
 دالیل اصلی رد صالحیت برخی از 
نامزدهای شورای شهر چیست؟

 ناپدید شدن اسناد تخلف یک مسئول
 در اتاق اصناف!

با پیگیری های قدس برمال شدپاسخ های رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در خراسان رضوی

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و 
روستا در خراسان رضوی با بیان اینکه عمده 
چالشی که در انتخابات با آن روبه رو هستیم 
مشارکت است، گفت: بخشی از این چالش 
به عملکرد شوراها به دوره گذشته برمی گردد، 
در دوره گذشته بیش از ۵۰۰ عضو شــورا در 

کشور دستگیر شدند ...

نشان  قــدس  خبرنگار  میدانی  تحقیقات 
می دهد چند پرونده تخلف متعلق به یک 
به  مشهد  دامــی  گوشت  اتحادیه  مسئول 
صــورت  مشکوکی در اتــاق اصناف مشهد 
معدوم و به تعزیرات حکومتی ارسال نشده 
است.برخی اطالعات و مستندات واصله به 

تحریریه روزنامه... .......صفحه 3.......صفحه 2

اعمال خاموشی های گسترده  از هفته آینده
سخنگوی صنعت برق خراسان برای مشهد خبر داد

.......صفحه 2

نیا
ور

دا
م 

ری
/ م

هر 
: م

س
عک

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

 گفت وگو با کارآفرینی که با 3 میلیون تومان 
تولیدکننده المپ های کم مصرف شد

اینجا چراغ پشتکار روشن است

مدیرعامل آب منطقه ای خبر داد

 کاهش ۹۵ درصدی 
 آورده سدها در
خراسان رضوی

دور زدن محدودیت منع تردد

 شبگردی با 
 تاکسی   اینترنتی 
چند صد میلیونی!

جامعه  هــر  بــخــش هــای  مهم ترین  از  یکی  تولید  بخش 
پیشرفته ای می تواند باشد، اینکه با شناخت، برنامه ریزی 
و هــدف گــذاری بـــرای ایــده هــایــت تــالش کنی و از هیچ به 
ظرفیت های باالیی برسی، کار بزرگی است.  امیر معراجی پور، 

مهندسی  رشته  دانــش آمــوخــتــه  نیشابور،  در   ۶۵ متولد 
مکانیک خودرو است که از سال ۸۵ با گرفتن وام 3میلیون 
تومانی از واحد خوداشتغالی کمیته امداد کارش را شروع 

کرد که به قول خودش ...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در پی 
کاهش شدید بارندگی و ذخیره سدها، این استان با خشکسالی 
هیدرولوژیکی مواجه شده است.محمد عالیی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: خشکسالی هیدرولوژیکی با تأثیرات کاهش دوره 
بارش بر منابع تأمین آب های زیرزمینی یا سطحی شامل آب 

رودخانه ها ...

از روزی که کرونا، ویروسی شد برای برهم زدن زندگی، کار و 
البته تفریح مردم، بسیاری را مجبور کرد برای در امان ماندن 
از شر این ویروس و بیماری در خانه بمانند و از ترددهای 
سعی  هم  کنند.مسئوالن  پرهیز  غیرضروری  اصطالح  به 
بیماری  این  به وضعیت  توجه  با  گاهی  از چند  هر  کردند 

محدودیت هایی برای ...

پنجشنبه  6 خرداد 1400

 15 شوال 1442  
 27 می 2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9538  
ویژه نامه 3917 

.......صفحه 4

.......صفحه 4

.......صفحه 3

رئیس اتحادیه دامداران بجنورد عنوان کرد

حراج دام سبک به دنبال خشکسالی
.......صفحه .......صفحه 44

 جلسه مجمع فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی فوق 
راس ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه  1400/03/19 

درمحل تاالررنگارنگ   برگزار میگردد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم :

1.تصویب اساس��نامه جدیدمنطبق بااصالحات قانون 
بخش  تعاون

٢.اصالح ماده ٢٦اساسنامه )نحوی انتشارآگهی دعوت(
تذكر:ازكلی��ه اعض��ای ش��ركت تعاون��ی دع��وت می 
ش��ود باهم��راه داش��تن كارت شناس��ایی وم��دارك 
عضوی��ت خود درمجم��ع فوق ش��ركت نمایند چنانچه 
حضورعض��وی درمجم��ع میسرنیس��ت م��ی تواند به 
موج��ب وكالتنامه كتبی حق رای خود را به عضو دیگر 
ی��ا نماینده ت��ام االختیار خ��ود واگذار نمای��د دراین 
ص��ورت هر عضو عالوه بر رای خود ت��ا3رای با وكالت 
وغی��ر عضو فقط ی��ك رای با وكالت می تواند داش��ته 
باش��د عضو متقاضی اعطای نمایندگی میبایس��ت به 
هم��راه نماینده خود در س��اعت9الی 1٢ط��ی روزهای 
1400/03/0٥الی1٤00/03/15 به نشانی خیابان ولی 
عصر نبش ولیعصر٨جنب خشك شویی اقای جوهرچی 
دفتر ش��ركت تعاونی تامی��ن نیازتولی��دی وتوزیعی 
نوبهار باخرز بابه همراه داشتن كارت شناسایی معتبر 

جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
هیات مدیره شركت تعاونی تولیدی توزیعی نوبهار باخرز

 

 آگه�ی دع�وت مجام�ع عموم�ی 
ف�وق الع�اده نوب�ت دوم ش�ركت تعاون�ی 
تامین نیاز تولی�دی و توزیعی نوبهار باخرز

ف
,1
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 آگه��ی دعوت ب��ه مجمع عموم��ی فوق العاده و 
ع��ادی بط��ور فوق العاده ش��ركت رواق س��ازان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 7٢14 و شناسه 
كلی��ه  از  بدینوس��یله   103٨0٢30130 مل��ی 
س��هامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
می ش��ود در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده 
و ع��ادی بط��ور فوق الع��اده ك��ه در س��اعت 9 و 
10 صب��ح روز دوش��نبه 1400/3/17 در مح��ل 
قانونی ش��ركت واقع در كوهس��نگی 34 پالک 
٢٢0 تش��کیل می گ��ردد حضور بهم رس��انید.

دستورجلسه  مجمع فوق العاده: 
1- تغییر محل قانونی شركت

٢- دستورجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده
3-اس��تماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین 
ش��ركت در خصوص لزوم افزایش س��رمایه و 

تصمیم گیری در این خصوص
4- س��ایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
٢- تصویب تراز سود و زیان سال های 99-95
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شركت
4- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.

هیئت مدیره 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شركت 

رواق سازان سهامی خاص به شماره ثبت 
7214 و شناسه ملی10380230230
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آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی شماره 205798

ش��ركت صنعتی و معدنی توس��عه فراگیر س��ناباد در نظر دارد "انجام عملی��ات اجرای دیوار 
پیرامونی مجتمع توس��عه فراگیر س��ناباد به طول حدود 4٢00 مت��ر" واقع در منطقه صنعتی 
س��نگان خواف را با برگزاری مناقصه عمومی طبق ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه به یک 
ش��ركت دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از كلیه شركت های توانمند در این حوزه)حداقل 
رتبه 3( دعوت می گردد در صورت تمایل به دریافت اس��ناد مناقصه، به س��ایت این شركت 
به آدرسhttp://simidco.com مراجعه و از مس��یر بازرگانی-مزایده و مناقصه نس��بت به 

دریافت اسناد اقدام نمایند. 
مهلت تحویل اسناد جهت شركت در مناقصه ساعت 1٢:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/1٢ 

است و می بایست در مهلت تعیین شده به آدرس ذیل تحویل گردد.
تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، كوچه پردیس، پالک 55، طبقه سوم، دبیرخانه.

ف تلفن : 0٢1-410٨9000
14
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آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی شماره 205797 

ش��ركت صنعتی و معدنی توس��عه فراگیر س��ناباد در نظر دارد "انجام عملی��ات اجرای دیوار 
پیرامونی مجتمع توس��عه فراگیر س��ناباد به طول حدود 4٢00 مت��ر" واقع در منطقه صنعتی 
س��نگان خواف را با برگزاری مناقصه عمومی طبق ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه به یک 
ش��ركت دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از كلیه شركت های توانمند در این حوزه)حداقل 
رتبه 3( دعوت می گردد در صورت تمایل به دریافت اس��ناد مناقصه، به س��ایت این شركت 
به آدرسhttp://simidco.com مراجعه و از مس��یر بازرگانی-مزایده و مناقصه نس��بت به 

دریافت اسناد اقدام نمایند. 
مهلت تحویل اسناد جهت شركت در مناقصه ساعت 1٢:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/1٢ 

است و می بایست در مهلت تعیین شده به آدرس ذیل تحویل گردد.
تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، كوچه پردیس، پالک 55، طبقه سوم، دبیرخانه.

 تلفن : 0٢1-410٨9000

ف
14
01
87
1

ش��ركت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی)سهامی خاص(عطف به مصوبه دوم جلسه 
٢37 هیئ��ت مدی��ره محترم، یک واحد آپارتمان خود را با كاربری اداری ) نوس��از (در 
برج اداری پاژواقع در مشهد ، بلوار فردوسی، میدان جانباز، پاژ٢، طبقه ٨ واحدE6 به 
مساحت 94 مترمربع را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان میتوانند 
با مراجعه به سایت شركت به آدرس http://favarazavi.ir برای ثبت نام اولیه اسناد 
و مدارک شركت در مزایده را دریافت نمایند همچنین بمنظور رفاه متقاضیان امکان 
بازدید مجازی از موضوع مزایده در س��ایت فراهم اس��ت. شركت كنندگان در مزایده 
حداكثر تا پایان س��اعت اداری روز دو ش��نبه 17خرداد ماه فرصت دارند تا نس��بت به 
تکمیل مدارک و ارس��ال آن به آدرس مش��هد، خیابان ش��هید چمران، نبش چمران 7 
ساختمان 149 دبیرخانه فروش كد پستی 91376٨٨7٨4 از طریق پست و یا حضوری، 

پیشنهاد خرید خود را ارسال نمایند. 
زمان و تاریخ گشایش پاكتها روز سه شنبه1٨ خرداد ماه ساعت 11 در محل دفتر مركزی 
شركت است و شركت كنندگان میتوانند از طریق آدرس مجازی كه برای آنان ارسال 

میشود در جلسه مجازی حضور یابند. 

آگهی فروش دفترکار)واحد( اداری 
مزایده عمومی

ف
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40
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1- موضوع مناقصه: اداره كل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی خراسان ش��مالی در نظر دارد مناقصه عمومی 
اجرای پروژه های اقدام ملی مسکن اسفراین را، به شرح جدول ذیل، از طریق سامانه تداركات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.

شماره ردیف
مناقصه

مشخصات پروژه
مدت اجرا 

)ماه(
تعداد 
بلوك

سطح زیربنای 
كل )مترمربع(

مبلغ برآورد  
)فهرست بهای 1400(

مبلغ تضمین شركت 
در مناقصه )ریال(

اجرای کامل سازه و دیوارچینی 199-4-1
 84780087,723,121,237182,000,000بلوکهای 9، 10، 11 و 12 

اجرای کامل سازه و دیوارچینی 299-4-2
 84764384,661,579,916176,000,000بلوکهای 1، 6، 7 و 8 

٢-نوع تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار بر اساس آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1٢340٢/
ت50659ه مورخ 1394/09/٢٢ می باشد.

3- كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها،  از 
طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(  به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/03/0٨ می باشد. 

5-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1400/03/13
6-مهلت ارائه پیشنهاد:  ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ ٢9/1400/03

7-زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی : ساعت 10صبح روز شنبه تاریخ ٢9/1400/03
٨-زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی مالی: ساعت 10 صبح روز یك  شنبه تاریخ 1400/03/30

9-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
10-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای الف:

11-آدرس : بجنورد- خیابان طالقانی شرقی – كوچه مرتضوی- بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی 
كد پستی :94147٨4956 و تلفن 3٢٢417٨٨- 05٨

1٢-اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه:  مركز تماس0٢1- 41934 ، دفتر ثبت نام: ٨٨969737 و 
0٢1-٨519376٨

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی

ف
,1
40
19
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فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای دارای ارزیابی كیفی

جناب آقای مهندس حسنی
 مسئول بهداشت شماره 3 مشهد 

سركار خ�انم خسروجردی
 شبکه بهداشت سیاسک

مهندس عباس سیر رفیعی
 ریاست محترم بانک كشاورزی 

شهرستان سرخس

کم�ال قدردان�ی و س�پاس اینجان�ب را 
بابت زحمات بی دریغتان پذیرا باشید.

احمد اكرمی

 کم�ال تقدیر و تش�کر اینجانب را 
بابت توجه و زحمت هایتان پذیرا 

باشید.
اكرمی



پاسخ های رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در خراسان رضوی

دالیل اصلی رد صالحیت برخی از نامزدهای شورای شهر چیست؟
انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت  رئیس 
شهر و روستا در خراسان رضــوی با بیان 
با  انتخابات  در  که  چالشی  عمده  اینکه 
آن روبه رو هستیم مشارکت است، گفت: 
بخشی از این چالش به عملکرد شوراها 
به دوره گذشته برمی گردد، در دوره گذشته 
بیش از ۵۰۰ عضو شورا در کشور دستگیر 
شدند که این ناکارآمدی در شهرداری ها را 
نشان داده و ناامیدی را در مردم نسبت به 

شوراها به وجود آورده است.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگوی زنده 
با اخبار مشهد اظهار کرد:  اینستاگرامی 
را  اصلی  وظیفه  نظارت چهار  هیئت های 
به عهده دارند که مواردی از قبیل نظارت 
بر فرایند انتخابات، اطمینان دادن به مردم 
به  انتخابات، رسیدگی  اجــرای درســت  از 
ــررســی صالحیت  ــردم، ب ــ شــکــایــت هــای م

کاندیداها و تأیید صحت انتخابات است.
مــردم سبزوار در مجلس شورای  نماینده 
ــرای  ب بــایــد  گــفــت: دو تضمین  اســالمــی 
باید صحت  ابــتــدا  مــردم داشــتــه باشیم؛ 
مطمئن  ــا  ت کنیم  تعیین  مــــردم  ــرای  ــ ب را 
اصلی  از مسیر  اجرایی  عوامل  که  شویم 
سالمت  تضمین  دوم  نمی کنند،  تخطی 
افــرادی است که مورد رأی قرار می گیرند. 
بلکه سالمت  نــداریــم  کـــاری  بــه جناح ها 
خدایی  که  می کنیم  بررسی  را  کاندیداها 

نکرده دست ناپاکی نداشته باشند.
تأیید  و  رد  بــه  در خصوص ســفــارش  وی 
ــارش به  ــفـ ــلــه سـ  صــالحــیــت هــا گـــفـــت: ب
رد و تأیید وجود دارد، از بزرگان و کوچکان 
سفارش است اما مهم عمل کردن ما به آن 
است. این روزها من ۲۴ ساعت تلفن جواب 
می دهم. موارد متعددی است اجازه بدهید 
چون موارد به اشخاص برمی گردد نام نبرم، 
حتی شخصی برای تأیید صالحیت یکی 
از کاندیداها زنگ زد، گفتم آیا این دستوری 
است یا اختیار تصمیم گیری دارم؟ گفت 
نه اختیار داری، من سعی کردم به عنوان 
نظر  پارتی  براساس  نظارت  رئیس هیئت 
ندهیم بلکه براساس آنچه داخل پرونده 

وجود دارد نظر بدهیم.

عنابستانی با بیان اینکه ما سعی کردیم 
استان  در  گفت:  نکنیم،  رفتار  غیرقانونی 
پرونده ها را تک به تک با حضور کارشناسان 
بررسی می کردیم به گونه ای که خود دستگاه 

طرف استعالم می گفت قانع شدیم.
انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت  رئیس 
ــای شــهــر و روســتــا در خــراســان  ــوراهـ شـ
اینکه در چند مورد  به  اشــاره  با  رضــوی 
شهری  در  گفت:  کــردیــم،  مماشات  هــم 
 هشت نفر نام نویسی کردند که چهار نفر 
شدیم  مجبور  ما  و  شدند  صالحیت  رد 
و  کنیم  مماشات  انتخابات  برگزاری  برای 

دو نفر را تأیید صالحیت کنیم.
با حجم  ما  کرد:  عنابستانی خاطرنشان 
بودیم  ــه رو  روب و البی  پیگیری  از  عظیمی 
اما قطعاً تالش کردیم این موارد تأثیری در 
تأیید نداشته باشد و براساس قانون عمل 
کردیم. از بین ۵۱۳ نفر یک نفر رأی داده 

شد اما بقیه با اقناع انجام شد.
وی در توضیح تأیید صالحیت براساس 
اقــنــاع افــــزود: مبنا ایـــن بـــود کــه اقــنــاع 
صالحیت  تأیید  فـــرد  و  بگیرد  ــورت  صـ
ــده ممکن است  ــرون پ در  ــود؛ چــراکــه  شـ
ــواردی وجـــود داشــتــه بــاشــد امــا وقتی  مــ
اســتــعــالم مــی گــیــریــم دادگــســتــری فقط 
خدمات  از  سلب  مــوجــب  کــه  جرایمی 
اجتماعی است را ارائه می دهد بنابراین 

ــه ضـــرب و شتم ب فـــردی   ممکن اســـت 
برای  قانونی  منع  چــون  و  شــود  محکوم 
فعالیت اجتماعی ندارد، دادگستری این 

را اعالم نمی کند.
نــمــی تــوان  امـــا  داد:  ــه  ــ ادام عنابستانی 
ــاره ضــرب و شتم  ب فــردی که سابقه ۱۵ 
مــواردی است  این ها  کــرد،  تأیید  را  دارد 
برای همین  دارد  نظر وجود  اختالف  که 

اختالف نظرها را با اقناع رفع کردیم.
انتخابات  بر  رئیس هیئت عالی نظارت 
شوراهای شهر و روستا در خراسان رضوی 
صالحیت هایمان  رد  اینکه  بر  تأکید  با 
براساس مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ قانون است، 
گفت: بند ج ماده ۳۰ در مورد عدم التزام 
عملی به اسالم و والیت فقیه است که 

خیلی مشخص است.
 وی افزود: فردی که به خاطر عدم التزام 
می کند  اعـــتـــراض  ــده  شـ رد صــالحــیــت 
آنچه  امـــا  مسلمانیم،  مــا  مــی گــویــنــد  و 
عملی  التزام  داده  قرار  مالک  قانون گذار 
به اسالم است اما باز التزام عملی تنها 
بــه احــکــام دیــن نیست بلکه بــه احکام 
اجتماعی است، قانون گذار می گوید باید 
فرد در احکام اجتماعی عمالً التزام عملی 
داشته باشد، مثالً فرد نباید دروغ بگوید.

افــراد  ما  حــاال  کــرد:  تصریح  عنابستانی 
توهین  اکاذیب،  به دلیل نشر  را  زیــادی 

و تهمت رد صالحیت می کنیم اما طرف 
می رود و می گوید به خاطر عدم التزام به 
موارد  کردند،  فقیه رد صالحیتم  والیت 
متعددی به دلیل بند ج ماده ۳۰ رد شدند، 
مثالً  شخصی در صفحه اینستاگرام دائم 
صفحه های خالف اخالق را رصد و الیک 
را  ــردی  ف چنین  اســت  معلوم  و   می کند 

رد صالحیت می کنیم.
انتخابات  بر  رئیس هیئت عالی نظارت 
شـــوراهـــای شــهــر و روســتــا در خــراســان 
رضــوی متذکر شــد: ممکن اســت فردی 
داشتیم  مــوردی  اما  باشد،  ظاهرالصالح 
که کسی ۳۰ پرونده محکومیت قضایی 
داشته بنابراین امکان ندارد چنین فردی 

را تأیید کنیم.
رئیس  وظایف  درخــصــوص  عنابستانی 
این هیئت نظارت گفت: رئیس یک حق 
در  بیشتر  نظارت  و در هیئت  دارد  رأی 
رأی  اما ما اصالً  اداری نظر می دهد  کار 
بررسی  را  پرونده ها  اقناعی  بلکه  ندادیم 

کردیم و یک مورد فقط رأی داده شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای 
به  ورود  جنجال  خصوص  در  اســالمــی 
خط ویژه اتوبوس و سیلی سرباز گفت: 
اجــازه بدهید در موقع خــودش در مورد 
مــاه  بــاالخــره  کنیم  ویـــژه صحبت  خــط 

پشت ابر نمی ماند.

سخنگوی صنعت برق خراسان برای مشهد خبر داد

 اعمال خاموشی های گسترده 
از هفته آینده

سخنگوی صنعت بــرق خــراســان بــا اشـــاره بــه اینکه 
برق در  آینده، قطعی  در جدول خاموشی های هفته 
به صــورت گسترده تر  و  از مشهد  بیشتری  محدوده 
ــفــت: در هــفــتــه اول اعــمــال  دیــــده شـــده اســــت، گ
خاموشی ها، گاهی میزان خاموشی خواسته شده از ما 
بیش از تخمین ها بود. به همین دلیل برای هفته آینده 
۱۲ گروه موجود در جدول به ۶ گروه تقسیم شده و 
مدت زمان خاموشی ها دو ساعت و نیم در نظر گرفته 

شده است.
آذری در خصوص  آنــالیــن، عباس  قــدس  گـــزارش  به 
برنامه خاموشی های هفته آینده و دالیل خاموشی های 
نامنظم در مشهد اظهار کرد: در جدول خاموشی های 
هفته آینده، قطعی برق در محدوده بیشتری از مشهد 
و به صورت گسترده تر است، تا سطح اجرایی جدول 
به صورت حداکثر باشد. در پیش بینی قبلی مناطق 
به صــورت محدودتر در نظر گرفته شده بود که این 
مسئله موجب شد در بعضی از مواقع خارج از جدول 

خاموشی صورت گیرد.
در  کرد:  برق خراسان خاطرنشان  سخنگوی صنعت 
اجرایی در  و دستگاه  اداره  برق ۴۰  روز گذشته  چند 
سازمان های  نیرو،  وزارت  مجموعه  جمله  از  مشهد 
بزرگ و بانک ها قطع شده است. حتی در یک مورد، 
برق یکی از ادارات مجموعه توزیع برق به دلیل عدم 
رعایت مصرف قطع شده و در این مورد هیچ تعارفی 

وجود دارد.
آذری در مــورد مدت زمــان قطعی ها تصریح کــرد: در 
زمــان  اینکه  بــا  خاموشی ها  اعــمــال  هفته  نخستین 
اما  بــود  شــده  گرفته  نظر  در  دقیقه   ۹۰ خاموشی ها 
بر اساس پیش بینی ها  این مسئله  در بعضی مواقع 
صـــورت نــگــرفــت و گــاهــی خــامــوشــی هــا بــیــش از دو 
 ساعت طول کشید. اما برای هفته آینده خاموشی ها 

دو ساعت و نیم در نظر گرفته شده است.
نــقــاط مشهد  تــمــام  اینکه »آیـــا در  بــا  رابــطــه  وی در 
این  تــا  کـــرد:  بیان  اســـت«  اعــمــال شــده  خاموشی ها 
لحظه در مناطقی که در انتهای جدول خاموشی قرار 
داشتند، خاموشی اعمال نشده است. ولی از هفته 
آینده این مناطق در روز قرار گرفته اند و خاموشی برای 

آن ها صورت می گیرد.
ــفــت: اعــمــال  ــان گ ــراسـ ســخــنــگــوی صــنــعــت بـــرق خـ
قبلی  اطــالع  با  در بخش صنعت حتماً  خاموشی ها 

انجام می شود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی:

 طرح تغذیه مصنوعی »آهنگران«
 و »بندان« در پیچ اعتبارات

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار 
کرد: طرح تغذیه مصنوعی آهنگران و بندان با گذشت 
۱۰ سال در پیچ و خم تأمین اعتبار مسکوت مانده است.
سعید سروری گفت: طرح تغذیه مصنوعی آهنگران 
زیــرکــوه  شــهــرســتــان  در  و  بیرجند  شـــرق  شــمــال  در 
آبریز حــوضــه  بــا مساحت  آهــنــگــران  ــه  رودخــان  روی 

 ۱۸۹.۲ کیلومترمربع واقع شده است.
افـــزود: طــرح تغذیه مصنوعی  ایسنا، وی  گــزارش  به 
آهنگران شامل ساخت پنج بند خاکی و سرریز مربوط 
انحراف آب  از نوع سنگ و مالتی و دو ســازه  به آن 
تقریبی ۳۵۰ هزار  احجام  به  و مالتی  و سنگ  بتنی 
مترمکعب خاکریزی، ۵۴ هزار مترمکعب خاکبرداری، 
۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب اجرای سنگ و مالت و ۴۵۰ 
مترمکعب بتن مسلح و ۳۰۰ هزار مترمکعب الیروبی 

رودخانه است.
با هــدف تغذیه سفره های  ایــن طــرح  وی اظهار کــرد: 
آب زیرزمینی در زیر حوضه آهنگران به حجم ۳.۴۷ 
میلیون مترمکعب و مهار کردن سیالب های رودخانه 

آهنگران مطالعه شده و در حال اجراست.
ســروری گفت: تاکنون بــرای این طرح ۴ میلیارد تومان 
هزینه شده که تکمیل آن ۱۳ میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
طرح تغذیه مصنوعی بندان نیز در ۷۰ کیلومتری شرق 
شهر نهبندان روی رودخانه بندان با مساحت حوضه 

آبریز هزار و ۸۹۶ کیلومترمربع واقع شده است.
سروری بیان کرد: طرح تغذیه مصنوعی بندان هم با 
هدف حفاظت خاک، جلوگیری از فرسایش و انتقال 
ــان هــای آن، تغذیه ســفــره آب  زی و  رســـوب، ســیــالب 
زیرزمینی و جبران بخشی از افت ساالنه سطح آبخوان 

به حجم ۱.۷۴ میلیون مترمکعب در حال اجراست.
 وی افــزود: برای اجــرای این طرح تاکنون ۱۱ میلیارد و
آن تکمیل  ــرای  ب و  شــده  هزینه  تــومــان  میلیون   ۲۰۰ 

 ۱۹ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

خبرخبر خبرخبر

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

پنجشنبه  6 خرداد 1400
    15 شوال 1442   27 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9538  ویژه نامه 3917 

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

/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

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

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

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

ط
/1
40
01
13

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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 و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

ج
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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ط
/1
40
18
75 09021188096

باغ تازه تاسیس 
حدودًا 2000 متر

باغ میوه و انگور 24 ساعت 
آب چاه 2 اینچ مدار 12

با پروانه و استخر
قیمت 10% زیر
فی کارشناسی

شهرک جدید بینالود 

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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 

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

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

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

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 

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



تلنگرتلنگر
مدیرعامل آب منطقه ای خبر داد

 کاهش ۹۵ درصدی آورده سدها 
در خراسان رضوی

رضوی  خــراســان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
بارندگی و ذخیره سازی  گفت: در پی کاهش شدید 
سدها، این استان با خشکسالی هیدرولوژیکی مواجه 

شده است.
افــزود: خشکسالی  محمد عالیی در گفت وگو با ایرنا 
منابع  بر  بــارش  دوره  کاهش  تأثیرات  با  هیدرولوژیکی 
تأمین آب های زیرزمینی یا سطحی شامل آب رودخانه ها، 

مخازن، دریاچه ها و آب های زیرزمینی همراه است.
وی با اشــاره به کاهش ۹۵ درصــدی آورده سدها در 
با کاهش  خراسان رضوی ادامه داد: در سال جاری 
۶۵۰ میلیون مترمکعبی آورده رودخانه ها به سدهای 

استان روبه رو هستیم.
ابتدای  از  رضــوی  خــراســان  ســدهــای  آورده  مجموع 
فــروردیــن تــا اول خـــرداد امــســال حــدود ۳۰ میلیون 
مترمکعب بوده که این میزان در مدت مشابه سال 

گذشته ۶۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.
وی افزود: هم اکنون ۴۰ درصد ظرفیت سدهای خراسان 
رضوی آب دارد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 

۷۶ درصد از ظرفیت سدهای استان پر آب بود.
عالیی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ درصد از ظرفیت 

سدهای خراسان رضوی خالی است.
و در  وی مجموع ظرفیت ذخیره آب سدهای بزرگ 
حــال بــهــره بــرداری خــراســان رضــوی )۳2 ســد( را یک 
میلیارد و ۵۱2 میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: 
یک میلیارد و 2۵۰ میلیون مترمکعب از این حجم 
مربوط به سد دوستی مشترک بین ایران و جمهوری 

ترکمنستان است.
سال  در  استان  ایــن  در  بارندگی  میزان  افــزود:  وی 
پارسال ۶۵ درصــد کاهش  زراعــی جــاری نسبت به 
یافته و اکنون این استان با خشکسالی هیدرولوژیکی 
مواجه است بنابراین سازگاری با کم آبی یک ضرورت 

همگانی است.

میدانی  تحقیقات  رحــمــانــی:  عقیل 
چند  می دهد  نشان  قــدس  خبرنگار 
پرونده تخلف متعلق به یک مسئول 
اتــحــادیــه گــوشــت دامـــی مشهد به 
اصناف  اتـــاق  در  ــورت  مشکوکی  صـ
مشهد معدوم و به تعزیرات حکومتی 

ارسال نشده است.
واصله  مستندات  و  اطالعات  برخی 
بر  قــدس مبنی  روزنــامــه  به تحریریه 
ــان در بــرخــوردهــای  وجـــود ســوء جــری
یکی  بــا  گرفته  صــورت  تبعیض آمیز 
دامــی  گوشت  اتحادیه  مسئوالن  از 
برای  آن داشــت که  بر  را  ما  مشهد، 
تحقیقات  پـــیـــش رو،  ــازل  ــ پ تکمیل 

میدانی را در دستور کار قرار دهیم.

روال کار بازرسی چگونه است؟»
مستندات موجود و بررسی چندروزه 
ما نشان می داد  روال کاری بازرسان 
اتاق اصناف مشهد که ضابط تعزیرات 
حکومتی  محسوب می شوند این گونه 
اســـت کــه در صــورتــی کــه بــا تخلف 
صنفی در شهر روبه رو شوند، پس از 
درج مورد مشاهده شده در فرم های 
گزارش تخلف که سند دولتی است  و 
هرکدام به صورت تک شماره هستند، 
دیگر  مراحل  از طی شدن  باید پس 
کشف تخلف در اتاق اصناف، گزارش 
به  و کسر  کم  بــدون  و  تنظیم  ماجرا 

تعزیرات حکومتی ارسال شود.
بــرهــمــیــن اســـــاس تــنــهــا کــســی که 
گــزارش  تخلفات  مــورد  در  می تواند 
مــورد  را  آن  و  ــرده  ک اظهارنظر  شــده 
شعب  رئیس  بدهد،  قــرار  رسیدگی 
هر  حکومتی  تــعــزیــرات  در  مــربــوط 
شــهــر خـــواهـــد بــــود. از طــرفــی اگــر 
فــردی به صــورت غیرقانونی و خارج 
بــه هر  بنا  و  از حیطه وظــایــف خــود 
معدوم  را  دولتی  اسناد  ایــن  دلیلی 
از مسیر رسیدگی حذف کند،  یا   و 
متخلف شناخته می شود و تعزیرات 
علیه  مــی تــوانــد  شهر  آن  حکومتی 

متخلفان اقامه دعوا کند.

آیا این مسئول در اتحادیه رانت »
داشت؟

آنچه در این میان نمایان شد این بود 
اتــاق اصناف مشهد در  بــازرســان  که 
رسالت  اســاس  بر   ۱۴۰۰/۱/۷ تاریخ 
در حین  داشتند  برعهده  که  قانونی 
بــازرســی هــای دوره ای خــود به  انــجــام 
فروشگاه گوشت  وارد  صورت سرزده 
گــوشــت  اتـــحـــادیـــه  در  مــســئــول  آن 
دامــی شــده و پس از بــازرســی محل 
پــی مــی بــرنــد کــه وی دســت بــه چند 
از همین  اســت،  زده  تخلف همزمان 
رو برای متخلف به واسطه مستندات 
پیش رو، دو فرم گزارش تخلف فروش 
گــوشــت تـــاریـــخ مــصــرف گــذشــتــه با 
همچنین  و   ۶۳۵۰۴۵۴ فــرم  شــمــاره 
گــزارش تخلفی در حــوزه مــرغ تحت 

عنوان تقلب با شماره فرم ۶۳۵۰۴۵2 
تنظیم شده و فرد خاطی مورد اعمال 

قانون قرار می گیرد.
از همین جا  حاشیه های ماجرا دقیقاً 
شروع می شود، چرا که در بررسی های 
صورت گرفته از سوی مسئوالن یک 
از  پــس  شــد  مشخص  نظارتی  نهاد 
گذشت دو ماه از تنظیم گزارش، اتاق 
تعزیرات  به  را  اوراق  مشهد  اصناف 

حکومتی ارسال نکرده است.
بررسی  دقیق  به صــورت  ماجرا  وقتی 
مــی شــود و مــوضــوع طــی نــامــه ای به 
مسئوالن اتاق اعالم و از آن ها خواسته 
می شود هرچه سریع تر اعالم کنند چه 
بر سر فرم های گــزارش تخلف آمده و 
چرا تا امروز آن ها به تعزیرات حکومتی 
ارسال نشده است، مسئوالن مربوط 
در اتاق اصناف گزارش تخلفات را در 
سریال های  شماره  با  جدید  فرم های 

تعزیرات حکومتی مشهد  به  دیگری 
ارسال می کنند!

نشان  ماجرا  پیگیری  دیگر  ســوی  از 
ــی داد ایـــن مــســئــول در اتــحــادیــه  ــ مـ
گوشت دامی که برای او گزارش تخلف 
تنظیم شد، اما در اتاق اصناف فرم ها 
ناپدید می شود، به هیچ  یا  و  معدوم 
عنوان مجوز فروش مرغ در محل را 
نداشته و اینکه چه افرادی و چگونه 
فرد  این  به  با قیمت مصوب  را  مرغ 
تحویل می داده اند، خود جای بررسی 

ویژه ای دارد.
عدم ارسال  ماجرای  شدن  آشکار  با 
تعزیرات  به  فرد  این  تخلف  گــزارش 
مسئوالن  توسط  مشهد  حکومتی 
آن  از  اصناف، شنیده ها حاکی  اتاق 
است که چند بازرسی که در مسیر 
نداشته اند  کــوتــاهــی  وظیفه  انــجــام 
تحت فشار قرار گرفته و حتی آن ها 

را محدود کرده اند.

تعزیرات بی خبر از حذف فرم ها»
سراغ  به  ماجرا  بیشتر  پیگیری  ــرای  ب
بــنــانــژاد، رئیس اتـــاق اصــنــاف مشهد 
رفتیم که وی در پاسخ به این موضوع 
که چطور می شود فرم تخلف یکی از 
مسئوالن اتحادیه گوشت دامی معدوم 
و پس از چند ماه و پیگیری دستگاه 
ارسال  با شماره جدید  فرم ها  مربوط، 
می شود، بیان کرد:ما با بازرس پرونده و 
تیمی که در ماجرا دخیل بودند، برخورد 
کــرده ایــم. اینکه چطور تصویر فــرم در 
فضای مجازی منتشر شده اما فیزیک 
فرم از بین رفته است، باید هدفی پشت 
پرده ماجرا باشد. این احتمال وجود دارد 
که برخی به دنبال تخریب اتاق اصناف و 

تیم زحمتکش بازرسی باشند.
وی ادامه داد: هر چند که فرم مربوط 

اتحادیه  از مسئوالن  به یکی  متعلق 
ــی  اشــکــا ل هــای فـــرم هـــا  در  و  اســــت 
به مرجع  باید  وجــود داشــت، فرم ها 
تصمیم گیری آن که تعزیرات حکومتی 
این  آنجا در  و  ارســال می شد  اســت 
زمینه تصمیم گیری کنند و هر حکمی 

صالح باشد صادر شود.
بنانژاد در واکنش به این نکته که مردم 
انتظار دارند اتاق اصناف در برخورد با 
این گونه موارد شفاف برخورد کند، بیان 
ثابت  زمینه  ایــن  در  می کنم  کرد:فکر 
کــرده ایــم ایــن گــونــه عمل شــده اســت، 
اما وجود عکس از فرم و ناپدید شدن 
فیزیک فرم گزارش تخلف آن مسئول 
در اتحادیه مورد اشــاره مشکوک بوده 
که در این زمینه با حراست مجموعه 
هماهنگی هایی شد.موضوع دیگری که 
فرم گزارش تخلف این فرد توسط بازرس 
مربوط در لیست ارسالی به اتاق اصناف 
ثبت شده و بازرسی کارش را انجام داده 
هم مطرح می شود که بنانژاد در پاسخ 
بیان کرد:آن فردی  که فرم را انتقال داده 

برایش تنبیه در نظر گرفته شده است.
این ماجرا سبب شد ما در این زمینه 
اصالح نرم افزاری و ساختاری صورت 
بدهیم و از این به بعد آمار فرم هایی 
که ثبت و تحویل می شوند به صورت 
کامل مشخص خواهند شد. وی در 
پایان بیان کرد: در اتاق اصناف مشهد 
برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه 

چاره اندیشی شده است.

رسانه همچنان مشکوک به ماجرا»
رسانه  بـــرای  همچنان  پــرســش  ایــن 
وجود دارد که چه کسی فرم تخلف 
با  می شود  چطور  و  کــرده  معدوم  را 
وجود ثبت شماره فرم تخلف صورت 
در   مشهد،  اصــنــاف  اتــاق  در  گرفته 
به  اتــاق  این مدت هیچ مسئولی در 
و  نشده  مشکوک  آن  شــدن  ناپدید 
رابطه  ایــن  در  پیگیری  کوچک ترین 

انجام نشده است. 

با پیگیری های قدس برمال شد

ناپدید شدن اسناد تخلف یک مسئول در اتاق اصناف!

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 30007230۵  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پنجشنبه  6 خرداد 1400
    15 شوال 1442   27 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9538  ویژه نامه 3917 

ط
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40
16

80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9

90
15

30

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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40
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90

45
66

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

ط
/9

91
15

53

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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40
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67

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1

40
16

79

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

ج
/9

90
16

59

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

ط
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40
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ج
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11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
07

26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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90
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44

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
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03
ج
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90
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81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1

40
04

62

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

خیاط و چرخکارکرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

ط
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40
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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

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
قابل توجه همشهریان گرامی

به اطالع می رساند آقای محمد گوهری
 دفتر مشــاور امالک به شماره عضویت 12796

 به نشانی:نبش اقدسیه 4-امالک گوهری
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارند 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 تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر 
مراجع��ه و مدارک خ��ود را تحوی��ل بگیرند. 

الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم 
اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در 

قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155182718
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14
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86

5

ط
/1

40
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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

پ
/9

90
33

14



خبرخبر
به زودی کرایه قطارشهری براساس 

مسافت محاسبه می شود 

معاون عمران، حمل  و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
محاسبه  بــرای  شــورای شهر  براساس مصوبه  گفت: 
کرایه براساس مسافت، مقدمات کار انجام شده و در 
حال نهایی کردن نرم افزار مورد نیاز برای عملیاتی کردن 

این طرح هستیم.
این  در  کاظمی  فـــوری، خلیل هللا  گـــزارش مشهد  بــه 
ــار از اول تــا ۳۱  ــراســاس آمـ ــرد: ب خــصــوص اظــهــار کـ
اردیبهشت یک میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۱۵ مسافر از 
طریق خط یک و ۹۱۳ هزار و ۱۲۴ مسافر از طریق خط۲ 

جابه جا شده اند.
وی اضافه کرد: در این مدت ایستگاه های شریعتی، 
مفتح و طبرسی پرترددترین ایستگاه ها در خط ۲ و 
ایستگاه های شریعتی، پارک ملت و بسیج پرترددترین 

ایستگاه ها در خط یک بوده اند.

 اجرای 45 برنامه فرهنگی 
در سال 1400 در قوچان 

بـــارگـــذاری  از  قــوچــان  امـــام جمعه  زهـــرایـــی:   هـــادی 
ائمه  سیاست گذاری  سامانه  در  فرهنگی  برنامه   ۴۵
جمعه برای اجرا در سال ۱۴00 در شهرستان قوچان 

خبر داد.
مطلق  هراتی  علیرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
اصحاب  و  ادارات  عمومی  روابـــط  بــا  نشست  در 
کمر  همه  بــایــد  گــفــت:  قــوچــان  شهرستان  رســانــه 
قوچان  فرهنگی  مسائل  به  رسیدگی  بــرای  همت 
در  سیاسی  مسائل  در  کافی  ــدازه  ان به  و  ببندند 
شهر قوچان کار انجام شده است. در شهر قوچان 
اگر  اما  اســت،  مشخص  افــراد  سیاسی  جناح های 
معرفی  را  همدیگر  فرهنگی  مسائل  در  بخواهیم 
و بگوییم  انجام بدهیم  را  کار  این  کنیم نمی توانیم 
یا  مــهــارت  تــخــصــص،  چــه  فرهنگی  حـــوزه  چــه  در 

داریم. اطالعاتی 
امام جمعه قوچان تصریح کرد: ما در ستاد نماز جمعه 
شهرستان قوچان ۴۵ برنامه فرهنگی برای سال ۱۴00 
بارگذاری  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  سامانه  در  را 
بازخوانی  که  اجــرایــی شــود  امسال  باید  که  کــرده ایــم 
در   ۵7 ســال  تیر   ۳0 در  کافی  مــرحــوم  پیکر  تشییع 
قوچان، تصویب واقعه ۳0 دی ماه ۵7 به عنوان روز 
شهرستان قوچان در تقویم و اعالم قوچان به عنوان 
شهر امام صادق)ع( همزمان با روز شهادت آن امام، 
از جمله برنامه هایی است که قرار است در شهرستان 

قوچان برگزار شود.

دامپزشکی این شهر خبر داد

 معدوم سازی موادغذایی فاسد
 در طرقبه شاندیز

بیش از یک تُن مواد پروتئینی و غذایی غیربهداشتی 
در شهرستان طرقبه شاندیز معدوم شد.

به  طرقبه شاندیز  شهرستان  دامپزشکی  اداره  رئیس 
صدا وسیما گفت: این محموله های توقیفی به دستور 
ــواد  ــاده قــانــون ۱۴م مــراجــع قضایی و بــا استناد بــه م
خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی و مواد قانونی ۳7و۳۹ 
تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و کشتارگاه ها، در 
بازدید های میدانی بازرسان اداره دامپزشکی کشف و 

ضبط  شده بود.
علیرضا قدرتی ادامه داد: این محموله مواد پروتئینی 
قرمز  گوشت  ۶00کــیــلــوگــرم  شامل  مصرف  غیرقابل 
کــوره پخت  در  که  بــود  و 700کیلوگرم گوشت سفید 

ضایعات کشتارگاه صنعتی معدوم شد.

گفت وگو با کارآفرینی که با 3 میلیون تومان تولیدکننده المپ های کم مصرف شد

اینجا چراغ پشتکار روشن است
خبرخبر

ــان : بــخــش تــولــیــد یکی  ــ ــادیـ ــ ــرور  هـ ــ ســ
جامعه  هـــر  ــخــش هــای  ب مــهــم تــریــن  از 
با  اینکه  بــاشــد،  مــی تــوانــد  پیشرفته ای 
ــامــه ریــزی و هـــدف گـــذاری  ــرن شــنــاخــت، ب
بــرای ایده هایت تــالش کنی و از هیچ به 
ظرفیت های باالیی برسی، کار بزرگی است.  
امیر معراجی پور، متولد ۶۵ در نیشابور، 
مکانیک  مهندسی  رشته  دانش آموخته 
خودرو است که از سال ۸۵ با گرفتن وام 
خوداشتغالی  واحــد  از  تومانی  ۳میلیون 
کمیته امداد کارش را شروع کرد که به قول 
خــودش وام را صرف ساختن یک قالب 
کرد اما او امــروز با تالش توانسته است 
شرایط اشتغال زایی روستایی را برای ۳۵ 
پرتالش،  کارآفرین  ایــن  کند.  فراهم  نفر 
ــی المــپ  ــای تــولــیــدکــنــنــده صــنــایــع روشــن
اداری  شاخه  چهار  در  کــه  اســت   LED
)محیط های اداری(، مسکونی )چراغ های 
روشنایی  )چـــراغ هـــای  صنعتی  ــازل(،  ــن م
تــجــاری  و  ســالــن هــای صنعتی(  مــعــابــر، 

)چراغ های مغازه ها( فعالیت دارد.
او می گوید: تمامی مراحل تولید در داخل 
شرکت انجام می شود، یک شرکت فناور 
هستیم و زیر نظر مرکز رشد نیشابور و 

عضو پارک علم و فناوری هستیم.
او در ادامــه دربـــاره نحوه آغــاز فعالیتش 
می افزاید: شروع کار به اتفاق همکارم بود 
اما امروز یک تیم هستیم. نه پدر و مادرم 
دارای تمکن مالی بودند و نه سرمایه گذاری 
ــا ســازمــانــی مــا را  داشــتــم . هــیــچ بــانــک ی
حمایت نکرده و در حال حاضر یک گروه 
در حدود ۳۵ نفر به صورت مستقیم در 
یک محیط حدود 700 متری مشغول به 

کار تولید هستیم.
وی در ادامه اظهار مــی دارد: بعدها مبلغ 
۳0 میلیون تومان از پارک علم و فناوری 
با  وام  ایــن  متأسفانه  که  کردیم  دریافت 
سرمایه گذاری صنایع روشنایی همخوانی 
نــدارد و یک واحــد تولیدی بــرای آنکه به 

به سرمایه گذاری  نیاز  برسد،  بهره برداری 
ــن مرحله  ای در  و دســت کــم  دارد  کــالنــی 
حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش 

نیاز داریم.

محدودیت ها و خالقیت ها»
همچنین  ــازد:  ــی سـ مـ خــاطــرنــشــان  وی 
تومان  میلیون   ۵0 مــجــدد   ۹۵ ســال   در 
کمیته امداد به واحد ما تسهیالت داد 
اما آن قدر محدود بودیم که دستگاه های 
ــورد نــیــازمــان را در شــرکــت طــراحــی و  مـ
مالی  ــوان  تـ چـــون  می ساختیم.  سپس 
و نصب  خــارج  از  خــریــداری دستگاه ها 
آن ها را نداشتیم، در واقع خودمان در حد 
نیازمان دستگاه ها را راه اندازی می کردیم. 
ــی دارد:  ایـــن کــارآفــریــن پــرتــالش بــیــان مــ
زیــادی  با مشکالت  در حــال حاضر هم 
تولید کم  زیربنای  برای مثال  مواجه ایم؛ 
داریــم،  کمبود  انسانی  منابع  در  اســت، 
رفته  بــاال  انسانی مان  منابع  هزینه های 
سمت  از  حمایتی  گــونــه  هیچ  و  اســت 
بازار نداریم  زیرا این روزها تولید داخلی 
و مشقت  کشورمان سراسر سختی  در 
است و متأسفانه سود اصلی را واسطه ها 

می برند.

ما در حال حاضر با ۵ الی ۱0 درصد سود 
کار را پیش می بریم  و این در حالی است 
ــد  کــه گاهی واســطــه هــای مــا تــا ۱00درصـ
و  مــا می گیرند  کــاالهــای  ســود هــم روی 
سختی ها  ایــن  تمام  بــا  امــا  می فروشند 
نــاامــیــد نــشــدیــم زیـــرا بـــرای رســیــدن به 

اهدافمان، برنامه ریزی و تالش کرده ایم. 
او درباره میزان ظرفیت تولیدش نسبت 
بــــازار مــی گــویــد: ماهیانه ــه وضــعــیــت   ب

۲0 الی ۳0 هزار عدد از یک محصولمان 
 تولید می کنیم و از دیگر محصوالتمان از 
۲ الی ۱0 هزار عدد میزان تولیدمان است. 
به اعتقاد من این روزها تالش، کوشش 
و امــیــدواری خــود تولیدکننده اســت که 
بخش تولید را سر پا نگه داشته است. 
باید خودمان با مدیریت و تخصص قوی 

پیگیر امور باشیم.
او می افزاید: در تولید اگر از موانع داخلی 
بتوانیم بگذریم در بیرون نیازمند حمایت 
هستیم. در واقع ما بیشتر از نیاز به وام، به 
حمایت در بازار نیاز داریم تا امنیت سرمایه 

از لحاظ فروش در بازار تأمین باشد.
اینکه  مــتــأســفــانــه  ــد:  ــن مــی ک تــأکــیــد  او 
را  محصولی  می کند  تــالش  تولیدکننده 
طراحی کند و سرمایه گذاری روی آن انجام 

 دهد تا وارد مرحله تولید شود اما ناگهان با 
باز گذاشتن دروازه ها، از چین محصوالت 
بــرای  امنیتی  دیگر  شــود  وارد  روشنایی 

فعالیتمان وجود نخواهد داشت.

مأموریت پشتیبانی از تولید»
وقتی  مــی شــود:  یـــادآور  تولیدکننده  ایــن 
از  بیش  بــه  تولیدکننده  عــنــوان  بــه  مــن 
ــومــان ســرمــایــه در گــردش  ۳ مــیــلــیــارد ت
است  توجهی  قابل  رقــم  ایــن  دارم،  نیاز 
کنند  بررسی  می توانند  کارشناسان  که 
نیاز  را  سرمایه  ایــن  تولیدکننده  من  که 
با  تسهیالت  بعضی ها  امــا  یا خیر  دارم 
و  تولید می گیرند  نــام  به  اعــداد نجومی 
را  آن  و  می کنند  ایجاد  اقتصادی  فساد 
دیگری  در سبدهای  یا  و  امــالک  صــرف 

سرمایه گذاری می کنند .
تولیدی  محصوالت  ــادرات  صـ ــاره  دربـ او 
حــال حاضر  در  می گوید:  روشــنــایــی اش 
مـــا ظــرفــیــت صـــــــادرات را داریــــــم امــا 
موانع  زیــرا  نداریم   را  آن  زیرساخت های 
ــادی وجـــود دارد کــه بــا ایــن همه کار  زیـ
را زیرپله ای محسوب می کنند،  هنوز ما 
مجوز هایمان  می خواهیم  که  وقتی  زیــرا 
مراجعه  صنایع  اداره  بــه  و  بگیریم  را 
متراژ  حداقل  می گویند  ما  به  می کنیم  
این مقدار داشته باشد که پروانه به شما 
لحاظ  به  ما  بدهیم همچنین مشکالت 
قانونی و بــازار آن قدر زیــاد است که به 
رفع  به  نو  ایده های  به  اندیشیدن  جای 

موانع برای تولید باید بیندیشیم.
مـــی ســـازد:  خــاطــرنــشــان  پـــایـــان  در  وی 
رانت  دارای  که  شرکت هایی  متأسفانه 
هستند به راحتی موفق می شوند اما ما 
اشتغال زایی  که  واقعی  تولیدکننده های 
برای  کردیم  شــروع  هیچ  از  را  روستایی 
گرفتن ۱00 میلیون تومان وام باید ماه ها 
در نوبت بمانیم که آن هم در نهایت با 

جواب های منفی مواجه می شویم.

برای برهم  از روزی که کرونا، ویروسی شد  توحیدی: 
زدن زندگی، کار و البته تفریح مردم، بسیاری را مجبور 
کرد برای در امان ماندن از شر این ویروس و بیماری 
در خانه بمانند و از ترددهای به اصطالح غیرضروری 

پرهیز کنند.
مسئوالن هم سعی کردند هر از چند گاهی با توجه به 
وضعیت این بیماری محدودیت هایی برای پیشگیری از 

شیوع و گسترش این بیماری در نظر بگیرند.
محدودیت ها یکی یکی از راه رسید؛ فعالیت برخی 
مشاغل تعطیل و یا محدود شد و منع تردد شبانه 
برای خودروها از ساعت ۲۱ تا ۴صبح که پس از چند 
به  ایجاد شد؛  کرد  پیدا  تغییر  تا ۳صبح   ۲۲ به  ماه 
برابر جریمه ای   ،۲۲ از ساعت  پس  تــردد  که  طــوری 
ــرای صــاحــب پــالک  شــد بــا چــنــدیــن صــفــر نــاقــابــل بـ

متخلف.
این امر اما به مذاق برخی که ساعت رسمی زندگی و 
تفریحاتشان تازه از ساعت ۱0 شب شروع می شد و 
تا پاسی از شب ادامه داشت خوش نیامد و برای فرار 
از جریمه با روش ها و ترفند های گوناگون به فکر دور 

زدن این محدودیت ها بودند. 
بــه طرح  ورود  ــرای  ب رانــنــدگــان  از  برخی  بین  ایــن  در 
فالن  از  ورود  مجوز  گرفتن  پی  در  محدودیت شبانه 

ارگان و اداره بودند و برخی هم که از رانتی برخوردار 
نبودند و نتوانستند با ورود به هیچ فهرستی خود را 
اقدام  و  کرده  پیدا  آسان تری  راه  دارنــد،  نگه  امان  در 
بــه پــوشــانــدن یــا مــخــدوش کــردن پــالک خـــودرو خود 

می کنند.
رانندگان  روی  پیش  را  بهتری  راه  امــا  ــور  راهـ پلیس 
تاکسی های  در  که  خودروهایی  کرد  اعــالم  و  گذاشت 
نخواهند  جریمه  مشمول  می کنند  فعالیت  اینترنتی 
شد و این تاکسی ها می توانند در ساعت های منع تردد 
شبانه، رفت و آمد داشته باشند و پیامک هایی که در 
این رابطه ارسال می شود، فقط به عنوان هشدار اولیه 
باشد  بازدارندگی وجود داشته  اینکه  به دلیل  است؛ 
دوربین ها پالک این خودروها را نیز ثبت می کنند، ولی 
پس از اینکه به مرحله بررسی و لیست می آیند، پالک 

خودروها از لیست جریمه حذف می شود.
به  عــده ای فرصت طلب  که  بود  کافی  همین موضوع 
نام نویسی  بــرای  به سرعت  و  افتاده  جــوش  و  جنب 
این شرکت ها در  نمایندگان  به  اینترنتی  تاکسی های 

کنار خیابان مراجعه کنند.
از آنجایی که برای نام نویسی در تاکسی های اینترنتی بر 
 خالف دیگر ثبت نام های اینترنتی گذر از هفت خوان

ــاد نــیــاز نــیــســت؛ حــجــم انــبــوهــی از  و تــشــریــفــات زیـ

میلیونی  گرانقیمت چند صد  و  معمولی  خودروهای 
از جریمه های  البته برخی برای فرار  نام و  برای ثبت 
شبانه اقدام کردند. در این روش فرار از تله جریمه؛ به 
طور مثال یک فرد در خانواده عضوی از تاکسی های 
خــانــواده  اعــضــای  از  دیــگــر  یکی  مــی شــود؛  اینترنتی 
درخواست خودرو می دهد و او بالفاصله درخواست 
را قبول می کند و از همین لحظه گردش شبانه آغاز 

می شود!
افــرادی  روزهــا  ایــن  اینکه  اســت  چیزی که مشخص 
که در سطح شهر از متقاضیان کار در این شرکت ها 
غیرقانونی شان  حضور  وجــود  بــا  می کنند،  ثبت نام 
انبوه  در هر خیابانی  و  اســت  زیــاد هم شــده  بسیار 
به  گوناگون  جــوایــز  بــا  شرکت ها  ایــن  تبلیغ  بنرهای 

چشم می خورد.
به نظر می رسد مسئوالن مربوط پاسخ چند پرسش 
در  نــام نــویــســی  آیــا  اینکه  نخست  بــدهــنــد؛  بــایــد  را 
از  را  رانندگان  سرویس،  چند  رفتن  و  تاکسی ها  این 
دیگر  و  مـــی دارد  نگه  مصون  تــردد  منع  جریمه های 
این  در  خـــودرو  زیـــاد  بسیار  حجم  وجـــود  بــا  اینکه 
یافتن یک خودرو  مــوارد  از  برخی  در  شرکت ها، چرا 
برای رفتن به مقصد گاهی زمان زیادی از متقاضیان 

می گیرد.

فرصت طلب ها چگونه محدودیت منع تردد شبانه را دور می زنند؟

شبگردی با تاکسی  اینترنتی چند صد میلیونی!

گزارشگزارش
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۱. چیره دستی – علم و خرد – کاشف 
الکل ۲. ابزار بافتنی- شهر و تیم فوتبال 
باشگاهی اسپانیایی ۳. وصله – راز و رمز- 
زیــن و بــرگ اســب – سوغات اصفهان 
۴. تمساح معروفش را دارد – قوم تاتار 
نیرومند ۵. عدد منفی –   - ماالمال   –
مطلوب – گوسفند ماده ۶. موافقت نامه 
عمومی تعرفه و تجارت– پارچه مشبک 
- اسم 7. روغنی طبی با نام تجاری ژله 
پترولیوم – ممکن – میوه آبدار تابستانی 
۸. تلخ – اشاره به دور – نام پسرانه عربی 
تسبیح  درخـــت   .۹ انگلیسی  کیف   –
ژاپنی  موتورسیکلتی   – مورداعتماد   –
نخست وزیر   – برگشتن   – خشن   .۱0
حامیان سرسخت  از  و  انگلیس  اسبق 
شهری   – باتری   .۱۱ خلیج فارس  جنگ 
در بوسنی و هرزگوین که نامش از کلمه 
فارسی »سرای او« گرفته شده است – بله 
ایتالیایی ۱۲. معدن – حرف همراهی – 
لقب امپراطوران روم باستان – از حبوبات 
-دایــی  آزاد   – تغارچوبی   – صریح   .۱۳ 
ارزان قـــیـــمـــت  ــوش  ــ ــف پ ــ ک نـــوعـــی   .۱۴

که  ژاپــنــی  ــی  رزمـ ورزش   – ساختمانی 
فرزند    .۱۵ دارد  تاکید  گــالویــزشــدن  بــر 
اقیانوس - لقب دریای شگفتی ها به آن 

داده اند – نت بیماری

استفاده  بــا  بــی  کــالم  نمایش  ــرای  اجـ  .۱
کرمانشاه  در  بــدن – شهری  اعضای  از 
مـــرزی - مطهر  – رودخـــانـــه   ۲. دائــمــاً 
صمغ-   – اصفهان  سوغات   – االن   .۳
رادیــویــی  ــواج  امـ تقویت   .۴ ام الخبائث 
پرچم   - تلفن  مخترع   – خواهرمادر   – 
۵. انتها – سریالی درحال پخش از شبکه  
نجف زاده  علیرضا  کارگردانی  به  سیما 
پرنده ای شکاری  علی صبوری-  بــازی   و 
۶. خانه بزرگ – اسم – سازمان امنیت 
 و اطــالعــات کــشــوری رژیـــم ستمشاهی 
7. چوب بندی زیــر درخــت انگور - پدر 
شعرنو - مرزبان ۸ . خاندان – دستکاری 
مــســاوی   - کـــال  ــوه  مــی  – عــکــس   روی 
۹. پیامبر – تارمی – نوعی راکت انداز قابل 
حمل ضدتانک ۱0. رشد یا افت سریع 

قیمت در بورس را گویند- لوله تنفسی – موی گردن شیر و 
اسب ۱۱. پرنده آفت توت – شهر فیروزه – پادگانی در تهران 
۱۲. دوختن – ضمیر اتحاد – آکنده - پسندیده ۱۳. سودای 
ناله – غذایی از گوشت ریزکرده و لپه و... – صدمترمربع – قوم 
 ایران باستان ۱۴. عضو شنونده – گوشه جسم – چرب زبان 
۱۵. نوعی مسلسل آلمانی که به نام سازنده اش نام گذاری 

شد – پایتخت سومالی

  افقی

  عمودی

رئیس اتحادیه دامداران بجنورد عنوان کرد

 حراج دام سبک 
به دنبال خشکسالی

دامــداران بجنورد گفت: خشکسالی  اتحادیه  رئیس 
و گرانی نهاده ها سبب شده تولید برای دامــداران به 
صرفه نباشد از این رو عرضه بره ها در بازار و همچنین 

فروش دام داشتی افزایش یافته است.
ــوان، حسینعلی  ــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــ ــ بــه گ
حصاری افزود: در اوایل امسال، قیمت بره زنده کش 
تا ۶00 هزار ریال در هر کیلوگرم رسید، اما با توجه به 
کاهش بارندگی های بهاره و مشکل تأمین علوفه در 
امر  این  اکنون عرضه دام بیشتر شده که  مراتع هم 

موجب کاهش قیمت ها شده است.
ــدار  ــ دامـ ــرای  ــ بـ ــده  ــ زنـ قــیــمــت دام  ــرد:  ــ کـ ــه  ــافـ اضـ او 
رضایت بخش نیست، اما گرانی نهاده ها سبب شده 
شوند.  زنــده  دام  عرضه  به  وادار  تولیدکنندگان  ایــن 
کیلوگرم ۵۳0 هزار  زنده کش در هر  بره  اکنون قیمت 

ریال بوده که بسیار پایین است.
او درباره گرانی نهاده ها در بازار گفت: جو در بازار آزاد 
هر کیلوگرم ۶0 تا ۶۲ هزار ریال عرضه می شود و کاه 
که ارزش غذایی چندانی ندارد ۵0 هزار ریال و یونجه 
خشک ۴۵ هزار ریال به فروش می رسد که البته انتظار 
با برداشت محصوالت،  و  تابستان  مــی رود در فصل 

قیمت نهاده ها تا حدی کاهش یابد.
او افزود: البته با توافقی که در سطح کشور انجام شده، 
با قیمت مصوب در اختیار عشایر  قرار است نهاده 
استان قرار گیرد که در این صورت تمایل دامــدار به 
از فروش دام خــودداری  نگهداری دام بیشتر شده و 

می شود.
حصاری با اشاره به اینکه خشکسالی ها سبب شده 
افــزود:  یابد،  کاهش  به شدت  مراتع  در  علوفه  تولید 
با  هم  کــشــاورزان  تــه چــرای  تأمین  در  عشایر  امسال 
مشکل روبه رو شده اند، گرانی علوفه و کاهش میزان 
تولید آن سبب شده تا کشاورزان ته چرا را با قیمت 

بیشتری عرضه کنند.
او با بیان اینکه دالالن هم در این زمینه وارد شده و 
کرده اند  اعــالم  عشایر  گفت:  برده اند  باال  را  قیمت ها 
ته چرای کشاورزان را پیش خرید کرده اند، اما کشاورزان 
بدون اعالم قیمت، ته چرا را فروخته اند، از این رو احتمال 

افزایش قیمت ها در فصل برداشت وجود دارد.
حصاری گفت: در این شرایط و با کاهش میزان عرضه، 

قیمت دام زنده هم در بازار افزایش می یابد.
رئیس اتحادیه دامداران شهرستان بجنورد گفت: از 
مسئوالن انتظار می رود برای حمایت از دامداران نهاده 

بیشتری در اختیار این تولیدکنندگان قرار دهند.

 اهدای قلب دختر 1۹ ساله 
در مشهد

در  موفقیت  با  قلب  پیوند  و چهارمین عمل  هفتاد 
 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا)ع( از مراکز 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
به گزارش وبدا؛ محمد عباسی، رئیس بخش جراحی 
هفتاد  اینکه  بیان  با  رضـــا)ع(  امــام  بیمارستان  قلب 
مرکز  در  موفقیت  بــا  قلب  پیوند  عمل  چهارمین  و 
انجام  ــا)ع(  امـــام رضــ درمــانــی  و  پژوهشی  آمــوزشــی، 
که دچار  از خانم ۱۹ ساله  اهدایی  قلب  شد، گفت: 
مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز و پیوند اعضای 
با  رضـــا)ع(  امــام  بیمارستان  در  و  دریافت  منتصریه 
موفقیت به خانم ۴۱ ساله اهل زاهدان پیوند شده و 

حیات دوباره ای به او بخشید.

رئیس اتحادیه نانوایان خبر داد

 افزایش 30 درصدی قیمت نان 
در خراسان جنوبی 

کرد:  اظهار  جنوبی  خــراســان  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
نرخ نامه جدید فروش نان در استان تصویب شد.

اکبر مرادی در گفت وگو با ایسنا گفت: قیمت نان افزایش 
می یابد، اما تغییری در میزان سهمیه آرد نانوایی ها به 
وجود نیامده است . در این سال ها تمام عوامل تولید 
افزایش پیدا کرد، اما قیمت محصول تولیدی نانوایان 
خمیرمایه قیمت  افــــزود:  مــانــد.مــرادی  تغییر  ــدون   بـ
 ۱۶0 درصد، حقوق کارگر ۳۹ درصد، حمل آرد ۳۵ درصد و نمک 

۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در نرخ جدید قیمت نان تافتون براساس 
وزن چانه از هــزار و ۳00 تا ۲هــزار و ۵00 تومان، لواش 
ماشینی ۶۸0 تومان و نان سنگک بر اساس کیلو ۲هزار و 
۹00 تومان است.رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی 
اظهار کرد: میانگین قیمت نان لواش از ۲۵ تا ۲۸ درصد، 
نان سنگک ۲۸ درصد و تافتون ۳0 درصد افزایش پیدا 

کرده است.
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