
پیامک های دردسرساز نرخ های جدید ۱۸۸۰گران فروشی تلفنی! 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از محکومیت 90 میلیاردی 
شرکت مخابرات در مشهد خبر داد

 گزارش قدس از 
بالتکلیفی رانندگان و مسافران 

ــتــی اســـتـــان  ــل تـــعـــزیـــرات حــکــوم ــرکـ ــدیـ مـ
خراسان رضوی از محکومیت 919 میلیاردی 
شرکت مخابرات ایران به اتهام گران فروشی 
تحت عنوان اخذ وجه اضافی از مشترکین 
تلفن ثابت در این استان خبر داد.به گزارش 
قدس، سیدمرتضی  مدنی فدکی در تشریح 

ماجرا بیان کرد:حسب ...

این روزها تغییر نوع دریافت هزینه سفر با 
زیادی  1۸۸۰ مشکالت  سامانه  تاکسی های 
به  ایــن شرکت  رانــنــدگــان  و  ــرای مسافران  ب
مثالً  یــک  از  چیز  است.همه  آورده  وجــود 
هزینه های  نـــرخ  افـــزایـــش  منطقی  تغییر 
کــه گاهی  ــروع شــد  درون شـــهـــری 1۸۸۰ شـ

تغییرات نسنجیده و ... .......صفحه 4.......صفحه 3 
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خسارت احتمالی قطع برق به شهروندان پرداخت می شود 
سخنگوی صنعت برق خراسان در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 4

 توقیف خودرو 
با ۱۶ میلیون تومان بدهی!

یک دستگاه خودرو با بیش از 1۶ میلیون تومان 
بدهی در فریمان توقیف شد.

رئیس  و سیما،  خــبــرگــزاری صــدا  ــزارش  گـ بــه 
فــریــمــان گــفــت: یک  پــلــیــس راه شــهــرســتــان 
دستگاه وانت نیسان یخچالدار با 1۶ میلیون و 
۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان بدهی در شهر فریمان 

توقیف شد.
ــزود: این خــودرو در  سرهنگ مجتبی مــرادی اف
فعالیت  تــربــت جــام  و  فریمان  مشهد،  مسیر 
می کرد که به علت تخلف های متعدد و بدهی 

باال توقیف شده است.
بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی خودروهای 
با بیش از 1۰ میلیون ریال جرایم پرداخت نشده 

اجازه تردد نداشته و توقیف می شوند.

 ۵۵ روستای شیروان 
دچار تنش آبی هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
گفت: ۵۵ روستای شهرستان شیروان در سه بخش 
مرکزی، سرحد و قوشخانه دچار تنش آبی است که 
برای رفع این مشکل، آبرسانی سیار با تانکر انجام 
می گیرد.غالمحسین ساقی در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: منابع تأمین آب در این مناطق از طریق چاه و 
چشمه است اما کاهش نزوالت جوی و همچنین 
مصرف بی رویه آب که بیشتر برای صیفی جات و 
دام استفاده می شود موجب کاهش حجم آب های 

زیرزمینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
اضافه کرد: همچنین ۶۷ روستای شیروان در مرز 
تنش آبی قرار دارند و تنها 11 روستای زیر پوشش 

این شرکت در این شهرستان تنش آبی ندارند.

خبرخبرخبرخبر

برگزیدگان جایزه ادبی مشهد در دو بخش کتاب 
منتشر شده و تک اثر منتشر نشده، مشخص و 

اعالم شد.
بــه گــــزارش باشگاه خــبــرنــگــاران جــــوان؛ حسین 
لعل بذری، دبیر جایزه ادبی مشهد در این مراسم 
که به صورت مجازی برگزار شد گفت: جایزه ادبی 
مشهد در دو بخش کتاب منتشر شده و تک اثر 
منتشر نشده در حوزه های شعر کالسیک، شعر 
آزاد، رمان، مجموعه داستان و روایت نگاری بوده که 
خیلی گستره وسیعی را شامل می شود و برگزاری 
انـــرژی می گیرد امــا حاصل آن  چنین جــایــزه ای 

شیرین است.
او با اعالم اسامی برگزیدگان بخش تک اثر منتشر 
نشده این جایزه ادبی تصریح کرد: در بخش تک اثر 
منتشر نشده شعر کالسیک، محمد وطن خواه 

رتبه برگزیده و آرش پورعلیزاده و روح هللا سرطاوی 
شایسته تقدیر معرفی می شوند؛ در بخش تک اثر 
منتشر نشده شعر آزاد مجتبی صفدری به عنوان 
برگزیده و از حسن متین راد و یاسر معین تقدیر 
به عمل می آید؛ در بخش روایت نگاری نیز آزاده 
عبدی فرد رتبه برگزیده و اسماء دلبری و محمد 
می شوند؛  معرفی  تقدیر  شایسته  زارع  اصــل 
بهروز شیدا  کوتاه،  همچنین در بخش داستان 
کراتی رتبه برگزیده و از مسعود ریاحی و نجمه 

سجادی تقدیر به عمل می آید.
دبیر جایزه ادبــی مشهد در رابطه با برگزیدگان 
بخش کتاب منتشر شده شعر کالسیک تأکید 
کرد: امیرعلی سلیمانی برای مجموعه شعر »این 
هم از این« حائز رتبه اول، فاطمه ساالروند برای 
مجموعه شعر »سوسن« حائز رتبه دوم و حدیث 

لرز غالمی برای مجموعه شعر »زن منی و زنت 
از رحمت هللا  هستم« حائز رتبه سوم شدند و 
رسولی مقدم برای مجموعه شعر »زاویه« تقدیر 

به عمل می آید.
کتاب  بخش  برگزیدگان  درخــصــوص  لعل بذری 
کــرد: احمدرضا  اظــهــار  آزاد  منتشر شــده شعر 
ــان شب  ــایـ احـــمـــدی بــــرای مــجــمــوعــه شــعــر »پـ
حاجیانی  جمالی  رضــا  اول،  رتبه  خاکستری« 
برای مجموعه شعر »ازلیات« رتبه دوم و محمد 
پروین برای مجموعه شعر »مقتل خوانی چاقوی 
ــد. همچنین  جــنــی« رتــبــه ســـوم را کسب کــردن
کوثر شیخ نجدی برای مجموعه شعر »برهنه تر« 

شایسته تقدیر معرفی می شود.
مجموعه  بخش  برگزیدگان  اسامی  اعــالم  با  او 
در بخش مجموعه  افــــزود:  ــان،  ــ رم و  ــان  داســت

داستان  مجموعه  بــرای  طایی  عالیه  داســتــان، 
»چشم سگ« رتبه اول، محمدرضا زمانی برای 
مجموعه داستان »ساکن خانه دیگران« رتبه دوم 
و داریــوش احمدی بــرای مجموعه داستان »به 
مگزی خوش آمدید« رتبه سوم را کسب کردند. 
همچنین مهسا علیون بــرای مجموعه داستان 
»بلیت یک طرفه به مالدیو« و آرش محمودی 
شایسته  »نیوکاسل«  داســتــان  مجموعه  ــرای  ب
تقدیر معرفی شدند. در بخش برگزیدگان رمان 
نیز علی اکبر حیدری برای رمان »استخوان« رتبه 
اول، منصور علی مرادی برای رمان »اوراد نیمروز« 
رتبه دوم و صمد طاهری برای رمان »برگ هیچ 
درختی« رتبه سوم را کسب کردند. همچنین از 
احمد حسن زاده برای رمان »خیال باز« تقدیر به 

عمل می آید.

برگزیدگان جایزه ادبی مشهد مشخص شدند

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

با پیگیری معاون دادستان مشهد در پیشگیری از وقوع جرم

 بسیج  پای کار 
مبارزه با سرقت آمد

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

 استخراج  غیرقانونی
 رمزارز سرقت است

وقــوع جــرم دادســرای  از  معاون دادســتــان در پیشگیری 
تدابیر  بــه  تــوجــه  ــا  ب گــفــت:  انــقــالب مشهد  و  عــمــومــی 
در  و  خراسان رضوی  مرکز  دادســرای  در  اندیشیده شده 
راستای کاهش سرقت، قرار بر این شد تا از ظرفیت های 

نــیــروهــای آمـــوزش دیـــده بسیج در گــشــت هــای رضــویــون 
استفاده شود.قاضی سیدهادی شریعت یار تصریح کرد: 
در راستای کاهش سرقت خرد و همچنین پیشگیری از 

وقوع جرم در مناطق ...

ــان رضــــوی از  ــراسـ مــدیــرعــامــل شــرکــت آب مــنــطــقــه ای خـ
ــده پــشــت ســدهــای  کـــاهـــش ۵۰ درصــــــدی آب جــمــع شــ
بـــه ســــال گــذشــتــه خــبــر داد. به  ایــــن اســـتـــان نــســبــت 
ــرد:  ــ ــار ک ــهــ  گـــــــزارش قـــــدس آنــــالیــــن، مــحــمــد عـــالیـــی اظــ
هم اکنون میزان آب ذخیره شده در پشت سدهای استان 

۶۸1 میلیون مترمکعب ...

استخراج   : گفت  شمالی  خــراســان  دادگستری  کل  رئیس 
گــزارش  به  مــی شــود.  محسوب  رمــزارزهــا سرقت  غیرقانونی 
خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی 
در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال، از برخورد جدی 
شورای حفظ حقوق بیت المال با استخراج غیرقانونی رمزارزها 

که نوعی سرقت محسوب ...

دوشنبه  3 خرداد 1400

 12 شوال 1442  
 24 می 2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9535  
ویژه نامه 3914 
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توپ گرانی میوه در زمین صادرات 
از زردآلوی 70 هزار تومانی تا انگور 60 هزار تومانی در بازار مشهد

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 ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده است جهت 
اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد. امالک متقاضایان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 12 پالک 3 اصلی الف( 1047 فرعی جایگزین 58 و 76 فرعی باقیمانده آقای علی بیات فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 96/11 مترمربع واقع در اراضی گذر ده جیلوگر خریداری از مالک رسمی خانم طلعت باغنوی برابر رای شماره 140060306005001209 بخش 12 نیشابور پالک 3 اصلی ب( باقیمانده 
37 فرعی آقای مهدی شهریار پور فرزند محمدصادق نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221 مترمربع واقع در اراضی روح آباد خریداری از مالکین رسمی باقر. علی اصغر و محمدحسین شهرت همگی 
حجت االسالمی برابر رای شماره 140060306005001212 پ( باقیمانده 37 فرعی آقای علی شهریار پور فرزند محمدصادق نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 206/65 مترمربع واقع در اراضی روح اباد 
خریداری از مالکین رسمی باقر. علی اصغر و محمدحسین شهرت همگی حجت الاسالمی برابر رای شماره 139960306005010103 بخش 12 نیشابور پالک 5 اصلی ت( 170 فرعی مجزی شده از 25 فرعی و 
پالک 25 فرعی خانم مرضیه شاه آبادی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51 مترمربع واقع در اراضی شاه پسند خریداری از مالکین رسمی حسین شاه آبادی و محمدهاشم نعلبندان برابر رای 
شماره 140060306005001214 ث( 170 فرعی آقای عباس شاه ابادی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 52/5 مترمربع واقع در اراضی شاه پسند خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
شاه آبادی برابر رای شماره 140060306005001213 بخش 12 نیشابور پالک 38 و 52 اصلی ج( 170 فرعی و 132 فرعی آقای مرتضی شاه ابادی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50/77 
مترمربع واقع در اراضی شاه پسند و زین اباد خریداری از مالک رسمی حسین شاه ابادی برابر رای شماره 140060306005001216 بخش 12 نیشابور پالک 52 اصلی چ( 212 فرعی خانم سمیه شاه ابادی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 123 مترمربع واقع در اراضی زین اباد خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه سلطان آدابیان برابر رای شماره 140060306005001215.  لذا بموجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها 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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 

در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. آ1401731
    تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/03                 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/03/18                                                                               علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول راس ساعت ٩صبح روز یكش��نبه مورخ١٤٠٠,٣,٢٣وجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده نوبت اول راس ساعت ١٠:٣٠صبح روزچهار شنبه١٤٠٠,٤,٩هر دو درمحل مسجدجامع شهرك 
شهیدبهش��تی  برگزار میگردد. ازكلیه اعضای ش��ركت تعاونی دعوت می شود با به همراه داشتن كارت شناسایی و 
مدارك عضویت خود در مجامع فوق ش��ركت نمایند چنانچه حضور عضوی در مجمع میسر نیست می تواند به موجب 
وكالتنامه كتبی حق رای خود را به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید كه الزم است عضو به همراه 
وكیل یانماینده ایش��ان ازس��اعت ٩الی١٢طی روزه��ای ١٤٠٠,٣,١٧الی١٤٠٠,٣,٣١به اداره تع��اون كار ورفاه اجتماعی 
شهرس��تان باخرز به آدرس خیابان فرهنگیان -فرهنگیان ٢-كوچه شهید قدسی مراجعه و ضمن ارائه وكالت برگه 
ورود ب��ه مجم��ع دریافت نماین��د ضمنا هر عضو حداكثر٣وكالت وغیرعضوفقط یك وكالت می تواند داش��ته باش��د. 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
١-تصویب اساسنامه جدید منطبق بااصالحات قانون بخش تعاون  ٢-اصالح ماده ٢٦اساسنامه)نحوی انتشار آگهی دعوت( 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
١-گزارش هیئت مدیره وبازرس        ٢-تصویب صورتهای مالی ١٣٩٨

٣-تصویب بودجه  سال ١٤٠٠             ٤-تصویب نابرابری سهام
٥-تصویب تغییرات سرمایه وسهام وتعداد اعضای تعاونی

٦-تصویب كارشناسی دارئیهای شركت وتعیین نرخ ارزش روز سهام اعضاء
٧-انتخاب��ات عض��ای اصل��ی و عل��ی البدل هیئ��ت مدیره ب��رای مدت ٣س��ال وبازرس ب��رای مدت یك س��ال مالی

تذكر:باتوج��ه ب��ه انتخاب��ات هیئ��ت مدیره وبازرس��ان كلی��ه كاندیدهای س��مت هیئت مدی��ره وبازرس بایس��تی 
فرهنگی��ان  خیاب��ان  در  واق��ع  باخ��رز  اجتماع��ی شهرس��تان  ورف��اه  كار  تع��اون  اداره  ب��ه  تاری��خ ١٤٠٠,٤,٤  ت��ا 
فرهنگی��ان ٢كوچ��ه ش��هید قدس��ی مراجعه ونس��بت ب��ه ثبت ن��ام وتكمی��ل ف��رم كاندیدات��وری اق��دام نمایند.

مقام دعوت كننده:هیئت مدیره شركت تعاونی گاوداران شهرك شهیدبهشتی 

آگه�ی دع�وت مجامع عموم�ی فوق الع�اده وع�ادی بطور 
فوق العاده ش�ركت تعاونی تامین نیاز گاوداران ش�هرك شهیدبهش�تی

ف
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  بدینوس��یله از كلیه سهامداران محترم 
و نماین��دگان قانونی آنه��ا دعوت میگردد 
، در جلس��ه ای ك��ه رأس س��اعت ١٠ صبح 
روزدوش��نبه مورخ ١4٠٠/٠٣/١٧ در محل 
دفت��ر مركزی ش��ركت به آدرس مش��هد 
، ابت��دای بل��وار فرامرز عباس��ی ، مجتمع 
تج��اری ب��ازارگاه ، طبق��ه س��وم ، واحد ١١ 

تشكیل میگردد ، حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

١- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
قانونی .

٢- بررس��ی و اتخ��اذ تصمی��م نس��بت به 
ترازنامه ، سود و زیان و عملكرد سال مالی 

منتهی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ .
٣- انتخاب اعضاء هیئت مدیره .

 4- انتخاب بازرسان شركت .
5- تعیین روزنامه كثیراالنتشارجهت درج 

آگهی های رسمی شركت .
6 - س��ایر مواردی ك��ه در صالحیت مجمع 

عمومی عادی میباش�د . 
هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شركت همیار فوالد ›› سهامی خاص ‹‹ 

شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 
10862034494
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 ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوزش��ورای اسالمی شهر تایباد نس��بت به واگذاری مدیریت 
ساماندهی خودروهای مسافر بر شخصی تعیین شده درمحورگمرک دوغارون به تایباد با قیمت پایه اجاره 
ماهیان��ه ١٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال ومحورتایباد به گمرک دوغارون باقیمت پایه اجاره ماهیانه ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و 
ضمان��ت  قرارداد مبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال ازطریق مزایده كتبی اقدام نماید ، لذاكلیه ش��ركت های دارای 
مجوزثبت برای س��اماندهی مس��یرتایباد-مرز دوغارون می توانند جهت دریافت فرم های مزایده و ارائه 

پیشنهادات خود حداكثر تاساعت١4 مورخ١4٠٠/٠٣/١٣ به واحدامالک شهرداری تایبادمراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ١4٠٠/٠٢/٢6 لغایت ١4٠٠/٠٣/١٣

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت١4 مورخ ١4٠٠/٠٣/١٣
زمان بازگشایی پاكات ١4٠٠/٠٣/١5  درمحل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی كه برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 
خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن545٣55٢4-٠5١ تماس حاصل نمایند.  

 آگهی مزایده  )نوبت دوم(

,ع
14
01
48
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:

 ذخیره سدهای استان 
به نصف رسید



از زردآلوی 70 هزار تومانی تا انگور 60 هزار تومانی در بازار مشهد

توپ گرانی میوه در زمین صادرات
ــن روزهـــای  مــهــدی تــوحــیــدی: ویترین ای
شهر  مـــیـــوه فـــروشـــی هـــای  از   بــســیــاری 
پر شده از میوه های رنگارنگی که دل از هر 
رهگذری می رباید اما قیمت بسیار باالی 
این میوه ها به خصوص نوبرانه های بهاری 
لذت تجربه خوردن آن ها را از مردمی که 

توان خرید ندارند، گرفته است. 
اگر گذرتان به میوه فروشی ها افتاده باشد با 
انواع میوه ها و نوبرانه هایی روبه رو می شوید 
اقشار  مصرفی  سبد  در  جایی  هیچ  کــه 
کم درآمد ندارند. در واقع قیمت ها در بازار 
تنها می توان  اســت که  گــونــه ای  به  میوه 
از دور قیمت ها را دیــد؛ زردآلـــوی 70هــزار 
تومانی، انگور 60هــزار تومانی، توت فرنگی 
35هزار تومانی و... که جرئت نزدیک شدن 
بسیاری از شهروندان به این نوبرانه ها را 

گرفته است.
ــا گــذشــت  ــن در حــالــی اســــت کـــه بـ ــ ای
تعطیالت نوروزی، مردم انتظار داشتند، 
تعدیل  کــمــی  مشهد  در  مــیــوه  قیمت 
قیمت ها حداقل  و سطح عمومی  شده 
از آغـــاز ســال جدید  بــه روزهـــای پیش 
نــه تنها  ایــن انتظار  نــزدیــک شــود، امــا 
محقق نشده است، بلکه نرخ بعضی از 
میوه ها به روند صعودی خود همچنان 

ادامه می دهد.
پایانی  ــاه  م چند  در  قیمت ها  بــررســی 
سال گذشته و مقایسه آن ها در روزهای 
است  مــوضــوع  ایــن  نشان دهنده  اخیر 
که قیمت بعضی از محصوالت باغی تا 
بیش از 200 درصد افزایش یافته است؛ 
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم سیب 
زرد مــرغــوب از 10 تــا 12هـــزار تــومــان به 
افزایش  تــومــان  ــزار  تــا 25هـ  22 از  بیش 

یافته است.

گرانی ها طبیعی است!»
اما در حالی گرانی میوه گالیه شهروندان 
مشهدی را بــه هــمــراه داشــتــه اســت که 
باال  میوه  بازار  از دست اندرکاران  بعضی 
بودن قیمت ها در فصل بهار را طبیعی 

ذکر می کنند.

بیان  با  میوه  بـــازار  فروشندگان  از  یکی 
اینکه همه ساله در چنین روزهایی سطح 
قیمت ها تا حــدودی باال مــی رود که این 
امر بیشتر ناشی از پایان تدریجی ذخیره 
می دهد:  ادامــه  سردخانه هاست،  میوه 
البته گرانی میوه مقطعی بوده و با ورود 

بیشتر میوه های تابستانی 
قیمت ها تعدیل می شود.

عوامل  از  یکی  احــمــدی 
را  مشهد  در  میوه  گرانی 
وجود واسطه ها در عرضه 
و می گوید:  میوه می داند 
میوه  از  عــمــده ای  بخش 
ــاز مـــــردم بین  ــیـ مـــــورد نـ
دست  چند  تا  واسطه ها 
می چرخد، همین مسئله 
اختالف  می شود  موجب 
ــان مــبــلــغ  ــ ــیـ ــ ــت مـ ــمـ ــیـ قـ
تا  بــاغــداران  به  پرداختی 

می رسد  مصرف  کننده  دســت  بــه  آنچه 
بیشتر شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار مشهد هم 
افزایش قیمت ها را طبیعی عنوان می کند 
و می گوید: در حال حاضر در میوه های 
نوبرانه تا حدودی با کاهش قیمت مواجه 
تولید،  افزایش  با  روز  به  روز  و  هستیم 

قیمت ها در حال کاهش است.

 صادرات و افزایش »
هزینه های حمل و نقل

حسین مصدق در گفت وگو با خبرنگار 
تا  و  افزایش هزینه های حمل و نقل  ما 
مهم ترین  از  یکی  را  ــادرات  صـ حـــدودی 
ــازار  بـ در  مــیــوه  قیمت  افـــزایـــش  ــــل  دالی
دانست و گفت: افزایش 
نقل  و  حمل  هزینه های 
دو یـــا ســـه بـــرابـــر شـــده، 
هزینه های  اینکه  ضمن 
کـــارگـــری هــم بــه نسبت 
گذشته افزایش دوبرابری 

داشته است.
وی افزود: هر چند در حال 
حاضر کشور ترکیه صادرات 
ــادی از  میوه را تا حــدود زی
دست ما گرفته اما بخشی 
از گرانی های میوه مربوط به 
صــادرات میوه های مرغوب 

به کشور های همسایه است. 
در برخی از میوه ها مانند سیب به دلیل 
پایان  به  رو  موجودی سردخانه ها  اینکه 
است قیمت ها با افزایش بیشتری روبه رو 
میوه  میادین  در  کــه  طــوری  بــه  هستیم 
سیب مــرغــوب و درجــه یــک بین 17 تا 
18هزار تومان به دست مغازه دار می رسد 
و در سطح خرده فروشی تا 25هزار تومان 

هم عرضه می شود.
چگونه  قیمت ها  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
از باغدار تا میادین میوه و تربار افزایش 
می یابد، گفت: این موضوع به ما مربوط 
نمی شود که قیمت ها در باغ چند است 
و چــنــد تــعــیــیــن مـــی شـــود و چــگــونــه به 
میادین بار می رسد؛ میوه با قیمت تعیین 
تره بار می رسد و  شده به میادین میوه و 
به دست  و ســود مشخص  نــرخ  با  آنجا 
آنجا  از  و  شهر  سطح  خرده فروشی های 
هم به دست مصرف کننده آن هم با سود 

مشخص می رسد.

گرانی به ضرر فروشندگان است»
وی افزود: افزایش قیمت های میوه به ضرر 
ما تمام شده به طوری که هر چه قیمت ها 
و  ما کمتر می شود  فــروش  باشد  بیشتر 
در نتیجه سود کمتر نصیب فروشندگان 
صنف ما می شود.وی در خصوص نظارت 
بر قیمت ها با اشاره به اینکه نظارت های 
ما روزانه توسط بازرسان با همکاری اتاق 
اصناف در حال انجام است، عنوان کرد: 
اگر گران فروشی در سطح شهر محرز شود 
و قیمت ها از نرخ مصوب بیشتر باشد با 

آن برخورد خواهد شد.
رئــیــس اتــحــادیــه مــیــوه و تـــره بـــار مشهد 
افـــزود: پرونده های زیــادی در دســت ما و 
اتحادیه وجود دارد که تخلف گران فروشی 
بیشترین پرونده هایی است که ما با آن ها 
اینکه  به  اشــاره  با  بــرخــورد می کنیم. وی 
چرا در میادین میوه غرفه ای به باغدارها 
اختصاص داده نمی شود تا بتوانند میوه را 
به صورت خرده فروشی و به طور مستقیم 
بیان  برسانند،  مصرف کننده  دســت  بــه 
کرد: میادین میوه در اختیار عمده فروشان 
است و باغداران نمی توانند غرفه ای برای 

فعالیت خرده فروشی داشته باشند.
ــایــد مکان  ــار ب ــن کـ ــرای ایـ ــ وی افـــــزود: ب
مشخصی با کمک شهرداری برای آن ها 
ایجاد شود تا بتوانند میوه را خود به طور 
مستقیم به دست مصرف کننده برسانند 

و برای این کار هیچ منعی وجود ندارد.

انتقاد نماینده خواف و رشتخوار

ساخت جاده دوم سنگان- خواف 
به تربت حیدریه کند است

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ساخت جاده دوم سنگان- خواف به 
تربت حیدریه که جزو مطالبات اصلی مردم منطقه 

است به کندی پیش می رود.
ــه گــــزارش قـــدس آنـــالیـــن، حــجــت االســالم اکبر  ب
احمدپور اظهار کرد: قرار بر این بود این مسیر با 
مشارکت معادن و شرکت های صنعتی و معدنی 
و وزارت راه و شهرسازی ساخته شود که نیمی از 
هزینه بر عهده شرکت های معدنی و نیمی دیگر در 

تعهد وزارت راه و شهرسازی است.
با  مــوضــوع نشستی  ــن  ای ــاره  ــ درب داد:  ــه  ادامـ وی 
مدیران شرکت های معدنی و صنعتی سنگان برگزار 
شد و از آنجا که کار ساخت این جاده به کندی 
بیشتری  بــا جدیت  کــار  مـــی رود مقرر شــد  پیش 

تسریع شود.
مجلس  تحقیقات  و  آمـــوزش  کمیسیون  عضو 
کار  کندی  از  کرد: بخشی  اعالم  شورای اسالمی 
ناشی از پرداخت هزینه ها بود که باید در اختیار 
معادن سهم  مقرر شد  می گرفت.  قرار  پیمانکار 
تا  بــپــردازنــد  موقع  بــه  را  خــود  مالی  تعهدات  و 

پیمانکار، کار را انجام دهد.
به  نسبت  معادن  بایستی  کــرد:  تأکید  احمدپور 
پــرداخــت سهم خــود اقـــدام جــدی کنند و مسیر 
مواصالتی قطعه بندی شود و قطعاتی برای ساخت 
معادن  معدنی  و  صنعتی  شرکت های  اختیار  در 
سنگ آهن سنگان قرار بگیرد و معادن، آن قطعات 
را به عنوان پرداخت سهم خودشان تکمیل کنند 
تا مردم از آثار و ثمرات جاده جدید بهره مند شوند.
مسئولیت های  و  معادن  آالیندگی  وضعیت  وی 
اجتماعی آن ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که 
در نشست مشترک با مدیران شرکت های معدنی 
و صنعتی سنگان و خواف مورد بررسی قرار گرفت.
مجلس  تحقیقات  و  آمـــوزش  کمیسیون  عضو 
آالیندگی ها،  در خصوص  گفت:  اسالمی  شورای 
قرار بر این شد که شرکت های معدنی و صنعتی 
برای کاهش و از بین بردن آالیندگی ها اقدام جدی 

انجام دهند.
مسئولیت های  حـــوزه  در  کـــرد:  اظــهــار  احــمــدپــور 
و  معدنی  شــرکــت هــای  شــد  مــقــرر  نیز  اجتماعی 
صنعتی در کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر 

منطقه، بیشتر تالش کنند.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی وعده داد

حذف 59 مدرسه کانکسی تا مهرماه 

همه مدارس کانکسی با بیش از 10 دانش آموز خراسان 
جنوبی تا مهر 1۴00 حذف و مدارس ثابت جایگزین آن ها 
می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: 5۹ مدرسه 
کانکسی با بیش از 10 دانش آموز در خراسان جنوبی وجود 
دارد که عملیات ساخت مدارس ثابت جایگزین برای آن ها 
با مشارکت بنیاد برکت در دست اجراست و پیش بینی 

می شود تا مهر ماه به بهره برداری برسد.
چاوشان همچنین با بیان اینکه 2۴6 مدرسه عشایری 
با 606 کالس درس در خراسان جنوبی وجود دارد که 
این  از  کانکسی هستند گفت: برخی  هفت مدرسه 
مدارس ثابت در دست ساخت، در مناطق عشایری 

جایگزین مدارس کانکسی می شوند.
زیــر 10 دانــش آمــوز  ــزود: 50 مــدرســه کانکسی  افـ وی 
ــاس بـــــرآورد جمعیت  خـــراســـان جــنــوبــی هــم بــر اســ
دانش آموزی و تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان 
در آینده بــرای جایگزینی با مــدارس آجــری ثابت در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

 استخراج غیرقانونی رمزارز
سرقت است

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: استخراج 
غیرقانونی رمزارزها سرقت محسوب می شود. 

بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری صــداوســیــمــا، رئــیــس کل 
دادگستری خراسان شمالی در نشست شورای حفظ 
حفظ  شـــورای  جــدی  بــرخــورد  از  بیت المال،  حقوق 
حقوق بیت المال با استخراج غیرقانونی رمزارزها که 
نوعی سرقت محسوب می شود خبر داد و گفت: اما 
کنند  فعالیت  قانونی  شرایط  اســاس  بر  که  کسانی 

منعی ندارند.
حجت االسالم جعفری افزود: تشکیل شوراهای حفظ 
حقوق بیت المال در شهرستان ها هم از دیگر مصوبات 

برای حفظ انفال است.

هر چند در حال حاضر 
کشور ترکیه صادرات 

میوه را تا حدود زیادی 
از دست ما گرفته اما 
بخشی از گرانی های 

میوه مربوط به صادرات 
میوه های مرغوب به 

کشور های همسایه است

بــرشبــرش

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

دوشنبه  3 خرداد 1400
    12 شوال 1442   24 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9535  ویژه نامه 3914 

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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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

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
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
15
39

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

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
/1
40
09
47

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

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

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

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
/1
40
09
48

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 

پ
/9
90
33
14



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
آتش نشانی مشهد اعالم  کرد

توصیه های مهم هنگام  قطعی برق 
و محبوس شدن در آسانسور 

قطعی های روزانه برق در برخی مناطق گرفتاری هایی را 
بــرای شهروندان به ویژه آن هــا که از آسانسور استفاده 
از  نجات  عملیات  تــعــداد  و  آورده  وجـــود  بــه  می کنند 
آسانسورهای دربسته را افزایش داده است. به همین 
دلیل سازمان آتش نشانی مشهد با صدور اطالعیه ای 
توصیه های مهم و ضروری را برای اطالع شهروندان در 

هنگام مواجه شدن با چنین شرایطی اعالم کرد.
به گـــزارش قــدس و به نقل از روابـــط عمومی سازمان 
این  مشهد،  ایمنی شهرداری  خدمات  و  آتش نشانی 
قطع  هنگام  در  نکته  مهم ترین  کــرد:  اعــالم  اطالعیه 
ناگهانی و پیش بینی نشده برق این است که بسیاری 
 از ساختمان های امــروزی به تجهیزات پیشرفته به نام 
) Black outیا همان برق اضطراری ( مجهز هستند و در 
هنگام قطع ناگهانی برق، آسانسور را تا توقف در سطح 

یکی از طبقات پشتیبانی می کند.
ترجیحاً زمانی که در ساختمان خالی از سکنه حضور 
و در صورت  بپرهیزید  از آسانسور  استفاده  از  داریــد 
محبوسی در آسانسور در چنین شرایطی شهروندان 
باید از انجام حرکات اضافی در آسانسور پیش از رسیدن 
یا  و  ــداران  ســرای فنی،  تکنسین های  ساختمان،  مدیر 

نیرو های آتش نشانی خودداری کنند .
همچنین در چنین شرایطی آرامش خود را حفظ کنید و 
وحشت زده نشوید تا دیگران نیز دچار استرس و وحشت 
نشوند؛ چرا که در شرایط بد ممکن است افراد دست به 

اقدام های خطرناکی بزنند.
بسیاری تصور می کنند هنگامی که آسانسور از کار افتاد 
نمی توانند به سالمت از آن خارج شوند و جالب است 
بدانید بیشترین حوادث در حوزه آسانسور به این دلیل 
است که مردم تالش می کنند خودشان را از آسانسور 
به هر طریقی حتی باال رفتن از کابین آسانسور خارج 
کنند که این اقدام کار بسیار خطرناکی است و بهترین کار 

حفظ  آرامش و تماس با نیروی کمکی است.
در صورتی که برق آسانسور قطع  شد و  برق اضطراری 
نداشت، می توان برای مدت کوتاه از نور گوشی همراه 

استفاده کرد.
از  دکمه آالرم داخل کابین استفاده کنید تا دیگران 
اگر  و  افــتــاده  گیر  آسانسور  در  کسی  شوند  متوجه 
تلفن همراه شما آنتن دارد، با شماره تلفن درج شده 
یا مسئول  نگهبان  آسانسور شامل  کابین  داخــل  در 
ساختمان،تکنسین فنی آسانسور و در نهایت شماره 

آتش نشانی125   تماس بگیرید.

برای فرار از قانون

قاچاقچیان خودرو حامل تریاک را 
آتش زدند!

مأموران  گفت:  جنوبی  خــراســان   فرمانده  انتظامی 
پلیس شهرستان سربيشه در بازرسی از یک سواری 

پژو، 215 کیلوگرم تریاک کشف کردند.
به گزارش قدس، سردار ناصر فرشيد در تشريح اين 
خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان سربيشه 
اطالعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط سوداگران 
مرگ در محورهای روستایی این شهرستان دریافت 
کردند كه تیم های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر برای 

بررسی موضوع  اعزام شدند.
وی بيان کرد: مأموران هنگام کنترل محورهای فرعی 
در شهرستان سربيشه به یک ســواری پژو 405 كه 
با  و  با سرعت در حال حركت بود مشکوک شدند 
عالئم هشداردهنده به راننده خودرو دستور ايست 
دادند که راننده سواری با مشاهده مأموران بر سرعت 

خودرو افزود و متواری شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در ادامه گفت: مأموران 
خودرو حامل مواد مخدر را تعقيب و با شلیک هوایی به 
راننده اخطار دادند ولی هنگامی که راننده پژو به اخطار 
پلیس توجه نکرد با استفاده از  قانون به كارگيری سالح 

الستیک های خودرو هدف قرار گرفت و متوقف شد.
سردار فرشيد تصريح كرد: متهمان بالفاصله از سواری 
پژو پياده شده و پس از آتش زدن خودرو به سمت 
بیابان متواری شدند که با درایت و هوشیاری مأموران، 
خـــودرو، از  بــازرســی  در  و  مهار  سریعاً   آتــش ســوزی 
ارشــد  مــقــام  ايــن  تــريــاک كشف شــد.  كيلوگرم   215
انتظامی با بيان اينكه مأموران در اين رابطه دو متهم 
را دستگير كردند، خاطرنشان كرد: متهمان دستگیر 
شده به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه 

زندان شدند.
سردار فرشید یادآور شد: پليس در راستای برقراری نظم 
و امنیت و آرامش عمومی برای هموطنان عزیز، در تمامی 
ساعات شبانه روز از هيچ تالشی فروگذار نکرده و با مخالن 

نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد خواهد کرد.

مــعــاون دادســتــان در  عقیل رحــمــانــی: 
ــرم دادســـــرای  پــیــشــگــیــری از وقــــوع جــ
عمومی و انقالب مشهد گفت: با توجه 
دادسرای  در  شده  اندیشیده  تدابیر  به 
راســتــای  در  و  خـــراســـان رضـــوی  مــرکــز 
کاهش ســرقــت، قــرار بــر ایــن شــد تــا از 
ظرفیت های نیروهای آموزش دیده بسیج 

در گشت های رضویون استفاده شود.
تصریح  شریعت یار  سیدهادی  قاضی 
و  کاهش سرقت خرد  راستای  در  کــرد: 
در  جــرم  وقــوع  از  پیشگیری  همچنین 
مناطق  و  مشهد  شهر  مختلف  مناطق 
مرکز  دادستانی  در  جلسه ای  جرم خیز، 
با  این جلسه که  برگزار شد. در  استان 
دوازده گــانــه  نــواحــی  فرماندهان  حضور 
مشهد  شــهــر  بسیج  مــقــاومــت  نــیــروی 
استفاده  بــرای  هماهنگی ها  بــود،  همراه 
از ظرفیت نیروهای بسیج در گشت های 

رضویون صورت گرفت.

 شناسایی سارقان »
با همکاری مردم و بسیج  محالت 

از  اصلی  هــدف  داد:  ادامــه  شریعت یار 
انجام این هماهنگی، پیشگیری از وقوع  
مورد  اقدام های  دیگر  و  انــواع سرقت ها 
نظر برای افزایش امنیت عمومی است. 
در این مسیر هم از فرماندهان نیروهای 

خواسته  مشهد  شهر  بسیج  مقاومت 
شد با همکاری مردم در محالت، نسبت 
به شناسایی سارقان و افرادی که اقدام 
لـــوازم مــســروقــه می کنند،  مــالــخــری  بــه 

برنامه ریزی مناسب را صورت دهند.
 از سوی دیگر پاتوق افراد مجرم با توجه 
به ظرفیت های اعالم شده مورد شناسایی 
قرار خواهد گرفت و برخورد مناسب برای 
قضایی  هماهنگی  بــا  آن هـــا  جــمــع آوری 

صورت می گیرد.

شناسایی نواقصی که سرقت ها را »
افزایش می دهد 

 مـــعـــاون دادســـتـــان مــشــهــد در حـــوزه 

این  داد:  ادامه  وقوع جرم  از  پیشگیری 
نواقصی  شد  خواهد  موجب  همکاری 
و  دارد  وجــــود  مــنــاطــق  بــرخــی  در  کـــه 
و  امــوال عمومی  افزایش سرقت  سبب 
مورد  می شود،  شهروندان  منزل  ــوازم  ل
رفع  به  نسبت  و  گرفته  قــرار  شناسایی 
اقــدام مقتضی صورت  ایــن گونه مــوارد 

گیرد.
قاضی شریعت یار  تصریح کرد: برطرف 
ــد در  ــوان ــده مــی ت ــر شـ ــدن مــــوارد ذکـ شـ
آمـــار ســرقــت هــا  نقش مؤثری  کــاهــش 
ــاشــد؛ چـــرا کــه بــرخــی از ایــن  ــه ب داشــت
بزه  انجام  به  ترغیب  را  سارقان  نواقص 

می  کند.

یک هزار نیروی آموزش دیده »
بسیجی کمک حال دستگاه قضایی 

است  خــوب  افـــزود:  قضایی  مقام  ایــن 
یک هزار  حــدود  مسیر  ایــن  در  بدانید 
عنوان  تحت  بسیجی  نیروهای  از  نفر 
با  را  آمــوزش هــای الزم  گشت رضــویــون 
بــرای  نــظــارت دســتــگــاه قضایی دیـــده و 
آن ها دوره های ویژه ضابطین برگزار شده 

است.
داد:  ادامـــه  مشهد  دادســتــان  مــعــاون 
ــگــر بــه تــمــامــی مــســئــوالن  ــوی دی از سـ
عــمــومــی  و  ــتـــی  دولـ دســـتـــگـــاه هـــای  در 
اقــدام هــای  بــایــد  اعـــالم مــی شــود حتماً 
پــیــشــگــیــرانــه بـــرای حــراســت از امـــوال 
ــه کـــار بــگــیــرنــد و  تــحــت نــظــر خـــود را ب
یا  ــتــی  دول ــوال  امــ از  ســرقــتــی  چنانچه 
قــصــور مسئولی  واســطــه  بــه  عــمــومــی 
مــدیــر خــاطــی تحت  بــا  بگیرد،  صــورت 
و  شد  خواهد  برخورد  ترک فعل  عنوان 
صورت  کوتاهی  پاسخگوی  باید  آن هــا 

گرفته باشند. 
اگر   : ــزود  افـ دادســتــان مشهد  مــعــاون 
واسطه  به  وقــوع سرقت  مشخص شود 
پیوسته  ــــوع  وق ــه  ب مسئولی  تــرک فــعــل 
است، علیه آن ها اعالم جرم خواهد شد 
خواهند  قــرار  قضایی  تعقیب  تحت  و  

گرفت. 

با پیگیری معاون دادستان مشهد در پیشگیری از وقوع جرم  

بسیج  پای کار مبارزه با سرقت آمد

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

از  خراسان رضوی  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
به  ایــران  مخابرات  شرکت  میلیاردی   919 محکومیت 
از  اضافی  وجــه  اخــذ  عنوان  تحت  گران فروشی  اتهام 

مشترکین تلفن ثابت در این استان خبر داد.
به گزارش قدس، سیدمرتضی  مدنی فدکی در تشریح 
ماجرا بیان کرد:حسب گزارش واصله از اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان مشهد  مبنی بر گران فروشی 
و اخـــذ وجـــه اضــافــی تــحــت عــنــوان حــق اشــتــراک از 
مشترکین تلفن ثابت،  پرونده ای در این زمینه تشکیل 

و به شعبه پنجم  تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد  
ارسال شد.

دیوان  هیئت محترم  اینکه  به  توجه  با  افــزود:  مدنی 
قانون  وجــود  ضـــرورت  بــه  استناد  بــا  اداری  عــدالــت 
آبـــونـــمـــان، مــصــوبــه کــمــیــســیــون تنظیم  ــذ  ــرای اخـ ــ ب
مقررات جهت اخذ آبونمان را ابطال نموده بود ولی 
به  آبونمان  عنوان  تغییر  با  ایــران  مخابرات  شرکت 
تنظیم  کمیسیون  از  مجوز  اخذ  بدون  اشتراک،  حق 
از  اشتراک  حق  اخذ  به  اقــدام  ارتباطات،  و  مقررات 

کلیه مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی 
کرد.

بنابراین شعبه پس  از طی مراحل قانونی در نهایت با 
احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را  عالوه بر استرداد 
وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین، به پرداخت 
ریــال در حق  919 میلیارد و 462 میلیون و 236هـــزار 
صندوق دولت محکوم کرد  که پس از اعتراض شرکت 
دوم تجدیدنظر  در شعبه  بــدوی  رأی  ــران،  ای مخابرات 

استان تأیید شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از محکومیت 90 میلیاردی شرکت مخابرات در مشهد خبر داد

گران فروشی تلفنی!

دوشنبه  3 خرداد 1400
    12 شوال 1442   24 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9535  ویژه نامه 3914 
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

استخدام فوری کارگر خانم در
شرکت خدماتی و نظافتی روزی 

120 تومان 8 صبح تا 4 عصر
09925999754
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1

40
14

19

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

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
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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ضایعات 
بیرجندی

خرید آهن آالت، درب و 
پنجره آلومینیوم، مس، 
برنج، چدن، موتورخانه و 

شوفاژ، شیرآالت و ...
حمل و بازدید رایگان

) باالترین قیمت(
تخریب ساختمان پذیرفته میشود

09156656522

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

آقای علی خزاعی  بدین وسیله به شما ابالغ 
می شود همسرقانونی شما خانم الهام نجاران حکم طالق صادره از شعبه 
23دادگاه خانواده مشهد به این دفتر خانه ارائه نموده است ضروری 
است ظرف مدت یک هفته جهت اجرای طالق در تاریخ 1400/3/11واقع 
در مشهد نبش مطهری شمالی )چهارراه 35متری(جنب داروخانه دکتر 
اسماعیلی پالک 659جهت ثبت طالق به این دفتر خانه مراحعه نمائید-

بدیهی است عدم مراجعه شما عواقب قانونی داشته وطالق عیابی ثبت 
خواهد گردید.

سردفتر ازدواج 4وطالق 18مشهدسیدهاشم مقدس
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
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40
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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
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی

اینجانب  فارغ  التحصیل��ی  مدرک 
فرزن��د  آزاد  مخت��اری  نس��رین 
فری��دون به ش��ماره شناس��نامه 
0860098028 ص��ادره از قوچ��ان 
در مقطع کاردانی پیوسته رشته 
گرافیک صادره از دانشگاه آزاد 
اس��المی واح��د قوچان با ش��ماره 
3998- 97/8/2 مفقود گردیده 
اس��ت و فاق��د اعتبار می باش��د.
از یابن��ده تقاض��ا می ش��ود اصل 
آزاد  دانش��گاه  ب��ه  را  م��درک 
اس��المی واحد قوچان به نشانی: 
قوچان- کیلومتر 4 جاده قوچان- 
مش��هد- مجتمع دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد قوچان ارسال نماید.
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید احمد حسینی کرمانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 976
 به نشانی:  خیابان شهید بابانظر33، آخر خیابان 

16 متری سجاد-پ 41 امالک حسینی
مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159160133
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40

17
29



گزارش خبریگزارش خبری

خبرخبر

فتحخرمشهر؛فتحارزشها
ارزش هـــای  فتح  نیست،  خــاک  فتح  خرمشهر،  فتح 

اسالمی است. امام خمینی)ره(
ایــران، مشحون از افتخارات و  تاریخ انقالب اسالمی 
دستاوردهای غرورآفرین و درخشانی است که پیوسته 

بر تارک این مرز و بوم خواهد درخشید.
یکی از برگ های زرین این کتاب ثمین و سراسر مروج 
آزادگی و جوانمردی، در سوم خرداد ۱۳۶۱ رقم خورد؛ 
آنجا که دست خدا به یاری رزمندگان جان برکف ما 
آزادســازی  از جنس  آمد و فتح الفتوحی حاصل شد 

خرمشهر.
ــرداد نــه تنها یــــادآور آزادی  بــه راســتــی کــه ســـوم خــ
و  ــا  رشـــادت هـ فـــداکـــاری هـــا،  ــادآور  ــ یـ بلکه  خرمشهر 
ایستادگی های تحسین برانگیز مدافعان ایران اسالمی 
در برابر نیروهای متجاوز و افرادی است که نسبت به 

این خاک مقدس چشم سوء داشتند.
چه زیبا رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی فرمودند: 
»آینده انقالب متعلق به شماست و شما هستید که 
باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، 
خرمشهرها، در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ 
نظامی بلکه در میدانی که ویرانی های جنگ نظامی را 
ندارد و برعکس آبادانی نیز به دنبال دارد، اما از جنگ 

نظامی سخت تر است«.
فرمایش  ایــن  همه جانبه  و  جامع  بــررســی  و  ــاوی  واکـ
می شود؛  احــســاس  پیش  از  بیش  امـــروز  گرانسنگ 
ــم در شــرایــطــی کــه انــتــخــابــات ســرنــوشــت ســاز  آن هــ
ریاست جمهوری در پیش است و دشمن تمام توان 
خود را منسجم کــرده تا ما را نسبت به انقالبی که 

متعلق به خود ماست، مأیوس و ناامید کند.
 ملت ایران از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون با عنایات 
را  و رهنمون های رهبری، خرمشهرهای بسیاری  حق 
فتح کرده و دشمن هربار سرخورده تر از گذشته شده 

است.
مــا، ۲۸ خــرداد  حــال خرمشهر دیگر پیش روی ملت 
است؛ آنگاه که با انتخابی درست و انقالبی سرنوشت 

چهار ساله کشور عزیزمان را رقم می زنیم.
سیاه نمایی  و  نومیدی  کــوس  بر  عـــده ای  بگذار  حــال 
بکوبند ولی بار دیگر صدای باطل آن ها همچون حادثه 
خاموش  بیابان  سیاه  شن های  وفــور  زیــر  در  طبس، 

خواهد شد.
کوتاه  اندکی  رهبری  و  انقالب  و  نظام  راه  از  ما  آری 
نمی آییم و سخت تر از این روزها را با گوشت و پوست 

و خون خود درک کرده ایم.
دشــمــنــان و بــدخــواهــان بــدانــنــد کــه نهضت روح هللا 
همچنان ادامه خواهد داشت و پرچم انقالب اسالمی 

را به دست صاحب اصلی خود خواهیم رساند.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهای:

ذخیرهسدهایاستانبهنصفرسید
از  رضــوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
کاهش ۵۰ درصدی آب جمع شده پشت سدهای این 

استان نسبت به سال گذشته خبر داد.
کرد:  اظهار  آنــالیــن، محمد عالیی  قــدس  گـــزارش   به 
اکنون میزان آب ذخیره شده در پشت سدهای  هم 
رقم  ــن  ای کــه  اســت  مترمکعب  میلیون   ۶۸۱ اســتــان 
میلیون   ۱۹۸ و  هــزار  گذشته  ســال  مشابه  مــدت  در 

مترمکعب بوده است.
آبی جاری  در سال  بارندگی ها  کاهش  کرد:  بیان  وی 
بحث اهمیت طرح نجات آب کشاورزی را به یکی از 

مباحث مهم در حوزه مدیریت تبدیل کرده است. 
وی افزود: در سالی که میزان بارندگی خراسان رضوی 
به ســال گذشته نشان  را نسبت  ۶۵ درصــد کاهش 
می دهد، گرمای زودرس هوا نیز سبب افت سطح آب 
در آبخوان های استان به دلیل برداشت از سفره های 
شــرب شده  و  کــشــاورزی   چــاه هــای  توسط  زیرزمینی 

است.
عالیی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی به علت شرایط 
کشور  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  جــزو  اقلیمی 
محسوب می شود و بیشترین اتکای آن در تأمین آب 

به منابع آب های زیرزمینی است.
وی گفت: در سال های خشک میزان اتکای تأمین آب 
خراسان رضوی به آب های زیرزمینی حدود ۹۵ درصد 
به سفره های  را  ــادی  زی ایــن موضوع فشار  که  اســت 

زیرزمینی وارد می کند.
و ۵۴۴ حلقه چاه  هــزار   ۱۶ کــرد: وجــود  اظــهــار  وی 
مترمکعب  میلیون   ۹۰۹ و  ۳هــزار  برداشت  با  مجاز 
غیرمجاز  چـــاه  حــلــقــه   ۱۴۳ و  ــزار  ۵هــ همچنین  و 
مترمکعب  میلیون   ۱۳۱ برداشت  با  شناسایی شده 
ــر کــاهــش بــیــش از حــد ذخــایــر  ــال، دلــیــلــی ب در سـ

آب های زیرزمینی است.

بهاتهامتخلفاتمالی

شهردارقاینبازداشتشد
به گزارش مهر، شهردار قاین به دلیل تخلفات مالی به 

دستور مقام قضایی بازداشت شده است.
توسط   انقالبی  اقــدامــی  در  اســت؛  حاکی  شنیده ها 
شهردار  نظارتی_امنیتی،  نــهــادهــای  و  قوه قضائیه 
قاین و چند عضو ارشد شهرداری و شورای این شهر 
بودند،  شــده  هم  شهر  شــورای  کاندیدای  مجدداً  که 

دستگیر شده اند.
مراجع  از سوی  آینده  روزهــای  در  این خبر  جزئیات 

رسمی اعالم خواهد شد.

سخنگویصنعتبرقخراسان
درگفتوگوباقدس:

خسارتاحتمالیقطعبرقبه
شهروندانپرداختمیشود

توحیدی:هر ساله در راستای مدیریت مصرف برق 
برنامه ای در همین خصوص از نیمه دوم خرداد در 
کشور آغاز می شد و تا آخر تابستان ادامه داشت، 
با وجــود گرمای زودرس هــوا و شرایط  امــا امسال 
بحرانی، این زمان بندی ۱۵روز زودتر و از اول خرداد 

در کشور آغاز شد.
کــه جــدول  بـــود  اردیــبــهــشــت   ۳۱ رو،  هــمــیــن  از 
در  مختلف  مناطق  در  خاموشی ها  زمــان بــنــدی 
از  و خــامــوشــی هــا  خــراســان رضـــوی منتشر شــد 
که  است  در حالی  این  خــورد.  کلید  اول خــرداد 
از  روزنــامــه  با  تماس  در  شهروندان  از  بسیاری 
به وجود  با توجه  این موضوع گالیه داشتند که 
به طور خاص شهر  و  نیروگاه در استان  چندین 
مشهد بی تردید مشکلی برای تأمین برق در این 
مدیریت  با  و  باشد  داشته  وجــود  نباید  منطقه 
غیرقانونی  گاه  و  پرمصرف  منابع  در حذف  بهتر 
دیجیتال،  ارز  اســتــخــراج  دستگاه های  قبیل  از 
می شود از قطعی برق شهروندان پیشگیری کرد.
انتقادهای  انــتــقــال  منظور  بــه  ــاس  اسـ همین  بــر 
گرفتن  و  استان  برق  حــوزه  متولیان  به  شهروندان 
پاسخ پرسش های آن ها، با سخنگوی صنعت برق 

خراسان گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.
با  گفت وگو  در  خــراســان  بــرق  صنعت  سخنگوی 
خبرنگار قدس با اشاره به اینکه مدیریت مصرف 
از مرکز کنترل  برق در کشور به صــورت سراسری 
مــی شــود، اظهار کــرد: بنا به دســتــوری که از مرکز 
ارسال می شود در برخی از نقاط شهر و روستاها 
خاموشی های احتمالی بین 7۵ تا ۹۰دقیقه اعمال 

می شود. 
اعالم  برابر  زمان بندی  افــزود: جــدول  آذری  عباس 
برق  میزان صرفه جویی  حداکثر  برای  کنترل  مرکز 
است و در صورتی که شهروندان در مصرف برق 
مورد  آدرس هــای  کنند، خاموشی های  صرفه جویی 

نظر کاهش می یابد.
وی بیان کرد: هر یک از گروه های مختلف تعیین 
ــدول مــصــرف بـــرق )اداره هــــــای بـــزرگ،  شـــده در جـ
مشخصی  سقف  روستاها(  و  شهر ها  کارخانه ها، 
بــرای صرفه جویی دارنــد و شرکت برق با توجه به 

کمبودی که شبکه در روز دارد از آن بهره می برد. 
وی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه از اول خرداد 
شروع شده و تا آخر تابستان ادامه دارد، عنوان کرد: 
امتیاز این برنامه این است که شهروندان می توانند 
در ساعاتی که  را مدیریت کنند، مثالً  کارهایشان 
احتمال خاموشی وجود دارد از آسانسور استفاده 
نکنند و یا با تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵درجه و 
کولر آبی روی دور کُند، مصرف برق خود را مدیریت 

کنند.
وی افزود: ساعات احتمال خاموشی در سطح شهر 
مناطق  تقسیم بندی  بــراســاس  و  چرخشی  کامالً 

مختلف شهر به صورت عادالنه است.
سخنگوی صنعت برق خراسان در پاسخ به گالیه 
شــهــرونــدان در خــصــوص خــســارت احــتــمــالــی به 
تجهیزات برقی شان در زمان قطعی برق نیز عنوان 
از کارهای مشترکان  اینکه برخی  با توجه به  کرد: 
غیرحضوری انجام می شود، شهروندان می توانند با 
نصب اپلیکیشن »برق من« از بسیاری از خدمات 

غیرحضوری این شرکت استفاده کنند.
احتمالی  باید خسارت های  افــزود: شهروندان  وی 
تـــا توسط  ثــبــت کــنــنــد  ایـــن ســامــانــه  خـــود را در 
کارشناسان بررسی و پرداخت خسارت انجام شود.
بیمه  بــا  تــوانــیــر  اینکه شــرکــت  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
به  خــســارت  ــروز  ــ ب ــورت  صــ در  و  دارد  ــرارداد  ــ ــ ق
پرداخت  خسارت  شــهــرونــدان،  برقی  تجهیزات 
از  مشکلی  توانیر  شرکت  کــرد:  عنوان  می شود، 
تأیید  بابت پرداخت خسارت ندارد و به محض 
مشترکان  به  احتمالی  خسارت های  کارشناسان 

پرداخت خواهد شد.

گزارشقدسازبالتکلیفیرانندگانومسافران

پیامک های دردسرساز نرخ های جدید ۱۸۸۰
ــا تغییر نــوع  ســـرورهـــادیـــان:ایـــن روزهــ
دریـــافـــت هــزیــنــه ســفــر بــا تــاکــســی هــای 
برای  را  زیــادی  مشکالت   ۱۸۸۰ سامانه 
مسافران و رانندگان این شرکت به وجود 

آورده است.
منطقی  تغییر  مــثــالً  یــک  از  چیز  همه 
افزایش نرخ هزینه های درون شهری ۱۸۸۰ 
شروع شد که گاهی تغییرات نسنجیده 
و کارشناسی نشده سبب به هم ریختن 
همه داشته ها و اعتبارات قبلی می شود. 
سامانه  رانــنــدگــان  از  یکی  را  ایــن جمله 
تلفنی به ما اعالم  ۱۸۸۰ در یک تماس 

می کند.
افزایش نرخ  کرایه  او می گوید: به دنبال 
تاکسی، چند روزی است سامانه تاکسی 
اعــالم  و  مشتری  تــمــاس  از  پــس   ۱۸۸۰
نرخ  اعــالم  پیامک  درخــواســتــی،  مسیر 
برای تماس گیرنده ارسال می کند و این 
در حالی است که رقم اعالم شده سبب 
شده  رانندگان  و  گیرنده  تماس  تعجب 

است!

افزایش نرخ و اعالم پیامکی»
ــده مـــــی افـــــزایـــــد: شـــرکـــت  ــ ــ ــن ــ ــ ایــــــن ران
خود  نرخ های  افزایش  تاکسی های۱۸۸۰ 
را یک روز پیش از عید فطر انجام داده 
ــوع نــرخ گــذاری  اســـت. تــا پیش از ایــن ن
پیامکی، کرایه براساس نرخ تاکسی متر از 
مسافر دریافت می شد اما درحال حاضر 
خود شرکت نرخ را پس از تماس مشتری 
به صورت پیامک برای او ارسال می کند.

این راننده با اشاره به این نکته که دیگر 
مجوز کار کردن با تاکسی متر را نداریم، 
اظهار می کند: از این رو باید همان نرخی 
که خود شرکت اعالم می کند را دریافت 
کنیم و ایــن در حالی اســت که همه ما 
هزینه کردیم و دستگاه تاکسی متر برای 

ماشین هایمان خریداری کرده ایم.
او در ادامــه توضیح می دهد: این تغییر 
بدون کارشناسی الزم انجام شده است، 
بــرای مسیرهای دور به  چون مبلغی که 
رانندگان  برای  می شود  اعالم  مشتری ها 
از طرفی  ــدارد  نـ اقــتــصــادی  اصـــالً صرفه 
این  بــه مسئوالن  را  اعــتــراضــمــان  وقــتــی 

شرکت اعالم می کنیم، پاسخ قابل قبولی 
به ما داده نمی شود و می گویند در حال 
ایــن موضوع  کـــردن روی  کــار  بــررســی و 

هستیم.

نارضایتی مسافر و راننده»
 ۱۸۸۰ تاکسی  رانــنــده هــای  از  دیگر  یکی 
که نخواست نامش ذکر شود نیز درباره 
پرداخت  نحوه  در  آمــده  پیش  مشکل 
می گوید:  مــا  خبرنگار  بــه  سفر  هزینه 
کرایه  نرخ های  افزایش  برای  دقیقی  رقم 
تغییر  ایــن  امــا  نمی دانم   ۱۸۸۰ تاکسی 
نارضایتی  مــوجــب  کــارشــنــاســی،  ــدون  بـ
این  و  اســت  شــده  رانندگان  و  مسافران 
روزها پس از دریافت نرخ ها یا با کنسلی 
ابــتــدای حضور  از  یــا  سفر مــواجــه ایــم و 
مسافر در داخل ماشین تا هنگامی که او 
را به مقصدش می رسانیم، بحث درباره 
چگونگی محاسبه مبلغ این سفر است. 
بارها  می کند:  خاطرنشان  ادامـــه  در  او 
ــراض خــــود و رضـــایـــت نــداشــتــن  ــ ــت ــ اع
مسافران را به شرکت اعالم کرده ایم اما 
این مشکل تصمیمی  برای حل  تاکنون 

گرفته نشده است.
روش محاسبه  این  راننده می گوید:  این 
بسیار کار اشتباهی است و باید شرکت 
مانند سنوات گذشته با افزایش ورودی 
را  کرایه  نرخ  افزایش  تاکسی متر،  نرخ  و 

اعمال می کرد تا هم  رانندگان با آرامش 
ــا مــســافــران  ــدل بـ ــدون بــحــث و جــ ــ و بـ
وظــیــفــه شــان را بــه صـــورت عــالــی انجام 
با رؤیت مبلغ  می دادند و هم مسافران 
را  سفرشان  نارضایتی  بدون  تاکسی متر 

انجام و کرایه شان را می پرداختند.
او توضیح می دهد: از مبلغ دریافتی کرایه 
بخشی به عنوان پورسانت به شرکت و 
مبلغی به شهرداری تعلق می گیرد و در 
صورتی که بخواهیم مبلغ کمتری از نرخ 
پیامکی اعالم شده از مسافر برای حفظ 
مشتری هایمان دریافت کنیم، عمالً ما در 

این بین متضرر می شویم.
یکی دیگر از رانندگان تأکید می کند: این 
روزها پس از سوار شدن مسافر و تا هنگام 
مبلغ  بر سر  مــدام بحث  پیاده شدنش 
است و این در حالی است که گاه مسافر 
دیر تر سوار می شود و بین راه توقف دارد 
و محاسبه رقم دقیق هزینه سوار دشوار 
است اما اگر با تاکسی متر باشد، مسافر 
را  هزینه  می بیند  که  را  مبلغ  راحتی  به 
پرداخت می کند ولی محاسبه تقریبی و 
گاه خالف نظر مشتری سبب بروز بحث 

می شود. 
بــا  ــــد  ــردی ــ ــــی ت ب ــد:  ــ ــی دهـ ــ مـ تـــوضـــیـــح  او 
اطـــالع رســـانـــی درســــت پــیــش از شــروع 
بسیاری  جلو  می توانستند  تغییر،  ایــن 
آنکه بسیاری  نه  بگیرند  را  از مشکالت 

به  رغبتی  دیگر  ما  دائمی  مشتریان  از 
انتخاب ۱۸۸۰ برای سفرهای درون شهری 

نداشته باشند.
راننده دیگری هم تأکید می کند: در چند 
روز متأسفانه بسیاری از مشتریانمان را 
از دست دادیــم زیرا این افزایش قیمت 
و تغییر نحوه پرداخت هزینه سفر برای 
مسافر آشنا نبود و سبب شد مسافر این 

رفتار را توهین به خودش تلقی کند.
او فقط در  از طرفی  اذعــان می کند:  وی 
همان لحظه با راننده مواجه است و همه 
اعتراض هایش را به او می گوید و همین 
راننده  و  مسافر  رنجش  سبب  موضوع 

می شود.
یکی از مسافران ۱۸۸۰ نیز در گفت وگو با 
قدس می گوید: این روزها به دلیل کارهای 
در  مختلف  توقف های  احتمال  و  اداری 
مسیر، ۱۸۸۰ را انتخاب کردم و مبلغ های 
بالفاصله  همزمان  شد  سبب  نامتعارف 
همان مسیر را با نرم افزارهای تاکسی های 
اینترنتی دیگر ثبت کنم و متوجه تفاوت 
ــه تــاکــســی هــای ۱۸۸۰  نـــرخ فــاحــش کــرای
به  را  اعتراض  ایــن  که  هنگامی  و  بشوم 
ــورهــای شــرکــت اعـــالم کـــردم، آن هــا  ــرات اپ

پاسخگو نبودند. 

همکاری نکردن برای پاسخگویی»
الزم به ذکر است در این گزارش بنا به 
رسم امانتداری نام هیچ کدام از رانندگان 
احتمال  به خاطر  خودشان  خواسته  به 
ذکر  کارفرما  و  آن هــا  بین  مشکل  ــروز  ب
قضاوت  ــرای  ب طرفی  از  و  اســت  نشده 
ــار تماس  نــکــردن یــکــطــرفــه، چــنــدیــن بـ
بــرای   ۱۸۸۰ اپــراتــورهــای  بــا  مــا  خبرنگار 
برقراری ارتباط با مسئوالن این مجموعه 
و دریافت شماره تماس مسئول شرکت 
بــاوجــود  اصــرار  حتی  و  ماند  بی نتیجه 
ــور هــا اعـــالم کــردنــد  ــرات ــه گــفــت وگــو، اپ ب
شماره تماس همراه خبرنگار داده شود 
پاسخگویی  بـــرای  ــوط  مــرب مــســئــول  ــا  ت
لحظه  تا  امــا  بگیرد  تماس  خبرنگار  با 
روز صبوری  باوجود سه  گــزارش  تنظیم 
هیچ تماسی با خبرنگار ما گرفته نشده 

است.

هاشمرسائیفر:داستان بیمه نگهبانان بانک ها قصه 
امروز و دیروز نیست که کسی از آن بی خبر باشد. این 
بانک ها  بین  کشمکش  موجب  سال هاست  موضوع 
بانک ها  از  حراست  مسئولیت  که  شــده  نگهبانانی  و 
را برعهده دارند و البته پیمانکارانی که نگهبانان را به 
این سال ها هنوز که هنوز است  از پس  کار گرفته اند. 
برخی  هستند.  موضوع  این  اصلی  شاکیان  نگهبانان 
کار  به  به ۱۰ سال مشغول  نزدیک  آن هــا مدعی اند  از 
هستند اما هنوز هیچ سابقه بیمه ای برای آن ها جایی 
ثبت نشده است. پیش از این به بحث دغدغه مندی 
اینکه مسئوالن مرتبط  تا  پرداختیم  بانک ها  نگهبانان 
تا  میز نشستند  دور یک  قبل  ایــن موضوع چندی  با 
در خصوص راهکارهای حل معضل بیمه این قشر به 

جمع بندی برسند.
با  رضــوی  خــراســان  اجتماعی  تأمین  ســازمــان  مدیرکل 
اشــاره به تشکیل این جلسه گفت: در این جلسه که 
بیمه  موضوع  با  مرتبط  مراجع  نمایندگان  حضور  در 
نگهبانان بانک ها تشکیل شد موارد مطرح شده مورد 

بررسی قرار گرفت.
سیدمحسن نظام خیر آبادی اظهار کرد: براساس ماده 
باید  کار  واگذارکنندگان  عنوان  به  بانک ها  قانون،   ۳۸
از  را  بانک ها  نگهبانی  بحث  در  بیمه شدگان  فهرست 
پیمانکارانی )شرکت های ارائه دهنده خدمات حفاظتی و 
مراقبتی( که با آن ها قرارداد دارند دریافت کنند و پس از 
تأیید آن را در اختیار اداره های بیمه قرار دهند. این روند 

باید انجام شود تا کار وارد مراحل بعدی گردد.
از  کــار سرعت بگیرد  اینکه رونــد  بــرای  ادامــه داد:  وی 
نهادهای نظارتی درخواست کردیم تا پیگیری الزم را در 
این خصوص داشته باشند. اگر فهرست بیمه شده ها و 
نسخه های قرارداد آن ها در اختیار ما قرار گیرد مراحل 
پرداختی  مــدارک  می کنیم.  پیگیری  خودمان  را  بعدی 
حقوق نگهبانان را که داشته باشیم بدون تردید سنوات 
بیمه ای آن ها زنده می شود و قابلیت ثبت در سامانه را 

پیدا می کند.
رضــوی  خــراســان  اجتماعی  تأمین  ســازمــان  مــدیــرکــل 
بــا اشـــاره بــه اینکه بــه نظر مــی رســد در مــوضــوع بیمه 
اســت، گفت:  نداشته  وجــود  نظارت درستی  نگهبانان 
با مکاتبه هایی که با نهادهای نظارتی داشتیم اطالعات 
مورد نیاز افرادی که نگهبان بانک هستند در اختیار ما 
قرار خواهد گرفت به محض اینکه این اتفاق بیفتد ثبت 
اقدام های  این  انجام  و  قراردادها صورت خواهد گرفت 
و  را حل  بانک  نگهبانان  بیمه  موضوع  می تواند  اولیه 

فصل کند.

مدیرکلسازمانتأمیناجتماعیخراسانرضوی:

شرکت های حفاظتی موظف به ارائه بیمه نگهبانان بانک ها هستند
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ــرزاد – حــرف  ــیـ پـ زویــــا  از   ۱. داســتــانــی 
 – غــربــال   – ــانــورد  دری الفبا ۲.  شانزدهم 
سخن فرستاده شده برای کسی ۳. حرف 
ابـــزارکـــار نقاش   هــمــراهــی – عــزیــز دل – 
 – آشــتــی  و  کــشــور خجسته – صلح   .۴
هیئت منصفه ۵. رفیق شفیق پیچ – بوی 
اول کشتی -  رطوبت – تخته های صف 
افعال ربطی – دخل  از  تنفسی ۶.  عدد 
- معدن 7. کــاالی دســت دوم – به سوی 
 خود کشیدن – همسر حضرت ابراهیم)ع(

کلمه   – زرتشتیان  مذهبی  پیشوای   .۸
تــرکــان  کشتی   – دور  جمعی  بــه  ــاره   اشــ
کــیــف دســتــی - کفش  ۹. دردچـــشـــم - 
ــاه ۱۰. میوه  چــرمــی بــی پــاشــنــه رویـــه کــوت
نــارس – شعله آتش – حرف همراهی - 
نــان شب مانده   – ترکی  تردید ۱۱. سفید 
بـــاوفـــا – مــــرواریــــد درشـــت   – حـــیـــوان 
اخاللگر   - قــلــب   – ــال  ــب اق و  بــخــت   .۱۲ 
اوهـــــام -  ۱۳. چـــوب خــمــیــرصــاف کــن – 
گیاه  قلمه   – ــزرگ  ــدربـ پـ  .۱۴ کــدوتــنــبــل 
– کــودک بازیگوش ۱۵. شهر بادگیرها – 
خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان و 

خواننده »یکی هست« که در سال ۱۳۹۳ 
درگذشت

 ۱. صندوق حمایتی در خسارات – غذای 
ــاده روی  زی  – پرطرفدار ۲. مندیل  رشته ای 
ــیـــزی - کــوچــک  ــا چـ ــ ی ــدح کــســی  ــ  در مـ
۳. گالبی – گل زیبا و خوشبوی شیرازی – 
خمیر بتونه – باغ ارم را در مقابل بهشت 
ساخت ۴. عرصه ورزش باستانی – میانگین 
 هفتاد و نود – محل نگهداری پول مردم
۵. بیماری مــســری جــنــوب شــرق آســیــا – 
ــاالی  فــــردوس قــدیــم - اســتــخــوان بــنــدی ب
شکم از گردن به پایین که قلب و ریه ها در 
میان آن قــراردارد ۶. متبسم – از بهترین 
ــان هــای تاریخ و کاپیتان سابق تیم  دروازه ب
فوتبال  ملی  تیم  و  مــادریــد  رئـــال  فوتبال 
اسپانیا - یکی از دوجنس 7. رها – شهر 
خام  آجـــر   – فــرانــســه  در  فوتبالی  تیم   و 
۸. تونل زیردریایی بین فرانسه و انگلستان 
فــیــض رســان   – نــــاراســــت   – ــون  ــتـ سـ  – 
۹. خداوند – دارنده – بی آبرو ۱۰. اثر چربی 

– نوعی کالباس با گوشت بیشتر - مؤسسه نظرسنجی 
معتبر آمریکایی ۱۱. خنک در گویش بچه لندن – ترساندن 
مایعات  نگهداری  و  بــرای حمل  ظرفی  ثروتمند ۱۲.   -
خوردنی – کمک غذای گیاهی – خوراکی به قدر نیاز در 
سفر ۱۳. از سفیدها – اهل شهر کاشان - گریختن – مرغ 
می رود ۱۴. خاطر- فلوی مغناطیسی – سایه – قهوه ای 
روشن ۱۵. کنایه از آدم ناسپاس است – دانشکده فرنگی

افقی

عمودی

یادداشتیادداشت
حسینضیایی
annotation@qudsonline.ir


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan new
	Page 4 Khorasan

