
 شرکت مخابرات خراسان رضوی اختالل
 در شبکه همراه را رد کرد

اختصاص اتاق ایزوله برای دانش آموزان مبتال به کرونا 
در حوزه های امتحانی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی خبر دادپیگیری گالیه مردمی از اختالل در برقراری تماس و قطعی اینترنت 

از شــهــرونــدان مدعی  تــعــدادی  کــه  در حالی 
و  شریعتی  مــیــدان  فــاصــل  حــد  در  هستند 
برقراری  در  اخیر  روز  در چند  لشکر  چهارراه 
تماس و اتصال به اینترنت اپراتور همراه اول 
اخــتــال ایــجــاد شـــده، امــا شــرکــت مخابرات 
خراسان رضوی ماجرا را تکذیب و اعام کرد: 

هیچ مشکلی در منطقه ...

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی گفت: 
دانش آموزانی که عائم ابتا به کرونا را دارند 
ــد در  ــرار دارنـ بـــوده و اصـ یــا تستشان مثبت 
امتحانات شرکت کنند، در هر حوزه امتحانی 
پیش بینی شده یک کاسی را به صورت ایزوله 
کنند.قاسمعلی  فراهم  دانش آموزان  این  برای 

خدابنده در گفت وگو با ایسنا... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

تأمین آب شرب روستاییان باید جدی گرفته شود
آرامش روانی الزمه تولید آثار فاخر است

 دستمزد پایین؛ 
تراژدی فیلم نامه نویسی 

خراسان رضوی

 نماینده مردم طبس
 بشرویه، فردوس و سرایان عنوان کرد

سوء مدیریت در تکمیل 
آشیانه بالگرد اورژانس طبس

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

شهرداران پیشین مشهد از 
نقش پارلمان محلی می گویند

شوراها 
نقش آفرینی 

اراده مردم در 
مدیریت شهری

رئیس کمیسیون اصل ۹۰:

.......صفحه 4 

کلمات بر سپیدی کاغذ جان می گیرند، نوشتن یعنی عرق ریزان 
و دوبــاره  ــاره  و دوب و تجربه. نوشتن  روح، ساعت ها مطالعه 
نوشتن هاست که بعدها تصاویر ماندگاری می شود بر پرده 
نقره ای سینما که جان می گیرد و گاهی تا مدت ها می تواند 
دیالوگ های آن در ذهن های نسل های بعد نیز ماندگار بماند. 

25 اردیبهشت را روز ...

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس با 
اشاره به اینکه بالگرد جایگزین به اورژانس طبس برمی گردد، 
گفت: متأسفانه در تکمیل آشیانه بالگرد شاهد سوءمدیریت 
هستیم.حجت االسام مجید نصیرایی در گفت وگو با مهر 
اظهار کرد: طبس یکی از شاهراه های مواصاتی پنج استان 

کشور است. از طرف دیگر فاصله...

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

با  هـــمـــواره  کــانــشــهــرهــا  بــه خــصــوص  شــهــر هــا  اداره 
بــرای شهروندان  که شاید  اســت  پیچیدگی هایی همراه 
به عنوان افــرادی که مشکات را از پایین نگاه می کنند 
محسوس نباشد، اما وقتی بر کرسی شهردار یا پارلمان یک 
شهر می نشینی از آن باال تازه متوجه مواردی می شوی که 
جز با تخصص، مطالعات و مشارکت همه جانبه امکان 
رفع آن ها وجود ندارد.پارلمان های شهری از سال 78 که 
نخستین تاریخ شروع به کارشان بود تاکنون به عنوان 
پشتیبان و طراحی برنامه های شهرداری نقشی بسزا در 
تصمیم گیری های شهر ها داشته و رابطی بین مــردم و 

.......صفحه 4 مدیریت شهری بوده اند...

یکشنبه  26 اردیبهشت 1400

  4 شوال 1442 
  16 می2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9528  
ویژه نامه 3907 

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

نظر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
139960306013002192 مورخ 1399/11/16 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی اسماعیل زاده شهری فرزند عباس 
در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت کل 264/10 مترمربع از پالک های 
شمارات 3452 فرعی و 3456 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمود 
حقی ش��هری و غالمرضا س��قائیان شهری مالکین رس��می محرز گردیده 
اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد س��ند 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 منتش��ر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
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 تس��لیم 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 اس��ت 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. آ-1400896
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/09   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/26
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

شهرداری قوچان
ش�ماره  مصوب�ه  باس�تناد  دارد  نظ�ر  در   
4288/ش مورخ 99/5/9  شورای اسالمی 
شهر قوچان و بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 با اصالحات بعدی، نسبت به واگذاری و فروش تعداد 
هفت قطعه زمین مازاد بر نیاز خویش به ش�رح ذیل، اقدام نماید.لذا از اش�خاص واجد ش�رایط دعوت می گردد جهت دریافت فرم 
شرکت در مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده  2000091163000004 به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.

قیمت پایه )ریال(مساحت زمین )مترمربع(شماره قطعهمشخصات ثبتی ملکآدرس ملک
)ارزش قطعه(

کمربندی شهید مدرس- روبروی ترمینال 
شماره 2، خیابان 8 متری منشعب از 

بولوار شهید مدرس
قطعه 3 تفکیکی از تجمیعی 
پالک 147 ، 148 و 138 از 166 

اصلی

1140.312.104.650.000

2156.832.117.205.000

3196.752.557.750.000

4178.941.878.870.000

5167.101.503.900.000

61651.815.000.000

71651.815.000.000
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/2/26  لغایت ساعت 14 مورخ  1400/2/13

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 8  مورخ 1400/3/3  لغایت ساعت 13 مورخ  1400/3/13
تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ  1400/2/26  لغایت ساعت 14  مورخ  1400/3/13

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 1400/3/13
زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ   1400/3/17

زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ  1400/3/18
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگ�زاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت 
اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت 

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر" وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300                                   

 روابط عمومی شهرداری قوچان

آگهی تجدید مزایده- نوبت اول
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 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در نظر دارد احداث 20 هکتار باغ الگویی درختان میوه دانه دار و هسته دار 
در اراضی ایستگاه گلمکان را از طریق مشارکت طی 10 سال به بخش خصوصی با شرایط زیر واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد 

ضمن مراجعه به مرکز و دریافت اسناد مشارکت، پیشنهاد خود را بر اساس درصد مشارکت ارائه نمایند.
شرایط برگزاری مشارکت :

الف( آخرین مهلت دریافت اسنادمشارکت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/02/29 می باشد.
ب( ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/3/10 می باشد .

پ ( زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10 صبح روز  سه شنبه مورخ 1400/3/11 می باشد .
ت( محل دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادات: مشهد، بزرگراه شهید سلیمانی بین میدان جمهوری اسالمی و جهاد، ساختمان ستاد، طبقه همکف

ت( تلفن تماس و هماهنگی : 5-05138717071داخلی 290آقای قائمی.
ث( متقاضیان باید فرم های حاوی سایر شرایط مزایده را از آدرس فوق دریافت نموده و پس از رویت و مطالعه فرمها و بازدید ملك کلیه اسناد را با 

قید مورد قبول است ، امضاء و با رعایت مفاد مندرج در شرایط مزایده به صورت الك و مهر شده حداکثر تا تاریخ قید شده در بند ب تسلیم نمایند.
ج( می��زان ضمان��ت ش��رکت در مش��ارکت مبل��غ 470/000/000 ری��ال م��ی باش��د ک��ه به ص��ورت ضمان��ت نامه بانک��ی یا واریز به حس��اب ش��ماره
IR910100004001038306373103و شناس��ه واریز965134003160140105000000000000و واریزنزد بانك مرکزی بنام سازمان تحقیقات و آموزش و 

ترویج کشاورزی میباشد . 
چ( صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای مرکز نمی نماید و در چارچوب قوانین و 

مقررات و صرفه و صالح  مرکز هر یک از پیشنهاد ها قبول یا رد می شود.
ح( متقاضی باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.
خ(هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 دبیر خانه کمیسیون معامالت - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

فراخوان  عمومی شناسایی سرمایه گذار ) مشارکت(  نوبت اول 
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ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد ایج��اد 
سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های 
شهرس��ازی؛ نوس��ازی؛ کس��بی؛ امالک؛ 
کمیسیون ماده صد خود را با رعایت کلیه 
موارد اعالم ش��ده در اسناد مناقصه در 
چهارچوب قانون برگ��زاری مناقصات به 
اش��خاص حقوقی دارای صالحیت واگذار 
نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط جهت 
دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد از طریق 

سامانه ستاد اقدام نمایند.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد

 آگهی مناقصه شهرداری گناباد 
)نوبت اول(
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ل��ی  ما م��ه  نا آئی��ن   5 ده  م��ا ی��ت  رعا در   
نام��ه س��رمایه گ��ذاری و مش��ارکت  وش��یوه 
ش��هرداری ها به منظ��ور مش��ارکت در احداث 
مجتمع تجاری در زمین متعلق به شهرداری گناباد 
واقع در انتهای خیابان س��عدی حاش��یه میدان 
آزادی. بدین وسیله از سرمایه گذاران محترم 
دعوت می شود جهت دریافت اسناد فراخوان به 
سامانه س��تاد مراجعه ویا با ش��ماره تلفن های 
05157221244و09155338117تم��اس حاصل 

فرمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

,ع 
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 فراخوان
 دعوت از سرمایه گذار



آرامش روانی الزمه تولید آثار فاخر است

دستمزد پایین؛ تراژدی فیلم نامه نویسی خراسان رضوی
کاغذ  بر سپیدی  کلمات  هــادیــان:  ســرور 
عرق ریزان  یعنی  نوشتن  می گیرند،  جان 
نوشتن  تجربه.  مطالعه،  ساعت ها  روح، 
و دوبـــــاره و دوبـــــاره نــوشــتــن هــاســت که 
ــاری مــی شــود بر  ــدگ ــان بــعــدهــا تــصــاویــر م
و  نــقــره ای سینما که جــان می گیرد  پــرده 
دیالوگ های  می تواند  مــدت هــا  تــا  گاهی 
نیز  بــعــد  ــســل هــای  ن ذهـــن هـــای  در  آن 
روز  را  اردیــبــهــشــت  بــمــانــد. 25  مــانــدگــار 
همین  و  مـــی دانـــنـــد  فــیــلــم نــامــه نــویــســی 
ــرای طـــرح یک  مــوضــوع بــهــانــه ای شـــد، بـ
استان  در  فیلم نامه نویسی  کــه  پرسش 
سینمای  در  خــراســان  هنرپرور  و  پهناور 

کشور چه حال و روزی دارد؟

فیلم نامه تفکر و محتوای یک اثر»
فیلم نامه نویسی  پیشکسوتان  از  یکی 
شهرمان درباره وضعیت فیلم نامه نویسی 
ــد: بــــه طـــــور قــطــع  ــ ــوی ــ ــی گ شـــهـــرمـــان مــ
کشور  کــل  از  ــان  اســت فیلم نامه نویسی 
است  این  تأکید  قابل  نکته  و  متأثراست 
فیلم نامه نویس  یــک  مــن،  اعتقاد  بــه  کــه 
تأمین  معیشتی  نظر  از  باید  نویسنده  یا 
فیلم ها  بیشتر  در  متأسفانه  ــا  ام بــاشــد 
کارگردان ها  که  است  واضــح  تیتراژها  در 
نویسنده  عنوان  به  که خودشان  هستند 
نهایت یک  در  و  ــد  دارن فیلم هم حضور 

مشاوره از یک نویسنده هم می گیرند.
کارگردان ها  بیشتر  افــزود:  علیزاده  جــواد 
ایده اولیه را در ذهن می پرورانند و پس از 
آن ایده را به یک نویسنده دیگر که حاال 
می تواند رمان نویس ، نمایش نامه نویس یا 

فیلم نامه نویس باشد واگذار می کنند.

دستمزدهای پایین »
انجمن  ریــاســت  دور  در ســال هــای  کــه  او 
مسئولیت  و  خـــراســـان  ــوان  جــ سینمای 
داشته،  عهده  بــر  را  شهرمان  فیلم  خانه 
واقعی  دستمزد  متأسفانه  مـــی دارد:  بیان 
ایــن  و  نــمــی شــود  داده  فــیــلــم نــامــه نــویــس 
رقـــم در بــــرآورد بــودجــه یــک کـــار فقط 5 
ــد اســـت یــعــنــی در بـــــرآورد بــودجــه   درصــ

یک فیلم سینمایی، سریال و... تهیه کننده 
ســهــم نــویــســنــده را فــقــط 5 درصـــد و در 
نهایت 7 درصد از کل بودجه یک فیلم در 
نظر می گیرد و این رقم متداول است البته 
معروف  بسیار  نویسندگان  دستمزد  رقــم 

متفاوت است.
خاطرنشان  کـــارگـــردان  و  نویسنده  ایـــن 
می سازد: این در حالی است که فیلم نامه 
و  مفهوم  معنا،  انــدیــشــه،  اســـاس،  پــایــه، 
اما  اســت  فیلم  یک  محتوای  خمیرمایه 
یک  عناوین  سایر  به  احترام  با  می بینیم 
تیم، بازیگران، تصویربرداران و... رقم های 
در  می کنند.  دریــافــت  را  متفاوتی  بسیار 
خدمت  در  باید  این ها  همه  که  صورتی 
ــد. حتی  ــاشــن تــفــکــر فــیــلــم نــامــه نــویــس ب
کارگردان و تهیه کننده که فیلم نامه نویس 
جلو  فیلم نامه  بــراســاس  بــایــد  نیستند 

بروند.

صبوری در نوشتن »
خوب  ــوان  جـ فیلم نامه نویسان  از  یکی 
پــاســخ  در  ــم  هــ ــان  ــرمـ ــهـ شـ ــاش  ــ ــرت ــ پ و 
ــرا بــســیــاری از  ــه چــ ــن پـــرســـش کـ ــ ــه ای بـ
ــد در  ــ ــ فــیــلــم نــامــه نــویــســان تــرجــیــح داده ان
مسیر  ادامــــه  سینما  دیــگــر  پــســت هــای 
از  کــه  نوشتن  فرهنگ  می گوید:  دهــنــد؟ 
ادعــایــش  بــرخــی  و  می کنیم  صحبت  آن 

باشد،  عجین  صبر  با  باید  داریـــم  هم  را 
نوشتن  هنگام  در  نویسنده  یــک  یعنی 

باید صبور باشد.
برای  باید  می افزاید:  ســامــری زاده  حسام 
نوشتن زمــان گذاشت و به طور مــداوم و 
در همه حال یک نویسنده باید فکر کند 
نویسندگی  بــا  صبر  و  اندیشیدن  ایــن  و 
ــاه  ــانـــه گـ ــتـــأســـفـ عـــجـــیـــن اســــــت امــــــا مـ
اساسی ترین  من  همشهری  نویسندگان 

مشکلشان صبور نبودن است. 
ــار مـــــــی دارد: بــســیــاری تــصــور  ــهـ وی اظـ
اســت،  شاهکار  فیلم نامه شان  می کنند 
بفروشند  بدرخشند،  در جشنواره ها  باید 
انجام  با  و  باشد  ایــن  نگرش  وقتی  و  و... 
یک یا چند کار به این نتیجه نمی رسند، 

این حس تبدیل به سرخوردگی می شود.
این نویسنده تأکید می کند: طبیعی است 
نــان هم  مــا، غم  که در شرایط اجتماعی 
اضافه می شود و ترجیح می دهی نوشتن 
به  بغض  و  ناراحتی  با  و  بگذاری  کنار  را 
سراغ کار دیگری بروی که پول دربیاوری و 

این اساسی ترین مشکل است.
خود  کارنامه  در  که  فیلم نامه نویس  ایــن 
سینمایی  فــیــلــم هــای  فــیــلــم نــامــه نــویــســی 
مانند گشت ارشاد 3، زنانی که با گرگ ها 
 دویده اند، لطفاً پیغام خود را بگذارید و...
اعــتــقــاد من  بــه  اظــهــار مــی کــنــد:  را دارد، 

مشهد دارای نویسندگان خوبی است که 
پایتخت  نویسندگان  از  کیلومترها  گاهی 
جلوتر هستند ولی مشکل اساسی همان 

نبود صبوری است.

از پاتوق ها تا گروه های مجازی»
بــرای تربیت،  حــاال به ســراغ مرجعی که 
فیلم نامه نویسان نسل  و حمایت  آموزش 

جوان است می روم.
رضوی  خراسان  سینمای  انجمن  رئیس 
اخیر  سال های  کارهای  و  فعالیت  ــاره  درب
ــادی بـــرای همه  ــ ــا مــشــکــات زی کــه کــرون
بــه خــصــوص اهــالــی هــنــر فــراهــم آورد، 
می گوید: سال 98 دوشنبه های هر هفته 
پاتوقی را به عنوان فیلم نامه خوانی برگزار 
می کردیم و از عاقه مندان دعوت شد که 
استادان  کمک  با  را  خامشان  ایــده هــای 
فیلم های  تولید  بـــرای  فیلم نامه نویسی 

خوب ارائه دهند.
با  مــی افــزایــد:  سیدحسینی  سیدوحید 
توجه به بودجه ای که برای فیلم های اول 
تشویق  حمایت،  این  داشتیم  حرفه ای  و 
و ترغیب آغـــاز شــد زیـــرا بــه اعــتــقــاد من 
کاری  فیلم نامه نویسی  آنکه  به  توجه  با 
صحیح  تــربــیــت  ــرای  ــ ب اســـت  تخصصی 
ــگــارش مــانــنــد شــکــل گــرفــتــن از ایـــده و  ن
فــیــلــم نــامــه نــویــســی و ســایــر کــار هــا چــون 
شده  کــار  و...  تصویربرداری  کــارگــردانــی، 
متأسفانه  اما  بود  خوبی  اتفاق  که  است 

به دلیل کرونا جلسات تعطیل شد.
آن  بر  تصمیم  می سازد:  خاطرنشان  وی 
شد که در یک گروه مجازی ادامه بدهیم 
مــجــازی،  آمـــوزش هـــای  همین  دل  از  کــه 
فیلم نامه های خوبی بیرون آمد و توانستیم 
بــرای  را  تجهیزاتی  و  مــادی  حمایت های 
همچنان  خـــوب  فیلم نامه های  ســاخــت 
خارج  عاقه مندانی  حتی  باشیم  داشته 
از  فیلم نامه نویس  معرفی  برای  انجمن  از 
را  نویسنده هایمان  و  می گیرند  کمک  ما 
آن هــا عضو  یا  می کنیم  معرفی  آن هــا  به 
انجمن ما می شوند و تبادل خوبی در این 

راستا برقرار شده است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی: 

خراسان شمالی سهمی از گردش 
مالی واحدهای صنعتی بزرگ ندارد 
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم 
گفت:  اســامــی  شـــورای  مجلس  در  جــرگــان  و  راز  و 
پولی شان  و گردش  درآمــد  استان  بزرگ  تولیدکنندگان 
در بانک های استان نیست که امسال در قانون بودجه 
استان  داخــل  در  سهم  تولیدی  نسبت  بــه  شــد  مقرر 

محل گرفته شود و در دفاتر مرکزی شان نباشد. 
کرد:  اظهار  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وحیدی  محمد 
خرید تجهیزات ساالنه در صنایع بزرگی مثل آلومینا هزار 
میلیارد تومان و در پتروشیمی 8۰۰ میلیارد تومان است که 

متأسفانه هیچ کدام در داخل استان گردش مالی ندارند.
از استان  نباید  پیمانکارها  اینکه  بیان  با  ادامــه  وی در 
مدیران  رفتار  نــوع  دلیل  به  گفت:  شوند،  داده  فــراری 
باقی  پیمانکار  کمی  تعداد  تنها  بسته  فضای  ایجاد  و 
خواهد  استان  پیشرفت  عدم  موجب  این  و  مانده اند 
تنها حدود ۴۰۰ میلیارد  از بدهی های پیمانکاران  شد. 
و الزم  پرداخت نشده  نیز  ثبت شده که همان  تومان 
پیمانکاران  از  و  شناسایی  درســتــی  بــه  مــوانــع  اســت 

پشتیبانی شود.

طالب مشهدی هشت زندانی 
بدهکار را آزاد کردند

آزادی  از  عضو شورای مرکزی جبهه روحانیت مردمی 
هــشــت زنــدانــی بــدهــکــار تــوســط طـــاب و روحــانــیــون 

مشهدی از محل مبالغ واریزی رئیس جمهور خبر داد.
حجت االسام محمد الهی خراسانی در گفت وگو با فارس 
اظهار کرد: پس از واریــزی نامتعارف رئیس جمهور تعداد 
زیــادی از روحانیون و طاب تصمیم گرفتند این مبلغ را 

صرف کارهای عام المنفعه و مواسات با مردم کنند.
افــزود:  مردمی  روحانیت  جبهه  مرکزی  شــورای  عضو 
که  مستمندی  ــواده هــای  خــان بــه  را  مبلغ  ایــن  بــرخــی 
می شناختند دادند و برخی در بحث تهیه اقام مورد 
نیاز برای نیازمندان و وجوه مختلف دیگر هزینه کردند.

وی خاطرنشان کرد: جبهه روحانیت مردمی پیشنهاد 
زندانیان  آزادی  بــرای  را  نظرشان  مد  مبالغ  داد طاب 

بدهی مالی به حسابی واریز کنند.
هفته  یک  از  کمتر  در  اینکه  بیان  با  خراسانی  الهی 
با  داد:  ادامـــه  واریـــز شــد،  تــومــان  از 3۰ میلیون  بیش 
هماهنگی دادگستری و قضات، هشت نفر از زندانیان 
مالی در مراسمی با حضور نمایندگان جبهه روحانیت 

مردمی و مسئوالن زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.

نماینده مردم طبس، بشرویه، فردوس و سرایان عنوان کرد

سوء مدیریت در تکمیل آشیانه 
بالگرد اورژانس طبس

در  سرایان  و  بشرویه  فـــردوس،  طبس،  مــردم  نماینده 
مجلس با اشاره به اینکه بالگرد جایگزین به اورژانس 
آشیانه  تکمیل  در  متأسفانه  گفت:  برمی گردد،  طبس 

بالگرد شاهد سوءمدیریت هستیم.
مهر  بــا  گفت وگو  در  نصیرایی  مجید  حــجــت االســام 
پنج  مواصاتی  شاهراه های  از  یکی  طبس  کرد:  اظهار 
استان کشور است. از طرف دیگر فاصله بین طبس تا 
مرکز استان بسیار زیاد و حدود سه ساعت و با سایر 
چهار  از  بیش  نیز  یــزد  چــون  پیشرفته  درمــانــی  مراکز 

ساعت است.
نصیرایی ادامه  داد: از طرف دیگر محورهای مواصاتی 
شهرستان طبس حادثه خیز نیز هستند و مجموع این 
مــوارد موجب شد که سازمان اورژانــس کشور، طبس 
را به عنوان محل استقرار یکی از بالگردهای اورژانس 

هوایی در نظر بگیرد.
این  شدیم  متوجه  پیش  روز  چند  از  امــا  افـــزود:  وی 
بالگرد از شهرستان رفته که این مسئله موجب نگرانی 
پیگیر  نماینده مردم  به عنوان  و من  مردم طبس شد 

حقوق مردم در این زمینه شدم.
فـــردوس  و  ــان  بــشــرویــه، ســرای ــردم طــبــس،  مـ نماینده 
گفت: در رایزنی ها با رئیس سازمان اورژانــس کشور و 
مدیرعامل شرکت هلیکوپتری ایران آنان مطرح کردند 
که متأسفانه آشیانه بالگرد در بیمارستان طبس هنوز 

تکمیل نشده است.
او گفت: من نیز در بازدیدی که داشتم، متوجه شدم برای 
ساخت آشیانه بالگرد اقدام هایی انجام شده ولی هنوز قابل 

استفاده نیست و دو ماه دیگر تکمیل آن زمان نیاز دارد.
نصیرایی با اشاره به اینکه تکمیل نشدن آشیانه بالگرد 
در طبس نشان از یک سوءمدیریت دارد، اظهار کرد: هر 
چند مسئوالن امر از کمبود اعتبار سخن می گویند ولی 
می توانستند در طول سال با رایزنی ها و جابه جایی های 

قانونی و همفکری این مشکل را رفع کنند.
وی بیان  کرد: از طرف دیگر شرکت هلیکوپتری کشور 
بیان می کند مجموعه بهداشت و درمان از ۱5 شهریور 
تعهدات  زمینه  در  پرداختی  گونه  هیچ   گذشته  ســال 
خــود )پــیــرامــون بــالــگــرد طــبــس( نــداشــتــه اســت و این 
و  رفــت  از طبس  بالگرد  که  پیش  روز  چند  تا  مسئله 

تنها بخشی از تعهدات را پرداختند، ادامه داشت.
خوشبختانه با رایزنی های صورت گرفته قرار شد بالگرد 
جایگزین به طبس بیاید و تا چند روز آینده نیز خود 

بالگرد اصلی به خدمات دهی به مردم ادامه دهد.
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32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
50

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 

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
5م(

09155023228
زینلی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

داربست

ایزوگام و عایق کاری تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



روی خط حادهثروی خط حادهث
ماجرای زیرخاکی خطرناک چه بود؟

کشف سالح جنگی از محل
 دفن الشه سگ 

عقیل رحمانی: یکی از باغداران مشهدی حین دفن 
الشه حیوان یک قبضه سالح جنگی کشف کرد.

این گونه بود که چند روز پیش سگ نگهبان  ماجرا 
قدیم  جـــاده  حــوالــی  در  ــاغــداران مشهدی  ب از  یکی 
قوچان)توس( بر اثر بیماری مرد و صاحب سگ برای 
دفن الشه سگ در همان نزدیکی باغ ویالی خود زمین 
حیوان،  الشــه  انتقال  از  پس  و  انتخاب  را  خــالــی ای 

شروع به حفر کردن گودال می کند.
این فرد پس از کندن مقداری از خاک زمین یک مرتبه با 
شیئی بسته بندی شده مواجه می شود و از روی کنجکاوی 
زیرخاکی را باز می کند. در این حین متوجه می شود یک 

قبضه سالح کالشینکوف در محل دفن شده است.
انتظامی  ــوران  ــأم م اطـــالع  بــه  مــوضــوع  رو  همین  از 
دارای  نیز  آن  کــه خشاب  جنگی  ســالح  و  مــی رســد 
دادســـرای  بــه  تکلیف  بــرای کسب  بــود،  گلوله  چند 
مقام قضایی  ادامــه  در  منتقل شد.  انقالب مشهد 
در این زمینه دستوراتی را صادر کرد. برهمین اساس 
بررسی های پلیسی برای شناسایی عامل مخفی کردن 

سالح جنگی در دستور کار قرار گرفت.

پلیس خراسان جنوبی برخورد کرد

 فروش آالت و ادوات استعمال 
مواد مخدر در فضای مجازی!

عامل فروش آالت و ادوات استعمال مواد مخدر در 
فضای مجازی در خراسان جنوبی دستگیر شد.

وسیما  صــدا  به  جنوبی  خــراســان  فتا  پلیس  رئیس 
گفت: کارشناسان پلیس فتا در رصد و بررسی فضای 
مجازی، آگهی مبنی بر فروش آالت و ادوات استعمال 
را در فضای مجازی مشاهده کردند که  مواد مخدر 
موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فتا  پلیس  مــأمــوران  افــزود:  سرهنگ علی محمدپور 
و همچنین  اطالعاتی  و  پلیسی  اقــدام هــای  انجام  با 
بررسی های گسترده در فضای حقیقی و مجازی موفق 

به شناسایی متهم شدند.
از  بازرسی  ادامــه متهم دستگیر و در  وی گفت: در 
منزل نامبرده، تعدادی ادوات استعمال مواد مخدر 
کشف و ضبط شد. وی گفت: متهم در بازجویی ها بزه 
انتسابی خود را پذیرفت و هدف از فروش این ادوات را 

نیازمندی مالی بیان کرد. 

بختی: در حالی که تعدادی از شهروندان مدعی 
هستند در حد فاصل میدان شریعتی و چهارراه 
و  تماس  بــرقــراری  در  اخیر  روز  چند  در  لشکر 
اتصال به اینترنت اپراتور همراه اول اختالل ایجاد 
شده، اما شرکت مخابرات خراسان رضوی ماجرا 
را تکذیب و اعالم کرد: هیچ مشکلی در منطقه 

مشاهده و گزارش نشده است.
بــرای همه ما مشکل قطعی تلفن همراه وسط 
مکالمه و اینترنت آن هم در عصر ارتباطات که 
بیشتر کارهای روزانه مان با استفاده از اینترنت 
است، پیش آمده  است، اما متأسفانه روند این 
اختالل طی هفته های گذشته در برخی محالت 
شهر مشهد مانند احمدآباد و چهارراه لشکر 
بیشتر شده است به طوری که اکثر شهروندان 
این اختالل را ساعتی عنوان نمی کنند و مدعی 
هستند در بیشتر ساعات شبانه روز برای برقراری 
تماس و اتصال به اینترنت در خطوط همراه اول 

دچار مشکل شده اند.

اشتراک گذاری اینترنت اپراتور دیگر »
برای حل مشکل

یکی از افرادی که از این موضوع گالیه داشت در 
تشریح ماجرا به خبرنگار ما گفت: در این شرایط 

کرونایی که بیشتر شهروندان باید از اجتماع در 
مناطق شلوغ پرهیز کنند و کارهای روزانه خود را با 
اینترنت انجام دهند، متأسفانه در این چند روز در 
محدوده خیابان رزم )حدفاصل میدان شریعتی و 
چهارراه لشکر( اینترنت تلفن همراه اول با قطعی 
فــراوان رو بــه رو شده و مشکالتی را برای ما ایجاد 
کرده است. وی افزود: برای حل این مشکل از یک 
اپراتور دیگر بسته خریده و اینترنت آن را باگوشی 
تلفن همراه دیگر به اشتراک می گذارم. ابتدا تصور 
می کردم مشکل فقط مربوط به اینترنت است اما 
متأسفانه در برقراری تماس هم مشکالت فراوانی 

ایجاد شده است.
ایــن شهروند اضــافــه کــرد: در ایــن شــرایــط و 
بــرای  و  کرونایی  از حـــوادث  پــر خبر  روزهـــای 
اطالع یافتن از وضعیت بیماران، اطالعیه ها، 
مــی رود  انــتــظــار  و...  بهداشتی  هــشــدارهــای 
رفع  بــرای  سریع تر  هرچه  مــخــابــرات  شرکت 
آمدن چنین  به وجود  از  و پیشگیری  مشکل 
خود  کــار  دستور  در  را  اقدام هایی  مشکالتی 

قرار دهد.

مشکل در محدوده مشخصی است»
کارکنان  از  با یکی  پیگیری گزارش  ادامه  در 

بیمارستان امام رضا)ع( مشهد که او هم از 
پرداختیم.  گفت وگو  به  داشت  گالیه  ماجرا 
همراه  خطوط  آنــتــن دهــی  شــرایــط  از  نیز  او 
سه  در  ایــنــتــرنــت  قطعی  همچنین  و  اول 
ــه  ادام و  اســت  گالیه مند  اخــیــر  روز  چــهــار 
خود  خانواده  با  تماس  برای  بارها  می دهد: 
بار  هر  اما  کنم  شماره گیری  هستم  مجبور 
که تماس می گیرم در حین صحبت، وجود 
پارازیت های ممتد موجب می شود تماس را 
قطع و دوباره شماره گیری کنم. نکته جالب 
این محدوده  از  اینکه  به محض  است  این 
شریعتی  مــیــدان  از  یعنی  مــی شــوم  خـــارج 
و  تماس  بــرای  مشکلی  دیگر  می کنم  عبور 
ایــراد  اســت  مشخص  آنچه  نــدارم  اینترنت 
مــحــدوده  ایــن  مخابراتی  دکــل هــای  از  بــایــد 
مشکل  ــن  ای پیش  روز  چند  چــراکــه  بــاشــد 

وجود نداشت.

هیچ مشکلی در منطقه مشاهده نمی شود»
از سوی  پیگیری گالیه های مطرح شده  بــرای 
تــعــدادی از شــهــرونــدان بــه ســـراغ مسئوالن 
رضوی  خراسان  مخابرات  شرکت  در  مربوط 
رفتیم. حسن پور، مدیر روابط عمومی شرکت 

این  به  واکنش  در  رضــوی  خراسان  مخابرات 
را  کارشناسی خود  تیم های  کــرد:  بیان  ماجرا 
به منطقه مورد نظر فرستادیم، خوشبختانه 
هیچ گونه مشکلی مشاهده نشده است. وی 
منطقه  در  فیبرنوری  کابل های  تمام  ــزود:  افـ

سالم مشاهده شده است.

وعده بررسی مشکل مشترکان»
از سوی دیگر مسئول طراحی و بهینه سازی 
همراه اول در خراسان رضوی که برای پیگیری 
مشکل با یکی از مشترکان تماس گرفته  و 

این  در  بود  داده  قــرار  بررسی  مــورد  را  ماجرا 
پوشش  بررسی  گفت:  ما  خبرنگار  به  زمینه 
و  مــیــدان شریعتی  مــحــدوده  در  اول  هــمــراه 
ایستگاه های  تمامی  و  انجام  لشکر  چهارراه 
ــدوده هـــم بــررســی  ــحـ ــده آن مـ ــوشــش دهــن پ
این  در  داد: مشکل خاصی  ادامــه  وی  شد. 
به  و سرویس دهی  نمی شود  زمینه مشاهده 
می شود.  انجام  خوبی  به  محترم  مشترکان 
با  مــوضــوع  بیشتر  بــررســی  بـــرای  همچنین 
منزل  بــه  و  گرفته  تــمــاس  محترم  مشترک 

ایشان مراجعه خواهد شد.

پیگیری گالیه مردمی از اختالل در برقراری تماس و قطعی اینترنت 

شرکت مخابرات خراسان رضوی اختالل در شبکه همراه را رد کرد

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

یکشنبه  26 اردیبهشت 1400
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 سال سی و چهارم   
شماره 9528  ویژه نامه 3907 

به گــزارش قدس و به نقل از مدیریت روابــط عمومی و 
ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غالمعلی صادقی 
ــوی بــر ضـــرورت تالش  ــران خــراســان رضـ در جمع مــدی
شهروندان  پرشور  حضور  هدف  با  مسئوالن  حداکثری 
در انــتــخــابــات پــیــش رو بــا مــحــوریــت وحــدت بــخــشــی، 

امیدآفرینی، قانون گرایی و اخالق مداری تأکید کرد.
برپایه همین گزارش رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم و تخلفات انتخاباتی خراسان رضوی با اشاره 
به فرمایشات اخیر رهبرمعظم انقالب »مدظله العالی« 
انتخابات پیش رو مشارکت  گفت: مهم ترین مسئله در 
حداکثری شهروندان گرانقدر در چارچوب اخالق و قانون 
این  در  ظرفیت ها  تمام  از  مکلف اند  مسئوالن  و  است 
خراسان  قضایی  شـــورای  کنند.رئیس  استفاده  زمینه 
با محوریت  را  باید مطالب خود  نامزدها  افــزود:  رضوی 

وحدت بخشی و امیدآفرینی ارائه کنند و از طرح مطالب 
اجــرا  غیرقابل  وعــده هــای  دادن  و  غیرواقعی  و  تــنــش زا 

خودداری نمایند.
ــاره به  رئــیــس کــل دادگــســتــری خــراســان رضـــوی بــا اشـ
اسالمی  ایــران  بــزرگ  ملت  علیه  دشمنان  توطئه های 
تــرفــنــدهــای مختلف  از  بــا اســتــفــاده  ــزود: دشــمــنــان  ــ اف
و  در صحنه  از حضور  مــردم  کــردن  ناامید  دنــبــال  بــه 
مشارکت در امور هستند و این نکته هوشیاری هرچه 
را  بــزرگــوار  مــردم  و همدلی  وحــدت  و  بیشتر مسئوالن 

می طلبد.
از برخی  گـــزارش  تــعــداد 39  تــاکــنــون  ــزود:  ــ اف صــادقــی 
اقدام های  و  شده  واصل  ستاد  به  غیرقانونی  رفتارهای 
الزم در این زمینه ازجمله تذکرات قانونی و اخالقی ارائه 
شده و در تمام این فرایندها سعی شده بدون تشکیل 

به  الزم  اقدام های  قضایی  مدیریت  طریق  از  و  پرونده 
با  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  برسد.رئیس  انجام 
مختلف  دستگاه های  بین  هماهنگی  وجــود  به  اشــاره 
و  اضـــالع  تمامی  بحمدهللا  گــفــت:  کنونی  شــرایــط  در 
و  همراه  باهم  کامالً  انتخابات  برگزاری  دست اندرکاران 
تا زمینه های حداکثری حضور مردم  هماهنگ هستند 
در صحنه فراهم شود و براساس همین هماهنگی ها و 
استفاده از تمام ظرفیت های قانونی، هیچ بن بستی در 

استان وجود ندارد.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات 
میزان  قابل توجه  افزایش  با  کرد:  خاطرنشان  انتخاباتی 
در  آرا  کردن محل جمع آوری  آمــاده  و  رأی  صندوق های 
به لطف  آمــوزش عوامل و دست اندرکاران؛  و  باز  فضای 
خدا هیچ گونه نگرانی در زمینه رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی در انتخابات پیش رو وجود ندارد.
ــوی خاطرنشان  رئــیــس کــل دادگــســتــری خــراســان رضـ
با تعامل و همراهی تمامی دستگاه های  کرد: بحمدهللا 
انتخابات  یک  برگزاری  برای  شرایط  همه  دست اندرکار، 
پرشور و مبتنی بر اخالق و قانون با مشارکت حداکثری 

شهروندان گرانقدر فراهم است.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی خراسان رضوی خبر داد

برخورد با 39  اقدام غیرقانونی انتخاباتی
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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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 و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
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15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ط
/9

91
03

05

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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21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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ضایعات
حاضری 

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

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید لوازم منزل 

آهن،کارتون، پالستیک و غیره 
09030256816
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40
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26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
 / 

99
11
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5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر



خبرخبر چشم سومچشم سوم

خبرخبر

 سخنی کوتاه در حمایت از
  رسانه های دغدغه مند و 

پیگیر وضعیت معیشت مردم
انتقادی  اگــر  ــات  اوق از  »خیلی  انقالب:  معظم  رهبر 
به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند 
ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند و حقیقت را بیان 

کنند«. )خطبه های نماز جمعه سال٨٨(
با توجه به این فرمایش رهبری همه مسئوالن باید   

وظایف  مدیریت،  نوع  به  پاسخگو  باشند،  پاسخگو 
سازمانی و عملکردشان، چراکه مردم ولی نعمت اند.

با    تــصــویــری  دیــــدار  در  ــقــالب  ان رهــبــر  همچنین 
»پرچم  فرمودند:  دانشجویی  تشکل های  نمایندگان 

آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید«.
رسالت رسانه ها؛ مطالبه گری و شفافیت است و این   

امر بر هیچ کس پوشیده نیست و رسانه های مطالبه گر 
قابل تقدیرند، چراکه این مطالبات در راستای پیگیری 
مطالبات رهبری در بین مسئوالن و شفاف سازی برای 

مردم است.
هر مسئول در نظام جمهوری اسالمی ایران موظف   

به پاسخگویی صریح، شفاف، به موقع و صادقانه در 
حوزه مأموریت خویش است و هیچ کس در این دایره 

مستثنا نیست.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز به تقویت روحیه   

به خصوص  مختلف،  اقــشــار  بــیــن  در  مــطــالــبــه گــری 
دانشجویان و جوانان تأکید دارند.

به    مــوظــف  جامعه  و  مـــردم  مقابل  در  مــســئــوالن 
پاسخگویی هستند و استنکاف در این مورد به دور از 

اخالق و رفتار مدیریتی و اجتماعی است.
درخصوص    استاندار  و  رسانه ها  از  تشکر  ضمن 

پاسخ گویی  به  نسبت  شفاف  و  خوب  موضع گیری 
مدیران، باید به این نکته توجه داشت رفتار مدیران 
نباید به گونه ای باشد تا برای پاسخ گویی یک مدیر 
ــه، کــار  آن هــم در جــهــت مــطــالــبــه گــری بــحــق رســان
و  شــده  وارد  استاندار  شخص  که  برسد  جایی  به 
به  پاسخ گویی  خصوص  در  معاونان  به  را  تذکرات 

رسانه ها بدهد.
و در پایان تأکید بر رهنمودی دیگر از رهبری انقالب: 
»از مسئوالن و نهادهای مختلف برای شفافیت بیشتر 
در جامعه، رسالتی دشوار را بر دوش رسانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی نهاده است تا با ایجاد نهضتی فراگیر 
را  جامعه  مشكالت  حل  بسترِ  حقایق،  انعكاس  در 
فراهم آورند و این گونه پاسخگوی مطالبات بحق افراد 

باشند«.
سازمان بسیج رسانه استان خراسان رضوی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰:

تأمین آب شرب روستاییان باید 
جدی گرفته شود

رضا طلبی: نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای 
ــرادی کــه بــه صــورت  ــ اســالمــی گــفــت: مــســئــوالن بــا اف
و  بــاغ ویــالهــا  بـــرای  را  روســتــاهــا  آبــی  منابع  غیرمجاز 
و  جــدی  بــرخــورد  می کنند  سرقت  خــود  استخرهای 

بازدارنده داشته باشند.
حجت االسالم نصرهللا پژما ن فر در گفت وگو با قدس 
گذشته  هفته  در  جلسه ای  طی  کــرد:  اظهار  آنالین 
وضعیت آب روستاهای شهرستان مشهد با حضور 

مسئوالن این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شد شرکت آب و فاضالب شهرستان 
مشهد گزارش دقیقی از وضعیت آب روستایی تهیه و 
در جلسه ای که هفته جاری برگزار خواهد شد، اعالم 

کند.
شــورای  مجلس  در  کــالت  و  مشهد  مــردم  نماینده 
اسالمی افزود: شرایط روستاهای شهرستان مشهد 
که امروز مشکل جدی در زمینه منابع آبی دارند را 
که  روستاهایی  کــرد،   تقسیم  دسته  دو  به  می توان 
متأسفانه وضعیت منابع آبی آن ها به حدی رسیده 
اســت کــه جــوابــگــوی نــیــاز مـــردم نیست و بــایــد آب 
تانکر برای آن ها تأمین شود و دیگر  از طریق  شرب 
افت شدید  با  نیز  روستاها  برخی  آبی  منابع  اینکه 
مناسب  و اگرچه دبی آب آن ها نسبتاً  مواجه شده 
است اما آلودگی منابع آبی اجازه استفاده از آن ها 
را نمی دهد و برای وضعیت آبی این روستاها نیز باید 

چاره اندیشی کرد.
متأسفانه  کـــرد:  تصریح  پــژمــا ن فــر  حــجــت االســالم 
شاهد هستیم برخی افراد سودجو باوجود مشاهده 
شرایط بحرانی آبی، بدون داشتن هیچ گونه مجوزی 
و به صورت غیرقانونی منابع آبی را برای باغ ویالها 
و  مشهد  اطــراف  در  بیشتر  که  خــود  استخرهای  و 
باغ ویالها  و حتی ساخت  روستایی هستند  مناطق 
ــد، سرقت  ــ ــورت غــیــرمــجــاز انــجــام داده انـ کــه بــه صـ
می کنند که با این گونه رفتارها  باید برخورد جدی 
اعالم  نیز  استانداری  به  و  بگیرد  و سنگین صورت 
ایــن مسئله تعیین  بــرای  ویـــژه ای  کــارگــروه  کــرده ایــم 
و  فــوری  اقـــدام  آن هــا  شناسایی  بــه  نسبت  و  کنند 

بازدارنده انجام دهند.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی خبر داد

اختصاص اتاق ایزوله برای 
دانش آموزان مبتال به کرونا در 

حوزه های امتحانی

ــوی گفت:  ــرورش خـــراســـان رضــ ــ ــوزش وپـ ــ مــدیــرکــل آمـ
دانش آموزانی که عالئم ابتال به کرونا را دارند یا تستشان 
مثبت بوده و اصرار دارند در امتحانات شرکت کنند، 
در هر حوزه امتحانی پیش بینی شده یک کالسی را به 

صورت ایزوله برای این دانش آموزان فراهم کنند.
کرد:  اظهار  ایسنا  با  در گفت وگو  قاسمعلی خدابنده 
برای برگزاری امتحانات پایانی کالس نهم و دوازدهم به 
دلیل حساسیت موضوع و تأثیری که بر ادامه تحصیل 
داشــت،  خــواهــد  رشته شان  انتخاب  و  دانـــش آمـــوزان 
امتحانات این دو مقطع را براساس مصوبه ستاد ملی 

مقابله با کرونا به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: این اطمینان را به خانواده ها خواهیم 
داد که رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس 
انجام می شود. از این حیث، تعداد حوزه های امتحانی 
را برای پایه دوازدهم حدود ۶۰ درصد افزایش دادیم تا 
از تراکم جمعیت و تجمع دانش آموزان در حوزه های 
محیط   در  کــردیــم  سعی  شـــود.  جلوگیری  امتحانی 
دبیرستان ها و سالن های ورزشی ای که تهویه مناسبی 
داشته  را  پنجره ها  و  در  بــاز گذاشتن  امکان  و  دارنــد 

باشند، حوزه اجرایی داشته باشیم. 
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی در خصوص 
هر  فاصله  تقریباً  ــزود:  ــ اف اجتماعی  فــاصــلــه گــذاری  
دانش آموز با دانش آموز کناری خود، 2 متر خواهد بود. 
با فاصله گذاری، استفاده از مواد ضدعفونی، تب سنج 
در حین ورود و استفاده از ماسک امیدواریم بتوانیم 
محیطی امن و سالم برای دانش آموزان و همکاران در 

حوزه امتحانی فراهم کنیم.
اگــر ستاد  وی بیان کــرد: درحـــال رایــزنــی هستیم که 
مقابله با کرونا و وزارت آموزش وپرورش تصویب کنند، 
بــرای دانــش آمــوزان غایبین موجه که گواهی پزشکی 
از  پس  آزمونی  باشند،  داشته  کرونا  مثبت  تست  و 
این  اگر  باشیم.  داشته  آن هــا  بــرای  نهایی  امتحانات 
اتفاق بیفتد، اطالع رسانی خواهد شد و نمرات آن ها 
اتفاق تصویب  این  اگر  ولی  در خــرداد ثبت می شود 
نشد، این دانش آموزان باید در شهریور امتحان دهند. 
بیایند،  شرایط  آن  با  باشند  حاضر  که  هم  کسانی 
یک اتاق ایزوله برایشان در نظر گرفتیم که بتوانند در 

امتحانات شرکت کنند.
خواهش بنده از خانواده ها این است که در این ایام 
کوتاه باقی مانده تا شروع امتحانات، یک فضای آرام 
و مناسبی را برای دانش آموزان فراهم کنند تا بتوانند 
دانش آموزان  باشند.  داشته  را  درس هایشان  مطالعه 
شروع  از  پیش  که  کنند  مراجعه  حــوزه هــا  به  زمانی 
نشود  ایجاد  مدرسه  فضای  در  تجمعی  امتحانات، 
تــرک کنند.  را  ــوزه  نیز ســریــع حـ امــتــحــان  از  پــس  و 
با  امتحان،  برگزاری  از  بعد  مدرسه  در  دانــش آمــوزان 

دوستانشان تجمعات طوالنی مدتی تشکیل ندهند.
خدابنده عنوان کرد: طراحان سؤال قطعاً شرایط آموزش 
مجازی را در نظر خواهند گرفت و سؤال های امتحان 
در حد آموزش های مجازی خواهد بود و دانش آموزان 
سؤال  طراحان  به  باشند.  نداشته  نگرانی  و  استرس 
تأکید شده سؤال ها با توجه به وضعیت قرمز شیوع 
کرونا باشد؛ یعنی حدود ۳۰ درصد محتوای کتاب های 
درسی حذف شده و از ۷۰ درصد مطالب آزمون به عمل 
می آوریم که این موارد در دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
یا برنامه ریزی  و همچنین در سایت سازمان پژوهش 

درسی برای هر درس به تفکیک اعالم شده است.
وی با بیان اینکه امتحان پایه ششم به صورت مجازی برگزار 
می شود، عنوان کرد: در دوره ابتدایی آزمون حضوری نداریم.

شهرداران پیشین مشهد از نقش پارلمان محلی می گویند

شوراها، نقش آفرینی اراده مردم در مدیریت شهری
شــهــر هــا  اداره  ــی:  ــان ــرســت طــب ــریــن  شــی
ــواره با  ــمــ بـــه خـــصـــوص کــالنــشــهــرهــا هــ
پیچیدگی هایی همراه است که شاید برای 
شهروندان به عنوان افرادی که مشکالت 
را از پایین نگاه می کنند محسوس نباشد، 
اما وقتی بر کرسی شهردار یا پارلمان یک 
تــازه متوجه  بــاال  آن  از  شهر می نشینی 
ــواردی مــی شــوی کــه جــز بــا تخصص،  ــ م
مطالعات و مشارکت همه جانبه امکان 

رفع آن ها وجود ندارد.
که  ــال ۷8  سـ از  ــمــان هــای شــهــری  ــارل پ
بود  کارشان  به  شــروع  تاریخ  نخستین 
طراحی  و  پشتیبان  عــنــوان  بــه  تاکنون 
در  بسزا  نقشی  شــهــرداری  برنامه های 
تــصــمــیــم گــیــری هــای شــهــر هــا داشــتــه و 
ــردم و مــدیــریــت شهری  رابــطــی بــیــن مـ

بوده اند. 
اسالمی  شـــوراهـــای  دوره  پنج  طـــول  در 
فرازوفرودهای فراوانی تجربه و بسیاری از 
نواقص رفع و یا به تدریج تجاربی کسب 
شده که کارآمدی شورا ها را بیشتر کرده 
است. این روزها همه در تکاپوی برگزاری 
ششمین دوره شوراها هستند، ازاین رو 
پرسش  یک  اجمالی  بررسی  منظور  به 
مهم به سراغ سه نفر از شهرداران سابق 
میزان  ببینیم  تا  رفتیم  مقدس  مشهد 
امور  کمیت  و  کیفیت  بر  شــوراهــا  تأثیر 
مدیریت شهرها به چه عواملی بستگی 

دارد.

پارلمان شهری، متخصص اولویت »
مدیریت شهری

اکبرصابری فر که از دی ماه ۶۷ تا شهریور 
۷1 بر کرسی شهرداری مشهد تکیه زده 
بود در گفت وگو با قدس شورای شهر را 
می داند  شهر  اداره  در  مؤثر  پدیده  یک 
چراکه به جای یک فکر، چندین تفکر در 

اداره شهر دخیل می شوند.
وی می گوید: در تمام دنیا کشورهای مترقی 
برای اداره شهر، شورا تشکیل می دهند؛ 
البته شورایی مرکب از نیروهای متخصص 
تصمیم گیری های  در  مــؤثــری  نقش  کــه 

متناسب با تخصص خود دارند.
وی ادامه می دهد: اینک شوراها تا جایی 
مترقی شده اند که آنچه من در زمان خودم 
برای شهر آرزو داشتم اتفاق افتاده و به 
توفیقات قابل توجهی نسبت به گذشته 
دست یافته اند. چنان که به سمت انجام 
بــا متخصصان مجرب  کــارهــای اصــولــی 

پیش می روند.

»شورا« کانال مشارکت مردم در »
مدیریت شهر

نیز  بنی هاشمی  سیدهاشم  مهندس 
اردیــبــهــشــت 8۶  ــا  ت از خــــرداد 82  ــه  ک
عهده دار  را  مشهد  کالنشهر  مدیریت 
مردم  مشارکت  اهمیت  مــورد  در  بــوده 
در اداره شهر می گوید: ساخت وسازهای 
است  مــوارد شهر  مهم ترین  از  عمرانی 
که مستقیم مورد بهره برداری مردم قرار 
بتوانند  باید  مــردم  رو  ازایـــن  مــی گــیــرد، 
و  در زمینه عــمــران و خــدمــات شــهــری 
اقــدام هــایــی کــه در یــک شــهــر صــورت 

می گیرد صاحبنظر باشند.
او می افزاید: پارلمان شهری صدای رسای 
مردم است بنابراین بخشی از کار شورا 
ایــن اســت کــه نــظــرات مـــردم را پیوسته 
دریافت، جمع بندی و تصمیم گیری کنند 

و به اجرا در بیاورند. 
او تأکید می کند: حضور افراد متخصص 
که بتوانند با توجه به جنبه های قانونی 
خــودش  دهند  ارائـــه  صحیح  عملکردی 
یک هنر بوده و برای شهر سودآور است.

ــواردی چون  وی در ایــن خــصــوص بــه مــ
درختکاری یا ترافیک اشاره کرد و تصریح 
با تخصص  مــواردی  اگر چنین  می کند: 
ــورت نــگــیــرد شــهــر را بــا پــیــامــدهــا و  صــ

معضالت بعدی مواجه می کند. 
بنی هاشمی می افزاید: الزم است اعضای 
اعــتــمــاد مــردم  مـــورد  شـــورا متخصصان 
مردم  با  و  اجتماع  در  بتوانند  تا  باشند 

کار کنند.
او در مورد تغییر تحوالت شهر مشهد 
از زمـــان خـــودش تــا کــنــون بــا تــوجــه به 
می کند:  عنوان  شوراها  پررنگ  حضور 
حرکتی  تاکنون  اول  شـــورای  از  مشهد 

به  رو  و  دهــنــده  شــتــاب 
ــه طـــوری  جــلــو داشـــتـــه بـ
زیربناهایی  بــراســاس  که 
ساماندهی  شهر  در  کــه 
شده، شهر توسعه یافته 
و اداره شده است. از این 
رو ساختاری که ما اکنون 
ــریــت شــهــری  بــــرای مــدی
نسبتاً  داریـــــم  نــظــر  در 
ــاری پــیــشــرفــتــه  ــ ــت ــاخــ ســ

است.

حذف بروکراسی طوالنی »
تصمیم سازی ها با شوراها

ــه از  ــ ــم ک ــان هــ ــژمــ ــ مـــهـــنـــدس مــحــمــد پ
اردیبهشت 92 تا شهریور 9۶ بر کرسی 
فلسفه  بود  زده  تکیه  شهرداری مشهد 
ایــن مــی دانــد که  حقیقی شــوراهــا را در 
کار های جاری شهرها به نوعی از طریق 
ــا بـــه خـــود شـــهـــرونـــدان واگــــذار  ــوراهـ شـ
می شود، شوراهایی متشکل از نمایندگان 
مردم که بتوانند افکار عمومی را در اراده 

شهر مدیریت کنند. 
باید  حکومت  می کند:  خاطرنشان  وی 
به مــوارد کــالن جامعه بــپــردازد و اجــازه 
بدهد مردم خودشان به مشکالت جاری 
محلی در قالب یک شهر یا روستا ورود 
نقش آفرینی  تصمیم گیری ها  در  و  کرده 
کنند، چراکه مردم به چالش های محلی 
خودشان بهتر اشــراف دارنــد و می دانند 
منتقل  خودشان  نمایندگان  به  چگونه 
و صرف  بیشتر  بــا سرعت  کــار  تــا  کنند 

هزینه کمتر به سرانجام برسد.
او تصریح می کند: واگذاری کار مردم به 
خودشان به عنوان یک اصل کامالً مترقی 

محسوب می شود.
چون  اســـت  معتقد  وی 
هستند  نـــوپـــا  ــا  ــ ــوراه شــ
ــبـــع ضـــعـــف هـــا و  ــطـ ــالـ بـ
کـــاســـتـــی هـــایـــی دارنــــــد 
کــه در جاهایی  بــه طــوری 
بـــــــرآورده  را  ــارات  ــظــ ــ ــت ــ ان
ــا گــاهــی دچــار  نــکــردنــد ی
این ها  اما  شدند،  لغزش 
ــه عــنــوان عـــذر و  نــبــایــد ب
که  شــود  مطرح  بهانه ای 
اصــل شــورا را زیــر سؤال 
تا  شــود  فراهم  شرایطی  باید  بلکه  بــرد، 
اعضا  شایسته،  افـــراد  انــتــخــاب  ضمن 
می پذیرند  کــه  مسئولیتی  ــه  ب نسبت 
قانونی  اطــالعــات  بــه  و  ببینند  آمـــوزش 

اشراف داشته باشند.
ــر ایـــن یــــادآور مــی شــود:  ــژمــان عـــالوه ب پ
ارگان های دولتی مربوط باید بر کارکرد این 
شوراها نظارت داشته باشند تا از ایجاد 
اشتباه یا احتماالً انحراف جلوگیری شده 

و اصل شوراها زیر سؤال نرود.
فاصله  شــوراهــا  می کند:  خاطرنشان  او 
کوتاه  شــدت  به  را  اجــرا  و  تصمیم گیری 
شــهــرداران  چنانچه  بنابراین  کــرده انــد، 
واقعاً روابط مناسب و حسنه ای با شوراها 
داشته باشند با پرهیز از سیاست زدگی 
و موضوع های منفی، می توانند ظرفیت 
بسیار خوبی برای مدیریت شهر فراهم 
کرده و از این ظرفیت برای گره گشایی کار 
مردم بهره بگیرند. باوجوداین وی معتقد 
ــه نقطه آرمــانــی  اســـت هــنــوز شــوراهــا ب
افــراد  انتخاب  با  می شود  و  نرسیده اند 
متخصص و کارآمد به ایده آل ها نزدیک 

و نزدیک تر شد.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: اگر حمایت های 
الزم از صنف نانوایی صورت نگیرد و اوضــاع با همین 
رویه پیش برود صنف نانوایان عمالً تعطیل خواهد شد، 
زیرا بودجه نانوایان با قیمت فروش نان و البته دستمزد 
کارگران هیچ تطابقی ندارد و با دستمزد کنونی، دیگر هیچ 

کارگری مایل به کار کردن در نانوایی نیست.
در خصوص  ایسنا  با  گفت وگو  در  کشتگر  مصطفی  
تصمیم گیری ها درباره قیمت نان اظهار کرد: اتحادیه 
نانوایان  بلکه صنف  نان نیست،  تعیین کننده قیمت 
تنها به آنالیز موارد مختلفی که در قیمت گذاری نان 
کارگران،  بیمه  آرد،  از جمله خمیرمایه،  مؤثر هستند 

سوخت، استهالک، انرژی و... می پردازد.
وی افزود: افزایش قیمت ها مدت زمان زیادی است که 
روند صعودی را طی می کند، در گذشته حداقل برای 
مدت ۶ ماه نرخ ها ثابت بودند اما اکنون ثبات نرخ حتی 

به یک ماه هم نمی رسد.
نان خاطرنشان  قیمت  آینده  پیش بینی   مــورد  در  وی 
کرد: پیش بینی بنده بر این است که نرخ  نان، چیزی 
حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. 
البته این تقصیر نانوا نیست، تقصیر دولت است که 
نرخ نان را هرساله افزایش نمی دهد، اگر سال گذشته 
با افزایش قیمت سایر کاالها، نان نیز حتی  همزمان 

شده 1۰ درصد افزایش نرخ پیدا می کرد، با این روند 
صعودی ناگهانی قیمت ها مواجه نمی شدیم. وقتی طی 
نان  نرخ  کاالهای مختلف،  قیمت  افزایش  چند سال 
را سرکوب می کنند، این تغییر قیمت ناگهانی بالطبع 

مردم را شوکه می کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، روی صنف نانوا بسیار فشار 
است و ادامه مسیر برای همکاران من غیرممکن است. 
صنف نانوایی اگر با همین رویه پیش برود عمالً تعطیل 
خواهد شد، زیرا بودجه نانوایان با قیمت فروش نان و البته 
دستمزد کارگران هیچ تطابقی ندارد و با دستمزد کنونی، 

دیگر هیچ کارگری مایل به کار کردن در نانوایی نیست.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد:

حمایتیصورتنگیرد،صنفنانوایانتعطیلمیشود

خبر   روزخبر   روز

حضور افراد متخصص 
که بتوانند با توجه 

به جنبه های قانونی 
عملکردی صحیح ارائه 

دهند خودش یک 
هنر بوده و برای شهر 

سودآور است

بــرشبــرش
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ج ه ا ن ی ک س ر ن م ی ا ر ز د
 2   ا ن س   ش ل و ا ر   ر ی و  
 3 ه م گ ا م   م س ن   ن ز ا ر ی
 4 ک ش و   د ا   ی   ف ا ن ت و م
 5 ت   ر ا ی ت ر   ا ی ن د ه   ا
 6 ا ف   ی و ک ا   س ا د ه   س ن
 7 ر ل ه   م ا د ا ک ت و   س ر ی
 8   ا و ر     ی ن ا     ن و ا  
 9 م خ ل   ا س ک ا ر ل ت   پ ت ک
 10 ا ن   س ی ن ا   ی و ن ش   و ب
 11 ر   م ن ج ی ل   س ک ا ن س   ر
 12 ت ا ر ت ا ن   ف   س س   ر ا ی
 13 ا م د ا د   گ ی ر   ا ب د س ت
 14   ا م و   گ ل ب ا ل   ا س ی  
 15 ک ر ی س ت و ف ر  ا و س ت ا د
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 1. کتابی به زبان فارسی در زمینه منطق 
دانش از خواجه نصیرالدین طوسی - مایه  
باید به دهنش شیرین  حیات 2. علف 
مشهور   - ــاری  ک انجام  توانایی   –  بیاید 
۳. جزایر دوستان - میوه آبدار تابستانی 
سن پطرزبورگ  زنیت  ایــرانــی  بازیکن   –
روسیه ۴. کافی – نام – جالل و جبروت 
انگلیسی  نهم  و  پنجم  و  اول  حــرف   –
ــی  ــی وزن ب بـــــاران –  ــازی – شــهــر  ــبـ انـ  .۵ 
قـــنـــد – شـــهـــر و  ــارش  ــمــ ۶. واحــــــد شــ
ــســوی – جــعــل کــردن  ــران  تــیــم فــوتــبــال ف
 ۷. خواهر و برادر ناتنی – ابر پرباران - نبرد 
8. جوی خون – اسباب بازی پرنوسان – 
تقلیدکننده - گریختن 9. طناب محکم- 
 این پول در سفر مسکو به کار می آید- رزق 
 1۰. ســود – نــان شب مانده – امــا ، ولی 
خشکی   – دروازه   – ــرکــی  ت مــــادر   .11
ــازمــانــی کــه –  ت ــزاج 12. کــجــاســت؟ -  ــ م
ــتــن – ضــمــیــر بــی حــضــور  ــاف ــد ی ــســون  پ
ــه   1۳. شــیــوع بــیــمــاری – گــمــان - داروغـ
ــزار  اب  – تهرانی  باسابقه  ندامتگاه   .1۴

ورزش وزنه برداری - غربال 1۵. گل سرخ 
– سرمربی نیشابوری موفق تیم فوتبال 
گل گهر سیرجان که سوابق او در تیم های 

استقالل و سپاهان هم درخشان بود

 1. خالفکار – خاضع و خاشع 2. پوست 
ــرمــز کــشــتــی –  پــرخــاصــیــت غــــالت – ت
عیدباستانی ایرانیان ۳. الیه درخطر جو 
مرگامرگی  بیماری   – شیرینی  مظهر   –
- صوت ندا ۴. مصرف این ماده دخانی 
بیماری هاست  از  بسیاری  بـــروز  باعث 
پــرنــده سخنگو ۵. سهل  – بــن گــیــاه – 
– کاالهایی کــه بــه داخـــل کشور داخــل 
شود ۶. یکدندگی – قاطرچی- زردچوبه 
– صوت ندای بی ادبانه ۷. ابزار نجاری –
سازی ایرانی با دسته ای بلند و کاسه ای 
گالبی شکل - مرجع ایرانی نصب نرم افزار 
انــدرویــد تلفن همراه 8 . سمت نماز – 
حرف فاصله – صفحه اینترنت - آویزان 
شهر  پرجمعیت ترین   – ــاری  ــاکـ ریـ  .9
 هند- مسافرخانه بین راه 1۰. میوه نیکو- 

 نمونه خروار است – بدلی - الهه آفتاب مصر باستان 
پشت سرهم 12. ساختار خلق شده   – جابجایی   .11
به دست بشر – از ماشین آالت راهسازی – پاک و منزه 
1۳. کفش ستور – آگاهی - واحد اختالف پتانسیل 
مــی دود  مــادرخــود   الکتریکی – بچه شتر که دنبال 
1۴. دارایی ها – خیاط – ورزش مفرح روی برف و آب 
1۵. صمد است و از صفات باریتعالی – عامل بیماری زا

  افقی

  عمودی
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