
به دلیل قطع برق 181 محبوسی آسانسور داشته ایماز حضور در مراکز درمانی پرازدحام پرهیز کنید
آمار مدیرعامل آتش نشانی مشهد از پنج روز اخیررعایت 70 درصدی فاصله اجتماعی در مطب ها و درمانگاه های مشهد

وقــتــی بـــر اثـــر یـــک حـــادثـــه دســـت دوســتــم 
و  نوشت  عکس  بــرایــش  پزشک  شکست، 
صبح یک روز بارانی به یک درمانگاه رفتیم. 
بــود.  بیماران  نشستن  محل  کوچکی  اتـــاق 
در کنار ورودی این سالن یک خانم منشی 
نشسته بود. صندلی ها در سه ردیف پشت 

سرهم قرار گرفته بود...

افزایش  از  مشهد  آتش نشانی  مدیرعامل 
آتش نشانی  با  تماس های مردمی  چشمگیر 
روز  پنج  در  بـــرق  قطعی  گــفــت:  و  داد  خبر 
اخیر مأموریت های مربوط به رهاسازی افراد 
محبوس شده در آسانسورها را افزایش داده 
است.مسعود ظهوریان در گفت وگو با ایسنا 

اظهار کرد: از ۲۹ اردیبهشت... .......صفحه 3 .......صفحه 4 

امام رضا )ع( ؛ مرکز ثقل هویت مشهد
رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد:

حداکثر کمیسیون دفاتر 
 امالک در قرارداد اجاره
 8۷۰ هزار تومان است

برای دزفول، شهر مقاومت
نوشتن از سرزمینی که سمبل مقاومت و پایمردی است، 
روایت ناتمامی دارد. برای این سرزمین هرچه بخواهی بنویسی 
و روایت کنی کلمه کم می آوری. نمی توان پشت میز نشست 
و از حماسه دالورمردی ها و زنانی که برای حفظ شهرشان، کنار 

مردانشان مردانه تر ایستادند، نوشت.

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

در سالگرد حماسه سوم خرداد
آغاز شد

رکابزنی 
 دوچرخه سواران
 مشهدی تا حرم 

امام خمینی)ره(

بازخوانی اظهارات شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی درباره اینکه هویت مشهد چیست و چه باید باشد؟

.......صفحه 2 

 رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد گفت: کمیسیون 
مشاوران امالک از یک قرارداد اجاره بها، دریافت هفت روز از 
اجاره ماهیانه ای است که در قرارداد ثبت می شود و حداکثر 
با احتساب مالیات ۸۷۰ هزار تومان است.علی مرادزاده در 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: اگر دفتر امالکی بیشتر 
از این مبلغ را از موجر و مستأجر دریافت کند خالف قانون 

عمل کرده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت...

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

کاروان دوچرخه سواران مشهدی حامل پرچم متبرک 
حرم مطهر امام رضــا)ع(، مسیر مشهد تا حرم امام 
خبرگزاری  گـــزارش  می زنند.به  ــاب  رک را  خمینی)ره( 
مشهد  دوچــرخــه ســواری  هیئت  رئیس  صداوسیما، 
رکابزنی  هـــادی  مــهــری،  و رضــا  نــورالــهــی  تقی  گفت: 
دوچــرخــه ســواران از مشهد تا حــرم امــام خمینی)ره( 
و خــاوری، جالل فــوالدی، جواد ویژه، امیر رحیم زاده، 
سهیل تقوی و سعید حسین زاده اعضای این کاروان 
هستند که سوم خــرداد حرکت خود را آغــاز کردند.
 ایرج فخارزاده افزود: اعضای این گروه سابقه چهار تا
۱۱ مرتبه رکابزنی مشهد تا تهران را در کارنامه خود 
دارندمدیرکل پست خراسان رضوی نیز گفت: کاروان 

.......صفحه 4 دوچرخه سواران...

سه شنبه  4 خرداد 1400

   13 شوال 1442  
  25 می2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9536  
ویژه نامه 3915 

یادداشتیادداشت
سرور هادیان
annotation@qudsonline.ir

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
آرایشگران مردانه مشهد  «  

اتحادیه های  بازرسان  انتخابات هیئت مدیره و  نامه اجرایی برگزاری  1 « ماده » 6 « آئین   « به استناد تبصره 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 1399/08/07 کمیسیون نظارت 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
از   ( روز   15 مدت  ظرف  تمایل،  صورت  در  شود  می  دعوت  ذیل،  شرایط  دارندگان  مشهد،  مردانه  آرایشگران 
روز پنجشنبه مورخ 1400/03/06 تا روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20( شخصًا با مدارک ذیل،  ابتدا درسامانه 
نام  ثبت  قسمت   -  ) ها  اتحادیه  الکترونیکی  انتخابات   ( ساران  سامانه   -  )iranianasnaf.ir( اصناف  ایرانیان 
داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، 
اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه  
در  واقع  مشهد،  صنفی  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرایی  هیئت  دبیرخانه  به   ،) فوق  قانونی  مهلت  در   (

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4- اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

- به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 
متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد .

-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور ، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش 

استعفای کارکنان اشاره شده، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

 رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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 مجمع عمومی عادی س��الیانه در س��اعت ده صبح روز پنج ش��نبه  1399/03/20 در محل قانونی شرکت به 
نشانی مشهد ، کیلومتر 15 جاده مشهد – قوچان ، روبروی شهرک صنعتی طوس ، شرکت صنایع بسته بندی 
مشهد  ، تلفن 35420245 برگزار می گردد  . برای  حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور ، بر اساس ماده 99 
قانون تجارت ؛ نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند در وقت اداری روز چهارشنبه 1400/03/19 با در 
دست داشتن اصل برگ سهام ، روزنامه رسمی مبنی بر درج آخرین آگهی تغییرات مدیران و نامه معرفی 
نماینده که به امضاء مدیران قانونی و مهر شرکت  رسیده باشد، برای دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع 

به نشانی مذکور مراجعه نمایند . 
دستور جلسه : )1(استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت )2( بررسی و تصویب حسابهای عملکرد، 
تراز نامه و س��ود زیان س��ال مالی منتهی به 1399/12/30  )3( انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دو س��ال 
آت��ی )4( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای س��ال مالی منتهی ب��ه 1400/12/29 )4( انتخاب روزنامه                         
کثیر االنتشار برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 )5(سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

 
هیئت مدیره

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 شرکت صنعتی قطعه ساز مشهد ) سهامی خاص(

)شماره ثبت 3285 و شناسه ملی 10380191855(
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 ش��هرداری گناباد برابر ماده 4و5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها در نظر دارد اقالم مشروحه 
ذیل را از طریق مزایده کتبی درج شده در سامانه ستاد بفروش برساند. لذا از متقاضیان 

دعوت می شود با مراجعه به سامانه موصوف پیشنهاد خود را ثبت وارائه فرمایید.
1_کابل زمینی روکش دار نو 16+25&3 افشار نژاد خراسان )مسی( 4500مترنقره3قرقره نو
2_سپرده شرکت در مزایده 500,000,000ریال بصورت فیش نقدی واریز به حساب سپرده 
ش��هرداری نزد بان��ک ملی ایران ب��ه ش��ماره 3100007049009یا ضمانت نام��ه کتبی معتبر 

میباشد.
3_محل تحویل کاال به برنده انبار مرکزی شهرداری میباشد.

4_هزینه بارگیری حمل و هزینه درج آگهی و هزینه کارشناس��ی رس��می وبیمه کار و سایر 
هزینه مرتبط بر عهده برنده مزایده میباشد.

5_قیمت پایه فروش هر متر کابل با احتساب 9درصد مالیات بر ارزش افزوده 2485200ریال 
میباشد.

6_مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز برابر تاریخ درج شده 
در سامانه خواهد بود.

7_به پیشنهادات پس  از تاریخ مزایده پیشنهاد مخدوش مشروط وترتیب اثر داده نخواهد شد.

8_شهرداری با در نظر گرفتن صرفه وصالح شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
9_س��پرده ش��رکت کنندگان وبرنده اول تا س��وم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد 
نش��وند س��پرده به ترتیب ضبط خواهد ش��د. برندگان موصوف حق هیچگونه اعتراضی را 

نخواهند داشت.
10_بازدید حضوری از کاال برای کلیه شرکت کنندگان قبل از پیشنهاد بال مانع است.

11_باز گشایی واعالم نتیجه مزایده برابر سامانه ستاد اعالم خواهد شد.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد 

 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
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 موقوفه بارزار به تصدی گری 
اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه 
ترب��ت حیدریه در نظ��ر دارد 
نس��بت به واگ��ذاری به اجاره 
3 ب��اب دکان تج��اری واقع در 
ابتدای بلوار وحدت ) چهارراه 
مزای��ده  طری��ق  از   ) خ��واف 
کتبی اقدام نماید متقاضیان 
کس��ب  جه��ت  توانن��د  م��ی 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
52224060 داخل��ی 17 تماس 

حاصل نمایند . 
اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه 

 آگهی مزایده 
نوبت اول
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 مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
مس��کن بس��یجیان چناران به ش��ماره ثبت 100 در 
ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 در محل 
شهر گلبهار بلوار پیروزی خیابان پیروزی 7 مسجد 
امام حس��ن مجتبی)ع( با رعایت کامل پروتکل های 
بهداش��تی برگزار می ش��ود. از کلیه اعضاء دعوت 
می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
*ضمنًا ب��ه اطالع می رس��اند که به موج��ب ماده 19 
آئین نام��ه نح��وه تش��کیل مجامع عموم��ی: تعداد 
آراء وکالت��ی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر ش��خص 

غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
*افراد متقاضی اعطای وکالت حداکثر تا دو روز قبل 
از مجمع با به همراه داش��تن مدارک شناس��ایی و 
عضویت در شرکت به همراه وکیل یا نماینده خود 
بین ساعات 8 الی 13 به دفتر شرکت تعاونی واقع 
در چناران، بولوار ش��هید خوش��رو جنب دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 4 مراجعه نمایند.
دستورجلسه:

1. اصالح ماده یک اساسنامه مبنی بر تغییر نام شرکت
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 

بسیجیان چناران به شماره ثبت 100
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مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه نوبت 
اول شرکت تعاونی مسکن بسیجیان 
شهرستان چناران به شماره ثبت 100 
در س��اعت 15 روز سه ش��نبه م��ورخ 
1400/3/25 در محل ش��هر گلبهار بلوار پیروزی خیابان پیروزی 7 مس��جد امام حس��ن مجتبی)ع( با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. *ضمنًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه 
تشکیل مجامع عمومی: تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.

*افراد متقاضی اعطای وکالت حداکثر تا دو روز قبل از مجمع با به همراه داش��تن مدارک شناس��ایی و عضویت در 
شرکت به همراه وکیل یا نماینده خود بین ساعات 8 الی 13 به دفتر شرکت تعاونی واقع در چناران، بولوار شهید 

خوشرو جنب دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 مراجعه نمایند.
*کاندیدای س��مت بازرس��ی حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی دعوت مجمع، جهت تحویل مدارک و تکمیل 

اطالعات به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستورجلسه:  1. استماع گزارش هیئت مدیره    2. استماع گزارش بازرس

3. طرح و تصویب ترازنامه صورت های مالی سال 1398 و 1399      
4. تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

5. انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل
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هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت 
تعاونی مسکن بسیجیان چناران به شماره ثبت 100

اداره کل آم�وزش و پ�رورش خراس�ان رض�وی  در نظر دارد امور خدمات پش�تیبانی نیروی انس�انی مراکز 
آموزش�ی ، رفاهی ، درمانی ، اردوگاهها و اس�تخرهای خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به ش�ماره  2000005865000005با برگزاری مناقصه عمومی  به ش�رکت های واجد صالحیت به ش�رح زیر 

واگذار نماید . 
کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس�ناد، ارایه پیش�نهاد مناقصه گران  و گشایش پاکت ها از طریق سامانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دولت )س�تاد( www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د . الزم اس�ت مناقص�ه گران در 
ص�ورت عدم عضویت قبلی در س�امانه مراحل ثبت نام در س�امانه و دریافت گواه�ی امضای الکترونیکی را 
جهت ش�رکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و 

همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  از روز یکشنبه مورخ  1400/03/02  خواهد بود .

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 روز  پنج شنبه مورخ 1400/03/06 خواهد بود .
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه : تا ساعت  13 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 خواهد 

بود .
4- آخرین مهلت تحویل پاکت تضمین : تا ساعت  14 روز دوشنبه مورخ  1400/03/17  خواهد بود .

5- تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت   10 صبح روز سه شنبه  1400/03/18 خواهد بود .
6- نشانی جهت ارسال پاکت تضمین  : مشهد ، خیابان امام خمینی)ره( ، ایستگاه سراب ، اداره کل آموزش 

و پرورش خراسان رضوی، ساختمان شهید باهنر، اداره پشتیبانی ، امور قراردادها و تعهدات .
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  2/073/841/173  ریال  ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه و قابل 

تمدید تا شش ماه .
8-اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراح�ل عضوی�ت در س�امانه : تلف�ن مرک�ز راهب�ری و 

پش�تیبانی41934- 021 و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-21. می باش�د.
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

     اداره امور رفاهی و پشتیبانی

آگهی  مناقصه عمومی امورخدمات پشتیبانی 
مراکز آموزشی ، رفاهی ، درمانی ، اردوگاه ها و استخرها
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نخستین دفتر هنر مردمی حوزه 
هنری در بشرویه افتتاح شد 

بشرویه: در آستانه حماسه سوم خرداد ماه با حضور 
دکتر وحید یامین پور؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ و 
هنر اسالمی حوزه هنری کشور، میثم مرادی؛ معاون 
راهبری استان ها، محمد قاسمی پور؛ مدیر فرهنگ و 
مطالعات پایداری امور استان های حوزه هنری کشور، 
مسئوالن استانی و شهرستانی، امام جمعه، فعاالن 
فرهنگی، هنری و اجتماعی بشرویه نخستین دفتر 
هنر مردمی حوزه هنری انقالب اسالمی کشور در 

شهرستان بشرویه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما در این مراسم حجت االسالم 
جمعه  امـــام  معلمی،  سیدمحمد  والمسلمین 
از  قدردانی  و  و تشکر  بشرویه ضمن خیرمقدم 
حضور مسئوالن فرهنگی کشور اظهار کرد: حجم 

کار فرهنگی در این شهر بی سابقه است.
وی افزود: در این شهرستان حدود 20 گروه فرهنگی، 
با توجه به نبود  پزشکی و عمرانی وجــود دارد که 
توانستند  توانایی های خودشان  به  اتکا  و  امکانات 
در سطح استان و بعضاً در سطح کشور بدرخشند 
و این یک دستاورد بزرگ است . امام جمعه بشرویه 
بر  و  گــروه هــای هنری شد  به  ــژه  وی خواستار توجه 

حمایت مستمر از آنان تأکید کرد. 
در ادامـــه ایــن مــراســم دکــتــر یــامــیــن پــور، رئیس 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی کشور گفت: 

هنر برای ماندگاری تعالیم حق است.
ماندگاری  ــرای  ب هنر  ــان  زب از  ــزود:  افـ یامین پور 
تعالیم حق باید استفاده کرد، هنرمندان از این 
آینده  به  را نسبت  و تخیل مردم  نظر که قلب 
آیــنــده  کشور  و ســازنــدگــان  مــی ســازنــد، معلمان 
مفاهیم  دشــوارتــریــن  مــی تــوان  هنر  بــا  هستند. 
نــژاد و قوم  را آمــوزش داد، هنر زبانی است که 
نمی شناسد و مخاطب آن بشریت و انسانیت 
اثــر فاخر  از دو  مــراســم  ایــن  اســت. در حاشیه 
مستند »نسترن خسروی زندگی« و »نماهنگ 

خروش« رونمایی شد.

خبرخبر

2
شماره پیامک: 300072305  

@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

خبرخبر
آمار مدیرعامل آتش نشانی مشهد از پنج روز اخیر

به دلیل قطع برق 181 محبوسی 
آسانسور داشته ایم

چشمگیر  افزایش  از  مشهد  آتش نشانی  مدیرعامل 
تماس های مردمی با آتش نشانی خبر داد و گفت: قطعی 
برق در پنج روز اخیر مأموریت های مربوط به رهاسازی 
افراد محبوس شده در آسانسورها را افزایش داده است.

کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  ظهوریان  مسعود 
 از 2۹ اردیبهشت تا شامگاه دوم خردادماه بیش از 
۱0 هزار و ۸۱۸ تماس با سامانه ۱2۵ این سازمان برقرار 
شده که در این مدت ۵۸2 عملیات اطفای حریق و 
ایستگاه های  آتش نشان های  توسط  نجات  و  امــداد 
 پــنــجــاه و ســه گــانــه شــهــر مــشــهــد انـــجـــام شـــده  که 
۱۸۱ عملیات مربوط به نجات افراد محبوس شده در 
داخل آسانسورها به دلیل قطع برق در مشهد بوده 
 است و خوشبختانه تاکنون همه این حوادث ختم به 

خیر شده و حادثه ناگواری نداشته ایم.
ــه بــرق  ــه ایــنــکــه در مــحــلــه هــایــی ک ــا اشــــاره ب وی ب
قطع مــی شــود شــاهــد افــزایــش قــابــل تــوجــه حجم 
شهروندان  به  گفت:  هستیم،  مردمی  تماس های 
توصیه می شود هنگام محبوس شدن در آسانسور 
در  نباشند.  آسانسور  سقوط  و  هوا  کمبود  نگران 
بــا فشار  یــا  بــا مدیر ساختمان  ابــتــدا  ایــن شــرایــط 
دادن دکمه هشدار از افرادی که در محل هستند 
نتوانستند  آن ها هم  اگر  و  کنند  درخواست کمک 
و  گرفته  تماس   ۱2۵ شماره  با  دهند،  انجام  کــاری 
رســیــدن  منتظر  مــحــل  دقــیــق  آدرس  ــه  ــ ارائ ضــمــن 

نیروهای امدادی باشند.
ــر عــامــل آتـــش نــشــانــی مــشــهــد در خــصــوص  مــدی
در  به محبوس شــدن  مربوط  حــوادث  از  پیشگیری 
آسانسور بیان کرد: آسانسورها باید مجهز به سیستم 
برق اضطراری باشند که اگر افراد با قطعی جریان برق 
و  بــرق اضــطــراری عمل کند  مواجه شدند، سیستم 
آسانسور را در اولین طبقه فرود بیاورد و در را باز کند 

تا فرد از آسانسور خارج شود.

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی:  در شهـردر شهـر
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است.  جریان  در  هم  شهرها  شورای  انتخابات  ریاست جمهوری،  انتخابات  با  همزمان  و  است  داغ  انتخابات  بازار  روزها  این  ذالکی:  هادی 
مشهد آن گونه که از نام آن پیداست پیوند غیرقابل انکاری با زیارت و هویت خود دارد. بسیاری از کارشناسان این گونه می پندارند که اعضای 

شورای شهر باید به هویت مشهد نگاه ویژه ای داشته باشند. 
نگاه به هویت از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که بدانید دیدگاه های مختلفی در پی جا انداختن هویت های غیرزیارتی برای مشهد هستند؛ 
دوگانه سازی های »مشهد ملی - مشهد اسالمی« یا »مشهد گردشگری - مشهد زیارتی« جزو اندک حرکت هایی است که زده شده تا هویت 

مشهد دارای دوگانه سازی ها و در نهایت تغییر آرام هویت زیارتی شود.
انتخابات  درگاه  در  مشهدی ها  ایستادن  دانست.  سیاست گذاری  الیه  در  بحث  چالشی ترین  می توان  را  آن  به  نگاه  نوع  و  مشهد«  »هویت 
شورای شهر باید بهانه ای برای رجوع به مباحث هویتی باشد؛ موضوعی که استادان و نخبگان متعددی پیش از این بر ضرورت حراست از 

آن صحه گذاشته اند. 
در ادامه بخشی از اظهارات شخصیت های سیاسی و دانشگاهی درباره »هویت مشهد«  را می خوانید که در بازه زمانی مختلف بیان شده 

است. هویت مشهد چیست و چه باید باشد؟

ــنــده ولــی فــقــیــه در  ــمــای  آیـــت الـــلـــه عــلــم الــهــدی،ن
خراسان رضوی و امام  جمعه مشهد

هویت امــام رضــا)ع( را نباید در شهر به هم زد 
و باید از ساخت وسازهایی که قرار است هویت 

شهر را خراب کنند، جلوگیری کرد. 
دغدغه امروز موضوع آبادی و پارک های آنچنانی 
و خیابان های کذایی نیست بلکه دغدغه اصلی 

این است که این شهر امروز هویت امام رضا)ع( را از دست می دهد. 
وقتی هتل چندستاره در کنار حرم ساخته می شود دیگر نمی توان جلو برخی 
موضوع ها را گرفت. با توسعه مراکز تجاری و تفریحی کم کم هویت مذهبی 

شهر را از دست می دهیم. 
مشهد مقدس به جزیره کیشی تبدیل می شود که وسط آن یک گنبد طال 
وجود دارد. با ساخت و سازهایی که در اطراف حرم صورت می گیرد، این 
شهر در حال از دست دادن هویت معنوی و زیارتی خود است. ما با توسعه 
شهر مخالفتی نداریم، اما این توسعه باید در شکلی صورت گیرد که با 
قداست حرم مطهر منافاتی نداشته باشد. مشهد به عنوان قبله شیعیان 
جهان و مورد توجه ارادتمندان اهل البیت )ع( در جهان مطرح است، اینجا 
شهر امام رضا)ع( است. نخستین کسی که در این شهر حق دارد، حضرت 
اقــدام دیگر، سرمایه گذاری و فعالیت تجاری در  رضــا)ع( اســت. هر گونه 

حاشیه این موضوع  قرار دارد.

مهدی حجت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
ایرانی  زندگی  سبک  مسئله  بر  رهبری  اینکه 
مهم  مسئله   یک  می کنند،  تأکید  اسالمی  و 
بــایــد  ــت. ایـــن ســبــک زنـــدگـــی را از کــجــا  اســ
تخریب ها  این  همه   بنابراین  کرد؟  الگوبرداری 
رهبری  نظر  برخالف  حــرم[  اطــراف  بافت  ]در 
معماری  بر حفظ   ایشان  تأکید  اســت، چون 
زندگی  شیوه  از  درستی  درک  بخواهیم  ما  اگر  اســت.  اسالمی  ایرانی- 
بومی و تکیه بر فهم شعار نه شرقی - نه غربی داشته باشیم و بر آن 
مادی،  فرهنگی  میراث  داشته های  از  دقت  به  باید  کنیم،  عمل  شیوه 
معنوی و طبیعی خود دفاع، حفاظت و حراست کنیم تا بتوانیم معارف 
آن ها را بیرون بکشیم، بفهمیم و نسبت به آن آگاهی پیدا کنیم و به 

دیگران بشناسانیم.
تنها این ریشه است که هویت ملی کشورها را حفظ می کند و تنها راه 
نجات ما هم آن است که سر ریشه خودمان سبز شویم. برای این سبز 
شدن باید بسیار با ظرافت از این درخت که از فرهنگ، تاریخ ، تمدن، 
می کند  تغذیه  ما  اسالمی  و  ایرانی  معنوی  و  طبیعی  فرهنگی-  میراث 

مراقبت کنیم و گرنه در گزند حوادث بیرونی و درونی از پای درمی آییم.

عباس کاظمی،عضو علمی پژوهشکده مطالعات 
ــرای  ــت دک عـــلـــوم،  وزارت  اجــتــمــاعــی  فــرهــنــگــی 

جامعه شناسی
اقتصاد  و  جدید  سیاسی  اقتصاد  مشهد  در 
سیاسی زیــارت در رقابت با هم  قرار گرفته اند. 
در اقتصاد زیــارت  چشمان زائــر، حرم و ضریح 
را طواف می کند و آن تجربه معنوی و مذهبی را 
ایجاد می کند؛ اما مال های جدید چشمان خریدار را طالب اند نه چشمان 
زائر. این چشم ها هم در اینجا دارای تفاوت می شود. امروز این مال ها و برج ها 
چشم های زائر را کم رمق می کنند و چشمان خریدار را تشویق می کنند. 
مشهد از تنش شکل گیری دو نوع اقتصاد سیاسی رنج می برد. یکی حول 
زیارت و دیگری حول خرید و تفریح. چیزی که امروزه در مشهد می بینیم 
بی قراری روح قدسی است در برابر روح عرفی که در شهر مشهد در حال 
گسترش است. روح عرفی، بی قرار نیست و مشکلی هم ندارد که مشهد 
امام رضا داشته باشد، اما روح قدسی بی قرار است که مشهد مگامال های 
بزرگ داشته باشد. این تقابل در چالش میان مصرف زیارت و زیارِت مصرف 
برجسته است و این تنشی است که در یکی، دو دهه آینده تنش اصلی 

مشهد خواهد بود.

علمیه  مــدرســه  مدیر  نظافت،  حــجــت االســام 
حضرت مهدی)عج( و استاد حوزه و دانشگاه

اطــراف حرم  بافت  پیشین  ]طــرح  در طرح  ما 
رضوی[ مردم و ساکنان بافت را کوچ داده ایم 
کنار  در  را  مختلف  فرهنگ های  با  افــرادی  و 
و  این موضوع ضدامنیتی  قرار می دهیم.  هم 
دیگر  ما  که  این جهت  از  است  ضدفرهنگی 
آن کنترل الزم و نظارت عمومی را بر محدوده و بافت نخواهیم داشت. 
فرهنگ  می خواهیم  که  است  این  از  غیر  چیست؟  زیــارت  از  منظور 
رضوی را منتقل کنیم؟ با خواندن زیارت نامه که فرهنگ زیارت منتقل 
زیارت زمانی احصا و تحقق می یابد  نمی شود. تحقق حقیقی مفهوم 
فرهنگ  از  بــرخــوردار  خــود،  حضور  به واسطه  مــجــاوران  و  ساکنان  که 

رضوی باشند. 
زیارت برای ایجاد یک سبک زندگی است و زائر به واسطه این سبک 
و  دریافت  را  پیام جدید  است،  زیارت  مفهوم  از  برخاسته  که  زندگی 
نیست  قرار  را طی می کند؛بنابراین  زندگی خود  آن مسیر  به  توجه  با 
زیارت تنها در حرم باشد بلکه قرار است در زندگی زائر جریان یابد. 

این پیام را انسان به انسان منتقل می کند.

پیروز حناچی،معاون سابق 
ــر و دبــیــر شــورای عــالــی  وزیـ

معماری و شهرسازی
شهری  هــویــت  متأسفانه 
مشهد  تــاریــخــی  ــار  ــ آثـ و 
بــه خــوبــی حــفــظ نــشــده و 
مزیت های شهر مشهد به 
فرصت تبدیل نشده اند و از آن ها به خوبی استفاده 
جهان  کانون  عنوان  به  مقدس  مشهد  نــکــرده ایــم. 
رنج  دچار  مناسب  عدم برنامه ریزی  دلیل  به  اسالم 
و آسیب شده است. مشهد به عنوان مرکز جهان 
اسالم از مسائل کالن که ناشی از بی برنامگی است 
به  باید  اشتباه  تکرار  از  پرهیز  بــرای  و  می برد   رنج 
توأم  عقل جمعی  و  خرد  با  که  کنیم  عمل  گونه ای 

باشد. 
اطــراف  وســازهــای  ســاخــت  گذشته  بــه  نگاهی  بــا 
حرم مطهر به نسبت نگینی که در وسط آن  قرار 
متن  بــه  حاشیه  انــداخــتــن  ســایــه  نسبت  دارد،  
و  ــدارد  ن رضــوی  کرامت  با  ایــن سنخیتی  و  اســت 
انتقاد  قابل  این ها  و  دید  را عقالنی  آن  نمی توان  

است.

حـــــــــــجـــــــــــت االســـــــــــام و 
علیرضا  دکتر  المسلمین 
پـــیـــروزمـــنـــد،قـــائـــم مـــقـــام 

فرهنگستان علوم اسامی
ــایــد  ب زیــــارتــــی  شـــهـــر  در 
همه  به  شهروندان  تمام 
ــور در  ــضـ ــائـــات حـ ــتـــضـ اقـ
هویت  زیــارتــی  شهر  باشند.  پایبند  امــام  محضر 
امام  حضور  احساس  و  والیــت  جریان  از  را  خــود 
ــه شــهــر با  اخـــذ مــی کــنــد، ایـــن بـــدان مــعــنــاســت ک
جریان والیت امام در جای جای آن هویت می یابد 
و  بر محور محالت  باید  و شناخته می شود. شهر 
از  را  محله ای  هویت  اگــر  و  بگیرد  شکل  مساجد 
بین ببریم چنان که در شهرسازی مدرن از بین رفته 

است، هویت شهر تضعیف می شود. 
در شهر زیــارتــی هــر یــک از شــهــرونــدان خــادمــان 
خــانــه اش  کــه  شــهــرونــدی  و  ــا)ع( هستند  ــام رضـ امـ
ــن و  ــری ــرت ــارگ ــث بـــه حـــرم نـــزدیـــک تـــر اســـت بــایــد ای
خادم  ترین فرد به زائران امام رضا)ع( باشد نه اینکه 

سودجوترین آن ها.

سید محمد بهشتی،رئیس 
فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 

کشور
مــعــاصــر  در  ــه  ــأســفــان مــت
اسالمی   شــهــرهــای  کـــردن 
ناتوان بودیم و به مدرنیزم 
رجــــوع  کـــردیـــم. مـــا بــایــد 
زیارت  مفهوم  قامت   به  لباسی  شهرمشهد  برای 

بدوزیم. 
برای  را  وهابی  شهرسازانه  شیوه  نظری  لحاظ  به 
زیارِت اماممان در پیش گرفته ایم. پس دریغ نداریم 
و  و  ساخت  زیــارت  بر  سوداگری  دادنِ  اولویت  از 
که  می کند  مــخــدوش  را  حــرم  حریم  کــه  سازهایی 
شدن  بالفعل  ظرفیت های  آنکه  وجــود  بــا  امـــروزه 
الگوی پیشینیان بیش از هر زمان دیگر مهیاست، 
زیارتی  تمام شهرهای  در  بلکه  در مشهد  فقط  نه 
و حرم های مقدس، در عمل رفتار استکباری از ما 

سر زده است.

ساشا دینا عبدالعزیز،استاد 
مطالعات مذهبی دانشگاه 

ویرجینیای آمریکا
رضوی  مطهر  ترکیب حرم 
با برج های سبک غربی که 
فراگرفته اند،  را  آن  اطــراف 
نــاهــمــگــون  بــی تــنــاســب و  
ــه خــصــوصــیــات و  اســــت. مــشــهــد شــهــری اســـت ک
ساختار یک شهر مدرن و پیشرفته را دارد و همه 
آن  در  مدرنیته  زندگی  یک  تجهیزات  و  تسهیالت 
با فرهنگ  این فضا مردم  اما در  فراهم شده است 
ــود فــاصــلــه گــرفــتــه انــد. ضعف  اصــیــل و ســنــت خـ
اخالقیات، قانون شکنی، نبود نظم در شهر، معماری 
بین  طبقاتی  فاصله  و  مــردم  فرهنگ  با  نامتناسب 
وجود  با  که  مشهد  برازنده  شهری،  جامعه  اقشار 
پایتخت معنوی جهان  حرم مطهر رضوی می تواند 
اسالم باشد، نیست. مسلمانان معتقدند معنویت 
با اخالقیات درهم تنیده است؛بنابراین نیاز معنوی 
فرد در یک شهر مقدس با وجود حرم مطهر رضوی 
بــارگــاه امــام  و رعــایــت اخالقیات از ســوی مــجــاوران 

هشتم )ع( باید تأمین شود.

نعمت الله فاضلی،مردم نگار و 
عضو هیئت علمی دانشگاه

مركز ثقل شهر مشهد همان 
حرم امام رضا)ع( است. بدون 
ــا)ع( و حرم  ــ وجـــود امـــام رضـ
ايــشــان قــطــعــاً شــهــر مشهد 
را نداشت.  سرنوشت كنونی 
اين زيارتگاه بــزرگ كه جزو بزرگ ترين اماكن فرهنگی و 
زيارتگاه های جهان است نه تنها از نظر نقشی كه در شكل 
دادن به شهر مشهد دارد حائز اهميت است بلكه مهم تر 
از آن اين است كه اين مكان مركز تجميع و تراكم  بخش 
عظيمی از تجربه های خالقه، ارزش هــای فرهنگی و تبلور 
مجموعه وسيعی از ابداعات و نوآوری ها و ابعاد تجربه 

زيبايی شناختی مردم ايران است.
ــرای مــن جــای شگفتی بــود در شــرايــطــی كــه بهترين  بـ
و  انــقــالب[  از  ]پــس  را در اختيار داريــم  فناوری های روز 
بيشترين منابع مالی در اختيار ما بوده است، در شرايطی 
كه هزاران دانش آموخته هنر معماری و صنعت را تربيت 

كرده ايم و در شرايطی كه ذيل حاكميت و گفتمان دينی كه 
جامعه ايران و شهر مشهد را مديريت می كند، چگونه ما 
نتوانسته ايم تبلوری از خالقيت، نوآوری و هنر را در مشهد 

به نمايش بگذاريم.
واقعاً  اينكه  به شرط  قبول است  قابل  مشهد مدرن 
ــای  ارزش هـ و  هنرها  از  تلفيقی  يعنی  بــاشــد،  مـــدرن 
عــالوه  بــه  مــا  ســنــت هــای  و  ميراث فرهنگی  فرهنگی 
فناوری علم و اقتضائات امروز، چيزی كه بتوان گفت 
در مشهد نوعی »مدرنيته ايرانی« تبلور يافته است 
كه  بی هويت  فضای  يک  يا  كوركورانه  تقليد  يک  نه 
»تهی بودگی« را فرياد می زند. ما شايد بتوانيم درباره 
جديد  ســرمــايــه گــذاری هــای  بــا  ساختمان ها  و  بناها 
بخشی از ارزش هــای از دست رفته را احيا كنيم، اما 
درباره از بين رفتن فضاهای اجتماعی و تاريخی يعنی 
با كوچ كــردن ساكنان بومی و از بين بــردن آيين ها و 
رسوم محلی ديگر نمی توان به آن ارزش ها بازگشت، 
ديگر نمی توان آن »كيفيت ويژه«، سرزندگی و نشاط 

فرهنگی و حال و هوای محله را احيا كرد.

هویت امام رضا)ع( را نباید در شهر به هم زد

منظور از زیارت چیست؟رقابت  اقتصاد سیاسی جدید و اقتصاد سیاسی زیارتضرورت حفظ میراث فرهنگی مادی و معنوی

لباسی بر قامت  مفهوم زیارت

مردم  ازسنت خود فاصله گرفته اند

مركز ثقل شهر مشهد حرم امام رضا)ع( است

عکس : وحید بیات/ قدس

بازخوانی اظهارات شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی درباره اینکه هویت مشهد چیست و چه باید باشد؟

امام رضا )ع(؛ مركز ثقل هویت مشهد

هویت شهری مشهد حفظ  نشده است

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ط
/9
91
21
20

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

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

ط
/1
40
17
80

باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

تک، خاور، نیسان
تخفیف ویژه مستاجران و 
ارگانهای دولتی  »حافظی«

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
81
37
50

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت
لکه گیری حتی یک متر

09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/9
90
18
53

عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی

سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525
زیرک3882616409155520736

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

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

پ
/9
90
33
14

ج
/1
40
16
03

ط
/9
90
08
41

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 

هیات 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 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور مورد رس��یدگی 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 5  پالک 3 اصلی الف( 1047 فرعی جایگزین 58 و 76 فرعی باقیمانده آقای علی بیات فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 96/11 مترمربع واقع در اراضی گذر ده جیلوگر خریداری از مالک رس��می خانم طلعت باغنوی برابر رای ش��ماره 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 هیات 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.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/03/19   آ-1401788

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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به تعدادی زیگزاگ دوز 
و چرخکار خانم و آقا و 
تعدادی بردست خانم 
و آقا و کارگاه بیرون 

بر جهت کار در تولیدی 
تریکو نیازمندیم

09151026986
09151008600
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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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
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مجتبی رک

 دفتر مشــاور امالک به شماره عضویت 4558
 بــه نشــانی:  جــاده ســیمان -همــت آبــاد-
کوچه امــام خمینی-پــالک 71-امــالک عدالت

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت 
در ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود 
از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151210978
/حروابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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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 

شهر زیارتی و جریان والیت



خبرخبر

خبرخبر

برای دزفول، شهر مقاومت
پایمردی  و  مقاومت  سمبل  که  سرزمینی  از  نوشتن 
است، روایت ناتمامی دارد. برای این سرزمین هرچه 
مــی آوری.  کم  کلمه  کنی  ــت  روای و  بنویسی  بخواهی 
نمی توان پشت میز نشست و از حماسه دالورمردی ها 
مردانشان  کنار  شــهــرشــان،  بـــرای حفظ  کــه  زنــانــی  و 

مردانه تر ایستادند، نوشت.
به خوزستان که بروی و پا بر رمل های داغ بگذاری آن 
زمان معنای دفاع را بهتر می فهمی. آنجاست که یک 
درد ابدی در جانت همراه می شود. انگار یک تکه از 
بدنت را جا گذاشته ای؛ هر زمان هر واژه ای را می بینی 
یا می شنوی که برایت، یادآور آن سرزمین می شود؛ با 
واژه هایی چون روزهای انتظار، موشکباران، شهادت های 
دسته جمعی خانواده ها، گذراندن روزها و شب ها در 
پناهگاه های زیرزمینی، تحمل نیروهای بیگانه در یک 
قدمی و... دلت می لرزد و دیگر از کنار همه اشک ها و 

دل های منتظر بی تفاوت نمی توانی بگذری.
رفیه،  اهــواز، حمیدیه، دهالویه، طالییه،  مناطق  باید 
هــورالــهــویــزه،  و  هــویــزه  بــردیــه،  شــادگــان، سوسنگرد، 
ببینی  را هر طور شده  آبــادان  و  دارخوین، خرمشهر 
تا معنای سرزمینی با نخل های فــراوان را درک کنی. 
نخل هایی که سال ها پیش سربریده شدند و سوختند.
بــاران ترکش و خمپاره و خون بارید،  همان زمــان که 
همان زمان که همه جا تاریک شد، همان زمان که بوی 
بــاروت و خون پیچید. همان زمــان که دل مردمانش 
بـــرای همیشه  نخلستان  مــیــان  ــوی عشق  ب و  لــرزیــد 

جاودان ماند.
حاال 39 سال از آزادی خرمشهر قهرمان و دزفول که 
می خواهد  دلم  حاال  می گذرد.  اســت،  مقاومت  مهد 
از بضاعت های کشاورزی و دامداری و لوله های نفت 
از آن همه  و جذابیت های گردشگری آن هم بگویم. 
داشته ها که گاه مسئوالن بی تفاوت از آن می گذرند. 
ابد  تا  قدیمی شهر  بافت  دیــوار  و  در  بر  گلوله ها  اثر 
و  و هر شهری  در هر جایگاهی  ما  بدهکاری  ــادآور  ی

دیاری به این مردمان است.
که  دیـــدم  پهناور  خطه  آن  در  را  بسیاری  زنـــان  مــن 
طناب بافی،  حصیربافی،  کــشــاورزی،  دامــــداری،  در 
بسته بندی خرما و... کمک خرج و گاه مخارج خانواده 
با آن هاست. بانوانی که به دلیل نبود کار و حرفه برای 
مادرانه  و هم  کنند  کار  مردانه  مــردان، مجبورند هم 

زندگی را بگردانند.
هنوز  کشورم  مــردمــان جنوب  در خطه  مــی دانــم  من 
بسیاری ندیده ها و آیین ها و باورها وجود دارد، اما همه 
مهربانی ها، میهمان نوازی ها و صبوریشان را دیده ام و 
غم هایشان و کم توقعی شان را باور دارم و خوب می دانم 
حرمت همه این صبوری ها را باید پاس داشت، زیرا 
تا ابد مدیون مقاومت مردمان خرمشهر و دزفول و...
خواهیم بود چراکه آرامش شهرهای ایران مدیون همان 

مقاومت هاست اما ما برای آن ها چه کرده ایم؟! 

 ثبت آب انبار حسینیه داروغه 
در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
از ثبت آب انــبــار حسینیه داروغــه  خــراســان رضــوی 

مشهد در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.
این آب انبار  بنای  ایرنا گفت:  به  ابوالفضل مکرمی فر 
حدود 9۰  تا ۱۰۰ سال پیش و در زمان اواخر قاجاریه و 

اوایل پهلوی اول ساخته شده است.
وی افزود: این بنا اکنون در مرکز شهر و در کوچه سیابان، 
میدان  و  صفوی  نــواب  خیابان  )بین  مسگران  راسته 
طبرسی( در شمال شرقی حرم مطهر امام رضا )ع( قرار 

دارد.
و صنایع  دستی  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
خراسان رضوی ادامه داد: این بنا در حدود سال  ۱۲9۰ 
توسط مسگرانی که در همان راسته مشغول کار بودند 

ساخته و وقف شده است.
وی گفت: این آب انبار تا حــدود ۲۵ سال پیش فعال 
بوده و اکنون به دستور اداره بهداشت بسته شده است.

افتتاح نخستین پروژه آبرسانی در 
صالح آباد به همت یک خیر نیکوکار

نیکوکار  خیر  مالی  مساعدت  و  همت  بــا  صاحبی: 
حاج اکبر ابراهیمی نخستین پروژه آبرسانی در روستای 
مرکزی  بخش  در  یعقوبخانی  کــاریــزک  خــانــواری   ۷۰

شهرستان صالح آباد به بهره برداری رسید. 
با  صــالــح آبــاد  فــاضــالب شهرستان  و  آب  امـــور  مدیر 
بیان این مطلب گفت: عملیات اجرایی این پــروژه با 
هزینه ای بیش از یک میلیارد ریال در کمترین زمان 

ممکن )۲۰ روز( تکمیل و به بهره برداری رسید.
آبرسانی  طــرح  ایــن  در خصوص  ندائی فر  حبیب هللا 
افزود: مشکل چند روستای دیگر هم که از بی آبی و 
کم آبی در شهرستان صالح آباد رنج می برند توسط این 

خیر نیکوکار به زودی حل خواهد شد.

در سالگرد حماسه سوم خرداد آغاز شد

 رکابزنی دوچرخه سواران مشهدی
 تا حرم امام خمینی)ره(

کاروان دوچرخه سواران مشهدی حامل پرچم متبرک 
حرم مطهر امام رضــا)ع(، مسیر مشهد تا حرم امام 

خمینی)ره( را رکاب می زنند.
ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، رئــیــس هیئت  ــ ــه گ ب
رضا  نــورالــهــی،  تقی  گفت:  مشهد  دوچــرخــه ســواری 
تا  از مشهد  دوچــرخــه ســواران  رکابزنی  هــادی  مهری، 
حرم امام خمینی)ره( و خــاوری، جالل فــوالدی، جواد 
ویژه، امیر رحیم زاده، سهیل تقوی و سعید حسین زاده 
اعضای این کاروان هستند که سوم خرداد حرکت خود 

را آغاز کردند.
ایرج فخارزاده افزود: اعضای این گروه سابقه چهار تا۱۱ 
مرتبه رکابزنی مشهد تا تهران را در کارنامه خود دارند.
ــان رضــــــوی نـــیـــز گــفــت:  ــ ــراسـ ــ ــل پـــســـت خـ ــرکـ ــدیـ مـ
کـــــاروان دوچـــرخـــه ســـواران مــشــهــدی شــامــل ۶ نفر 
از  نــفــر  دو  و  کـــل  اداره  ــــن  ای ــواران  ــه ســ ــرخــ دوچــ از 
دوچرخه سواران هیئت دوچرخه سواری استان هستند 

که عازم حرم امام خمینی)ره( می شوند.
سیداحمد موسوی با بیان اینکه این حرکت به مناسبت 
گرامیداشت سوم خــرداد از ســال۷3 هر ساله توسط 
ورزشکاران این اداره کل انجام می شود، افزود: امسال 
را  و ۲۷۰کیلومتری  هزار  مسافت  دوچرخه سواران  هم 
طی ۱۰روز در مسیر مشهد، بجنورد، گرگان، مازندران، 

چالوس، البرز و تهران رکاب خواهند زد.

 قطعی برق در برخی نقاط مشهد
 از 1/5ساعت گذشت

اعــالم  ــاوجــود  ب نــقــاط مشهد  بــرخــی  بــرق در  قطعی 
شرکت توزیع برق این شهر مبنی بر سهم ۱/۵ساعته 
قطعی ها برای هر مشترک، اما در برخی نقاط به چهار 

ساعت رسیده است.
به گزارش ایرنا، برخی شهروندان مشهدی از افزایش 
مدت زمــان قطعی برق گالیه داشتند و آن را خالف 
توزیع  از سوی شرکت  اعــالم شده  زمان بندی  برنامه 

نیروی برق مشهد عنوان کردند.
مــعــاون بــهــره بــرداری و نگهداشت تــوزیــع نــیــروی برق 
مشهد هم در پاسخ به این گالیه مبنی بر علت بروز این 
مشکل در خاموشی ها گفت: جدول تنظیم شده برای 
خاموشی های ۷۵ تا حداکثر 9۰ دقیقه برای مشترکین 
در نقاط مختلف شهر دچــار به هم ریختگی شــده و 
مشترکی که قرار بوده ساعت ۱۰ دچار خاموشی شود، 
مدت زمان خاموشی تغییر کرده یا طوالنی شده است.

عباس آذری افزود: این مسئله موجب افزایش مدت 
زمان قطعی برق برای برخی شهروندان شده است که 

در حال ساماندهی این وضعیت هستیم.

قدردانی از جانبازان فتح خرمشهر 
در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران

در چهارمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران همزمان با 
سالروز آزادسازی خرمشهر، از جانبازان فتح این حماسه 

بزرگ در بنیاد شهید خراسان رضوی قدردانی شد.
به گزارش قدس، این مراسم به صورت ویدئوکنفرانسی 
و به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. همچنین 
و  جانبازان  معظم  خانواده  حضور  با  مراسم  این  در 

شهدا، از موزه آثار و اسناد شهدا رونمایی شد.
مرکز  شهید  بنیاد  محل  در  کــه  نمایشگاه  ــن  ای در 
خراسان رضوی برپاست، یک میلیون و ۶۰۰هــزار اثر 
از شهدای استان نگهداری می شود که دیروز ۲۲۴ اثر 
شامل ادوات جنگی، البسه، کتاب، مدال های ورزشی 

و... در معرض دید عموم قرار گرفت.
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از حضور در مراکز درمانی پرازدحام پرهیز کنید
حادثه  یک  اثــر  بر  وقتی  قمری:  مهدیه 
دست دوستم شکست، پزشک برایش 
عکس نوشت و صبح یک روز بارانی به 
یک درمانگاه رفتیم. اتاق کوچکی محل 
نشستن بیماران بود. در کنار ورودی این 
بــود.  نشسته  منشی  خانم  یــک  سالن 
سرهم  پشت  ردیــف  سه  در  صندلی ها 
یکی  صندلی  دو  هــر  ــود،  بـ گرفته  ــرار  قـ
امــا چون  داشــت،  قرمز  عالمت ضربدر 
کنار هم  بــود، همه  زیــاد  بیماران  تعداد 
نشسته بودند و در این شرایط کرونایی 
فاصله اجتماعی رعایت نشده بود. وقتی 
بــا تــعــداد زیــاد بــیــمــاران مــواجــه شدیم، 
ابتال  از  جلوگیری  بــرای  گرفتیم  تصمیم 
برویم،  به یک مرکز خصوصی  به کرونا 
در  سی تی اسکن  مرکز  یک  به  بنابراین 
خیابان  بــه  منتهی  کــه  ــارف  عـ خــیــابــان 
پــرســتــار احــمــدآبــاد مــی شــد، رفــتــیــم. به 
ورودی این مرکز که رسیدیم یک سالن 
بخشی  کــه  می شد  ــده  دی ــزرگ  ب تقریباً 
و  قــرار داشــت  از آن پذیرش و صندوق 
بخش دیگر آن صندلی هایی که پشت 
بود.  قــرار گرفته  ردیــف  سرهم در چهار 
یکی  به شکل  روی صندلی ها  نیز  آنجا 
ــده  ــدر قــرمــز دی در مــیــان عــالمــت ضــرب
بود  صبح   ۱۰ ساعت  اینکه  با  می شد، 
اما تعداد مراجعه کنندگان زیاد و بازهم 
رعایت  بیماران  توسط  اجتماعی  فاصله 

نشده بود.
با وجود این شرایط عکس دست باالخره 
گرفته شد، اما نتیجه آن عصر همان روز 
آماده می شد، از آنجایی که دوستم وقت 
داشــت،  را  روز  همان  عصر  در  پزشک 
ــه ایـــن مــکــان بــازگــشــتــیــم، امــا  ــاره ب ــ دوبـ
ماجرای رعایت نشدن فاصله اجتماعی 
زیــرا با حضور  ادامــه داشــت،  همچنان 
کوچک  مطب  و  پزشکان  ساختمان  در 
زیــاد  همچنان  بیماران  تــعــداد  پــزشــک، 
بود، گرچه به جز یک بیمار که ماسک 
نــزده بــود و با تذکر آقــای منشی اقــدام 
بیماران ماسک  بقیه  کــرد،  کــار  ایــن  بــه 

داشتند.
ــوجــه بـــه اهــمــیــت رعـــایـــت فاصله  بـــا ت

اســتــفــاده  و  اجــتــمــاعــی 
ــط  شــرای در  مـــاســـک  از 
دکتر  بــا  فعلی،  کــرونــایــی 
ــان، مــعــاون  ــدوزی رضـــا گــل
پشتیبانی رفاهی سازمان 
مشهد  ــزشــکــی  پ نـــظـــام 
میزان  اینکه  درخصوص 
درمانگاه ها،  بر  نظارت ها 
ــز  ــ ــراک ــا، مــ ــیـــک هـ ــنـ ــیـ ــلـ کـ
مطب ها  و  سی تی اسکن 
چقدر بوده و تا چه اندازه 
فاصله اجتماعی رعایت و 

از ماسک استفاده می شود، گفت وگویی 
انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
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نظام  سازمان  رفاهی  پشتیبانی  معاون 
پزشکی مشهد در گفت و گو با خبرنگار 
قــدس گــفــت: وقــتــی کــرونــا در خــراســان 
نخستین  در  ــرد،  ک پیدا  شیوع  رضــوی 
و  بهداشت  معاونت  همکاری  با  اقــدام 
مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمــان 
ســازمــان نــظــام پــزشــکــی، غــذا و دارو و 
نظارتی  تیم های  مــربــوط،  ســازمــان هــای 

شد  تشکیل  مــشــتــرکــی 
ــورت مــســتــمــر  ــ ــــه صــ ب و 
نــیــم  و  ــال  ــ ســ یــــک  در 
از  را  نظارت هایی  اخیر، 
کلینیک ها،  درمانگاه ها، 
مـــراکـــز ســی تــی اســکــن و 

مطب ها انجام دادند.
بیان  بــا  گــلــدوزیــان  دکتر 
ــه  ــان ــه خــوشــبــخــت ــکـ ــنـ ایـ
فــاصــلــه اجــتــمــاعــی در 
درمانگاه های  و  مطب ها 
درصــــــد   ۷۰ ــد  ــهــ ــشــ مــ
ــزود: تــاکــنــون بین  رعــایــت مــی شــود، افــ
رعایت  ایــن بخش  در  تــا ۱۵ درصــد   ۱۰
شده  مشاهده  دستورالعمل ها  نشدن 
به  نظارتی  تیم های  در  ما  همکاران  که 
همکاران حوزه درمان تذکر داده و پیگیر 
مراکز  این  در  شیوه نامه ها  دقیق  اجرای 

بوده اند.
وی با اشاره به اینکه برخی متخصصان 
ازجمله متخصصان بیماری های عفونی 
ــه بــیــمــاران وقــت  ــواس خــاصــی ب ــا وســ ب
ادامه  نشود،  شلوغ  مطب  تا  می دهند 
داد: حتی برخی متخصصان و پزشکان 
از شب زمان ویزیت  تا پاسی  حاضرند 

بگذارند تا مطب دچار ازدحام نشود و 
بیماران با آرامش خاطر ویزیت شوند.

نظام  سازمان  رفاهی  پشتیبانی  معاون 
توجه  بــا  کـــرد:  اضــافــه  مشهد  پزشکی 
اینکه در شرایط کرونایی الزم است  به 
پــزشــکــان  ســاخــتــمــان  تــهــویــه  سیستم 
ــتـــفـــاده را  ــاســب بـــــرای اسـ ــط مــن ــرایـ شـ
پزشکان،  برخی  بنابراین  باشد،  داشته 
درمانگاه ها و کلینیک ها اقدام به ایجاد 
ــرا  زی ــد  کــردن مــنــاســب  تــهــویــه  سیستم 
ساختمان هایی  از  بخشی  مـــواردی  در 
کــه جــدیــد هــم ساخته شــده بــودنــد از 
سیستم هوایی مناسب و متناسب برای 

کرونا برخوردار نبودند.
دکتر گلدوزیان با بیان اینکه هیچ کدام از 
درمانی  همکاران  و  منشی ها  نگهبانان، 
ازدحـــام موجود  به دلیل  نــدارنــد  اجــازه 
برای  بیماری  ورود  از  درمــانــی  مرکز  در 
دریافت خدمات درمانی ممانعت کنند، 
یــادآور شــد: تنها راهکار ایــن اســت که 
درمانی  مــراکــز  بــه  کنند  سعی  بیماران 
کرده  مراجعه  کمتر  پــرازدحــام  و  شلوغ 
ازدحــام  مشکل  که  بروند  مراکزی  به  و 
ــاس نــوبــت  ــداشــتــه بــاشــنــد یـــا بـــر اســ ن

مراجعه کنند.

رضا طلبی: رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد گفت: کمیسیون مشاوران امالک 
از یک قرارداد اجاره بها، دریافت هفت روز از اجاره ماهیانه ای است که در قرارداد 

ثبت می شود و حداکثر با احتساب مالیات ۸۷۰ هزار تومان است.
علی مرادزاده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: اگر دفتر امالکی بیشتر از این 
مبلغ را از موجر و مستأجر دریافت کند خالف قانون عمل کرده و مورد پیگرد قانونی 

قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه بازرس های اتحادیه به طور مرتب از واحدهای امالک سطح 
شهر بازدید و قراردادهای آن ها را مورد بررسی قرار می دهند، اظهار کرد: معموالً دفاتر 
امالک در بیشتر قراردادهای اجاره در قسمت کمیسیون عبارت »طبق تعرفه« را درج 
می کنند از این رو اگر در قرارداد اجاره ای بیشتر از نرخ قانونی از افراد دریافت شده 
است می توانند شکایت خود را به اتحادیه ارائه کنند تا مورد پیگیری و رسیدگی 

قرار بگیرد.
مــرادزاده اظهار کرد: حداکثر کمیسیون قانونی دفاتر امالک از یک قــرارداد خرید 
و فــروش نیز نیم درصــد مبلغ کل قــرارداد که سهم هر کــدام از طرف های قــرارداد 

۰/۲۵درصد کل قرارداد است.
وی خاطرنشان کرد: روزانه بین ۲۰ تا 3۰ شکایت از سوی مردم مبنی بر تخلف دفاتر 
امالک در زمینه دریافت حق کمیسیون بیشتر از نرخ قانونی به اتحادیه ارائه می شود 

که در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می گیرند. 
وی افزود: یکی از اولویت های اصلی اتحادیه امالک مشهد شناسایی دفاتر امالک 

غیرمجاز است که معموالً بیشتر تخلفات هم در همین دفاتر رخ می دهد که توصیه 
ما به شهروندان این است هنگام مراجعه به یک دفتر امالک ابتدا از داشتن پروانه 
کسب هولگرام دار آن مطمئن شوند سپس درخواست اجاره یا فروش ملک خود را 

به آن ها واگذار نمایند.
مرادزاده ادامه داد: تاکنون هزار دفتر امالک غیرمجاز در شهر مشهد از سوی اتحادیه 
شناسایی شده اند که پس از دریافت تذکرهای الزم، بیشتر آن ها در مرحله دریافت 

مجوزهای قانونی مورد نیاز هستند. 

رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد:

حداکثر کمیسیون دفاتر امالک در قرارداد اجاره ۸۷۰ هزار تومان است

خبر    روزخبر    روز

تنها راهکار این است که 
بیماران سعی کنند به 
مراکز درمانی شلوغ و 
پرازدحام کمتر مراجعه 

کرده و به مراکزی 
بروند که مشکل ازدحام 
نداشته باشند یا بر اساس 

نوبت مراجعه کنند

بــرشبــرش
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زبان  از  مرزبان نامه  مترجم  دومین   .۱  
طبری به فارسی ۲. طایفه – تخته های 
بزرگ چوبی – آشوب و فتنه 3. آشغال 
– نوکر و برده - کشتار سیاسی ۴. آهنگر 
انقالبی عصر ضحاک ماردوش – انیس 
– بیماری مسری خطرناک ۵. اندک – 
غذایی پرسی معروف به شامی کباب - 
سازمان جهانی حمل ونقل هوایی – نام 
بــارش – اهل  ترکی ۶. آسمان مستعد 
کشوری در همسایگی فلسطین اشغالی 
– ســـاز دهــان گــشــاد ۷. خــرمــا – ورقــه 
فلزی  - همنشین ۸. کرمینه حشرات 
از  باالترین نوع اختیار - برگزیده 9.   –
اشکال هندسی متقارن شبیه دایره با دو 
کانون – تزویر – چرک لباس ۱۰. روحانی 
مسیحی یا یهودی - آنچه از میت به جا 
ماند – زن گندمگون ۱۱. نت استمرار – 
نقیض ارزان – گردوخاک نرم – مخفف 
اگر ۱۲. حرف دوم یونانی – سرچشمه - 
تاندون ۱3. فرودآمدن – خضاب – نام 
دخترانه و نیز گیاهی آپارتمانی از تیره 
مارچوبگان ۱۴. پایتخت نروژ – سرکرده 

خونخوار هون ها – تکیه کالم بچه مشهد 
۱۵. پادشاه سلسله ای  ایرانی و ترک  تبار 

ملقب به سیف الدوله و فهیم الدوله

 ۱. مکانیسم – معده حیوانات علفخوار 
از  شــاخــه ای   – باطل کننده   – ایـــراد   .۲
 – حمام  کیسه کش   .3 بیلیارد  ورزش 
از  ایرانی - میانه ۴. رنگی  نام دخترانه 
خانواده قرمز – عرصه مسابقات بوکس 
ملکوت  ــوان ۵.   ــان ب مــوردعــالقــه  فلز   –
درخت   – گریختن   – خانگی  آبگیر   –
زبان گنجشک۶. سرای مهر و کین – ماه 
نو - برد مشهور ۷. برگردن گاو شخم زن 
می نهند – خاک – سوره 9۴قرآن کریم 
۸ . آوای دردمندی – دینداری – ضمیر 
جمع مذکر مخاطب در دستورزبان عربی 
9. شهر خربزه – آلیاژ مورد استفاده در 
ســاخــت مجسمه - »مــایــوس« ســر و 
دم بریده ۱۰. شاعر ایوانش را آیینه عبرت 
 – پسرانه  نامی  و  بــزرگ تــر   – دانسته 
دشمن سرسخت ۱۱. مایه حیات – شیره 

خرما – جامه درویش – رساندن پیام کسی ۱۲. واحد 
 اختالف پتانسیل الکتریکی – صدمه – خانه بزرگ 
۱3. پول واحد اتحادیه اروپایی – گله گله – پژواک صدا 
۱۴. درجه ای در نیروی دریایی معادل ستوان نیروی 
 زمینی – صفت سیب زمینی – برداشت محصول 
۱۵. ردیاب الکترونیکی – جانداری مهره دار و آبزی از 

رده پرتوبالگان

  افقی

  عمودی

یادداشتیادداشت
سرور هادیان
annotation@qudsonline.ir
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