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مجموعه اتاق اصناف به عنوان مرکزی که با 
مسائل اقتصادی مردم و جامعه در ارتباط 
است و تصمیم های آن مستقیماً بر عملکرد 
نهاد مهم در کنترل  بــازار نقش دارد، یک 
محسوب  ــردم  مـ ارزاق  تأمین  و  قیمت ها 
می شود. اتاق اصناف تحت نظارت سازمان 

صمت ...

از وقوع  و پیشگیری  امور اجتماعی  معاون 
جـــرم دادگــســتــری خـــراســـان رضـــوی گفت: 
تاکنون ۷۳تخلف انتخاباتی در فضای مجازی 
گـــزارش شــده که  ایــن استان  و حقیقی در 
برخورد به موقع با آن ها صورت گرفته است.
به گزارش صدا وسیما، سیدامیر مرتضوی 

روز گذشته در ... .......صفحه 3.......صفحه 2
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توجه عملی؛ خواسته مردم از شورای ششم
درخشش قاری 

خراسانی در مسابقات 
بین المللی  بنگالدش

 اخذ جریمه 486میلیونی 
 در راستای برخورد با دانه درشت ها 

در بازار مشهد

عامل گران فروشی مرغ 
نقره داغ شد

.......صفحه 2 

.......صفحه 3

گزارشیازتالشتعدادیاز
جوانانشهربرایافزایش
مشارکتدرانتخابات

 بحث سیاسی در
»کافه گفت وگو«

شهروندان در گفت وگو با قدس مطرح کردند

.......صفحه 4

قرآن  بین المللی  مسابقات  نخست  رتبه  خراسانی  قــاری 
در کشور بنگالدش را کسب کرد.به گزارش قدس آنالین، 
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف خراسان رضوی ضمن تبریک 
ایام دهه کرامت و کسب رتبه نخست قاری مشهدی در 
قرآنی  مسابقات  کرد:  اظهار  بنگالدش،  قرآنی  مسابقات 

همه ساله توسط ...

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از اخذ جریمه 
آقای»الف« که یکی از عامالن اصلی و به نوعی سرکرده 
گران فروشی های صورت گرفته در بازار مرغ بود خبر داد و 

بیان کرد: در برخورد ...

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

هم  با  ــد  دارن و  ایستاده اند  خیابان  کنار  در  جمعیتی 
آرام، گاهی خشن،  گاهی  بلند،  گاهی  بحث می کنند، 
گاهی دوستانه. هرکس نظری دارد، یکی می خواهد در 

انتخابات شرکت کند و یکی دیگر نه. 
»کافه گفت وگو« تنور انتخابات در مشهد را گرم کرده، 
شاید شما هم مخاطب این کافه ها بوده باشید. کافه ای 

بدون قهوه و بدون دیوار اما کامالً صمیمی.
ــی  ــشــجــوی ــال گــذشــتــه بـــچـــه هـــای هــیــئــت دان ــ  از سـ
ــن کــافــه هــا را در کــشــور بــرای  ــهــدی« علم ای »رایـــت ال
نخستین بار بلند کردند تا حرف رهبر معظم انقالب 
دانــشــجــویــان گفت:  بــه  ــا  آق کــه  آنجایی  نماند.  زمــیــن 
»اهتمام به تخاطب واقعی. فضای مجازی چیز خوبی 
اســـت، فــرصــتــی اســـت امـــا کــافــی نــیــســت. بعضی ها 
چسبیده اند به فضای مجازی -توییتر و مانند این ها- 

.......صفحه 4برای اینکه پیام هایشان ...

چهار شنبه 26 خرداد 1400
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 سال سی و چهارم   
 شماره 9553 
ویژه نامه 3932 

به جوانان اعتماد کنید تا به جوانانتان اعتماد کنند

دارای سابقه اجرایی در زمینه ایمنی بهداشت و محیط 
حامی صنعت گران و تولیدکنندگان.

تحقق شعار سال با کاهش بروکراسی اداری
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  به اطالع کلیه سهامداران شرکت گردشگری مجتمع 
بوستان سرخاندیز )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
36333 می رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1399/08/17 و تفویض اختیار 
عملی نمودن افزایش س��رمایه به هیات مدیره ، نظر 
به اینکه مقرر است در مرحله اول سرمایه شرکت از 
مبل��غ 20.000.000.000 ریال به مبلغ 160.000.000.000 
ریال منقس��م به 160.000.000 س��هم یک هزار ریالی 
ب��ا نام از طری��ق )مطالبات حال ش��ده س��هامداران ( 
افزایش یابد . از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
60 روز از حق تقدم خود نسبت به سهامی که مالکند 
اس��تفاده نمایند . بدیهی است پس از انقضاء مهلت 
مقرر ، هیات مدیره می تواند س��هام باقیمانده را به 

سایر متقاضیان واگذار نماید . 
هیات مدیره شرکت 

مجتمع  گردشگری بوستان سرخاندیز

 آگهی پذیره نویسی استفاده از  
 حق تقدم شرکت گردشگری 

مجتمع بوستان سرخاندیز )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 36333 و

 شناسه ملی شماره 10380518563
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وقتیروابطبرضوابطپیشیمیگیرد

قانون شکنی در هیئت رئیسه اتاق اصناف قوچان
به  اصناف  اتاق  مجموعه  زهرایی: هادی
بــا مسائل اقتصادی  عــنــوان مــرکــزی کــه 
ــت و  ــردم و جــامــعــه در ارتـــبـــاط اســ ــ مـ
عملکرد  بــر  مستقیماً  آن  تصمیم های 
بازار نقش دارد، یک نهاد مهم در کنترل 
مــردم محسوب  ارزاق  تأمین  و  قیمت ها 
ــاف تــحــت نــظــارت  ــاق اصــن ــ مـــی شـــود. ات
انتخابات  در  و  اســت  صمت  ســازمــان 
اقدام به انتخاب هیئت مدیره و بازرسان 
نظارتی  بــا  تــا  می کند،  صنفی  اتحادیه 
دقیق حقوق مصرف کننده و کسبه بازار 

عادالنه رعایت شود.
پس از سال ها بررسی متولیان این حوزه 
تقریباً  و  ثــابــت  حــضــور  شــد  مشخص 
دایمی برخی از افراد در اتحادیه ها و اتاق 
این حوزه است و  اصناف آسیب جدی 
برخی  زمینه ساز  می تواند  موضوع  ایــن 
از اتفاقاتی شود که شاید در مــواردی با 
فلسفه وجودی اتحادیه ها یا اتاق اصناف 
در تضاد باشد، بر همین اساس در تاریخ 
که  نظام صنفی جدید  قانون   92/8/8
ابالغ شد، بر عدم حضور بیش از دو دوره 
متوالی افراد در هیئت مدیره اتحادیه ها 
تأکید شده است و پس از ابالغ این قانون 
تاریخ  از  که  کسانی  این شد  بر  تفسیر 
اتحادیه ها  مدیره  هیئت  وارد   92/8/8
نباید  از دو دوره متوالی  می شوند بیش 

فعالیت داشته باشند.
رایزنی  بــا  هــمــراه  مقاومت  بــا  متأسفانه 
تعداد زیــادی از همین افــراد که سال ها 
بیش  و هستند  ــوده  ب ایــن سمت ها  در 
از هشت ســال اســت کــه اجـــرای آن به 
عدالت  دیـــوان  رأی  ــی  ول افــتــاده  تأخیر 
شد  موضوع  ایــن  فصل الخطاب  اداری، 
که هر فردی که دو دوره در هیئت مدیره 
در  چه  باشد  داشته  حضور  اتحادیه ها 
قــانــون صنفی قــدیــم و چــه جــدیــد حق 
حضور در دوره سوم را ندارد اما متأسفانه 
ــــی گــــری و اعــمــال  ــا الب بـ ــم  ــال 99 هـ ســ
نفوذ های صورت گرفته از طرف اتاق های 
بهانه های  به  و  صمت  وزارت  و  اصناف 
واهــی از جمله ویـــروس کــرونــا، با وجود 

ــوان عدالت اداری  ابــالغ رأی دی اعــالم و 
مبنی بر ابطال انتخابات هیئت رئیسه و 
بازرسان اتحادیه های صنفی که بیش از 
دو بار سابقه عضویت داشته اند از تاریخ 
99/9/29 و اعالم شرایط حضور افراد در 
این جایگاه ها، این رأی بنا به خواست و 
سلیقه برخی افراد در شهرستان قوچان 
و به تبع آن در اتاق اصناف، تفسیر شده 

و تاکنون اجرا نشده است.

پایان 12 سال ریاست بر اتاق اصناف »
به خبرنگار  قوچان  از کسبه شهر  یکی 
مــا مــی گــویــد: 12 ســال اســت کــه هیئت 
رئیسه اتاق اصناف قوچان تغییر خاصی 
نداشته است و با اعمال نفوذ برخی از 
افراد شاهد حضور چهره های تکراری در 
هیئت مدیره اتحادیه ها و به تبع آن در 

هیئت رئیسه اتاق اصناف هستیم.
یکی دیگر از کسبه می گوید: ما در شهر 
دارای مشکالت صنفی بسیاری  قوچان 
غیرقانونی  فعالیت  قبیل  از  هستیم 
تــداخــل صنفی که  از صــنــوف و  بــرخــی 
اعــتــراض هــای مــا بــه ایــن مــوضــوعــات به 
ــیــل البـــی گـــری چــنــدیــن ســالــه برخی  دل
اصناف  ــاق  ات رئیسه  هیئت  اعــضــای  از 

قوچان به جایی نمی رسد.

یکی دیگر از صاحبان اصناف می گوید: 
ما هر سال حق عضویت و هر چند سال 
کسب  پروانه  مجدد  صــدور  هزینه های 
ما همیشه  بــرای  و  پرداخت می کنیم  را 
ــوده اســـت کــه ایـــن مبالغ کجا  ــؤال بـ سـ
اتاق  رئیسه  هیئت  ولی  می شود  هزینه 
اصناف اقدام به شفاف سازی موضوعات 

مالی اتاق اصناف نکرده است .

 ضرورت اجرای »
رأی دیوان عدالت اداری 

علیرضا ساالری، رئیس اداره امور اصناف 
خراسان  صمت  ســازمــان  تشکل های  و 
دیــوان  رأی  اجـــرای  رضــوی در خصوص 
قوچان  اصــنــاف  اتــاق  در  اداری  عــدالــت 
اصناف  بر  نظارت  کمیسیون  می گوید: 
اجرای  و  فرایند  باید  قوچان  شهرستان 
مــاده 1165 دیــوان عدالت اداری را مهیا 

کنند.
اتحادیه  انتخابات  مــی افــزایــد:  ســـاالری 
درودگــران برگزار شده است که این فرد 
ــران،  درودگـ اتحادیه  ریاست  واسطه  به 
قوچان  شهرستان  اصناف  ــاق  ات رئیس 
نیز هست، این فرد مشمول قانون جدید 
ــانــون جــدیــد صنفی به  اســـت و وفـــق ق
اسقاط  باید  اعتبارنامه  دریافت  محض 

شرایط وفق کمیسیون نظارت بر اصناف 
شهرستان قوچان انجام شود و اگر این 
ــداده اســت باید اقــدام هــای  اتــفــاق رخ نـ

قانونی انجام گیرد .
چـــرا  ایـــنـــکـــه  خـــصـــوص  در  ســـــــاالری 
کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان 
ــداده است  قــوچــان ایــن کــار را انــجــام نـ
اظهار می دارد: بر اساس ماده 48 قانون 
صنفی، شهرستان ها کمیسیون نظارت 
ابهام های  که  دارند  مستقل  اصناف  بر 
خود را در چارچوب کمیسیون نظارت بر 
.هیئت  می کنند  برطرف  استان  اصناف 
دارد  قانونی  عمر  اصناف  اتــاق  رئیسه 
در  را  خــود  جایگاه  فــرد  کــه  هنگامی  و 
اتــحــادیــه از دســت مــی دهــد بــه صــورت 
اصناف  اتاق  در  را  طبیعی جایگاه خود 

از دست می دهد.

بیش فعالی غیرقانونی ها»
تـــاریـــخ کــشــور مـــا پـــر از نــقــش آفــریــنــی 
ــوده اســت و هیچ  اصــنــاف و بـــازاریـــان بـ
تأثیرگذار اصناف  کسی نمی تواند نقش 
را بر حــوزه هــای مختلف منکر شــود اما 
در شهرستان  روزهـــا  ایــن  کــه  موضوعی 
قوچان بسیار مشهود است ورود اصناف 

به حوزه سیاست و انتخابات است.
کــه جایگاه برخی  اســت  ــن در حــالــی  ای
اصناف  اتــاق  رئیسه  در هیئت  ــراد  اف از 
ــرای  ــ ــا ب ــــالش هــ غـــیـــرقـــانـــونـــی بــــــوده و ت
یکی  انتخابات شــوراهــا  بــر  تــأثــیــرگــذاری 
اتاق  رئیسه  کارکردهای جدید هیئت  از 

اصناف شهرستان قوچان شده است.
متأسفانه شنیده ها هم حاکی از آن است 
که برخی از نمایندگان مجلس که وامدار 
بازار هستند طرحی را در مجلس در حال 
رسیدگی دارند که در این طرح افراد می توانند 
برای سومین بار به عضویت هیئت مدیره 
اتحادیه ها درآیند به شرط اینکه 70 درصد 
بازاریان به آن ها رأی بدهند و حال که هشت 
 سال قانون صنفی به درستی اجرا نشده
به دنبال اصالح قانون به نفع عده ای خاص 

هستند .

معاونعمرانیاستاندارخراسانرضویخبرداد

 پیشرفت ۱۰درصدی پروژه 
آزادراه حرم تا حرم 

رضاطلبی:معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان رضوی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه آزادراه 
حرم تا حرم در خراسان رضوی حدود 10درصد بوده و 
برای تکمیل آن دست کم به هزار و 245 میلیارد تومان 

اعتبار از سوی دولت نیاز است.
به گزارش قدس آنالین، پروژه آزادراه حرم تا حرم یکی 
از طرح هایی است که به منظور خدمت رسانی به زائران 
و کاهش مسیر به طول 950کیلومتر با اتصال قم به 
مشهد برنامه ریزی شد. برای اطالع از آخرین وضعیت 
ــروژه بــه ســـراغ مــعــاون هماهنگی امـــور عمرانی  ایــن پـ
به  استانداری خراسان رضوی رفتیم که وی در پاسخ 
پرسش خبرنگار قدس آنالین اظهار داشت: طول مسیر 
آزادراه حرم تا حرم 49۳ کیلومتر است که از این مسیر، 
قم- گرمسار 150کیلومتر، گرمسار- سمنان 12۳کیلومتر 

و مشهد- سبزوار 220کیلومتر است.
سیدکمال الدین میرجعفریان ادامه داد: در حال حاضر 
پیشرفت  95درصـــد  از  بیش  بــا  قم-گرمسار  مسیر 
فیزیکی زیر بار ترافیک قرار دارد و مسیر گرمسار به 
سمنان نیز حدود ۳5درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و در دســت اجــراســت. وی افـــزود: در حــوزه خراسان 
رضوی نیز عملیات اجرایی 47 کیلومتر از این پروژه در 
محدوده سبزوار به نیشابور شروع شده و در توافقات 
بین شرکت ساخت و توسعه و بخش مشارکت کننده 
زمینه  در  تسریع  اســت  خاتم االنبیا)ص(  قــرارگــاه  که 
تملک اراضی و استقرار ماشین آالت صورت گرفته و 
عملیات اجرایی پروژه در حد تجهیز کارگاه و تسطیح 

مسیر است.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه در خراسان 
ــد اســت، ادامـــه داد: وزارت راه و  رضــوی حــدود 10درصـ
شهرسازی و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به عنوان سرمایه گذاران 
این پروژه باید با استقرار بیشتر تجهیزات و ماشین آالت 
و همچنین تأمین منابع مالی، سرعت پیشرفت فیزیکی 
این پروژه در استان را افزایش دهند. میرجعفریان در پاسخ 
به این پرسش که بر اساس زمان بندی قرار بوده این پروژه 
که از سال 1۳91 شروع شده در سال 1401به بهره برداری 
برسد، بیان کرد: از این موضوع اطالع ندارم ولی اگر این 
تاریخ برای اتمام پروژه در نظر گرفته شده باشد باید منابع 
مالی آن نیز طبق برنامه تخصیص پیدا می کرد که اگر 
منابع مالی این پروژه تأمین شود دست کم به چهار سال 
زمان برای تکمیل و بهره برداری کامل نیاز دارد و در حال 

حاضر پروژه حرم تا حرم عمالً نیمه تعطیل است.

 افتتاح دومین پروژه آبرسانی 
در روستای نعتو صالح آباد 

پــروژه اصالح  در مراسمی دومین  ابوالحسنصاحبی:
 و تعویض شبکه توزیع آب در روستای نعتو به همت 

خیر نیکوکار حاج اکبر ابراهیمی به بهره برداری رسید .
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان صالح آباد با بیان 
این مطلب گفت: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع و 
هدررفت آب روستای نعتو طرح تعویض شبکه توزیع 

آب روستا به تصویب رسید.
پروژه  این  اجرایی  عملیات  افــزود:  ندایی فر  حبیب هللا 
شامل تعویض شبکه توزیع به طول 5هزار متر و چهار 
حوضچه تقسیم آب بود که با کمک مالی 550 میلیون 

تومانی خیر محترم انجام شده است. 
آبرسانی در کمتر  پروژه  این  ندایی فر خاطرنشان کرد: 
آبــادانــی سپاه  و  پیشرفت  قــرارگــاه  با همت  روز  از 20 
دیگر  افتتاح  شاهد  زودی  به  و  رسید  بــهــره بــرداری  به 

پروژه های شهرستان خواهیم بود.
محمدرضا قربانی جامی، نماینده بنیاد خیریه حاج اکبر 
برای  گذشته  ســال  در  گفت:  ما  به خبرنگار  ابراهیمی 
مسئله مهم آبرسانی معادل 74میلیارد تومان به ۳50 
روستا در سراسر کشور از سوی این بنیاد مساعدت مالی 
شده که از این تعداد، در 59 روستا در استان خراسان 

رضوی طرح های آبرسانی به بهره برداری رسیده است.

درخشش قاری خراسانی در 
مسابقات بین المللی  بنگالدش

قاری خراسانی رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن 
در کشور بنگالدش را کسب کرد.

به گزارش قدس آنالین، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف 
ــام دهــه کــرامــت و  ــوی ضمن تبریک ایـ خــراســان رضـ
کسب رتبه نخست قاری مشهدی در مسابقات قرآنی 
بنگالدش، اظهار کرد: مسابقات قرآنی همه ساله توسط 
برگزار  امــور خیریه در شهرستان ها  و  اوقــاف  اداره کل 
می شود و پس از آن منتخبان به مراحل استانی و ملی 

راه پیدا می کنند.
جعفر حسینی خاطرنشان کرد: قرار بود سال گذشته 
در  مشهد  میزبانی  بــه  قــرآنــی  بین المللی  مسابقات 
امــا به دلیل شیوع کرونا به  فــروردیــن 99 برگزار شــود 
که  رسیدیم  نتیجه  ایــن  به  نهایت  در  و  افتاد  تعویق 

مسابقات بین المللی به صورت مجازی برگزار شود.
بین المللی قرآن کریم بنگالدش  افــزود: مسابقات  وی 
ســازمــان همکاری  تــا ۳5 ساله عضو  جــوانــان 18  بین 

اسالمی که 57 کشور عضو دارد، برگزار می شود.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

چهار شنبه 26 خرداد 1400
    5 ذی القعده 1442   16 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9553  ویژه نامه 3932 

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«

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 

کاشی  )آخرین تماس با ما (
 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/1
40
19
15

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
15
39

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

پ
/9
90
33
17

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

ج
/1
40
16
03

پ
/9
90
33
14

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 



خبرخبر روی خط خبرروی خط خبر
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

خراسان رضوی خبر داد

رسیدگی به ۷۳ تخلف انتخاباتی

جرم  وقـــوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امـــور  مــعــاون 
۷۳تخلف  تاکنون  گفت:  خراسان رضوی  دادگستری 
انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی در این استان 
گزارش شده که برخورد به موقع با آن ها صورت گرفته 

است.
به گزارش صدا وسیما، سیدامیر مرتضوی روز گذشته 
از  افــزود:  با اصحاب رسانه  در نشست هم اندیشی 
ابتدای شروع تبلیغات نامزدها تاکنون ۷۳مورد تخلف 
انتخاباتی از ۲۲شهرستان استان گزارش شده که از 
این تعداد ۶۹مورد پیگیری شده و چهار مورد منجر به 

تشکیل پرونده قضایی شده است.
ابالغ  انتخاباتی  جرایم  بخشنامه  اینکه  بیان  با  وی 
ــم و تخلفات  شـــده اســـت، افـــــزود:  فــهــرســت جــرای
انتخاباتی به حوزه های قضایی ارسال شده و مراجعی 
که باید تخلفات را اعالم کنند، دستگاه های اجرایی، 
قضایی، نهاد های اطالعاتی، مردم و رسانه ها هستند 
که ۶هزار و ۵۰۰نفر هم به عنوان دیده بان مردمی به 

این نهاد کمک می کنند.
مرتضوی ادامه داد: دو روز تا پایان تبلیغات انتخابات 
باقی  مانده و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در 
برخورد  و  حــداکــثــری  »پیشگیری  انتخابات،  حـــوزه 
به  جایی  اگــر  امــا  دارد،  کــار  دستور  در  را  حداقلی« 
جمع بندی رسیدم که باید برخورد شود، با متخلفان 

انتخاباتی برخورد قاطع صورت می گیرد.
اخـــالق  رعـــایـــت  بـــه  را  ــتــخــابــات  ان نـــامـــزد هـــای  وی 
حال  در  انتخابات  گفت:  و  کرد  توصیه  انتخاباتی 
تبلیغات  اســـت،  فــضــای مــجــازی  بــه  شــدن  کشیده 
سنتی و فیزیکی جای خود را به فضای مجازی داده 
انتخابات  عرصه  در  فرصتی  می تواند  فضا  ایــن  و 
ــر نظر  بــاشــد؛بــنــابــرایــن کــمــیــتــه فــضــای مــجــازی زیـ
تشکیل  اســتــان  مرکز  در  هفت  شــمــاره  دادســـرای 

شده است.

پلیس خراسان  جنوبی عنوان کرد

توقیف هفت دستگاه اتوبوس 
حامل کاالی قاچاق 

هفت  از  بازرسی  در  خراسان جنوبی  پلیس  مأموران 
قاچاق  کــاالی  ریــال  میلیون  مسافربری،۸۰۰  اتوبوس 

کشف کردند.
به  خراسان جنوبی  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
صدا وسیما گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
با قاچاق کاال  خراسان جنوبی در اجــرای طرح مبارزه 
و ارز، هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور های 
مسافربری  اتــوبــوس  دستگاه  هفت  بــه  مــواصــالتــی 
بیشتر  بررسی  بــرای  را  و خــودرو هــا  مشکوک شدند 

متوقف کردند.
از  ــازرســی  ب در  مـــأمـــوران  افــــزود:  بخشی   سرهنگ 
خودرو ها تعدادی لوازم ورزشی، وسایل سرمایشی و 
لوازم خانگی کشف کردند که ارزش ریالی آن ها بنا بر 
نظریه کارشناسان مربوط  افزون بر ۸۰۰میلیون ریال 

برآورد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: مأموران 
در این رابطه هفت خــودرو توقیف و هفت متهم را 
همراه  به  دستگیرشده  متهمان  که  کردند  دستگیر 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  بــرای  پرونده 

معرفی شدند.

جانشین رئیس پلیس راه استان خبر داد

جریمه مالکان  ١۷٦دستگاه خودرو 
غیربومی در خراسان رضوی 

ایرنا  بــه  خــراســان رضــوی  پلیس راه  رئیس  جانشین 
در  غیربومی  ــودرو  خـ دستگاه   ١٧٦ مالکان  گــفــت: 
۲۴ساعت گذشته منتهی به روز سه شنبه  به دلیل 
زیرپا گذاشتن محدودیت های کرونایی، در جاده های 

استان جریمه شدند.
در  خودروها  این  افــزود:  قانعی نژاد  محمد  سرهنگ 
جریان اجرای طرح منع ورود خودروهای غیربومی به 
شهرهای با وضعیت خاص کرونایی جریمه شده اند.

خودرو  دستگاه   ٦٥٠ رانندگان  کــرد:  خاطرنشان  وی 
غیربومی نیز از جاده های استان بازگردانده شدند.

رانندگان  به  پلیس  داد:  ادامــه  قانعی نژاد   سرهنگ 
٩٩٣ دستگاه خودرو غیربومی در این مدت تذکر داد.

در  افــزود:  خراسان رضوی  پلیس راه  رئیس  جانشین 
جاده های  در  جرحی  تصادف  فقره   ٩ ــان   زم همین 
استان رخ داده که منجر به مجروح شدن ۱۲نفر شده 

است.

ــرات  ــعــزی عــقــیــل رحـــمـــانـــی: مــدیــرکــل ت
از اخذ جریمه  حکومتی خراسان رضوی 
از عامالن اصلی و  آقای»الف« که یکی 
به نوعی سرکرده گران فروشی های صورت 
گرفته در بــازار مرغ بود خبر داد و بیان 
ــا دانــه درشــت هــا در  کـــرد: در بــرخــورد ب
ابتدای راه قرار داریم و به مردم اطمینان 
می دهیم هر کــدام از متخلفان بــازار که 
پرونده شان در تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی مطرح شود، برخورد ما برای آن ها 

و دیگران عبرت آموز خواهد بود.

درس عبرتی برای دیگر متخلفان»
یکم خرداد ماه سال جاری سیدمرتضی 
گزارش های  سلسله  در  که  مدنی فدکی 
از برخورد قاطع با عامالن  منتشر شده 
گران فروشی و به هم زدن نظم بازار گوشت 
جریمه  خبر  بـــود،  کـــرده  مــرغ صحبت 
از  یکی  بــرای  تومانی  میلیون  چند صد 
را  مشهدی  شده  شناخته  مرغ فروشان 
رســانــه ای کــرد. ایــن فــرد که »الــف.الــف« 
از  یکی  استقالل  میدان  در  و  دارد  نــام 
در  و  هست  ماهی  و  مــرغ  فروشندگان 
فعالیت  هــم  مــرغ  کشتار  و  تولید  امــر 
دارد، با اقــدام هــای خــالف قانون خــود و 
با  فــروش مرغ  با گردن کلفتی در مقابل 
قیمت مصوب مقاومت کرده و دیگران را 

هم تحریک به گران فروشی می کرد.
در آن گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی 
پیگیری های  بــا  گــفــت:  خــراســان رضــوی 
افــراد شناخته شده  بــرای  گرفته  صــورت 
بــازار مرغ که متأسفانه به جای تمکین 
بــه قــانــون بــه فــکــر ســودجــویــی بــودنــد، 
پرونده تخلف تشکیل شد. سیدمرتضی 
مثال  عــنــوان  بــه  ــرد:  ک بیان  مدنی فدکی 
واسطه  بــه  متخلفان  ایــن  از  یکی  بــرای 
واحد  در  گرفته  گران فروشی های صورت 
صنفی تحت نظارتش که قیمت مصوب 
۲۴هــزارو ۹۰۰ تومان را هم نادیده گرفته 
بود، جریمه ای ۴۸۶ میلیون تومانی صادر 
شد. فرد متخلف پس از صدور رأی در 
مرحله بدوی به این اعمال قانون اعتراض 

کرد که پرونده به شعبه ویژه تجدیدنظر 
ارجاع و رأی صادره پس از بررسی چند 
بــاره مــورد تأیید و بــرای اجــرا بــه شعبه 
اجرای احکام ارسال شد. در حال حاضر 
هم مراحل قانونی اخذ جریمه در دستور 

کار قرار دارد.

 حاشیه سازی هم جایی نداشت »
و جریمه اخذ شد

اعـــالم صـــدور جریمه  از  پــس  روز  چند 
۴۸۶ میلیون تومانی برای این سودجو که 
زمــان نوسان قیمت مرغ خون مردم  در 
برخورد  و  بــود  کــرده  در شیشه  را  شهر 
با  خــراســان رضــوی  حکومتی  تــعــزیــرات 
بــرای  ــود،  بـ بی نظیر  خـــودش  نــوع  در  او 
به  تخلف  پرونده  این  سرانجام  پیگیری 
سراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
رفتیم که سیدمرتضی مدنی فدکی بیان 
کرد: فرد متخلف پس از آنکه پی برد رأی 
صــادره قطعی و در مرحله اجــرای حکم 
قرار دارد دست به تحرکات عجیبی زد اما 
همکاران ما برای اجرای عدالت به هیچ 
عنوان تسلیم این گونه رفتارها نشده و 

نخواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: 

در  متخلفان  با  برخورد  هدف  و  اولویت 
تعزیرات حکومتی استان، دانه درشت ها 
ایــن هدف  بــه  ــرای رســیــدن  بـ هستند و 
که مسلماً رضایت عمومی را هم درپی 
به  را  تالشمان  تمامی  داشـــت،  خــواهــد 
کار خواهیم گرفت. متخلفان هم چه در 
باشند،  خصوصی  چه  و  دولتی  بخش 

طعم اجرای عدالت را خواهند چشید.
کرد:  تصریح  مدنی فدکی  سیدمرتضی 
متخلف  مــرغ فــروش  جریمه  زمینه  در 
مرحله  در  قطعی  رأی  آنکه  از  پس  هم 
اجــرا قــرار گرفت، واحــد اجــرای احکام با 
در  را  جریمه  وصــول  پیگیری  قاطعیت 
نهایت چند  قــرار داد که در  کار  دستور 
 روز پیش فرد خاطی مجبور شد جریمه 
۴۸۶ میلیون تومانی را به صورت نقد و در 

حق صندوق دولت پرداخت کند.

 جریمه شرکت مخابرات ایران »
در مرحله دریافت

وی در ادامــه اشــاره ای به پرونده تخلف 
شرکت مخابرات ایران کرده و بیان کرد: با 
توجه به اینکه هیئت دیوان عدالت اداری 
با استناد به ضــرورت وجــود قانون برای 
تنظیم  آبونمان، مصوبه کمیسیون  اخذ 

ابطال  را  آبونمان  اخــذ  جهت  مــقــررات 
ــران با  ــ نــمــوده ولـــی شــرکــت مــخــابــرات ای
اشــتــراک،  حــق  بــه  آبونمان  تغییرعنوان 
بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات 
اقــدام به اخذ حق اشتراک  ارتباطات،  و 
از کلیه مشترکین تلفن ثابت در استان 
خراسان رضوی کرده بود؛ بنابراین شعبه 
رســیــدگــی کــنــنــده پـــس از طـــی مــراحــل 
قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت 
مخابرات ایران را عالوه بر استرداد وجوه 
اخــذ شــده در حــق مشترکین،  اضــافــی 
۴۶۲میلیون  و  ۹۱۹میلیارد  پــرداخــت  به 
و ۲۳۶هــزار ریال در حق صندوق دولت 
از اعتراض شرکت  محکوم کرد که پس 
مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم 

تجدیدنظر استان تأیید شد.
اکنون  افــزود:  مدنی فدکی  سیدمرتضی 
پــس از بــررســی پــرونــده در شعب ویــژه 
بــرای  و  قطعی  صـــادره  رأی  تجدیدنظر 
مخابرات  شرکت  بــه  جریمه  پــرداخــت 
از همین رو  ابـــالغ شــده اســـت.  ایـــران 
شــرکــت  آن  در  مـــربـــوط  ــوالن  مــســئ از 
به  جریمه  پرداخت  برای  خواسته شده 
به  نسبت  و  مراجعه  تعزیرات حکومتی 

اجرای رأی اقدام نمایند.

اخذ جریمه 486 میلیونی در راستای برخورد با دانه درشت ها در بازار مشهد

عامل گران فروشی مرغ نقره داغ شد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید احمد موسوی جهان 

آباد
مســؤول دفتر مشــاوره امالک به عضویت 11231 
به نشــانی: روســتای کریــم آباد قبل از مســجد 

ابوالفضلی امالک موسوی
مشارالیه درخواست کناره گیری را دارند لذا

از کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه مدارکی 
دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت30 روز 
از تاریخ نشر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا 
عدم اعالم ش��کایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در 

قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09368257942
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

متفرقه



انتخاباتانتخابات خبرخبر
 گزارشی از تالش تعدادی از جوانان شهر 

برای افزایش مشارکت در انتخابات

بحثسیاسیدر»کافهگفتوگو«
هم  با  دارنــد  و  ایستاده اند  خیابان  کنار  در  جمعیتی 
گاهی خشن،  آرام،  گاهی  بلند،  گاهی  می کنند،  بحث 
گاهی دوستانه. هرکس نظری دارد، یکی می خواهد در 

انتخابات شرکت کند و یکی دیگر نه. 
»کافه گفت وگو« تنور انتخابات در مشهد را گرم کرده، 
شاید شما هم مخاطب این کافه ها بوده باشید. کافه ای 

بدون قهوه و بدون دیوار اما کامالً صمیمی.
ــی  ــشــجــوی  از ســــال گــذشــتــه بـــچـــه هـــای هــیــئــت دان
بــرای  کــشــور  در  را  کافه ها  ایــن  علم  الــهــدی«  »رایـــت 
نخستین بار بلند کردند تا حرف رهبر معظم انقالب 
گفت:  دانشجویان  بــه  آقــا  کــه  آنجایی  نماند.  زمین 
»اهتمام به تخاطب واقعی. فضای مجازی چیز خوبی 
ــت، فــرصــتــی اســـت امـــا کــافــی نــیــســت. بعضی ها  اسـ
چسبیده اند به فضای مجازی -توییتر و مانند این ها- 
ندارد؛  فایده  این  برسانند،  را  پیام هایشان  اینکه  برای 

تخاطب واقعی الزم است...«. 
تخاطب واقعی و گفت وگوی رو در رو با مردم کلیدواژه 
کــافــه گــفــت وگــو اســـت، چــه در زمــانــی کــه خــبــری از 
انتخابات نبود و چه حاال که انتخابات نقل هر محفلی 

است.
مدیر »ستاد  والمسلمین محمد جالل  حجت االسالم 
می گوید:  کافه  این  ویژگی های  از  مشارکت حداکثری« 
در بستر  کافه گفت وگو حــدود یک ســال پیش  طــرح 
پارک ملت و به صورت بسیار کوچک در حاشیه مراسم 
با اوج گیری  اما کم کم  الهدی کلید خورد،  هیئت رایت 
از  زیـــادی  تــعــداد  کــه  تــا جایی   انتخابات گسترده شــد 
بچه انقالبی های شهر پای کار آمدند و کمر به گسترش 
کافه گفت وگو بستند. بنابرین هیئت رایت الهدی جای 
افراد  تا همه  داد  به ستاد مشارکت حداکثری  را  خود 
با هر سلیقه و مسلکی که دلشان برای انقالب و ایران 

می تپد در زیر سایه آن جمع شوند.
جالل با اشاره به استقبال بی نظیر از این طرح فرهنگی 
می افزاید: کافه گفت وگو فقط مخصوص مشهد نیست 
فرهنگی-اجتماعی  خــوب  طــرح  ایــن  توانسته ایم  ما  و 
ان شــاءهللا  تا  به سایر شهرهای کشور تسری دهیم  را 
گــفــت وگــوی بــرابــر و دوســتــانــه بــه یــک نهضت بــزرگ 

فرهنگی در کشور تبدیل شود.
او از اهمیت گفت وگو می گوید و می افزاید: جامعه ما 
جدا از دوران انتخابات نیز نیاز به گفت وگو و همدلی 
دارد تا شکاف گفتمانی جامعه هر روز کمتر و کمتر شود 

و کافه گفت وگو مرهمی برای این مسئله جامعه است.
این روزهــا دعــوت مــردم به شرکت در انتخابات بحث 
اصلی کافه گفت وگوهاست، بحث هایی تخصصی که با 
حضور استادان دانشگاه و حوزه و با حضور دانشجویان 
مقاطع دکترا و ارشد برای مردم تبیین می شود. بحث 
در  استاد  همین  بــرای  است  منطقی  گفت وگوها  کافه 
مقابل یک تخته سفید می ایستد و مردم را برای حضور 
گفت وگو ها  کافه  کنار  در  می کند.  دعــوت  بحث ها  در 
 هــم مــی شــود مــردمــی را دیـــد کــه بــه صــورت جــداگــانــه 
دوبه دو و یا چند نفره مشغول گفت وگو با هم هستند. 
گفت وگو هایی که ممکن است تا نیمه شب هم به درازا 

بکشد.
حاال دانشجوها و طالب به میدان آمده اند، دیگر کافه 
گفت وگو را می شود تقریباً در تمامی محالت شهر دید. 
باب گفت وگو میان مردم دارد بیش از پیش باز می شود 
والمسلمین  حجت االسالم  که  همان طور  طــرح  ایــن  و 
جالل می گوید از قبل بوده پس از انتخابات هم ادامه 
خواهد یافت تا فرهنگ گفت وگوی برابر و دوستانه را در 

جامعه جاری کند.

بیانیهسازمانبسیجاصنافو
بازاریانخراسانرضوی

سازمان بسیج اصناف و بازاریان خراسان رضوی با صدور 
بیانیه ای حضور در انتخابات را پاسداشت دستاوردهای 
انقالب دانسته و بر حضور پرشکوه بازاریان تأکید کرد. 

در این بیانیه آمده است:
الهی،  امام خمینی)ره(: »این وظیفه ای است  حضرت 
وظیفه ای است ملی، وظیفه ای است انسانی، وظیفه ای 
است که ما باید به آن عمل بکنیم. همه مان باید در 

انتخابات شرکت بکنیم«.
انـــتـــخـــابـــات ســرنــوشــت ســاز  ــزاری  ــ ــرگـ ــ بـ در آســـتـــانـــه 
ریاست جمهوری هستیم. انتخاباتی که تضمین کننده 

جمهوریت، استقالل و عزت میهن اسالمی است.
از آغــاز پیروزی انقالب  ایــران که  مــردم آزاده و سربلند 
تاکنون، با حضور مؤمنانه و آگاهانه خود در انتخابات، 
اراده استوار خود را در پاسداری از دستاوردهای گرانسنگ 
تماشا  بــه  جهانیان  پیش چشم  در  اســالمــی  انــقــالب 
گذاشته و برای ایران افتخار و عظمت آفریده اند، بار دیگر 
در این آوردگاه سرنوشت ساز به صحنه می آیند تا با ایفای 

رسالت ملی و دینی خود، حماسه ای دیگر بیافرینند.
حضور حداکثری و آگاهانه در انتخابات پیش رو، پیروی 
 از خط امــام)ره(، لبیک اجابت به رهبر فرزانه انقالب و 
تجدید میثاق با شهیدان به خون خفته انقالب اسالمی 
بلند در مسیر  آفرین، گامی  این حضور شکوه  اســت. 
خنثی کننده  و  اســالمــی  جــمــهــوری  تثبیت  و  تحکیم 
توطئه های شومی است که دشمنان قسم خورده این مرز 

و بوم برای به زانو در آوردن ملت ایران طراحی کرده اند.
به پیروی از فرمایشات موال و مقتدایمان امام خامنه ای 
عزیز که فرمودند دعوت نماییم که همه در انتخابات 
هیچ  سرنوشت  خداوند  که  نمایند.به درستی  شرکت 
تغییر  به  دست  خودشان  تا  نمی دهد  تغییر  را  قومی 
بزنند. اکنون خرمشهر دیگری رسیده است و مرد میدان 
می طلبد. در این زمان که دشمن با تمام قوای داخلی 
با شجره طیبه جمهوری اسالمی  تقابل  به  و خارجی 
ایران برخاسته بر ما تکلیف است با حضور در عرصه 
انتخابات و با تجدید پیمان با امام راحل و ۲۳۰ هزار 
شهید انقالب اسالمی و دفاع مقدس و مدافعین حرم 

ادامه دهنده راه آنان و مدافع آرمان های انقالب باشیم.
در این راستا جامعه اصناف و بازاریان و فعاالن اقتصادی 
خــراســان رضـــوی کــه در بــحــران هــای داخــلــی همیشه 
در  موجود  بضاعت  تمام  با  اینک  بوده اند  صحنه  در 
پررنگ خــود در  با حضور  و  بــوده  میدان عمل حاضر 
این  انتخابات ۱۴۰۰  عرصه سیاسی کشور به خصوص 
بار دشمن را ناکام گذاشته و نقشه شومشان را نقش 

برآب می کنند.

شهروندان در گفت وگو با قدس مطرح کردند

توجه عملی؛ خواسته مردم از شورای ششم
ــن روزهـــا در حــال پشت سر  طــاهــری: ای
فعالیت های  از  دیــگــر  دوره ای  گذاشتن 
شورای شهر هستیم. بار دیگر قرار است 
ــت تــیــمــی جــدیــد  شــهــر مــشــهــد را دســ
بسپاریم تا رونق شهر را با عملکرد آن ها 
چقدر  شــورا  عملکرد  اینکه  امــا  ببینیم. 
در شهر تأثیرگذار و ملموس بوده و مردم 
از شــورای شهر ششم چه انتظاری دارند 
موضوع مورد بحث گزارش ماست که در 

ادامه می خوانید.

انتظارات متفاوت از مدیریت شهری»
انتهای خیابان مفتح که مردم هنوز آن را 
به ۳۰ متری طالب می شناسند، درست 
مردم  که  است  پارکی  میدان  از  گوشه ای 
پناه  زیــر سایه درختان آن  از گرمای هــوا 

گرفته اند.
روی  کــه  اســت  پیرمردی  طــاهــری  محمد 
یکی از نیمکت های پارک نشسته است 
و خودش را یکی از ساکنان همان اطراف 

معرفی می کند.
وی در مورد عملکرد شورای شهر می گوید: 
از عملکرد شورا در این منطقه درخصوص 
ایجاد فضای سبز، انجام امــور نظافت و 
پــارک  نــظــارت راضـــی هستم، همین  نیز 
پیشتر قبرستان گلشور بود اما حاال به این 
فضای زیبا تبدیل شده است، یکی دیگر 
از اقدام های خوبشان ساخت گود کشی 
بابانظر در انتهای پارک است، اما در مورد 

منطقه ثامن اصالً رضایت ندارم.
ــدر مجوز  ــراف حــرم آن قـ او مــی افــزایــد: اطـ
ساخت هتل های چندطبقه داده انـــد که 
بارگاه امام رضا)ع( تحت تأثیر قرار گرفته 

است.
شهروندان  از  دیگر  یکی  مؤمنی  مهدی 
همان حوالی در همین پارک با خانواده اش 

در حال استراحت است.
او نظر متفاوتی دارد و می گوید: شورا برای 
ــن منطقه کـــاری نــکــرده اســـت، سپس  ای
اشـــاره می کند بــه مــیــدان پیش رویــش و 
ادامــه مــی دهــد: همین میدان بین دو تا 
شــهــرداری قـــرار دارد کــه هــر کـــدام آن را 

زیباسازی می کنند؛ آن یکی می آید خرابش 
آن  و  دیگری مجسمه می گذارد  می کند، 
را  سبزش  فضای  یکی  بـــرمـــی دارد،  یکی 
تزئین می کند دیگری می آید روی آن خاک 
می ریزد. ببینید میدان تلی از خاک است 
با گل کاری و چمن های نامرتب و گاهی زرد 
و روی تابلو هم نوشته میدان شهید مفتح.

کمالی، عابری است که در پاسخ به پرسش 
ما مبنی بر چگونگی عملکرد شورا جوابی 
دو کلمه ای می دهد: چیزی ندیده ام! و با 

عجله می گذرد.

توانمندسازی و فرهنگ سازی »
حاشیه نشینان

شهرک شهید رجایی مثل همیشه ظاهری 
پیاده روهایی  مهریز  بولوار  دارد.  غمگین 
کوچک دارد با دیوارهای تیره و خانه هایی 
کهنه. مغازه ها آن قــدر کوچک و کنار هم 
هستند که گاه مرز بین آن ها را گم می کنی. 
نرده های مغازه ها را رنگ زده انــد اما همه 

غبارگرفته و کثیف.
خیابان  همین  ساکنان  از  یکی  شجاعی 
اظهار می کند: ۱۰ سال است برای اینجا 
هیچ کاری نکرده اند. یک مجموعه ورزشی 
به نام محمدتقی جعفریان اینجا هست 
که استخر آن پیش از شیوع کرونا تعطیل 

ــت. اصــالً  شـــده و هــنــوز هــم تعطیل اسـ
مدیریت خوبی ندیدیم.

صاحب یک سوپری در همان حوالی نیز 
می گوید: کاش شورای بعدی برای بچه های 
فرهنگسرا  رجایی  مناطقی چون شهرک 
بسازد تا بچه های ما هم از آموزش های الزم 

شهروندی برخوردار شوند.
شهید  شهرک  ساکنان  از  قــبــادی  کبری 
رجایی است که نزدیک پارک اردیبهشت 
زنـــدگـــی مـــی کـــنـــد. پـــــارک اردیــبــهــشــت 
ــارک افــتــتــاح شـــده در این  جــدیــدتــریــن پـ

منطقه کم برخورداراست. 
وی بیان می کند: افتتاح این فضای سبز از 
کارهای برجسته شورا در این محل بود اما 
آنچه دوست داریــم در این محل داشته 
باشیم ایجاد بازارچه برای تولیدات بانوان 
اســت. بسیاری از زن هــای ایــن محله در 
منزل تولیداتی دارند اما مکانی برای فروش 
ندارند. اگر بخشی از این پارک را به بازارچه 
تبدیل کنند مشکل زنان تولیدکننده هم 

حل می شود.

 پاک سازی مناطق پیرامونی »
از آسیب های اجتماعی

یکی  شــرق  الــمــاس  پشت  اسماعیل آباد 
بــه آن سری  کــه  از مناطقی اســت  دیگر 

می زنیم. روستای بهار هم منطقه ای است 
با  فاصله طبقاتی در مقایسه  آن  در  که 

الماس شرق فاحش است. 
یکی از ساکنان این محل عنوان می کند: 
ــدوارم شــــــورای بـــعـــدی پــــــروژه کــال  ــ ــیـ ــ امـ

اسماعیل آباد را نیمه کاره رها نکند.
وی ادامه می دهد: زباله گردها غروب هر روز 
با پول زباله های شب گذشته، اینجا شیشه 
و کریستال می کشند و بعد می روند دنبال 
فــردای آن روز همین داستان  زباله گردی، 

تکرار می شود.
شهر  شـــورای  می گوید:  دیگری  شهروند 
بین  هماهنگ کننده  عنوان  به  می تواند 
دستگاه های مختلف عمل کند و با انتقال 
مشکالت محالت گوناگون به دستگاه های 
دیگر و نیز مصوبات ویژه، برنامه ریزی های 
این  زنــدگــی در  ــاع  اوضـ بـــرای بهبود  الزم 

محالت را در دستور کار داشته باشد.

خواسته های مردمی از شورای ششم»
پـــس از گــفــت وگــو بـــا تـــعـــداد زیـــــادی از 
بیان  و  کــم بــرخــوردار  شــهــرونــدان مناطق 
دغدغه هایشان، مسئله پساب جاری در 
معابر این مناطق یکی از گالیه های جدی 

آنان بود.
ایجاد فرهنگسراها و اماکن مشابهی که 
نوجوانان و جوانان این مناطق بتوانند از 
حداقل خدمات آن ها استفاده کنند و نیز 
احداث زمین  و تجهیزات ورزشی از دیگر 

خواسته های ساکنان این مناطق است.
ارتــقــای کیفیت خــدمــات شــهــرداری در 
معابر  بهسازی  و  حمل ونقل  حــوزه هــای 
بــرخــی مــحــالت قدیمی حــاشــیــه ای هم 
بوده  از شهروندان  بسیاری  تأکید  مــورد 

و هست.
با این اوصاف می توان گفت ساکنان مناطق 
کـــم بـــرخـــوردار کــالنــشــهــری چـــون مشهد 
امیدوارند پس از پنج دوره شورای شهر که 
سهم کمتری از مجموعه خدمات مدیریت 
شهری داشتند، در دوره ششم بیشتر از 
گذشته مورد توجه عملی مدیریت شهری 

قرار بگیرند.
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@q u d s d a i l y فضایمجازی: 

بیلیارد  ورزش  از  شاخه ای   – نمابر   – غربال   .۱  
اروپایی – کاندیدا – عضو  ۲. پول واحد اتحادیه 
شنای ماهی ۳. جهالت – مخفف اگر – فدراسیون 
بین المللی کشتی ۴. شهر آذری – ممکن – پسوند 
شباهت 5. هماهنگی موسیقی – سازنده باغ ارم 
نابودی   - اتــالف   – نفرت  6. صوت  قــرآن  قلب   – 
ــه  حــمــل هـــــــدف   – احـــــصـــــاء   – گــــریــــبــــان   .7 
ایــســتــا   - ــا  ــن هــ ژرمــ کـــشـــور   – ــردن  ــرکـ ــطـ خـ  .  8 
در  افراد  توانایی  میزان  سنجش  برای  آزمونی   .9
انگلیسی در سطح  ارتباط به زبان  زمینه برقراری 
اعتماد  مورد   - آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
محبوس   – شهید  نــخــســت وزیــر   .۱۰ نــیــروهــا   -
مــازو  – جوهر  ســرخ  ۱۱. چاشنی  تــازی  دســت   –
لوبیا  نــخــود و  بــا گــوشــت و  کــه  ــدار  آبـ ــوراک  - خـ
آزاد   - دســتــار   – ثقل  نــیــروی   .۱۲ مــی شــود   تهیه 
 ۱۳. مستقیم – عنصر شیمیایی – هرج ومرج طلبی 
۱۴. جــنــگ و نــبــرد – مــحــل نــگــهــداری عــکــس – 
 – پرورش یافته   .۱5 ایتالیایی  باسابقه  خودروساز 

خرمن ماه – میوه آبدار تابستانی

8116zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ر ا ب ر ت ز م ه ک ی س   خ و ک
 2 ش ر و ی ن   چ ا ه   ا م ا ن و
 3 ت   ر و ی ت   ر ن گ ی ن ک   ت
 4 ه م ا ن   ی ز د   ا ه و   ب ا
 5   ا ن د ی ک ا   د ل   ط ف ر ه
 6 ا ن ی   ا ت   ع ا ش ق   س ت ی
 7 ر ش   م ل ا م ی ن   و ز ی ر  
 8 ش   ک ت   ک ج ا و ه   ش ل   س
 9   پ ا ر چ   ا د ب ی ا ت   س ب
 10 م و ت   ک ل و ت   ج ل   س و ز
 11 ر ک ا ب   ا ر   ب د ب ی ن ی  
 12 ا ه   ی ا م   ح ب ه   ک د ا م
 13 س   ا ن ح ل ا ل   م ا ر ی   و
 14 ل ا ی و س   ل ا ک   ن ا ک ا ر
 15 ه ل   ا ن س و ل ی ن گ ی ا ه ی

 

ــی  ــانـ ــجـ ــایـ ــارآذربـ ــگـ نـ ــی  ــ ــردانـ ــ ــارگـ ــ کـ بــــه  ــمــی  ــل ــی ف  .۱  
انـــگـــلـــیـــســـی  بـــــــــــــاالی   –  ۱۳88  مـــــحـــــصـــــول 
 – بـــالـــعـــکـــس  و  ــت  ــ ــ راسـ بــــه  چــــپ  از  پــــرچــــم-   .۲
افعال   .۳ جهان  یکشنبه های  روزنــامــه  قدیمی ترین 
تـــرس –  فــریــب ۴.  و  ــم – حیله  اتـ و  مــیــوه  عــضــو   –
فــیــلــســوف ســرشــنــاس آلــمــانــی در عــصــر روشــنــگــری 
سرشویی  گــیــاه  ــود-  ــ ب جــدیــد  فلسفه  در  کـــارســـاز   و 
شیلیایی  نـــوگـــرای  شــاعــر  و  ســنــاتــور   ، دیــپــلــمــات   .5
ــل - زیـــرکـــی 6. فـــوری  ــوب ــات ن ــیـ و بـــرنـــده جـــایـــزه ادبـ
نــالــه  ســــــودای   – دوجـــنـــس  از  ــکــی  ی  – طــبــیــعــی   – 

نشکن  ــرنــدی شیشه  ب  – انــعــقــاد خــون  ویــتــامــیــن   .7
ــور –  ــتـ کـــبـــاب - دسـ ــاک دســـتـــی 8. چــاشــنــی  - ســ
ــالوت مـــی شـــود 9.  ــ ــح هــای جــمــعــه تـ ــایـــی کـــه صــب دعـ
خانمانه  تــعــجــب   – یـــاری رســـانـــی   – ایـــرانـــی   پــیــامــبــر 
 ۱۰. نام ترکی – دوست داشتن – دندان های نیشتر – شهر آرزو 
۱۱. تدارک دیدن– دارای عیب و عار ۱۲. پیامبر – واحد 
پول کانادا – از علوفه جات ۱۳. بلندمرتبه – دیگ پایه 
– پول پرداختی ماهانه ۱۴. آثار ادبی و هنری مربوط به 
 گذشته ها – کشور عربی کوچک همسایه – تکه پارچه 
۱5. راه مختصر – هوش و ذکاوت – از فنون کشتی آزاد
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عـمـودیافــقــی

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم با ما تماس بگیرید

چهار شنبه 26 خرداد 1400
    5 ذی القعده 1442   16 ژوئن 2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9553  ویژه نامه 3932 

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر 
ساله  ۱6 دختر  اعــضــای  ــدای  اهـ  از 
کاشمری که دچار مرگ مغزی شده 
عضو  نیازمند  بیمار  چهار  بــه  بــود 

خبر داد.
به گزارش قدس آنالین، محمدجواد 
ــکــه  ــن ــه ای ــ ــا اشـــــــــاره بـ ــ یـــــزدانـــــی بـ
حضرت  میالد  سالروز  با  همزمان 
اعضای  روز دختر  و  معصومه)س( 
ــدن دخـــتـــر ۱6 ســـالـــه کــاشــمــری  ــ ب
کــه دچـــار مـــرگ مــغــزی شـــده و از 

ابوالفضل)ع(  حضرت  بیمارستان 
کاشمر به واحد فراهم آوری اعضای 
ــیــونــد اعــضــای  ــیــونــد در مـــرکـــز پ پ
بود،  دانشگاه مشهد معرفی شده 
اهدا شد، اظهار کرد: در یک هزار و 
پنجاه و نهمین عمل اهدای عضو 
مشهد،  منتصریه  بیمارستان  در 
پس  ظهوریان  بدن سمیرا  اعضای 
تأیید مرگ مغزی  انجام مراحل  از 
بیماران  به  وی  خــانــواده  رضایت  و 

نیازمند اهدا شد.

 دختر ۱۶ ساله کاشمری به چهار 
بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید

رپرتاژویژهاستانسمنانرپرتاژویژهاستانسمنان

      صفحه 1 خراسان
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