قضایی است
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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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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

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

شرکت بازرگانی رامی
جهت تکمیل پرس��نل فروش خود 
نیازمن��د ب��ه تع��دادی بازاری��اب 

حرفه ای می باش��د .
حقوق ثابت + هزینه ایاب ذهاب 

و دیتا + پورسانت + بیمه 
فروشنده ای که در بازار روغن 

خودرو قبال فعالیت داشته باشد 
در اولویت قرار دارد . 

)در مشهد مقدس(
جهت هماهنگی برای مصاحبه با 

شماره ذیل تماس حاصل فرمائید 
09363788252

آقای شاه آباد
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به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و چرخکار آقا

جهت کار در تولیدی تریکو 
نیازمندیم

 09151026986
09151008600
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به دو نفر مسلط به 
کامپیوتر نیازمندیم 

رضا شهر
09157016141

بین فکوری 79 و 81 - دفتر 
پیشخوان 38710009
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

بازاریاب

خیاط و چرخکار

مشاغل گوناگون

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات
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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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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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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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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی صداقت 

مسئول دفتر مشاوره امالک به شماره عضویت 9186 
ب��ه نش��انی:الهیه,بین الهیه 16وفلک��ه محمدیه 

امالک پارسیان
مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 

جهت تس��ویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153104470
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی کیوان

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
13242

 به نشانی:  الهیه 6 امالک کیوان
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: 09153143003
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آقای عباس عتابی فرزند داخل 
همسر شما خانم حوا سپاهی 
فرزند مرادعلی بموجب حکم 
دادگاه شعبه 24 تصمیم بر 

مطلقه نمودن خود را دارند از 
طریق نشر آگهی به شما ابالغ 
میشود ظرف مدت 7 روز با 

همراه داشتن مدارک به نشانی 
مشهد خیابان رسالت نبش 
رسالت 14/1 دفتر طالق 14 

مشهد مراجعه نمایید در غیر 
اینصورت همسرشما میتواند 

بصورت یک طرفه خود را مطلقه 
نماید. سر دفتر طالق شماره 14 

مشهد - حسین فتوحی

متفرقه



خبرخبر یادداشتیادداشت

خبرخبر

 نبود حامی مالی
مشکل ورزش خراسان

محمدرضا خزاعی: پس از مجمع انتخابات هیئت هندبال 
استان که پاییز سال گذشته برگزار شد و دکتر علیزاده، 
تحصیلکرده رشته تربیت بدنی با بیش از ٢۵ سال معلمی 
ورزش و مسئولیت در تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان 
و مدیر فعلی روابط عمومی شورای اسالمی مشهد، با رأی 
اکثریت اعضای مجمع، سکان هدایت هندبال استان را 
برعهده گرفت، شرایط کرونایی اجازه تشکیل جلسه ها 
و گردهمایی ها را نمی داد، نخستین گردهمایی رؤسای 
سالن  در  اســتــان،  شهرستان های  هندبال  هیئت های 
جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد. ١۴ 
نفر از رؤسای شهرستان باوجود شرایط کرونایی خود را به 
مشهد رسانده بودند تا ازهندبال و مشکالت آن بگویند و 
با مسئوالن هیئت استان برای رفع معضالت چاره جویی 

کنند.
درابــتــدای جلسه، رؤســای شهرستان ها صحبت کردند 
و از مشکالت و کمبودها گفتند. مشکالت عمده، یکی 
نبود سالن و محل تمرین و دیگری نبود حامی مالی بود. 
معضالتی که سال هاست ورزش استان را رنج می دهد. 
ــی دولــتــی بــه بخش خصوصی  ــذاری امــاکــن ورزشــ ــ واگـ
ورزشــی شهرستان ها،  تا هیئت های  است  عاملی شده 
زیرساخت های اولیه برای فعالیت را در دسترس نداشته 
ــرای رفــع ایــن مشکل نکند،  باشند. اگــر دولــت فکری ب
مسئله  به ویژه  کشور  ورزش  آینده  به  امیدی  نمی توان 

استعدادیابی در شهرستان ها داشت.
اما این واقعیت را باید بپذیریم که بدون حمایت مالی و با 
جیب خالی، چرخ های ورزش نخواهد چرخید. در استان 
خراسان صنایع و کارخانه های بزرگی از جمله ایران خودرو 
بینالود، فوالد نیشابور، سیمان زاوه، سنگ آهن سنگان، 
وجود  و...  سرخس  هاشمی نژاد  شهید  گــاز  پاالیشگاه 
دارند، اما حمایتی از ورزش استان نمی کنند. شاید مشکل 
از مدیران اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی و یا مسئوالن ورزش استان ماست که نتوانسته اند 
مدیران صنایع را جذب ورزش کنند. کاری که در بیشتر 
استان ها ازجمله اصفهان، کرمان، خوزستان، آذربایجان، 
تهران و... انجام شده و شاهد حضور تیم های پرقدرتی از 
این استان ها در لیگ های رشته های مختلف هستیم. این 
شرایط می تواند برای ورزش استان ماهم فراهم شود، به 
شرط آنکه مسئوالن ورزش بخواهند و مدیران استان و 
نمایندگان مردم در مجلس پیگیری کنند. امید که با همت 
مدیران اجرایی و حمایت مدیران صنایع، شاهد آینده ای 

روشن برای ورزش استان باشیم. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

برخورد جدی با ناقضان 
شیوه نامه های بهداشتی در مشهد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با 
ناقضان شیوه نامه های بهداشتی در سطح شهر به طور 

جدی برخورد می شود.
به گزارش وب دا، دکتر مهدی قلیان با اشاره به شروع موج 
چهارم کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت شهر مشهد 
و تعدادی از شهرستان های زیر پوشش دانشگاه اظهار 
کرد: با توجه به اینکه دستورالعمل رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در موج چهارم به تمامی اصناف و اماکن، واحدها 
و سازمان های زیر پوشش دانشگاه ابالغ شده است با 
جدی  برخورد  ابالغی  بهداشتی  شیوه نامه های  ناقضان 

صورت خواهد گرفت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم  پزشکی مشهد در خصوص 
نحوه برخورد با متخلفان افــزود: با توجه به حساسیت 
موضوع، در برخورد با متخلفان صنفی و دیگر رده های 
شغلی و سازمان ها، اخطارها ابتدا به صورت کتبی و در 
ادامه در صورت تکرار از طریق معرفی به مراجع قضایی 

صورت خواهد گرفت.
از کارشناسان  نفر  ــادآور شد: در حال حاضر ۴۰۰  ی وی 
بهداشت محیط و حرفه ای این معاونت در قالب ۱۵۰ تیم 
بازرسی به طور مستمر بر عملکرد بهداشتی واحدهای 
صنفی، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

نظارت دارند.  

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور :

برای صیانت از سالمت مردم، 
مجبور به برخورد قانونی با 

متخلفان هستیم
نیشابور: رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: 
برای صیانت از سالمت مردم، مجبور به برخورد قانونی 
با متخلفان هستیم.محسن عظیمی نژاد در جلسه ستاد 
مقابله با کرونای نیشابور با حضور اعضای شورای تأمین 
و ممنوعیت  مــراکــز صنفی  پلمب  کــرد: مخالف  اظــهــار 
شهروندان عزیز بــرای کسب و کار هستیم اما با توجه 
به مصوبات ستاد مقابله با کرونا، در شرایط کنونی و به 
به  مجبور  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  عــدم  دلیل 
برخورد با متخلفان و پلمب واحد های صنفی هستیم.
وی با بیان آخرین وضعیت مبتالیان به کرونا در نیشابور 
مراقبت های  در بخش  بستری  میزان  کــرد:  خاطرنشان 
ویژه دو برابر بهمن و اسفند شده است. با وجود اینکه 
کارکنان پرتالش بهداشت و آزمایشگاه روزانــه تا ساعت 
٢٢ به صورت میانگین ۴٠٠ تست می گیرند اما به دلیل 
کمبود دستگاه نمونه گیری در پاسخ دهی به موقع تست ها 
با مشکل مواجه هستیم و به منظور تسریع در پاسخ دهی 
تست های شهروندان بایستی زیرساخت های نمونه گیری 
را افزایش دهیم. میزان تست های PCR به طور متوسط 
۴۵ درصد نسبت به چهار ماه گذشته افزایش پیدا کرده و 
تنها در فروردین ماه  ۵ هزار و ٨٠٠ تست گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی خطاب به مدیران: 

کسانی که »ترمز توسعه« هستند را 
شناسایی کنید

استاندار خراسان رضوی گفت: کسانی که »ترمز توسعه« 
استان هستند، شناسایی و معرفی کنید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، 
محمدصادق معتمدیان در مالقات با اعضای انجمن های 
صنایع همگن - خانه صنعت، معدن و تجارت استان که در 
محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: دبیرخانه کمیته 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« در استانداری خراسان 
رضــوی ایجاد شــده اســت که در آن مشکالت واحدهای 

تولیدی احصا و در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: مشکالتی که نیاز به اصالح قانون و مصوبه 
دارند در این کمیته منعکس می شوند و مشکالتی که قابل 

حل هستند را مرتفع می نماییم.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی یکی از پیشران هایش 
بخش معدن است، افزود: کار کردن در بخش معدن، تالش 
و فعالیت بسیار زیادی را می طلبد. در این راستا عمده ترین 
موانع استان مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست است 

که با حل آن ها می توانیم شاهد جهش در تولید باشیم.
دستگاه های  در  اینکه  بیان  با  رضــوی  خراسان  استاندار 
اجرایی باید رویکرد و نگاه ها تغییر کند، خطاب به مدیران 
استان  توسعه«  »ترمز  که  اشخاصی  کــرد:  تأکید  استان 

هستند را شناسایی و معرفی کنید.
مشکالت  شناسایی  منظور  به  فــراخــوان  اســت؛  گفتنی 
آن هــا،  بـــرای حــل  اتــخــاذ تصمیم  و  تولیدی  واحــدهــای 
اقتصادی،  واحدهای  اطالعات  جامع  سامانه  راه انــدازی 
تفاهم نامه  محل  از  اقتصادی  واحــدهــای  مالی  تأمین 
استان،  اولویتدار  طرح های  برای  جهانگیری  دکتر  سفر 
تخصیص و تأمین مسائل ارزی و احصای آن ها، ایجاد 
شهرک صنعتی پوشاک و تسهیل و روان ســازی مسائل 
حوزه معدن در سطح استانی و ملی از جمله مباحث و 

مصوبات این نشست بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری:

دستگاه های اجرایی و بانک ها 
موظف به اجرای دورکاری هستند

استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  طلبی:  رضــا 
خراسان رضوی گفت: همه دستگاه های اجرایی و بانک های 
استان موظف به اجرای دورکاری در مناطق قرمز و نارنجی 
بوده و برنحوه اجرای این دستورالعمل نیز نظارت های الزم 

صورت می گیرد.
کرد:  اظهار  آنالین  قــدس  با  گفت وگو  در  موسوی  کوکب 
مصوبه دورکاری دستگاه های اجرایی بر اساس شرایط قرمز 
و نارنجی کرونایی جمعه شب از سوی ستاد ملی مقابله با 

کرونا به استان ابالغ شد.
وی تصریح کرد: پیرو این موضوع، صبح روز شنبه ۲۱فروردین  
بخشنامه آن به همه دستگاه های اجرایی خراسان رضوی 
اعــالم و عنوان شد بر اســاس شرایط کرونایی هر منطقه 

موظف به اجرای آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی 
در مورد نظارت بر اجــرای این مصوبه از سوی دستگاه ها 
و بانک های استان نیز گفت: کمیته امنیتی انتظامی ستاد 
مقابله با کرونا با همکاری معاونت توسعه منابع و مدیریت 
استانداری و همچنین بازرسی استانداری نظارت بر اجرای 

دورکاری توسط دستگاه ها را انجام می دهند.
وی بیان کرد: این کمیته مــواردی از اجرا نشدن دورکــاری 
توسط برخی دستگاه ها و بانک ها را به ما گزارش داده اند 
که ما نیز پس از بررسی های الزم گزارش آن را به این کمیته 
اعالم کرده ایم، همچنین مواردی از عدم اجرای دورکاری به 
دفتر حقوقی استانداری ارسال شده که این موارد نیز توسط 

کمیته اعالم شده در حال بررسی است. 

جایگاه پارلمان شهری در ذهن شهروندان

مردم از شوراها چه انتظاری دارند؟

هنگامه طاهری: چندهفته دیگر قرار است 
مــردم شهرها و روستاها بــرای ششمین بار 
انتخاب کنند  را  نمایندگان خود در شوراها 
شــوراهــایــی کــه مــقــرر اســـت در نقش یک 

پارلمان یا همان مجلس محلی ظاهر شوند.
ابتدای  از همان سال های  بود  قــرار  هرچند 
پیروزی انقالب این نهاد مردمی شکل بگیرد 
اما به دالیل مختلف این مهم تا اواسط دهه 
7۰ به تعویق افتاد و این روزها آخرین روزهای 

فعالیت پنجمین دوره آن است.
با تمام این اوصاف در این گزارش به سراغ 
شهروندان مشهدی رفتیم و نگاهی اجمالی 
به چند موضوع داشتیم وشناخت آن ها از 
وظایف شوراها، برآورد عملکرد کلی این نهاد 
مدنظر  اولویت های  گذشته،  دوره  چند  در 
شهروندان و توقع آن هــا از شــورای آینده از 
شهروندان  از  کــه  بــود  پرسش هایی  جمله 

پرسیدیم.

 تصمیمات روبنایی»
ویترین مدیریت شهری

مریم کرمی، یکی از شهروندان مشهدی با 
اینکه وکیل دادگستری است ادعــا می کند 
نوع  و  نــدارنــد  مالی  شفافیت های  شــوراهــا 
مشخص  شهر  اداره  مــورد  در  فعالیتشان 

نیست. 
وی می گوید: عملکرد شوراها باید ملموس و 

تأثیرگذار باشد.
به  شوراها  دارد  انتظار  نیز  ابراهیم صمدی 
برای شهروندان  جای فعالیت های کم بازده، 

ایجاد اشتغال کنند.
ساناز محمدی هم در اشاره به همین موضوع 
معتقد است شهری که از متکدیان پر شده، 

برنامه ریزی اساسی تری الزم دارد.
یا  الــمــان هــای شهری  مــی گــویــد: نصب  وی 
وفور  امــا  اســت  فعالیت های عمرانی خــوب 

متکدیان زیبنده شهر مشهد نیست.
در این زمینه مریم حجتی نیز معترض است 
احمدآباد  تا  تقی آباد  از  گذر  در  می گوید:  و 
چندین متکدی جلو او را گرفته اند به طوری 
که از شدت مزاحمت آن ها دچار تشویش 

شده است. 
سایر  کــنــار  در  شــوراهــا  دارد  تــوقــع  هــم  او 

و  جمع آوری  بــرای  برنامه ای  تصمیماتشان، 
ساماندهی متکدیان به شهرداری ارائه کنند.

وی ادامــــه مـــی دهـــد: فــضــای ســبــز مشهد 
زیباست اما وقتی در کنارش فردی تا کمر در 
سطل زباله خم شده من دیگر از زیبایی گل ها 
لذت نمی برم. یا وقتی می بینم معتادان سمت 
سپاد، محل رفت وآمد مسافران کنار خیابان 

در مأل عام شیشه مصرف 
می کنند چگونه می توانم از 
و عملکرد  مدیریت شهری 
ــت  ــایـ ــر رضـ ــهـ شـــــــــورای شـ
داشته باشم؟وجیهه قدیری 
مقدم از شهروندان منطقه 
کــشــف رود اســت. او ضمن 
تأکید بر ضرورت شرکت در 
می گوید:  شوراها  انتخابات 
ارائــــه نــــدادن امــکــانــات به 
مناطق کم برخوردار در شهر 

مشهد به شکل یک رویه درآمده است.
وی می افزاید: منطقه ما وسایل نقلیه عمومی 
ندارد. با آن جمعیت فقط یک ون دارد! که آن 
هم کفاف رفت وآمد مردم منطقه را نمی کند، 
ازاین رو اولویت های اولیه نظیر حمل و نقل 
مناطق پیرامونی باید در صدر برنامه های شورا 

باشد اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاده است.

شهرفروشی در قالب مقابله»
امیر معتمدی از دیگر شهروندان مشهدی 
ارائـــه مجوز  نسبت به عملکرد شــوراهــا در 
برای تخلف یا پروژه های کالن ساخت و ساز 
ــده ای خــاص )بــه خــصــوص مسئوالن(  بــه عـ

معترض است.
او بیان می کند: کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط برای 
این به وجود آمد که روی تخلف ها سرپوش 
گذاشته و در قبال دریافت پول، مجوز تخلف 

صادر کند.
به  اشــاره  نیز ضمن  ذوالــفــقــاری  مصطفی 
می گوید:  عمومی،  نقلیه  وســایــل  کمبود 
انجام  برای کسبه کار چشمگیری  شوراها 
کسبه  وضعیت  بهبود  انــگــار  نمی دهند. 
عمرانی  پــروژه هــای  یا  زیباسازی  انــدازه  به 
ــن کسبه  ای کــه  حــالــی  در  ــدارد،  ــ ن اهمیت 

هستند که شهر را رونق می دهند.

 جای خالی نگاه جهانی »
در مدیریت کالنشهر مشهد

می کند:  بــیــان  هــم  میرفندرسکی  حــامــد 
توریستی  و  کالنشهر  لــحــاظ  ــه  ب مشهد 
حالی که  در  دارد  زیـــادی  ظرفیت  بودنش 
ــی  ــتـ درسـ ــاده  ــ ــف ــ ــت اســ ــت  ــیـ ــرفـ ظـ ــن  ــ ــ ای از 
ــمــی شــود. خــیــابــان هــا به  ن
نــاهــمــاهــنــگــی بین  دلــیــل 
ســازمــان هــای آب و بــرق و 
معابر  و  است  ناهموار  گاز 
کــرده  تبدیل  شکلی  بــه  را 
کالنشهرِ  یــک  زیبنده  کــه 

توریستی نیست.
مـــی کـــنـــد:  ــد  ــ ــی ــ ــأک ــ ت وی 
شهر  این  در  تراکم فروشی 
ــه امـــری عـــادی در آمــده  ب
ایــن  مناطقی  در  حــتــی  و 
که  گرفته  موضوع صــورت 

منجر به آلودگی هوای مشهد می شود.
بولوار  به  خصوص  ایــن  در  میرفندرسکی 
نماز اشاره می کند که محل باد کوه است 
و تراکم آن منطقه منجر به آلوده تر شدن 

هوای مشهد می شود.

اولویت های جابه جا شده»
مشهد  ــای  ــژه هـ ویـ خــط  ــه  ب نسبت  کــه  او 
عضو  اگــر  می کند:  عنوان  اســت،  معترض 
بـــزرگ کــردن  از  بـــودم پیش  ــورای شهر  شـ
ــه کــشــیــدن خــط ویــژه هــای  ــدام ب ــ  مــعــابــر اق
برای  خزانه  از  که  پولی  و  نکرده  بی. آر.تی 
پرداخت به ساکنان خانه های اطراف حرم 

واریز شد را صرف امور دیگر نمی کردم.
ــدان  ــگــر شــهــرون حــمــیــد خــاکــشــور از دی
نگاه قومی در شوراها  مشهدی می گوید: 
روتین شده، پول عوارض در جای درستی 
هزینه نمی شود و از منابع بسیاری که در 
استفاده  است  شــورا  و  شهرداری  اختیار 
کارها  کل  در  اما  نمی گیرد.  کافی صورت 
ســیــســتــمــاتــیــک تــر و تــخــصــصــی تــر شــده 

است.
برنامه ریزی  ضـــرورت  بــر  حــال  عین  در  او 
شورا درخصوص ارتقای فرهنگ شهروندی 
کــرد و  تأکید  بــرای آن  و تخصیص بودجه 

ــردن فرهنگ  ب بــاال  معتقد اســت کــار روی 
شهروندی به نوعی سرمایه گذاری بلندمدت 

برای رسیدن به نتایج پایدار است. 

شورای شهر یا شورای شهرداری؟»
مشهد  اینکه  از  دیگر،  شهروندی  حکاک 
نتوانسته خودش را در مدیریت شهری پیدا 

کند گله مند است.
»مباحث  در  را  شــوراهــا  ضعف  نقطه  او 
فرهنگی« عنوان کرده و می گوید: خدماتی 
ارائه می کند بسیار گسترده  که شهرداری 
اســت. از جــمــع آوری زبــالــه گرفته تــا ارائــه 
خدمات و فعالیت هایی که مشارکت مردم 
ــودی کــه مــردم  را بــرمــی انــگــیــزد امـــا بــا وجــ
سازمان ها  سایر  بــه  نسبت  شــهــرداری  از 
بیشتری  گاز خدمات  و  برق  آب،  همچون 
این  و  دارنــد  بیشتری  نارضایتی  می گیرند، 
مهم ترین شاخص عدم موفقیت مدیریت 

شهری است.
وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی – اجتماعی 
به تمام پروژه های شهری یک ضرورت است، 
به تبعیض غیرقابل انکار در ارائه خدمات به 
مناطق برخوردار و کم برخوردار به دور از نگاه 

تیزبین شوراها اشاره می کند.
شکل گیری  ــود  وجــ ــا  ب اســـت  معتقد  وی 
شوراها هنوز شهرداری در حوزه بدنه سنتی 
عمل کرده و شورای شهر خود را حکومت 

مرکزی تلقی می کند.
او ادامه می دهد: همیشه اشتباه مصطلح 
این است که شورای شهر، شورای شهرداری 
قانون  و ۱37  بند ۱36  که  در حالی  اســت 
به  دارد  تأکید  کشور  توسعه  ســوم  برنامه 
واگــذاری و تمرکززدایی از حکومت مرکزی 
ــادهــای عــمــومــی غــیــردولــتــی نظیر  ــه بـــه ن
شــهــرداری هــا کــه تــا کــنــون اجــرایــی نشده 
اســت.ایــن نــوع نــگــاه شـــورای شهر نقض 
غرض است که مخالف روح قانون اساسی 

در تعریف شوراهاست.
ــادآور مــی شــود:  ــ ــن یـ ــر ایـ ــالوه ب صــمــدی عــ
تلقی در شوراها وجود  این طرز  متأسفانه 
دارد که افتتاح چند پروژه به منزله پویایی 
مدیریت  پویایی  که  حالی  در  اســت  شهر 

شهری در حیات نهاد اجتماعی آن است.

با وجود شکل گیری 
شوراها هنوز شهرداری 
در حوزه بدنه، سنتی 
عمل کرده و شورای 
شهر خود را حکومت 
مرکزی تلقی می کند

بــرشبــرش
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 2 ل و ک س   ج ر ب ز ه   ع ر ا ق
 3 ز   ل ل ه   و ر م   ق ل ب   ت
 4 و ت   ا م ا د   و ل و و   ن د
 5 ن ه ر و ا ن   س ن گ ی   ل ا ر
 6   ی خ     ت ر ب   د و ر گ ه  
 7 و   ت خ ت ر و ا ن   ن س ن ا س
 8 ج ل   د ا ن ش   ز ا ل و   ر ی
 9 ب ا ر ی م   ن ا ه م و ا ر   ک
 10   ت ش و ی ش   ی ت ا     ب ک  
 11 پ ی ت   ن ا ک س   ن ا پ ا ل م
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 14 ا ج ی ر   ج ب ی ر ه   ا و ل ی
 15 ر ک س   ب ر ت ر ا ن د ر ا س ل
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 ۱. لقبی که به حامدلک ، دروازه بان تیم فوتبال 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  پرسپولیس 
آسیا دادند – نفوذ اینترنتی ۲. ترسو – واحد 
کوچک حجم – واحد مسافت دریایی 3. 
لحظه – دلداده عذرا – ظرف رنگرزی – بهتر 
برای  فرانسوی  مارکی   .۴ اســت  هیچی  از 
خودکار – ماده اولیه مهمات سازی – دیدنی 
نظامی ۵. فرستاده – پسندیده – مجسمه 
ساخته شده از سروگردن انسان یا حیوانی 
6. برش کنگره ای – کودک کودکانه – تکان 
و جنبش 7. درخت انار - »اثرچربی«+»رنگ 
آرامــش بــخــش«  - حــرف دوم انگلیسی 8. 
 زرنگی – فیلسوف هلندی قرن ۱۵ میالدی 
کشنده  تــلــخ  ســـم   – آشـــغـــال   – آزاد   .9
زیرلب  برنا – دعــاهــای  بـــرادر تیشه –   .۱۰ 
فرومایه ۱۲.   - گزافه  ۱۱. هم عقیده – کالم 
پاکدامنی – از مقاطع تحصیالت عالیه – 
گاز تنفسی ۱3. گوناگونی – ویتامین انعقاد 
خون – باهوش – سمت و جهت ۱۴. طناب 
– باوقار - بالین ۱۵. پهلوان – چنگ سلتی 

نماد این کشور اروپایی است که بر سکه های 
یورو آن هم نقش بسته

 ۱. نیروهایی از پیاده نظام سبک که با هواپیما 
به محل عملیات منتقل می شوند- توخالی 
– ظرف جوش آوردن آب ۲. ماه سریانی – اثر 
چربی - خاندان 3. حرارت بدن بیمار – سرمای 
عیسی)ع(  حضرت  حــواریــون  از   –  شدید 
۴. این پول در سفر کوبا به کارتان می آید 
بـــرطـــرف کـــردن ۵. ســنــن و  ــال –  ــاالمـ – مـ
رســـوم – ابـــر پـــربـــاران – گــوشــت تــرکــی – 
حــرف مکرر 6. ضربه شمشیر – بافندگی 
همنشین   .7 بــرنــج  طــبــخ  در  ــی  ــ روشـ  –
شیرجه  تخته   – تــهــران  در  منطقه ای   – 
8 . قلب قرآن – نماینده – شخصیت تخیلی 
و ابرقهرمانانه در کتاب های کامیک منتشر 
شده از مارول کامیکس - یکی از دوجنس 9. 
شکل و قیافه – شهر نیروگاه – پیمان ناقال ۱۰. 
بیماری تنگی نفس – جرم گردنده آسمانی – 

نام دخترانه وطنی ۱۱. ساز مثنوی – راز و رمز – فوق – کفش 
نگهبان   – دبیرستان  قدیمی  پاشنه دار ۱۲. طرح  چرمی 
چماق نقره ای – ماده بیهوشی ۱3. پایتخت فیلیپین – کابین 
-  نقش هنری ۱۴. صفر – فلز سنگین – کشور آسیایی به 
مرکزیت »وین تیان« ۱۵. لقب حضرت موسی)ع(- صندلی 

اسب – دیو سپید پای دربند
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