
ناظر گمرکات خراسان رضوی درباره  ممنوعیت ورود کاال از کشورهای آلوده:

نتیجه برجام تورم 50 درصدی شدبخشنامه ای ابالغ نشده است!
امام جمعه مشهد با انتقاد از دوگانه میدان و دیپلماسی:

تاکنون  گفت:  رضــوی  خراسان  گمرکات  ناظر 
مورد  در  کشور  گمرک  ســوی  از  بخشنامه ای 
ممنوعیت و محدودیت واردات کاال از کشور یا 
کشورهای خاصی به گمرکات استان به دلیل 
آلوده بودن ناشی از کرونا به استان ابالغ نشده 
قدس  بــا  گفت وگو  در  جهانخواه  اســت.امــیــد 

آنالین اظهار کرد: اگر ممنوعیتی...

امام جمعه مشهد با انتقاد از دوگانه سازی های 
صورت گرفته در کشور گفت: این اقدام ها برای 
فرافکنی شکست دیپلماسی در برجام است.
آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد اظهار کــرد: آن روزی که قــرار بود سر 
قضیه هسته ای مذاکره شود و جریان برجام 

پیش بیاید یک دوگانه ... .......صفحه 4 .......صفحه 2 

کشف 66 دستگاه ماینر از دو واحد صنعتی
یک مدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

۶۱ هزار سالمند باالی 
۸0 ساله استان واکسن 

کرونا می گیرند

 کمبود چندین قلم دارو 
در خراسان رضوی

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

 گزارش میدانی قدس 
از پس لرزه کرونا در حوزه امالک

اجاره های نجومی 
و قوانین رنگ باخته

با تالش پلیس نظارت بر اماکن عمومی خراسان رضوی رقم خورد

.......صفحه 3 

مدیر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: ۶۱ هزار سالمند باالی ۸۰ سال در مناطق زیرپوشش 
گــزارش قدس  این دانشگاه واکسن کرونا دریافت می کنند.به 
آنالین، دکتر محمد احمدیان افزود: اکنون تنها اطالعات حدود 
۳۴ هزار نفر از این سالمندان در سامانه سینا قابل رهگیری 
است و بقیه سالمندان به مراکز بهداشتی مراجعه نداشته اند، 

ازاین رو از طریق نام نویسی در سامانه ...

عضو انجمن داروســازان خراسان رضوی از کمبود برخی اقالم 
دارویی در این استان خبر داد.محسن نجفی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: تجویز »فاموتیدین« برای بیماران کرونایی سبب کمیاب 
 شدن آن در مشهد شده است. داروی »داکسی سایکیلین« هم 

که برای کرونا تجویز می شود، اکنون کمیاب ...
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iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

افزایش بی رویه اجاره ها، قولنامه های بدون کد رهگیری 
برای فرار از مالیات صاحبخانه ها که امکان وام گرفتن 
مستأجران را از بین می برد و وضعیت قرمزمشهد روزهای 
آورده  به وجود  بــرای مستأجران  را  از همیشه  سخت تر 
بیان مشکالت آن ها در  و  است.تماس چند مستأجر 
دوران تورم و کرونا موجب شد برای تهیه گزارش میدانی 
دراین خصوص به سطح شهر بروم. یکی از مستأجران 
ــبــال خــانــه مــی گــردد،  ــه دن کــه چــنــد هــفــتــه ای اســـت ب
می گوید: بازنشسته ام و به همراه دخترم زندگی می کنم 
سال ها پیش پس از فروش خانه کوچکی که داشتم، 
قیمت ها ناگهان افزایش یافت و امکان خرید خانه دیگر 
با  مادر ۷۰ ساله  این  برایم مهیا نشد.مهری شکوهی 
ناراحتی توضیح می دهد: سال هاست مجبورم مستأجر 
باشم و امسال به دلیل تورم و افزایش غیرمنطقی اجاره 
پیشنهادی صاحبخانه، امکان پرداخت آن برایم مهیا 
نیست.وی تأکید می کند: سال پیش دولت وامی را برای 

.......صفحه 4 مستأجران اعالم کرد اما پس از طی...

شنبه  11 اردیبهشت 1400

  18 رمضان 1442  
 1 می 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9517  
ویژه نامه 3896 

در اج�رای مصوب�ه مجم�ع عموم�ی فوق العاده م�ورخ 1400/02/05 ش�رکت فن�اوری و کارآفرینی جهان 
اندیش�ه به شماره ثبت 47616 و شناس�ه ملی 10380637650 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل آورده 
نقدی س�هامداران و در اجرای م�اده 169 قانون تجارت و بنا به اجازه حاص�ل از تفویض اختیار اعطایی به 

هیات مدیره جهت عملی ساختن آن، مراتب زیر را به استحضار سهامداران عزیز می رساند:
1. سرمایه فعلی شرکت مبلغ 1.000.000.000  ریال منقسم به  1.000.000 سهم  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 ه�ر س�هم 1.000 ری�ال خواه�د بود. س�رمایه ش�رکت پ�س از عملی ش�دن افزایش س�رمایه 
مبل�غ 5.000.000.000 ریال و تعداد س�هام برابر 5.000.000 س�هم به ارزش اس�می هر س�هم 1.000 ریال 

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

آگهی بوده که در صورت تامین آن تا قبل از سررسید معینه، فرآیند پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
4. سهامدارانی که تمایل به خرید سهام از طریق پرداخت نقدی دارند می توانند ظرف مهلت مقرر حداکثر 
ب�ه 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 مشهد به نام ش�رکت فناوری و کارآفرینی جهان اندیشه واریز و اصل فیش واریزی را به 
آدرس قانونی شرکت به نشانی: مشهد- میدان آزادی ، بزرگراه شهید کالنتری ساختمان دانشگاه فردوسی ، 

مرکزرشدوفناوری شماره 4 ، طبقه همكف ، واحد 121/400 تحویل و رسید دریافت نمایند. 
5. واگذاری حق تقدم سهام منوط به مصوبه هیات مدیره شرکت است و هیات مدیره مجاز است سهام باقیمانده 

سهامدارانی 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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آگهی دعوت به مجمع عمومی فو ق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان بخش 

تعاون تاریخ انتشار 1400/2/11
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مسکن کارکنان بخش تعاون راس ساعت 17:30روز 
شنبه مورخ 1400/2/25 در محل قاسم آباد-  روبه 
روی ش��ریعتی 37- روب��ه روی خیاب��ان مرواری��د 
6- ورزش��گاه اداره کار برگ��زار م��ی ش��ود. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می ش��ود جه��ت اتخاذ تصمیم 
نس��بت ب��ه موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به 

هم رسانند.
اعضای��ی محترم��ی که ام��کان حضور آنها درجلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را 
ب��ه موجب وکالت نامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار 
نمایند. دراینصورت تع��داد آرایی وکالتی هر عضو 
حداکث��ر س��ه رای وهر ف��رد غیرعضو تنه��ا یک رای 

خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��اء نمایندگی به هم��راه وکیل 
م��ورد نظر بای��د از س��اعت 10صبح تا 14بع��داز ظهر 
روزه��ای یکش��نبه ،دوش��نبه ، س��ه  ش��نبه 19 ، 20 
، 2/21/ ب��ه 1400محل دفتر ش��رکت واق��ع در بلوار 
عبدالمطلب، بین 16و18 پالک 250 مراجعه تا پس از 
تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1 – اصالح ماده 6 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت شرکت(
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 

ع کارکنان بخش تعاون 1
40
09
62

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مرحله دوم  شرکت تعاونی 
مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس

 
بدینوس��یله به اطالع نمایندگان محترم گروههای فرعی حوزه عمل ش��رکت می رس��اند مجمع عمومی عادی س��الیانه 
ش��رکت در س��اعت  18روز  پنجش��نبه م��ورخ 1400/03/13 در مح��ل س��الن اجتماع��ات ش��رکت واق��ع در خیاب��ان 

امیرکبیرپالک 17 برگزار میگردد.
لذا از نمایندگان محترم تقاضا می شود در موعد مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت

2-  طرح و تصویب صورتهای مالی سال  1399و پیش بینی بودجه سال1400
3- اتخاذ تصمیم در مورد سود ویژه سال  1399

4- تعیین حقوق و مزایا ، حق الجلسه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل  و 4% پاداش مدیران
5- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی

6- اتخاذ تصمیم درمورد افزایش حق عضویت ساالنه شرکت تعاونی و سرمایه گذاری در اتحادیه شرکتهای تعاونی 
مرزنشینان خراسان رضوی

7- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه
8- خرید ساختمان یا زمین در اقصی نقاط کشور و مناطق ویژه و آزاد ) در صورت خرید زمین مجوز ساخت (

9-مجوز تصمیم گیری  در خصوص خرید یک دستگاه ماشین سواری  
10-پرداخت به روز حق سنوات  مدیر عامل و کارکنان شرکت 

11-تصمیم گیری در خصوص تکمیل طبقه سوم ساختمان شرکت
12-تصویب آیین نامه دفاعی کارکنان شرکت

 هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس
ضمنا متقاضیان کاندیدای بازرسی شرکت  ، مدارک خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور آگهی به دفتر کار شرکت 

تسلیم فرمایند. 
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ناظر گمرکات خراسان رضوی درباره  ممنوعیت ورود کاال از کشورهای آلوده:

بخشنامه ای ابالغ نشده است!
رضا طلبی: ناظر گمرکات خراسان رضوی 
گفت: تاکنون بخشنامه ای از سوی گمرک 
و محدودیت  ممنوعیت  مــورد  در  کشور 
واردات کاال از کشور یا کشورهای خاصی به 
گمرکات استان به دلیل آلوده بودن ناشی از 

کرونا به استان ابالغ نشده است.
امید جهانخواه در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: اگر ممنوعیتی در مورد ورود کاال 
از کشورهایی نظیر هند، پاکستان و عراق به 
گمرکات کشور اجرایی شود به دلیل اینکه 
ایــن کشورها هــم مــرز بــا خــراســان رضــوی 
نیستند تأثیری بر فعالیت گمرکات استان 

در واردات کاال نخواهند داشت.
وی ادامه داد: عمده فعالیت های گمرکات 
کشورهای  از  کــاال  ورود  زمینه  در  استان 
ترکمنستان و افغانستان به دلیل هم مرز 
بودن استان با آن هاست و اگر درباره ورود 

کاال از این دو کشور محدودیتی به ما ابالغ 
شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی افــزود: اگر کاالیی از کشورهایی نظیر 
هند و پاکستان و از طریق پایانه های گمرکی 

در نقاط مختلف کشور به گمرکات استان 
ارسال شود دریافت و فرایند ترخیص آن ها 
صورت خواهد گرفت زیرا بخشنامه ای برای 
عدم پذیرش این کاالها به دلیل احتمال 

ــا دریــافــت  ــروس کــرون ــ ــه وی ــوده بـــودن ب ــ آل
نکرده ایم.

جهانخواه همچنین در مورد میزان کاالهای 
رسوبی در گمرکات خراسان رضوی اظهار 
کرد: این کاالها که مشمول مقررات متروکه 
هستند با پیگیری های انجام شده از سال 
گذشته بــه مــیــزان قــابــل مــالحــظــه ای در 
اغلب  و  یافته اند  کاهش  استان  گمرکات 

آن ها تعیین تکلیف و ترخیص شدند.
وی با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از میزان 
صادرات و واردات کاال در گمرکات خراسان 
رضوی در فروردین ماه ۱۴۰۰ وجود ندارد، 
تصریح کرد: صادرات و واردات کاال در سال 
۱۳۹۹ از طریق گمرکات استان نسبت به 
سال پیش از آن با کاهش مواجه شد که 
مــواردی نظیر شیوع کرونا در این مسئله 

تأثیرگذار بود.

معاون دادگستری خراسان  جنوبی خبر داد 

 تبلیغات زودهنگام 
 برخی نامزدهای انتخاباتی 

در فضای مجازی

مـــعـــاون اجــتــمــاعــی و پــیــشــگــیــری از وقــــوع جــرم 
تشکیل  به  اشــاره  با  جنوبی  خراسان   دادگستری 
استان  در  انتخاباتی  تخلفات  به  رسیدگی  شعب 
گفت: متأسفانه برخی از افــراد اقــدام به تبلیغات 

زودهنگام در فضای مجازی کرده اند.
با  گفت وگو  در  وحدانی نیا  یــدهللا  حجت االسالم 
مهر اظهار کرد: فضای انتخاباتی خراسان  جنوبی 
جرم  وقــوع  از  پیشگیری  ستاد  اعــضــای  طریق  از 
انتخابات مورد رصد قرار می گیرد و متأسفانه برخی 
از افراد اقدام به تبلیغات در فضای مجازی می کنند 
پیگیری  استان  فتای  پلیس  توسط  مهم  ایــن  که 

می شود.
انتخابات  اخالقی  منشور  تدوین  به  اشــاره  با  وی 
انتخاباتی  نــامــزدهــای  گفت:  خــراســان  جنوبی  در 
را  قانونی  و  باید مسائل اخالقی  و طرفداران آن ها 
سرلوحه کار خود قرار دهند تا دچار حاشیه سازی 
در انتخابات شورای شهر و روستا و حتی ریاست 

جمهوری در استان نشویم.
مـــعـــاون اجــتــمــاعــی و پــیــشــگــیــری از وقــــوع جــرم 
تشکیل  به  اشــاره  با  خراسان  جنوبی  دادگستری 
شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در خراسان  
جنوبی اظهار کرد: وقتی که مسائل اخالقی و قانونی 
مد نظر باشد حتی در صــورت رد صالحیت یک 
فرد، او رسیدگی به حقوق خود را از مسیر قانونی 

طی خواهد کرد.
کــــرد: مـــا مــوضــوعــی را در  بــیــان   وحــدانــی نــیــا 
ــه از افـــراد  انــتــخــابــات گــذشــتــه نــیــز داشــتــیــم ک
تبلیغاتی  کــانــال هــای  در  عضویت  درخــواســت 
می کردند  را  مبلغی  پرداخت  ازای  در  کاندیداها 
کــه ایـــن مــوضــوع یــک نـــوع کــالهــبــرداری بـــود و 
این  فریب  مردم  جاری  انتخابات  در  امیدواریم 

نخورند.  را  کالهبرداری ها 

 پایانه مسافری مرز دوغارون
 بسته شد

با هدف جلوگیری از شیوع ویروس جهش یافته کرونای 
دوغــارون  مــرز  در  افغانستان  از  مسافران  ورود  هندی، 
متوقف شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به دلیل 
تهدیدات سرایت ویروس جهش یافته کرونای هندی این 
مرز به طور یکطرفه و از سمت ایران متوقف شده است به 
طوری که مسافران افغانستانی می توانند به کشور خود 

وارد شوند اما عکس آن امکان پذیر نیست.
گفتنی است فعالیت های ترانزیتی، حمل و نقل و تردد 

کامیون ها در مرز دوغارون در جریان است.

هویت ۵۰ درصد بیماران روانی مقیم 
بهزیستی استان مجهول  است

گفت:  رضــوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره   سرپرست 
هویت حدود ۵۰ درصد از مددجویان دچار بیماری روانی 
این  بهزیستی  پوشش مستقیم  زیر  و  مقیم  که  مزمن 

استان هستند مجهول و نامشخص است.
به گزارش روابط عمومی این اداره، مسعود فیروزی افزود: در 
حال حاضر هزار و ۱۱۴ مددجوی دچار بیماری روانی مزمن 
توانبخشی سازمان بهزیستی در خراسان  ساکن ۱۰ مرکز 
رضوی هستند که ۵۰۳ نفر از این بیماران، فاقد سرپرست مؤثر 
بوده و بر اساس دستور قضایی به عنوان افراد مجهول الهویه 

مقیم مراکز بهزیستی شده اند و نگهداری می شوند. 
وی گفت: جمعیت کنونی بیماران مقیم در مراکز تحت 
نظارت این سازمان در استان افزون بر گنجایش اسمی 
مراکز توانبخشی است. این در حالی است که هم  اینک 
۱۰۰ نیازمند دیگر در نوبت پذیرش به عنوان بیمار روانی 
مزمن در مراکز توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی قرار 
دارند. وی ادامه داد: تقاضای تأسیس دو مرکز توانبخشی 
جدید با گنجایش ۷۰ نفر در خراسان رضوی به سازمان 
برای  پاسخ  انتظار  در  که  شــده  ــه  ارائ بهزیستی  مرکزی 
اجراست. افزون بر ۳۶۰ هزار نفر از جمعیت ۶ میلیون 
و ۸۷۰ هــزار نفری خــراســان رضــوی مــددجــوی سازمان 
بهزیستی بوده و زیر پوشش اداره  کل این استان هستند.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰۵  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
91
21
20

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

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

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

ط
/1
40
01
13

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

نقاشی حسان
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
05
20

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
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

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

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
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/1
40
06
24

زمین فروشی یامعاوضه 
توس33 ، 420متربامجوزساخت 

امتیاز آب وبرق
 09159055218

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

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
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

پ
/9
90
33
14

فاصله،  کیلومتر  دو  بــا  مــهــدی آبــاد  ــای  روســت صــاحــبــی: 
نزدیک ترین آبادی به مرکز شهرستان صالح آباد است، اما 
همچنان از درد فقر و محرومیت رنج می برد و نیازمند توجه 

و مساعدت بیشتر مسئوالن است. 
اهالی روستای مهدی آباد با بیان این مطلب می گویند: نبود 
تلفن ثابت، تخریب بستر رودخانه، نبود کار و سرمایه برای 
خرید علوفه و آلودگی و گرد و غبار ناشی از فعالیت کارخانه 
آسفالت شهرداری صالح آباد که موجب بیماری های تنفسی 
برای اهالی، خشکیدن سبزیجات و مزارع اطراف روستا شده 
سبب بروز مشکالت زیادی برای اهالی روستا شده است. 

دهیار روستای مهدی آباد با تأیید گالیه های مردمی می گوید: 
حدود چهار سال است که تلفن های ثابت این روستا قطع 
است و هیچ پاسخی از سوی مخابرات اعالم نشده که با 
توجه به فاصله کم به مرکز شهرستان، همچنین تقدیم 
هشت شهید به انقالب و بحث دولت الکترونیک ایجاب 
می کند به گوش مسئوالن رسانده شود و چاره اندیشی کنند. 
براتعلی خالقی می افزاید: مکاتبات و پیگیری های زیادی با 
فرمانداری، بخشداری و مخابرات شهرستان انجام داده ایم 
روستا  ایــن  که  در حالی  نگرفته ایم  نتیجه ای  تاکنون  امــا 
۸2خــانــوار و ۳۰۰ نفر جمعیت دارد و چهار ســال است 
که مخابرات تماس می گیرد و می گوید اگر آبونمان تلفن 

ثابت را پرداخت نکنید سلب امتیاز می شوید و متأسفانه 
تعداد زیادی از اشتراک های تلفن ثابت را هم به روستای 
همجوار ما )جهان آباد( فروخته اند.خالقی همچنین خطاب 
به مسئوالن بنیاد شهید تربت جام و شهرستان صالح آباد 
تأکید کرد: وضعیت مزار شهدای روستای مهدی آباد در کنار 
جاده صالح آباد- تربت جام چندان مطلوب نیست و مورد 

کم لطفی تخصیص اعتبار و بودجه قرار گرفته است. 
رئیس شــورای اسالمی روستای مهدی آباد هم می گوید: 
مشکل مهم دیگر روستای ما، بحث برداشت غیراصولی و 
غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه مهدی آباد توسط 
شهرداری صالح آباد است، گرچه آب منطقه ای تربت جام 
اما  داده  را  ــه  رودخــان بستر  از  قسمتی  بــرداشــت  مجوز 
شهرداری حریم را رعایت نمی کند و از حد و مرز تعریف 
رودخانه  بستر  اوضــاع  بنابراین  نمی کند  برداشت  شــده 
به شکلی شده که اگر سیالب طغیان کرده و جاری شود، 
بی شک قنات روستا از بین خواهد رفت و نیاز اساسی به 

الیروبی خواهد داشت. 
احمد قاینی می افزاید: متأسفانه شهرداری صالح آباد تمامی 
نخاله های شن و ماسه کارخانه شن شویی را داخل بستر 
رودخانه ریخته و سبب تغییر مسیر آب رودخانه شده 
است. جای پرسش است که وقتی آب منطقه ای شهرستان 

تربت جام، معدن ماسه را به شهرداری صالح آباد می فروشد 
و درآمـــد کسب می کند، چــرا هزینه های الیــروبــی بستر 
رودخانه و ساخت دیــوار ساحلی را برای محافظت قنات 

پرداخت نمی کند؟!
شــهــرداری صالح آباد  آسفالت  کارخانه  شــد:  ــادآور  یـ وی 
هم گرچه مدتی خاموش است اما غیرقانونی و موجب 
گالیه مندی اهالی روستاست و از سویی محیط زیست هم 
اعالم کرده هر زمان که کارخانه را روشن کردند اطالع دهید 
تا پلمب کنیم، گرچه مکاتبات و پیگیری های زیادی انجام 
ــم اما تغییری در جانمایی کارخانه آسفالت انجام  داده ای

نشده است!
به  تربت جام هم  اداره محیط زیست شهرستان  رئیس 
خبرنگار ما می گوید: کارخانه آسفالت شهرداری صالح آباد 
به عنوان یک واحد آالینده بارها و بارها اخطاریه دریافت 
کرده و به دادگاه معرفی شده و همچنان در فهرست صنایع 
آالینده قرار گرفته و شهرداران اسبق هم بارها و بارها قول 
داده انـــد. جواد دامن پاک افــزود: یا باید کارخانه آسفالت 
پلمب شــود که در ایــن صــورت طــرح هــای عمران شهری 
با مشکل مواجه می شود و یا باید فیلتر نصب شود که 
شهرداری ها به دلیل کمبود اعتبارات حتی حقوق و دستمزد 

نیروها را ندارند و کمبود بودجه را بهانه می کنند.

»مهدیآباد«روستاییمحرومدریکقدمیصالحآباد

شنبه  11 اردیبهشت 1400
   18 رمضان 1442  1 می2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9517  ویژه نامه 3896 



خبرخبر روی خط حادهثروی خط حادهث
در مشهد رخ داد

 حریق و مرگ در پی برخورد 
خودرو 206 با گاردریل

مرگبار  سانحه  از  مشهد  آتش نشانی  افسرنگهبان 
رانندگی در میدان جمهوری اسالمی مشهد خبر داد و 
افزود: در این واقعه تلخ یک نفر کشته و دو نفر دیگر هم  

مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند.
روابـــط عمومی سازمان  از  نقل  به  و  قــدس  گـــزارش  به 
ــرداری مشهد،  ــهـ ایــمــنــی شـ آتــش نــشــانــی و خــدمــات 
سرآتشیار علیرضا رحیمی گفت: در پی تماس تلفنی 
با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سانحه رانندگی منجر به برخورد 
اسالمی،  جمهوری  میدان  پل  گاردریل  با   ۲۰۶ خــودرو 
ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان و نجاتگران چهار 

ایستگاه  را به محل حادثه اعزام کرد.
وی افــزود: با حضور امدادگران در محل مشخص شد 
میدان  سمت  به  آزادی  میدان  مسیر  در  ســـواری۲۰۶ 
جهاد در حرکت بوده که به دلیل نامعلومی با گاردریل 
ابتدای ورودی میدان جمهوری اسالمی برخورد  پل در 

کرده و دچار آتش سوزی می شود. 
وی ادامه داد: آتش نشانان ضمن مهار کامل حریق، دو 
مصدوم این سانحه را برای انتقال به بیمارستان تحویل 
تکنسین های اورژانس داده و پیکر یک نفر دیگر را که به 
دلیل شدت حادثه در دم جان باخته بود از خودرو خارج 
و در اختیار عوامل انتظامی قرار دادند. همچنین ضمن 
مأموریت  به  آتش نشان ها  حادثه،  محیط  ایمن سازی 
خود پایان دادند.شایان ذکر است؛ علت دقیق وقوع این 
حادثه توسط کارشناسان مربوط در دست بررسی است.

 کمبود چندین قلم دارو 
در خراسان رضوی

عضو انجمن داروسازان خراسان رضوی از کمبود برخی 
اقالم دارویی در این استان خبر داد.

تجویز  ــزود:  ــ افـ ــا  ــرن ای ــا  ب گــفــت وگــو  در  نجفی  محسن 
»فاموتیدین« برای بیماران کرونایی سبب کمیاب  شدن آن 
در مشهد شده است. داروی »داکسی سایکیلین« هم که 
برای کرونا تجویز می شود، اکنون کمیاب شده و امیدواریم 

به  زودی این کمبودها رفع شود.
به  ــوط  مــرب داروهــــــای  انــــواع  کــمــبــود  از  وی همچنین 
سی تی اسکن مانند »اولتراویست، امنی اسکن و امنی 
پک« خبر داد و گفت: عمده بیماران از جمله بیماران 
سرطانی نیازمند این داروهــا هستند که اکنون در بازار 
کمیاب اســت. وی خاطرنشان کــرد: وضعیت انسولین 

بحرانی است و همچنان با کمبود مواجه هستیم.

در حوالی بخش رضویه صورت گرفت

نجات فرد گرفتار از باتالق 

بخش  آتش نشانان  گفت:  رضویه  آتش نشانی  رئیس 
رضویه مشهد فردی را که در حال غرق شدن در باتالق 

رودخانه بود، نجات دادند.
به  مشهد  رضویه  بخش  آتش نشانی  رئیس  ضیایی، 
سامانه  با  مردمی  تماس  در  گفت:  خبرنگاران  باشگاه 
۱۲۵ مبنی بر گیر کردن فردی وسط رودخانه، نجاتگران 

آتش نشانی رضویه به محل اعزام شدند.
او افزود: این حادثه در جاده مشهد -سرخس و حوالی 
روستای تنگلشور رضویه رخ داده بود که آتش نشانان 
به محض مشاهده فــرد وســط رودخــانــه که در حال 
ــدام هــای الزم  اق به سرعت  بــود،  بــاتــالق  در  رفتن  فــرو 
از نفوذ بیشتر  و  او را صورت دادنــد  برای مهارسازی 
آتش نشانی  کــردنــد.رئــیــس  جلوگیری  بــاتــالق  بــه  او 
بخش رضویه مشهد ادامه داد: رودخانه فوق مسیر 
شن شویی های منطقه رضویه است که متأسفانه فرد 
به طور عجیب و نامعلومی وارد آن شده و پس از طی 

مسیری وسط آن گیر افتاده بود.

مــأمــوران  همکاری  بــا  رحــمــانــی:  عقیل 
فرماندهی  عمومی  امــاکــن  بــر  نــظــارت 
انــتــظــامــی خــراســان رضــوی و حــراســت 
بود  قــرار  که  دو محلی  از  بــرق،  شرکت 
در  برق صنعتی  از  استفاده صحیح  با 
صنعت  چــرخ  گـــردش  و  تولید  زمینه 
باشند،۶۶ دستگاه  اقتصاد  کمک حال 
عملیاتی  در  و  خــارج  رمــزارز  استخراج 
قرص های  عــدد  هـــزاران  مــأمــوران  دیگر 

غیرمجاز کشف کردند.

ماینرها بالی جان تولید»
پــیــش مـــأمـــوران فــرمــانــدهــی  چــنــد روز 
انــرژی  کمبود  واســطــه  بــه  کــه  انتظامی 
کارشناسان  بــا  ــژه ای  ــ وی هــمــکــاری  ــرق  ب
دارند،  و مشهد  منطقه ای  برق  شرکت 
در پی رصدهای صورت گرفته از سوی 
پی  بــرق  شرکت  حــراســت  کارشناسان 
که  صنعتی  کــارگــاه  دو  در  کــه  ــردنــد  ب
امتیاز و انشعاب با ارزش برق صنعتی 
استفاده  جای  به  ــد،  دارن اختیار  در  را 
واگـــذار  انشعاب  از  صحیح  و  قانونی 
دستگاه  زیــادی  تعداد  نصب  با  شــده، 
ــزارز بـــه دنـــبـــال کسب  ــ ــ اســـتـــخـــراج رم
منفعت شخصی هستند و تولید دیگر 

در حاشیه قرار گرفته است.
نظارت  اداره  مــأمــوران  به  موضوع  ایــن 
انتظامی  فرماندهی  عمومی  اماکن  بر 
خــراســان رضــوی رســیــد  و بــا تــوجــه به 
قانون صورت  اقدام های خالف  وسعت 
پس  سرگرد حسنی  منطقه،  در  گرفته 
از بررسی میدانی و نامحسوس ماجرا، 
موضوع را به اطالع جانشین دادسرای 

انقالب مشهد رساند.
ــور قــاضــی  ــتـ ــا کــســب دسـ در ادامــــــه بـ
طباطبایی، تیم های عملیاتی که در جاده 
سنتو و در محل حاضر بودند عملیات 
نهایی و بازرسی از دو واحد صنعتی که 
یک کارخانه و دیگری هم واحد صنعتی 

غیرفعال بود را کلید زدند.
مــحــل هــا  از  یــکــی  از  واســـطـــه  ایـــن  بـــه 
دستگاه   ۱۲ دیــگــری  از  و  دستگاه   ۵4

رمزارز)ماینر(  استخراج 
کشف شد. با جمع آوری 
اشاره  مــورد  دستگاه   ۶۶
به سازمان  موارد  تمامی 
منتقل  تملیکی  امـــوال 
شد تا به حکم قانون در 
تصمیم گیری  زمینه  این 
دیــگــر  ســــوی  از  شـــــود. 
ــدام نیز  ــ عــامــالن ایـــن اق
مـــــورد شــنــاســایــی قـــرار 
ــگــاه  ــــه دســت ب و  گـــرفـــتـــه 

قضایی معرفی شدند.
براساس اطالعات واصله 
ابـــتـــدای ســـال جــاری  از 
از 3۵۰  بــیــش  ــروز  امــ ــا  ت

دستگاه استخراج رمزارز که به صورت 
استفاده  صنعتی  برق  از  و  غیرقانونی 
متخلفان   ــا  ب و  جـــمـــع آوری  مــی کــردنــد 

برخورد قانونی صورت گرفت.

پلمب سه عطاری غیرمجاز»
در زاویه و حوزه ای دیگر و در پی اجرای 
عطاری های  با  بــرخــورد  و  نظارت  طــرح 
ــظــارت بــرامــاکــن  غــیــرمــجــاز، مـــأمـــوران ن

ــانـــدهـــی  عـــمـــومـــی فـــرمـ
خراسان رضوی  انتظامی 
خبری  منابع  طــریــق  از 
سطح  در  خــــود  فـــعـــال 
ــردنـــد که  صـــنـــوف پـــی بـ
سه عطاری غیرمجاز در 
به  اقـــدام  مشهد  شــهــر 
قرص های  انـــواع  ــروش  ف
مخدر  مــواد  و  غیرمجاز 

می کنند.
مــوضــوع  رو  هــمــیــن  از 
بــــه اطـــــــالع جــانــشــیــن 
دادسرای انقالب مشهد 
برخورد  دستور  و  رسید 
قـــاطـــع صـــادر  فـــــوری و 
براماکن عمومی  نظارت  مأموران  و  شد 
فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی خــراســان رضــوی 
ــیــات هــمــزمــان،  بـــا اجــــــرای ســـه عــمــل
اعمال  مــورد  را  غیرمجاز  عــطــاری هــای 

قانون قرار دادند.
وقـــتـــی ایـــــن کـــــار صــــــورت گـــرفـــت از 
غیرمجاز،  صنفی  واحد  سه  پستوهای 
انواع  عدد  3هــزار  از  بیش  مجموع  در 
قــرص هــای جــنــســی، چــاقــی و الغـــری، 

و  مرفین  نــوع  از  مــواد مخدر  مــقــداری 
مقداری مواد مخدر ترکیبی دست ساز 

کشف و ضبط  شد.
واحــد صنفی  سه  هر  کرکره  ادامــه  در 
بهداشت  علیه  تهدید  کــه  غیرمجاز 
پایین  می شدند  محسوب  نیز  عمومی 
آن هــا  روی  پلمب  برچسب  و  کشیده 
نصب شد. گردانندگان این عطاری های 

غیرمجاز نیز راهی دادسرا شدند.

برای ماجرا تدبیری شود»
با توجه به اینکه هر روز شاهد افزایش 
رمزارز  دستگاه های  حوزه  در  کشفیات 
هستیم که در واحدهای تولیدی نصب 
صنعتی  ــرق  بـ امــتــیــاز  از  و  مــی شــونــد 
سویی  از  همچنین  هستند،  برخوردار 
عده ای تصور می کنند به واسطه فعال 
ــرق لو  ــد، افــزایــش مــصــرف ب بـــودن واحـ
نخواهد رفت، باید برای مبارزه منطقی 
با این پدیده تدبیری اندیشیده شود و 
تالش  میدان  این  در  تنهایی  به  پلیس 
ماینرها  نصب  افزایش  که  چرا  نکند؛ 
در مرحله نخست چرخه تولید را مورد 

ضربه قرار خواهد داد.

با تالش پلیس نظارت بر اماکن عمومی خراسان رضوی رقم خورد

کشف 66 دستگاه ماینر از دو واحد صنفی!

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

باید برای مبارزه 
منطقی با این پدیده 

تدبیری اندیشیده شود 
و پلیس به تنهایی در 

این میدان تالش نکند؛ 
چرا که افزایش نصب 

ماینرها در مرحله 
نخست چرخه تولید را 

 مورد ضربه قرار 
خواهد داد

بــرشبــرش

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.irج

/9
90

45
66

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

ج
 / 

99
07

79
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
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40
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
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91
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
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91
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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

به یک منشی خانم آشنا به 
کامپیوتر نیازمندیم

09153192619
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به تعدادی زیگزاگ دوز 
و چرخکار آقا و تعدادی 

بردست خانم و آقا
جهت کار در تولیدی تریکو 

نیازمندیم
 09151026986
09151008600
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
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نا 
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آت

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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
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26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
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91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
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40
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آقای سید مهدی حسینی ابراهیم 
آباد همسر شما سیده زهره 

حسینی ابراهیم آباد بموجب حکم 
دادگاه شعبه 11 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 ی 14

مشهد،حسین فتوحی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

منشی و تایپیست

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/9

90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
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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

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

      صفحه 1 خراسان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمینظر به دستور مواد 1 و 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013002336 
مورخ 1399/12/11 و رأی اصالحی ش��ماره 140060306013000006 
مورخ 1399/12/11 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در 
واحد ثبت��ی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای علی اکبر آملی فرزند ابراهیم در ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به 
مساحت 15/85 مترمربع از پالک شماره 2204 فرعی از یک اصلی واقع در 
اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی 
خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 
الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1400465 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/11 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/26 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -  سیدضیاءالدین مهدوی شهری

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
بخش تعاون تاریخ انتشار1400/2/11

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه  شرکت تعاونی مس��کن کارکنان بخش تعاون راس ساعت 17:30 روزسه شنبه 
مورخ 1400/3/11در محل قاس��م آباد- رو به روی ش��ریعتی 37- روبه روی خیابان مروارید 6- ورزشگاه اداره کار 
برگزار می ش��ود. از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور به هم رسانند.
اعضایی محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالت 
نام��ه کتبی ب��ه فرد دیگری واگذار نماین��د. دراینصورت تعداد آرای��ی وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای وهر فرد 

غیرعضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی  اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 10صبح تا 14بعداز ظهر روزهای ش��نبه، 
یکش��نبه،  دوشنبه 8، 9، 1400/3/10به محل دفتر شرکت واقع در بلوار عبدالمطلب، بین 16و18 پالک 250 مراجعه 

تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سالهای 96 لغایت 99

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4- انتخاب اعضا اصلی وعلی البدل هئیت مدیره بمدت 3سال

5- انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل برای سال مالی 1400
6- تصویب پرداخت جریمه تاخیر به میزان 4% بابت اعضا بد حساب

ضمنا داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک 
هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه ومدارک الزم راارائه نمایند.

ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن  کارکنان بخش تعاون 1
40
09
63

شنبه  11 اردیبهشت 1400
   18 رمضان 1442  1 می 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9517  ویژه نامه 3896 



خبرخبر خبرخبر
 امام جمعه مشهد با انتقاد از 

دوگانه میدان و دیپلماسی:

نتیجه برجام تورم 50 درصدی شد

دوگــانــه ســازی هــای  از  انتقاد  بــا  مشهد  جمعه  ــام  ام
صـــورت گرفته در کــشــور گــفــت: ایــن اقــدام هــا بــرای 

فرافکنی شکست دیپلماسی در برجام است.
ــمــاز جمعه  ن عــلــم الــهــدی در خــطــبــه هــای  ــــت هللا  آی
بود سر قضیه  قرار  که  روزی  آن  کرد:  اظهار  مشهد 
بیاید  پیش  برجام  جریان  و  شود  مذاکره  هسته ای 
یک دوگانه هسته ای-معیشت ایجاد کردند و گفتند 
باید  شود  درست  معیشت  مسئله  اگر  می خواهید 
و  و مذاکره شود  از مسئله هسته ای دست کشیده 
نتیجه برجام شد که شکست خورد و ده ها اشکال 
بغرنجی هم در معیشت و اقتصاد ما به وجود آمد 
و ارزش پول ملی ما به اینجا رسید و تورم 50درصد 

شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: حاال 
که برجام شکست خورده یک دوگانه دروغین دیگر 
ساخته اند تا شکست برجام را از خود دفع کنند و 
آن دوگانه میدان و دیپلماسی است؛ گفته اند مقابل 
جریان دیپلماسی کشور جریانی به نام میدان وجود 
دارد و این دوگانه را راه انداخته اند تا شکست برجام 

را فرافکنی کنند. این میدان چیست؟
قوه  مــیــدان،  از  مقصود  افـــزود:  علم الهدی  آیــت هللا 
قهریه و برخورد قهرآمیز با دشمن است و سردمدار و 
فرمانده غیور و دالور این میدان، شهید عزیز و بزرگ 
میدان  بگویند  می خواهند  بود؛  سلیمانی  باعظیم  و 
واقعاً  حاال  برویم.  پیش  دیپلماسی  در  ما  نگذاشت 
توانمند  و شما  توانست  میدان  یا  نگذاشت  میدان 

نبودید؟
ــوی گــفــت: در  نــمــایــنــده ولــی فــقــیــه در خــراســان رضـ
ــــن، دیــپــلــمــاســی را پــیــش گــرفــتــیــد و  جــلــســه هــای وی
بردید  جلو  گفتند  آن ها  هرچه  کردید؛  عقب نشینی 
اما میدان، دشمن را مأیوس کرد و با آن ها مبارزه کرد. 
باالترین عقب نشینی این بود که سانتریفیوژها را از 
آن هــا که یک  وعــده نسیه  انداختید. در مقابل  کار 
دیپلماسی شما  اطاعت کردید.  برنداشتند  قدم هم 
حاصلش عقب نشینی و شکست بود و جهاد شهید 
زمان)عج(  امام  سپاه  بااخالص  سرباز  این  سلیمانی 
نابود  را  داعش  ایجاد  در  توطئه دشمن  که  بود  این 

کرد.
وی گفت: دیپلماسی شما چه کرد؟ هسته ای را تنزل 
دادید و از آن روز تا امروز، هزارو400 مورد بر تحریم ها 
افزوده شد. شکست در دیپلماسی از این بدتر؟ شما 
سلیمانی  شهید  و  خوردید  شکست  دیپلماسی  در 
را ذلیل و جنگ  ایستاد و دشمن  این گونه غیورانه 

نیابتی را خاموش کرد. 
معیشت  و  هستی  کــرد:  تأکید  علم الهدی  آیــت هللا 
کاهش  و موجب  کردید  نابود  برجام  این  با  را  مردم 
ارزش پول ملی شدید و مدعی هستید میدان اجازه 

نداد دیپلماسی شما جلو برود؟

یک مدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 ۶۱ هزار سالمند باالی ۸0 سال 
استان واکسن کرونا می گیرند

مــدارس دانشگاه  و  مدیر سالمت جمعیت، خانواده 
علوم پزشکی مشهد گفت: ۶۱ هزار سالمند باالی ۸0 
سال در مناطق زیرپوشش این دانشگاه واکسن کرونا 

دریافت می کنند.
به گزارش قدس آنالین، دکتر محمد احمدیان افزود: 
این  از  نفر  هـــزار   ۳4 حـــدود  اطــالعــات  تنها  اکــنــون 
سالمندان در سامانه سینا قابل رهگیری است و بقیه 
نداشته اند،  مراجعه  بهداشتی  مراکز  به  سالمندان 
به  کشوری  در سامانه  نام نویسی  طریق  از  رو  ازایــن 
اطالعاتشان دسترسی پیدا کرده و فراخوان خواهند 

شد.
واکسن  فــراخــوان  بــرای  کشوری  سامانه  نشانی  وی 
هــم اکــنــون  گــفــت:  و  کـــرد  عــنــوان   salamat.gov را 
مناطق  در  سال   ۸۹ باالی  سالمندان  واکسیناسیون 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده 
و براساس پیش بینی ها یک هفته طول می کشد که 
مردم  همکاری  و  به موقع  مراجعه  به  بستگی  زمــان 

دارد.
از جمعیت ۶ میلیون و ۸۷0 هــزار نفری  ۸0 درصــد 
خــراســان رضـــوی زیــرپــوشــش خــدمــات بهداشتی و 
و  هستند  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمــانــی 
بقیه این جمعیت توسط دانشگاه های علوم پزشکی 
دانشکده های  و  حیدریه  تربت  و  گناباد  ســبــزوار، 
خدمات رسانی  نیشابور  و  جام  تربت  پزشکی  علوم 

می شوند.

بخش کنسولی وزارت امور خارجه 
در خراسان جنوبی راه اندازی شد

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی 
از راه انــدازی بخش کنسولی در این استان با اهدافی 
از جمله صدور انواع ویزا، تأیید اسناد، وکالت نامه و 
انجام امور اجتماعی هموطنان مقیم خارج از کشور 

خبر داد.
روز پنجشنبه در نشست خبری  مهدی حیدری فرد 
ارائـــه خــدمــات کنسولی بخش زیـــادی از  بــا  ــزود:  ــ اف
در  استان  مــردم  سایر  و  افغانستان  اتباع  مشکالت 
زمینه خدمات کنسولی رفع می شود. به طور مثال تا 
یک ماه گذشته ارائه امور کنسولی این نمایندگی به 
انجام  اتباع مقیم خراسان جنوبی در مشهد  و  مردم 

می شد.
وزارت  نمایندگی  برنامه دوساله  تبیین  و  ارائــه  از  وی 
ارائــه آن به استاندار خبر داد و گفت:  امورخارجه و 
این  در  موجود  مشکالت  از  فیزیکی  فضای  کمبود 
نمایندگی است که رفع آن نیاز به همکاری استانداری 

دارد.
به گزارش ایرنا؛ وی بر توجه به سرمایه گذاری خارجی 
عــالوه بر صـــادرات در استان تأکید کــرد و افـــزود: در 
حال حاضر مرز ماهیرود درگاهی برای صادرات است 
استفاده  استان چندان  توسعه  بــرای  آن  مزایای  از  و 

نمی شود.
ــی  ــر تــقــویــت زیــرســاخــت هــای صــادرات ــرد ب حــیــدری ف
مـــرز مــاهــیــرود تــأکــیــد کـــرد و گــفــت: رعــایــت نشدن 
استانداردهای  لحاظ  از  چه  بارگیری  استانداردهای 
ــار تــوســط طــرف  ــنــاژ بـ کــیــفــی چــه اســـتـــانـــداردهـــای ت
افغانستانی در این مرز یکی از مشکالت موجود است 

که باید رفع شود.
وی ادامه داد: محور  سربیشه - درح - ماهیرود هنوز 
به سرانجام نرسیده است که افتتاح این پروژه می تواند 

نقش مهمی در افزایش صادرات داشته باشد.
وی نبود کنسولگری در والیت فراه افغانستان را یکی 
بــرای گردشگری سالمت  از چالش ها در صــدور ویــزا 
عنوان کرد و گفت: در مالقاتی که دو هفته گذشته با 
دبیر گردشگری سالمت کشورهای اسالمی داشتیم، 
پیشنهاد شد نشست گردشگری سالمت کشورهای 

اسالمی در بیرجند برگزار شود.
ریلی  خط  به  خراسان جنوبی  اتصال  همچنین  وی 
چابهار - مشهد را در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی 

و حمل و نقل مسافر ضروری و مهم  دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی خبر داد

 محکومیت متهمان عرضه خارج
 از شبکه جو سهمیه ای 

قطعیت  از  خراسان جنوبی  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
از  محکومیت ۹5۹میلیون ریالی متهمان عرضه خــارج 
تعزیرات  تجدیدنظر  اول  در شعبه  ــی  وارداتـ شبکه جو 

حکومتی این استان خبر داد.  
ارســال  با  محمدحسین اشرفی به صــدا وسیما گفت: 
گزارشی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
قائنات مبنی بر عرضه خارج از شبکه ۲0 تن جو سهمیه ای 
توسط یک شرکت تعاونی در شهرستان زیرکوه، پرونده ای 
تشکیل و در اداره تعزیرات حکومتی قائنات رسیدگی شد. 
وی افزود: شعبه پس از حضور متهمان و اخذ دفاعیات 
آنان حکم به برائت شرکت تعاونی و مدیرعامل آن صادر 
کرد. در خصوص دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره که 
بدون اطالع دیگر اعضا اقدام به انتقال کاال به خارج از 
استان بدون رعایت ضوابط  کرده بودند، شعبه آن ها را 
جمعاً به پرداخت ۹5۹میلیون و ۸۱0هزار ریال محکوم کرد.

گزارش میدانی قدس از پس لرزه کرونا در حوزه امالک

اجاره های نجومی و قوانین رنگ باخته
ســرورهــادیــان: افــزایــش بــی رویــه اجــاره هــا، 
قولنامه های بدون کد رهگیری برای فرار از 
مالیات صاحبخانه ها که امکان وام گرفتن 
وضعیت  و  می برد  بین  از  را  مستأجران 
قرمزمشهد روزهای سخت تر از همیشه را 

برای مستأجران به وجود آورده است.
مشکالت  بیان  و  مستأجر  چند  تماس 
آن ها در دوران تورم و کرونا موجب شد 
برای تهیه گزارش میدانی دراین خصوص 

به سطح شهر بروم. 
هفته ای  چند  کــه  مــســتــأجــران  از  یکی 
است به دنبال خانه می گردد، می گوید: 
زندگی  دخترم  همراه  به  و  بازنشسته ام 
می کنم سال ها پیش پس از فروش خانه 
ناگهان  قیمت ها  داشــتــم،  کــه  کوچکی 
افزایش یافت و امکان خرید خانه دیگر 

برایم مهیا نشد.
ــن مـــادر ۷0 ســالــه با  مــهــری شکوهی ای
سال هاست  مــی دهــد:  توضیح  ناراحتی 
به  امــســال  و  بــاشــم  مــجــبــورم مستأجر 
اجــاره  غیرمنطقی  افزایش  و  تــورم  دلیل 
پیشنهادی صاحبخانه، امکان پرداخت 

آن برایم مهیا نیست.

نداشتن کد رهگیری قولنامه ها »
وی تأکید می کند: سال پیش دولت وامی 
بــرای مستأجران اعــالم کرد اما پس از  را 
ــردن هــمــه مــراحــل مــتــوجــه شــدم  طــی کـ
قولنامه ام کد رهگیری نــدارد. با مراجعه 
کد  نمی تواند  شد  مدعی  وی  بنگاه،  به 
دارای  صاحبخانه  زیــرا  بدهد  رهگیری 
ــاره اســـت و  ــرای اجــ ــادی بـ ــ واحـــدهـــای زی
مالیات به او تعلق می گیرد و عمالً امکان 

گرفتن وام از من سلب شد.
یکی دیگر از مراجعان به مشاور امالک، 
قانون مالک می تواند  می گوید: براساس 
در نهایت ۲0 درصد اجاره بها را افزایش 
دهد اما مالکان رقم های چند برابری برای 

تمدید قرارداد اعالم می کنند.
محمدکاشانی با بیان اینکه صاحبخانه اش 
اعالم کرده یا این رقم غیرمنطقی را بپذیرد 
یا به سرعت منزل را تخلیه کند، توضیح 
با  مــی دهــد: همسرم بیمار اســت و مــن 
اندک حقوقی که دارم امکان پرداخت این 
اجاره را ندارم. همه داشته هایمان را برای 
سال  سال های  و  داده ایـــم  بچه ها  ازدواج 

است مستأجریم.
این پدربزرگ ۷۸ ساله خاطرنشان می کند: 
تــورم،  و  مشهد  قرمز  وضعیت  دلیل  به 
بسیاری از مستأجران  جابه جایی برایشان 
بــرای  مصوبه ای  بحث  و  نیست  ممکن 
تمدید قرارداد در هاله ای از ابهام است و 
مشاوران امالک پاسخ شفافی درخصوص 
اجرایی شدن این موضوع به مستأجران 

نمی دهند.
ــراغ یــک مــشــاور امـــالک مـــی روم و  بــه سـ
)در  خوابه  دو  آپارتمان  واحــد  یک  ــرای  ب
محدوده منطقه سناباد مشهد( رقم های 
رهن  تومان  میلیون  تا ۲00  حداقلی ۱50 
 با اجاره هایی باالی یک میلیون و 500 تا
۳میلیون پیشنهاد می دهند و این درحالی 
است که هیچ کدام از این واحدها الکچری 

یا دارای امکانات ویژه ای نیستند.

قانونی که امالکی ها نمی دانند یا »
نمی گویند

یکی از مشاوران امالک محدوده خیابان 
آیا  که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  آبکوه 

قرارداد های  قانون تمدید 
ــا  ــه دلـــیـــل کــرون اجـــــاره بـ
می گوید:  دارد؟  صحت 
ــوان  ــا ســـه مـــاه مــی ت ــوی گ

تمدید کرد.
می دهد:  توضیح  دیگری 

تا ۶ ماه هم  شنیده ام.
لبخند  بـــا  دیـــگـــر  یــکــی 
حرف  مــی دهــد:  توضیح 
زیاد است اما شنیده ایم 
ــه ای  ــ ــان ــخــ ــ ــب ــاحــ کــــــه صــ
حل  شـــورای  از  توانسته 
را  تخلیه  حکم  اخــتــالف 

بگیرد.
ــری نــیــز  ــ ــگـ ــ ــی دیـ ــ ــالکـ ــ امـ
درباره قانون فعلی موجر 
ــد:  ــوی مــی گ مــســتــأجــر  و 

مصوبه است که مستأجران تا سه ماه 
از اعالم رسمی پایان کرونا می توانند در 

محلی که اجاره کرده اند بمانند.

رهن هایی شبیه قیمت خرید»
بیان  بــا  امــالک  مــشــاوران  از  دیگر  یکی 
است  رفــتــه  ــاال  ب بسیار  اجــاره هــا  اینکه 
مبارک  مــاه  و  کرونا  دلیل  به  طرفی  از  و 
و اجاره  برای رهن  رمضان کمتر خانه ای 
به  اظهار می کند: خــدا  مــی شــود،  اعــالم 
مستأجران رحم کند. پیر و جوان ندارد 
و  بــاالســت  بسیار  قیمت ها  همه  بـــرای 
که  می کنند  اعــالم  رهــن  ــرای  ب رقم هایی 
ــا هــمــان رقـــم مستأجر  ــا ســـال پــیــش ب ت
مــی تــوانــســت هــمــان خــانــه را خــریــداری 
و  رقم ها  این  پرداخت  امکان  اگر  و  کند 

اجاره ها را داشت که خانه خریده بود.
حسینی می افزاید: با احترام به موجرها 
پیش  از  بیش  دوران  ایــن  در  بــایــد  امــا 
و  تــورم  باشیم،  رفــتــارمــان  مــراقــب  همه 
بی تفاوتی  با  نباید  و  است  کرونا جدی 
را برای هم سخت تر  به همنوع، روزگــار 
کــه پویش  ــن درحــالــی اســت  ای و  کنیم 
و  آغاز شد  از مشهد  اجاره ها  بخشش 
افزایش  دست کم  صاحبخانه ها  کــاش 

متعارف را لحاظ کنند.

مستأجران می توانند بمانند »
رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد 
با خبرنگار ما در پاسخ به  در گفت وگو 

ایــن پــرســش کــه مصوبه 
تخلیه نکردن  برای  دولت 
ــــه دلــیــل  مـــســـتـــأجـــران ب
قابلیت  تا چه حد  کرونا 
اجرایی دارد، می گوید: با 
تیتر درشت بنویسید که 
موجر نمی تواند مستأجر 
ــرای  ــ ب ــد.  ــنـ کـ ــرون  ــ ــی ــ ب را 
این  که  بار است  دومین 
گسترده  تعطیالت  گونه 
را داریم، از این رو دولت 
بخشنامه ای را صادر کرد 
سیستم های  تــمــام  بــه  و 
قــضــایــی نــیــز اعــــالم  شد 
و  رســیــدگــی  کــه مسئول 
پیگیری آن ها شورای حل 

اختالف است.
می کند:  اظهار  تأکید  با  مـــرادزاده  علی 
دوران  وضعیت  در  نمی تواند  مستأجر 
بسیاری  و  کند  پیدا  را  جایی  کرونایی 
به  کرونا  انتقال  دلیل  به  مستأجران  از 
مشاورین امالک و مشتری اجازه بازدید 
کرد  اعــالم  دولــت  رو  ازایـــن  نمی دهند. 
جابه جایی ها فعالً متوقف شود تا کرونا 

از بین برود.
وی می افزاید: کسانی که دلیل موجهی 
مستأجرشان  از  نــمــی تــوانــنــد  نـــدارنـــد، 
با  باید  و  کند  تخلیه  را  خانه  بخواهند 
می توانند  فقط  و  بیایند  کنار   مستأجر 
قبلی اضافه  اجــاره بــهــای  بــه  ۲0 درصــد 
کنند و اجـــازه رقــم بــاالتــر را نــدارنــد که 
رقــم هــای  ــالم  اعـ شــاهــد  گـــاه  متأسفانه 
هستیم.  صاحبخانه ها  توسط  نجومی 
می کردند  بلند  را  قبلی  مستأجر  یعنی 
جدید  مستأجر  به  قیمت  برابر  سه  و 
ــاره مــی دادنــد. قــانــونــی هم  مــنــزل را اجـ
وجــود نــداشــت، امــا با ایــن قانون دیگر 
اجــاره  غیرمنطقی  افــزایــش  نمی توانند 
داشته باشند و یا مستأجر را مجبور به 

تخلیه کنند. 

بهانه ها مستند باشد»
رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد 
بیان  بــا  مــوجــران  برخی  می کند:  تأکید 
اینکه خودشان مستأجر و یا فرزندشان 
ازدواج کرده اند، خواهان تخلیه منازلشان 
قیمت های  بــا  هــم  ــده ای  ــ عـ و  هستند 

ــامــتــعــارف مــنــزلــشــان را مــی خــواهــنــد  ن
ــاره دهــنــد که  ــ ــد اجـ بـــه مــســتــأجــر جــدی
اجــازه نمی دهد.  ایــن موجرها  به  دولــت 
مستأجران  نمی توانند  صاحبخانه ها 
منطقی  ــل  ــ دالی ــد  ــای ب و  کــنــنــد  بــلــنــد  را 
خود  اینکه  ازجمله  باشد  داشته  وجــود 
مستأجر  دیــگــری  جــای  در  صاحبخانه 
باشد و اجــاره شــان تمام شــده و مجبور 
است به خانه خودش برگردد. حالت دوم 
دارای اوالد ذکوری است که ازدواج کرده 
و دنبال خانه باشد. این موارد در صورتی 
اســت کــه مـــدارک مستندی باشد و به 
شــورای حل اختالف ارائــه شــود، سپس 
اجازه تخلیه به موجر داده خواهد شد. 
هیچ  فعلی  در شرایط  درغیراین صــورت 
صاحبخانه ای  نمی تواند مستأجر را ملزم 

به تخلیه کند.

پس لرزه کرونا در حوزه امالک»
از  می کند:  خاطرنشان  ادامـــه  در  وی   
واحد های  تعطیلی  کرونا  دیگر  تبعات 
و مستأجر  مــوجــر  کـــه  اســـت  صــنــفــی 
نــمــی تــوانــنــد یــکــدیــگــر را پــیــدا کــنــنــد و 
همچنین تعداد خانه های خالی کاهش 
ــوار هم  ــ مــی یــابــد. شــایــد در ســایــت دی
خانه ای پیدا کنند اما بازهم برای تنظیم 
قولنامه کجا یکدیگر را ببینند؟ مشکل 
دلیل  به  خانواده ها  که  اســت  ایــن  دوم 
انتقال ویروس اجازه بازدید نمی دهند. 

وی تصریح می کند: تعدادی از مشاوران 
نیستند  مطلع  قــوانــیــن  ــن  ای از  امـــالک 
ترجیح  و  ــد  ــدارن ن دقیقی  اطــالعــات  یــا 
کل  و  کنند  بی اطالعی  اظهار  می دهند 

قضیه را کتمان می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون 
در  می تواند  خالی  خانه های  بر  مالیات 
تأثیرگذار  خانه ها  ــاره  اجـ ــازار  بـ تثبیت 
بــاشــد، خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: عــرضــه و 
که  مــی رســانــد  ثبات  بــه  را  ــازار  بـ تقاضا 
عوامل زیادی در آن دخیل هستند اگر 
تعداد خانه ها زیاد شود تأثیرگذار است. 
همچنین   : مــی کــنــد  اظــهــار  مــــــرادزاده 
بــرخــانــه هــای خالی  مــالــیــات  بــحــث  در 
این  شود  عرضه  به  کمک  می تواند  که 
نخواهد  قیمت  کاهش  سبب  موضوع 
افسارگسیخته  افزایش  اما حداقل  شد 

نخواهیم داشت.

به دلیل وضعیت قرمز 
مشهد و تورم، بسیاری 

از مستأجران  جابه جایی 
برایشان ممکن نیست 

و بحث مصوبه ای برای 
تمدید قرارداد در 

هاله ای از ابهام است و 
مشاوران امالک پاسخ 

شفافی درخصوص 
اجرایی شدن این 

موضوع به مستأجران 
نمی دهند

بــرشبــرش
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حیوانی   .۲ دانشگاه  – سد  نرم  پشم 
از خانواده میمون – چهارچوب عکس 
نــشــان مفعولی –  ریــشــه ۳.  ــه -  ال  –
ورزش کشتی  از  مقروض – شاخه ای 
4. حیوان درنده جنگلی – اتاق جلوباز 
– جواب مثبت 5. سوبسید – سالن 
بزرگ – شهر زعفران ۶. دید – آلمان 
کهنه  دل آزار   – ــال  بـــی حـ  –  قـــدیـــم 
۷. یقه آهاری – بیماری کمبود ویتامین 
بوسنی  در  . شهری   ۸ نهنگ   - ب۳ 
فــارســی ســـرای او  از کلمه  نــامــش  کــه 
برج   .۹ ســاده لــوح  آدم   – شــده  گرفته 
عــداوت   - جوجه تیغی   –  مــخــابــراتــی 
۱0. پوستین – قیمت – غیرعمدی – 

برآورد ساختمانی ۱۱. شهری در کرمان – نازیبا - 
اشتباه ۱۲. انعام و بخشش شاهانه – چوب فرش 
تعیین  بــرای  آمریکایی – وسیله ای  – شکاف ۱۳. 
جهت وزش باد – شکم بند طبی ۱4. طال – میان 
واحـــد سطح ده هـــزار   .۱5 گــزش -دقــیــقــاً  – عضو 

مترمربعی – پرستار – میانگین هشتم و دهم

  افقی

  عمودی
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