
آموزشحضوری۳۷هزاردانشآموز
درخراسانشمالی

گفت وگو با خوشنویسی که کارش را وقف اهل بیت )ع( کرده است 

عرضارادتبهزبانهنر

مدیرکل آمــوزش و پــرورش خــراســان شمالی 
گفت: آمــوزش حضوری ۳۷ هزار دانش آموز 
اول و دوم ابتدایی و ۱۰ هزار هنرجوی استان از 
اول بهمن از سر گرفته می شود.به نقل از ایرنا؛ 
مهدی مودی اظهار کرد: بر اساس اعالم ستاد 
مقابله با کرونا، آموزش برای دانش آموزان اول و 

دوم ابتدایی در تمام ...

هنر باید زمینه ای برای تعالی انسان ها باشد. 
هنری که در آن طهارت نفس، پاکی دست و 
صفای درون باشد، هنری ماندگار است و در 
طول تاریخ تأثیرگذار خواهد بود. هنرمند تا 
به تعالی روحی نرسد، نمی تواند اثر ماندگاری 
خلق کند. شاید هنرمند در ابتدای کار نداند و 

دنبال یادگیری اصول و فنون... .......صفحه 4 .......صفحه 2 

محرومیت زدایی از شهر مرزی
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گزارش سفر یکروزه استاندار خراسان رضوی به سرخس 

.......صفحه 4 

مراسم وداع با پیکر پاک پنج شهید گمنام در حسینیه جماران 
بیرجند و با حضور جمعی از خانواده شهدا و مردم با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.همزمان با سالروز شهادت 
حضرت زهرا)س( پیکر پاک پنج شهید گمنام در استان به خاک 

سپرده می شود.به گزارش تسنیم...

در روزهایی که با گرانی افسارگسیخته کاالها و اجناس در بازار 
روبه رو هستیم متأسفانه خرید یک کاال به  شرط کاالیی دیگر 
در برخی از واحدهای صنفی سبب گالیه شهروندان شده 
است. در برخی از واحدهای صنفی، فروش روغن خوراکی تنها 

میمشروط به خرید رب گوجه فرنگی و یا ...
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کاهش۸۰درصدیتعدادبیماران
کروناییدرخراسانرضوی

تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های 
خراسان رضوی به ۴۹۲ نفر کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان 
رضوی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: تعداد این بیماران در زمان موج سوم 
کرونا در اواخر آبان ماه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر 
بود.دکتر مهدی قلیان افزود: تعداد بستری شدگان 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های خراسان 
رضوی نیز ۱۹۲ نفر است.وی گفت: در حال حاضر 
وضعیت این شهر از نظر شیوع کرونا آبی است، اما 
کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اماکن 
عمومی نگران کننده است و می تواند شرایط را به 

وضعیت های نارنجی و قرمز بازگرداند.

توزیعهزاربسته
کمکمعیشتیبیننیازمندان

تربتحیدریه
رئیس سازمان تبلیغات تربت حیدریه گفت: در 
راستای ادامه کمک های مؤمنانه به آسیب دیدگان 
از کرونا و خانواده های نیازمند، هزار بسته مواد 
غذایی بین نیازمندان غیر تحت پوشش نهاد های 
حمایتی در نقاط شهری و روستایی توزیع شد.

خراسان  سیمای  و  صــدا  خبرگزاری  گــزارش  به 
رضوی، حجت االسالم محمدعلی فاطمیان  افزود : 
این بسته های حمایتی که ارزش هر کدام از آن ها 
۴۰۰ هزار تومان است به همت بنیاد مستضعفان، 
روحانیت مساجد و اعضای هیئت های مذهبی 
این شهرستان شامل موادغذایی و بهداشتی تهیه 
و همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( توزیع 

شد.

خبرخبرخبرخبر

امام جمعه مشهد از مدیران خراسان رضوی و مسئوالن کشوری 
خواست تدابیری برای خألهای اقتصادی که به مردم تحمیل شده 
بیندیشند، زیرا معتقد است اقتصاد مشهد و استان زائرمحور 

است و حصر و محدودیت مشکالت مردم را بیشتر می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت هللا سیداحمد علم الهدی ظهر 
دیروز در نماز جمعه این هفته که در صحن انقالب اسالمی حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، از عموم مردم تقاضا کرد برای عرض 
تسلیت به ساحت مقدس امام هشتم با حفظ رعایت پروتکل های 

بهداشتی در مراسم شهادت حضرت زهرا)س( شرکت کنند.
وی یــادآور شد: در این مدت که نماز جمعه نداشتیم، ویروس 
منحوس کرونا خسارات مالی و جانی زیادی را به جامعه تحمیل 
کرد، تا جایی که از نظر اقتصادی مشهد و خراسان رضوی را به 

مرز استیصال برد.
این  در  اینکه  بر  تأکید  با  ولی فقیه در خراسان رضــوی  نماینده 
مدت مردم آزمایش های خوبی دادند و در عرصه های دانش بنیان 

حرکت های بزرگی انجام گرفته است، عنوان کرد: رزمایش مواسات 
که مقام معظم رهبری اعالم کردند، خوشبختانه در این استان 
قرارگاه شکل گرفت و نهادهایی مانند سپاه امام رضا)ع(، کمیته 
امداد، ستاد فرمان امام و آستان قدس رضوی خدمات ارزشمندی 

را ارائه دادند.

وی تصریح کرد: در این مدت قریب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
بسته معیشتی توزیع شد، ۳۲۰هزار خانواده آسیب  دیده شناسایی 
شدند و ۶۰۰ هزار خانواده مورد تکریم قرار گرفتند که بانی اصلی 

این حرکت شما مردم دالور بودید.
گفت:  سالمت،  پایگاه  طــرح  خصوص  در  علم الهدی  آیــت هللا 
۲هزارو۵۵۰ مسجد در خراسان رضوی و قریب به ۸۰۰ مسجد در 
مشهد وارد این طرح که به نام شهید حاج قاسم سلیمانی بود وارد 

شدند و به خوبی خدمت رسانی کردند.
وی خاطرنشان کرد: باید یاد بگیریم با ویروس کرونا زندگی کرده و 
آن را مدیریت کنیم، ۳۷هزار خانواده که در مهمانسراها، هتل ها 
و مراکز خدماتی اینچنینی کار می کردند بیکار شده اند و تنها یک 

نمونه از قشر آسیب پذیر خراسان رضوی هستند.
آیت هللا علم الهدی افزود: طبق گفته وزیر کشور ۹۷ درصد مردم 
در حاشیه ۳ درصد دیگر قرار گرفته اند، پس باید زندگی ۹۷ درصد 

دیگر مردم مدیریت شود.

امام جمعه مشهد خطاب به مدیران استانی: 

تدبیری برای خألهای اقتصادی مردم بیندیشید

امام جمعه مشهد خطاب به مدیران استانی: 

تدبیری برای خألهای اقتصادی مردم بیندیشید

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی 
ش�هر، تعدادی از قطعات زمین دارای کاربری مسکونی با مشخصات مندرج 
در ش�رایط مزایده بفروش برساند متقاضیان از روز شنبه 99/10/27  لغایت 
آخ�ر وق�ت اداری روز ش�نبه 99/11/11 مهل�ت دارند با مراجع�ه به امور 
قراردادها یا س�ایت ش�هرداریwww.sh-zavin.ir   اس�ناد مزایده دریافت  

نمایند.
آدرس : شهرستان کالت – شهرزاوین –شهرداری زاوین

تلفن: 051-34744111-13 

آگهی مزایده فروش زمین – مرحله اول )نوبت اول(

علی ایزدیان - شهردارزو
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهرورزان 
دانشگاه علوم پزشکی انتشار 99/10/27

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده نوبت  
اول ش��رکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه علوم 
پزش��کی در س��اعت 11 صب��ح روز پنجش��نبه م��ورخ 
99/11/23 در محل مرکز بهداش��ت شماره یک برگزار 
می ش��ود از اعضای محترم تقاضا میش��ود نس��بت به 
اتخ��اذ تصمیم به موضوعات زیر حضور بهم رس��انند. 
اعضای��ی که ام��کان حضور ندارن��د ح��ق رأی خود را 
ب��ا وکالتنام��ه کتب��ی ب��ه عضو ب��ا حداکثر س��ه رأی و 
غیرعضو یک رأی محول نمایند اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی با وکیل از ساعت 9 الی 12 روزهای یکشنبه 
و دوشنبه مورخ 99/11/19 و 99/11/20 به دفتر تعاونی 
مراجع��ه کنند که بعد از تأیی��د وکالت نامه های مزبور 
توس��ط مق��ام مج��از ورقه ورود ب��ه مجمع ب��رای فرد 

نماینده صادر گردد.
دستورجلس��ه: 1- تصویب صورت های مالی س��ال 98 و 
حسابرسی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب و بودجه پیشنهادی سال 99
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
5- تصمیم گی��ری در خص��وص اخ��راج اعضایی که به 
تعهدات خ��ود عم��ل ننموده اند طبق م��اده 13 قانون 

تعاون و 17 و 58 اساسنامه شرکت تعاونی
6- تصویب  پاداش  هیئت مدیره  و مدیرعامل طبق 

آیین نامه
7- تصمیم گیری در خصوص بدهی به پیمانکاران پروژه

8- تصمیم گی��ری در خص��وص تغیی��ر کارب��ری البی 
بلوک های 11 و 12 به مسکونی

ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی 
موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک 

هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و 
مدارک الزم را ارائه نمایند.

 هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهرورزان
 دانشگاه علوم پزشکی- انتشار 99/10/27

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی در 
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/7 در محل مرکز بهداشت شماره یک برگزار می شود از اعضای 
محترم تقاضا میش��ود نسبت به اتخاذ تصمیم به موضوعات زیر حضور بهم رسانند. اعضایی که امکان 
حضور ندارند حق رأی خود را با وکالتنامه کتبی به عضو با حداکثر س��ه رأی و غیرعضو یک رأی محول 
نمایند اعضای متقاضی اعطای نمایندگی با وکیل از ساعت 9 الی 12 در مورخ 99/11/4 و 99/11/5 شنبه 

و یک شنبه به دفتر تعاونی مراجعه کنند.
دستور جلسه: تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند 6 اساسنامه شرکت تعاونی.

,ع هیئت مدیره شرکت تعاونی
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.......همین صفحه



بررسی گالیه های مردم از فروش های شرطی و اجباری در بازار بیرجند

خرید روغن به شرط ُرب!
گرانی  با  که  روزهــایــی  در  قربانی:  علیرضا 
بــازار  در  اجناس  و  کاالها  افسارگسیخته 
روبه رو هستیم متأسفانه خرید یک کاال به 
واحدهای  از  برخی  در  دیگر  کاالیی   شرط 
صنفی سبب گالیه شهروندان شده است. 
در بــرخــی از واحـــدهـــای صــنــفــی، فــروش 
روغــن خوراکی تنها مشروط به خرید رب 

گوجه فرنگی و یا دیگر اقالم است.
را قبول  مــوضــوع  ایــن  هــر چند مسئوالن 
ندارند و معتقدند نباید در قبال خرید یک 
فروش  به  دیگر  کاالیی  آن  همراه  به  کــاال 
برسد اما برخی از واحدهای عرضه در سطح 
شهر اقدام به این کار می کنند و وقتی هم 
اعتراضی می شود پاسخشان این است که 
»نمی توانیم بدون فروش کاالیی دیگر جنس 
را به شما بدهیم؛ اگر نمی خواهید از جایی 

دیگر خریداری کنید«.
از مغازه های سطح شهر رفتیم و  به یکی 
در حالی  که روی شیشه مغازه درج شده 
»روغـــن جــامــد نــداریــم، ســـؤال نفرمایید« 
قفسه های یک  طرف مغازه پر از انواع روغن 
را  مایع  روغـــن  قیمت  وقتی  اســـت.  مایع 
می پرسیم، فروشنده با دست به قوطی های 
رب اشاره می کند و می گوید در کنار خرید 
روغن مایع باید یک شیشه رب گوجه فرنگی 
هم خریداری کنید در غیر این صورت روغن 
مایع نداریم.به سراغ یکی دیگر از مغازه های 
ایــن مغازه هم خبری از  شهر مـــی روم؛ در 
روغــن جامد نیست اما چند بطری روغن 
البته  مایع در مغازه مشاهده می شود که 
بــرای خرید آن باید تن ماهی و سس هم 

خریداری کنیم.
وی در پاسخ به اعتراض خبرنگار ما نسبت 
به فروش اجباری روغن همراه با کاالی دیگر 
اظهار کرد: شرکت های پخش عمده برای 
فــروش محصوالتشان از ما می خواهند تا 
به  اجبار خریداری  را هم  کاالهای دیگری 
و  نارضایتی  سبب  موضوع  ایــن  که  کنیم 

گالیه ما و فروشندگان هم شده است.
این کاسب بیرجندی گفت: ما مغازه داران 
مجبور هستیم محصوالت مورد نیاز خود را 
تهیه کرده و به خواسته شرکت ها عمل کنیم 

بــرای  مجبوریم  متقابالً  و 
خاص  محصوالت  عرضه 
محصوالت  روغــــن،  مــثــل 
ــه مشتری  ب را هــم  دیــگــر 

عرضه کنیم.
بیرجندی  فروشنده  دیگر 
ــه از ایــن  نــیــز ضــمــن گــالی
گفت:  شرطی  خــریــدهــای 
ایــن  طــور باشد. من  نباید 
نــیــازی بــه خــریــدن سس 

مایونز و یا دیگر کاالها ندارم اما اگر آن ها را 
نخرم به من روغن نمی فروشند. از سویی 
تاریخ انقضای سس نیز نزدیک بود، یعنی 
عمالً هیچ عــایــدی بـــرای مــن نــداشــت که 
از مسئوالن  بنابراین  اجبار بخرم  به  را  آن 

می خواهم به داد ما برسند.
خوبی  اقتصادی  شرایط  واقعاً  افـــزود:  وی 
نداریم که برای خرید کاالی مورد نیازمان 
اقدام به خرید کاالهای دیگری که نیازی به 
آن ها نداریم، بکنیم و هزینه ای هم برای آن 

در نظر بگیریم.
بیان  با  نیز  بیرجندی  شهروندان  از  یکی 
اینکه برخی فروشندگان شرط فروش روغن 
را خرید دو عدد رب گوجه فرنگی در کنار آن 
و یا فروش روغن در قبال خرید مواد شوینده 

اعالم می کنند، اظهار کرد: 
این اجحاف واضح و روشن 
ایـــن شرایط  مـــردم در  ــه  ب
اســفــبــار اقــتــصــادی اســت؛ 
چراکه مردم در این شرایط 
کــاالهــای  تنها  اقــتــصــادی 
خــــریــــداری  را  ضــــــــروری 
می کنند و با این رویه مردم 
ــار خــســارت و مشکل  دچـ

می شوند.
وی گفت: برای خرید یک روغن مایع به 
فروشنده،  و  کــردم  مراجعه  محله  سوپر 
یا  و  رب  خرید  به  منوط  را  روغــن  خرید 
تن ماهی اعالم کرد؛ وقتی به او اعتراض 
از جای  بروید  این بود که  کردم، پاسخم 
تعزیرات  کل  کنید.مدیر  خریداری  دیگر 
حکومتی خراسان جنوبی نیز در پیگیری 
برخورد  و  بــودن  ممنوع  از  مــا،  خبرنگار 
قانونی با فروش اجباری کاال در واحد های 
صــنــفــی عـــمـــده فـــروش و فــروشــگــاه هــای 
واحــد هــای  گفت:  و  داد  خبر  زنــجــیــره ای 
صــنــفــی عـــمـــده فـــروش و فــروشــگــاه هــای 
کاال های  فــروش  در حین  کــه  زنــجــیــره ای 
ــه فــروش  ــدام ب ــ اســاســی و پــرمــصــرف، اق
اجباری کاال های کم مصرف کنند، تخلف 

مرتکب شده و به  موجب قوانین تعزیرات 
حکومتی و نظام صنفی، افراد متخلف به 
برابر قیمت  پنج  پرداخت جریمه معادل 
بــه پس  الـــزام  و  کـــاالی تحمیلی  فـــروش 

گرفتن کاال محکوم خواهند شد.
اشرفی افــزود: به تازگی چند مورد گزارش 
از فــروش اجباری کاال دریافت شد که در 
پی آن توسط شعبه سیار پیگیری شده و 
بررسی های الزم را سازمان صنعت، معدن 
و تجارت به عمل آورده است.وی اظهار کرد: 
اتاق اصناف به  منظور پیشگیری از تخلف در 
سطح عرضه و جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی و ضایع شدن حق مصرف کنندگان، 
موظف به رصد و پایش فعالیت واحد های 

صنفی در این زمینه است.
آنچه  ما  میدانی خبرنگار  گــزارش  در  امــا 
بود که مردم خواهان  این  مشاهده شد، 
توزیع روغن جامد هستند و شرطی بودن 
اجحاف  را  دیگر  کــاالیــی  قبال  در  خرید 
می خواهند  آن ها  می دانند.  خود  در حق 
را  بـــازار  نظارتی،  دستگاه های  مسئوالن 
بیشتر رصد کنند؛ چراکه هم  اینک مردم 
کاالهای  برخی  کمبود  دغدغه  بر  عــالوه 
مورد نیازشان، دغدغه شرطی بودن خرید 

را هم دارند.

آموزش حضوری ۳۷ هزار 
دانش آموز در خراسان شمالی

گفت:  شمالی  خــراســان  پـــرورش  و  آمـــوزش  مدیرکل 
و دوم  اول  دانـــش آمـــوز  ــزار  هـ آمــــوزش حــضــوری ۳۷ 
ابتدایی و ۱۰ هزار هنرجوی استان از اول بهمن از سر 

گرفته می شود.
به نقل از ایرنا؛ مهدی مودی اظهار کرد: بر اساس اعالم 
ستاد مقابله با کرونا، آموزش برای دانش آموزان اول و 
دوم ابتدایی در تمام شهرستان های استان از اول بهمن 

ماه حضوری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اکنون شهر گرمه در وضعیت آبی 
و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد کرونایی 
ــد، افــزود: از ابتدای بهمن  مــاه، کــادر اداری و  قــرار دارن
اجرایی تمام مدارس استان در مناطق زرد و آبی موظف 

به حضور در مدارس هستند.  
مودی با بیان اینکه شمار دانش آموزان در کالس حداکثر 
بــود،  اظهار کــرد: حضور دانــش آمــوزان  ۱۰ نفر خواهد 
با  دارنــد  جمعیت  نفر   ۱۰ از  بیش  که  کالس هایی  در 

برنامه ریزی مدیران در روزهای هفته توزیع می شود.

معاون استاندار: مدیریت ورزش 
خراسان شمالی ژله ای است!

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی با انتقاد شدید 
گفت:  اســتــان  جــوانــان  و  ورزش  کــل  اداره  عملکرد  از 
دستگاه ورزش استان ژله ای است و اگر دستش را هم 

بگیری زمین می خورد.
به  هوایی خطاب  مهر؛ غالمرضا  از خبرگزاری  نقل  به 
بنده نسبت به مدیریت  این مجموعه گفت:  مدیرکل 
شما انتقاد که نه، اصالً قبول ندارم زیرا مدیریت ورزش 

و جوانان استان فشل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پروژه های 
استان باید تا سه هفته آینده رنگ و بوی بهره برداری 
در  را  طرح ها  تکمیل  می بایست  فــرمــانــداران  و  بگیرد 

اولویت کاری خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

عملکرد نهادهای فرهنگی و 
آموزشی رضایت بخش نیست

اینکه  بیان  بــا  جنوبی  خــراســان  در  ولی فقیه  نماینده 
رضایت بخش  آمــوزشــی  و  فرهنگی  نهادهای  عملکرد 
اگــر در حــوزه و دانشگاه ســازوکــارهــا به  نیست، گفت: 
انقالب تسهیل  اهــداف  به  باشد، وصــول  نحو مطلوب 
می شود و اگر چنانچه این دو در وصول به اهداف توفیقی 
حاصل نکنند، جامعه هم توفیقی حاصل نخواهد کرد.
به گزارش مهر؛ حجت االسالم والمسلمین سیدعلیرضا 
عبادی در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
آزاد اسالمی کشور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت 
بــال رشد  ــرا)س( گفت: حــوزه و دانشگاه دو  فاطمه زهـ
اسالمی  تمدن  و  انقالب  اهـــداف  به  رسیدن  و  پـــرواز  و 
هستند.وی ادامــه داد: اصناف و گروه های مختلفی در 
جامعه در پروژه ها و طرح هایی کار می کنند و نسبت به 
محصول خروجی خود اطالع دارند و پاسخگو هستند، 
اما در شرایط فعلی اگر از نهادهای آموزشی بپرسیم که 
چه می کنید؟ نمی توانند پاسخ دهند، چون اگر بتوانند 
پاسخ دهند معنی آن این است که ما این محصول را 
تحویل خواهیم داد.وی اضافه کرد: کار ما وقتی می تواند 
رضایت بخش باشد که بتواند پاسخگو باشد و نتیجه و 
خروجی کار ما را از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، 
حقوقی، آموزشی و غیره مشخص کند و شهدا، آزادگان و 
جامعه که امور را به ما سپرده اند را خاطر جمع کند که ما 

این کار را خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند.

  وداع باشکوه بیرجندی ها
 با پنج شهید گمنام دفاع مقدس

مراسم وداع با پیکر پاک پنج شهید گمنام در حسینیه 
جماران بیرجند و با حضور جمعی از خانواده شهدا و مردم 
با  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.همزمان 
سالروز شهادت حضرت زهــرا)س( پیکر پاک پنج شهید 
گمنام در استان به خاک سپرده می شود.به گزارش تسنیم؛ 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
خراسان جنوبی گفت: پیکر مطهر این شهدا که ۱۷، ۱9، 
2۱ و 2۳ سال سن دارند و در عملیات والفجر مقدماتی و 
کربالی 4 و 5 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند قرار است 
در سه نقطه در شهرستان های بیرجند، قاین و زیرکوه به 
خاک سپرده شوند.سرهنگ فالحی اظهار کرد: به علت 
شیوع ویروس کرونا مراسم تشییع برگزار نمی شود و فقط 
مراسم تدفین با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

با حداقل حضور برگزار خواهد شد.

مردم خواهان توزیع 
روغن جامد هستند و 

شرطی بودن خرید در 
قبال کاالیی دیگر را 
اجحاف در حق خود 

می دانند
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پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

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
/9
90
99
26

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

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

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

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
90
38
22

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

اسکلت  جوش��کاری 
اس��کلت  و  فل��زی 
ساختمان خرده کاری 
پله دس��تک و غیره

09932159200

/ع
99
10
79
4

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
09
04

احمدآباد
خیابان قائم
آپارتمان 70متری 

شیک دوخوابه
آسانسور،انباری
پارکینگ مسقف

تراس طبقه دوم 
کاغذ دیواری

2م اجاره +100م رهن
38410517

09155189658

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

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
/9
90
06
79

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده
408

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

گازرسانی

جوشکاری

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
90
06
03

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 



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
در پی اجرای طرح پلیسی ثامن 

  858 متهم در مشهد 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مشهد به اجرای نهمین مرحله طرح 
ضربتی ثامن و برخورد با جرایم خشن و سرقت ها در 
این عملیات  بیان کرد: در چارچوب  و  اشاره  مشهد 
اقالم  زیــادی  مقادیر  و  دستگیر  متهم   ۸۵۸ پلیسی 
سرقتی و مواد مخدر در این کالنشهر کشف و ضبط 

شد.
افــزود:  مــاجــرا   تشریح  در  صارمی  عباس  سرهنگ 
ایــن طــرح 24 ساعت ادامـــه داشــت و بــا اجـــرای آن 
عالوه بر دستگیری تعداد زیادی متهم ، 2۱ دستگاه 
نیز  ســرقــتــی  موتورسیکلت  دســتــگــاه   ۱۷ و  ــودرو   خــ

کشف شد.
دیگر  سرقتی  اقــالم  ــواع   انـ قلم   4۸۰ بــه کشف  وی 
نیز اشاره و بیان کرد: دو قبضه سالح شکاری، یک 
قبضه اسلحه جنگی و ۱2 قبضه سالح سرد از دیگر 
ثامن  طرح ضربتی  اجــرای   پی  در  پلیس  کشفیات 

بود.
 2۸4 جمع آوری  داد:  ادامه  مشهد  انتظامی  فرمانده  
معتاد متجاهر، بازداشت 24 توزیع کننده موادمخدر 
انــواع مواد مخدر از دیگر  و کشف ۵کیلو و ۶۱۹گــرم 

دستاوردهای اجرای این طرح بود. 
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: همچنین در حین 
اجرای این طرح  هم 22واحد اصناف متخلف پلمب 
شد و مقادیری مشروبات الکلی و همچنین 2هزار و 

۱۶2 عدد قرص روانگردان کشف و جمع آوری شد.
سرهنگ صارمی افزود: به لطف خدا اجرای این طرح 
رضایت مردم را در پی داشت به طوری که در جریان 
اجرای آن، شهروندان مشارکت  و همکاری خوبی با 

پلیس داشتند. 
طرح ضربتی پلیسی ثامن در پی مطالبه مردم مبنی 
بر برخورد با جرایم خشن و سرقت در مناطق مختلف 
مشهد از سوی فرماندهی انتظامی مشهد در سطح 

این کالنشهر به اجرا درآمد.

 بلعیدن مواد مخدر
 توسط یک قاچاقچی 

فرمانده هنگ مرزی سرخس از کشف 4۹۰ گرم مواد مخدر 
خبر داد که یکی از ســوداگــران مــرگ بــرای فــرار از قانون 
بخشی از آن ها را بلعیده بود.سرهنگ حمزه قاسمی در 
تشريح اين خبر بيان کرد: در راستای تشديد اقدام های 
قاچاقچيان  دستگيری  و  شناسايی  منظور  بــه  کنترلی 
 و حــامــالن مـــواد مــخــدر، مــأمــوران مــبــارزه بــا مـــواد مخدر 
قاچاقچی  یــک  از شناسايی  پــس  مــرزی سرخس  هنگ 
موادمخدر و انجام هماهنگی قضایی، اقدام به بازرسی منزل 
وی کردند.سرهنگ قاسمی در ادامه افزود: در بازرسی از 
منزل متهم ۶۰ گرم موادمخدر ترياك که به صورت بلعی 
بسته بندی شده بود كشف گردید که پس از انتقال متهم به 
يگان، مقدار 43۰ گرم ترياک هم از معده این فرد خارج شد.

توسط مرزبانان خراسان رضوی صورت گرفت

کشف  9 میلیارد ریال پول نقد 
حین خروج از کشور 

بــازرســی ۱۷  و  ایست  در  مستقر  هنگ تایباد،  مــرزبــانــان 
از  بیش  شدند  موفق  جداگانه  عملیات  دو  در   شهریور، 
۹ میلیارد ریال پول نقد را کشف کنند.در این اقدام مرزبانان 
هنگ تایباد مستقر در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور، پس 
 از متوقف کردن یک دستگاه خودرو سواری و بازرسی آن، 
4 میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسالمی 
ایران را کشف و ضمن توقیف خودرو، سه سرنشین آن را 
هم دستگیر و راهی مراجع  ذی صالح کردند. در عملیاتی 
از یک  فرماندهی،  این  مرزبانان  با هوشیاری  نیز  مشابه 
خــودرو ســواری ۵ میلیارد و 3۰۰ میلیون ریــال وجه رایج 
جمهوری اسالمی ایران که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو 
جاسازی شده بود کشف شد که در پی آن خودرو توقیف 
و راننده آن هم تحویل مراجع قضایی شد.گفتنی است؛ 
خروج وجه رایج جمهوری اسالمی ایران از کشور ممنوع 
بوده و در همین راستا مرزبانان استان در مجموع از خروج 

۹میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال پول نقد جلوگیری کردند.

عامل سرقت ۱۵۶میلیون  عقیل رحمانی: 
طال پس از محاکمه در شعبه ۱4۶ دادگاه 
کیفری دو مجتمع امام خمینی)ره( مشهد، 
با رأی قاضی مجید شرقی شهری و با توجه 
به رضایت شاکی پرونده، به جای تحمل 
اجــرای چند دستور جایگزین  به  حبس، 

حبس محکوم شد.

اعتراف های متهم پس از دستگیری »
متهم  علیه  را  شکایتی  سکینه...  خانم 
پرونده عرفان... دائر بر یک فقره سرقت 
که  نموده  طــرح  دیگر  وسایل  و  طالجات 
دادســرا(  مرحله  )در  مقدماتی  تحقیقات 
بــا توجه بــه کشف امـــوال از ید  انــجــام و 
به سرقت  نامبرده  اقــرار  و  پــرونــده  متهم 
اموال مذکور، پرونده با صدور قرار جلب 
به دادرسی و کیفرخواست به دادگستری 
مشهد ارسال و به این شعبه)۱4۶( ارجاع 
ــاه وقــت رسیدگی تعیین و  شــد کــه دادگـ
شاکیه پرونده در جلسه دادرسی نسبت 
ــمــوده و از  ــه مــوضــوع اعـــالم رضــایــت ن ب
سوی دیگر متهم پرونده به اتهام خویش 
ــرار نموده و اعــالم مـــی دارد که از کرده  اق
خود پشیمان اســت.در رأی صــادره آمده 
است: علیهذا دادگاه با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی مناسب را می نماید.
در خصوص اتهام آقای عرفان... 23ساله، 
فــاقــد ســابــقــه مــؤثــر کــیــفــری، تحصیالت 
وثیقه،  قبولی  قــرار  صــدور  با  آزاد  دیپلم، 
دائر بر یک فقره سرقت تعزیری طالجات 
میلیون   ۱۵۶ ارزش  بــه  دیــگــر  وســایــل  و 
سکینه...،  خانم  شکایت  موضوع  تومان 
دادگــاه صرف نظر از اعالم رضایت شاکی 
و  اوراق  به  عنایت  با  پــرونــده،  خصوصی 
شاکی  اولیه  شکایت  پــرونــده،  محتویات 
اموال)طالجات  پرونده، کشف  خصوصی 
و  صریح  اقاریر  پرونده،  متهم  ید  از  و...( 
اظهار  و  پرونده  متهم  صحت  به  مقرون 
ندامت نامبرده در مرحله دادسرا و دادگاه، 
دادســرای  ناحیه  از  صــادره  کیفرخواست 

مشهد  انقالب  و  عمومی 
مــقــدس و ســایــر قــرائــن و 
امارات موجود در پرونده، 
بزه انتسابی به نامبرده را 

محرز و مسلم می داند.

 حبس و شالق»
 موقتًا تعلیق شد

ــداً به  ــن هــمــچــنــیــن مــســت
مجازات  قانون   ۶۵۶ ماده 
اســـالمـــی بـــاب تــعــزیــرات 
مصوب سال ۷۵ و تبصره 
ــون کــاهــش  ــانـ ــاده 2 قـ ــ مـ
تعزیری  حبس  مــجــازات 
 ۱3۹۹/۰2/23 مـــصـــوب 

عنایت به بند )ح( مــاده 4۰ و مــواد ۵4، 
۵2، ۵۰، 4۶، 4۷ قانون مجازات اسالمی 
مصوب  )کلیات(  عمومی  مــقــررات  بــاب 
سال ۹2 ،متهم پرونده را به تحمل ۶ ماه 
حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
تعزیری  ۷4 ضربه شالق  تحمل  و  قبلی 

محکوم و اعالم می نماید.

 3 برخورد تربیتی»
 با یک دزد

نظر به فقدان سابقه مؤثر 
کــیــفــری مــتــهــم پـــرونـــده و 
پیش بینی اصالح مرتکب 
آینده، دادگــاه مجازات  در 
نــامــبــرده را بــه مـــدت سه 
ــوده و  ــمــ ــ ــال تــعــلــیــق ن ــ سـ
پــرونــده  متهم  مقابل  در 
ــت پــــس از  ــ مـــکـــلـــف اســ
در  ــادره  صــ رأی  قطعیت 
دوره  یک  در  اول،  مرحله 
کالس های اخالقی، تربیتی 
با هماهنگی واحــد اجرای 
احـــکـــام کــیــفــری زیــرنــظــر 
سازمان و یا ارگان ذی مدخل در موضوع، 
در مدت حداکثر پنج ماه شرکت و گواهی 
آن را به اجرای احکام ارائه نماید.دوم، متهم 
با دستخط  مکلف اســت یــک هــزار نوبت 
خود عبارت»حرمت مال مؤمن و مسلمان 
مسلمان  خـــون  حــرمــت  ــرام  احــت همانند 
اســت« را مرقوم و ظرف سه ماه به واحد 

نماید.سوم،  ارائـــه  کیفری  اجــرای احــکــام 
۱۰۰نوبت از حکمت 3۰۷ و ۵۷نهج البالغه 
علی)ع(  حضرت  کــه  علیحده(  یــک  )هــر 
فــرمــوده انــد:»قــنــاعــت ثــروتــی اســت پایان 
ناپذیر« و»آدم داغدار می خوابد، اما کسی 
که مالش غارت شده، نمی خوابد« را مرقوم 
آن هم  احکام کیفری  اجـــرای  واحــد  به  و 
به صورت جزوه  ارائــه کرده تا ضم سابقه 
گردد. قاضی شرقی شهری در ادامه این رأی 
مرقوم داشت: قابل ذکر است؛ در صورت 
دادگــاه،  دستورات  از  عدم پیروی  و  تخلف 
برای نوبت اول یک الی دو سال به مدت 
تعلیق وی اضافه خواهد شد و در صورت 
تــکــرار و یــا ارتــکــاب جــرایــم مــوضــوع مــاده 
مقررات  بــاب  اسالمی  مجازات  قانون   ۵4
عمومی )کلیات( مصوب سال ۹2 در ایام 
تعلیق، محکومیت تعلیقی نامبرده لغو و 
حکم تعلیقی وفق مقررات قانونی به مرحله 
اجــرا درخواهد آمــد. رأی صــادره حضوری 
ابــالغ  از  پــس  روز  مـــدت 2۰  در  و  اســـت 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

با توجه به رضایت شاکی و فقدان سابقه مؤثر کیفری انجام شد 

محکومیت سارق طال به نوشتن  هزار بار از یک روایت
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 متهم مکلف است 
یک هزار نوبت 
با دستخط خود 

عبارت»حرمت مال 
مؤمن و مسلمان همانند 

احترام حرمت خون 
مسلمان است« را مرقوم 
و ظرف سه ماه به واحد 

 اجرای احکام کیفری
 ارائه نماید

بــرشبــرش

ط
/9

90
05

60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

/ج
99

03
30

1

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ط
/9

90
40

43

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9

90
05

59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

/ج
99

04
56

6

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

90
04

99

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

/ج
99
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1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

/ج
99
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3

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

 ج
/ 9

90
77

94

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

09380904479

/ج
99
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61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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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90
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94
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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

فروشنده
به یک فروشنده خانم 
جهــت کار در لبنیاتی 
شیفت عصر درمحدوده 

توس نیازمندیم
09380181239

/ع
99

10
80

4
/ج

99
01

65
9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

91
03

13

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44
/ج

99
10

61
6

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

10
61

7

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

فروشنده و
صندوقدار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

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
99

09
72

3

پ
/9

90
33

14
ط

/9
90

05
57

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

ط
/9

91
02

68

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

 ج
/ 9

90
39

31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

 ج
/ 9

90
76

26

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 امیر شاهی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4556
 بــه نشــانی:  هفــت تیــر31 نبش چهارراه ســوم 

پالک7
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق 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: 09151021561
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

08
75



خبرخبر
رئیس سازمان زندان ها خبر داد

ارفاققانونیبرایزندانیانحرفهآموز
ارفاق های  و  امتیازها  گفت:  زندان ها  سازمان  رئیس 
حــوزه  در  کــه  می گیرد  تعلق  مددجویانی  بــه  قانونی 
اشتغال فعال باشند. به گزارش ایسنا، محمدمهدی 
حاج محمدی در بازدید از زندان تربت جام با اشاره به 
اهمیت آموزش های فرهنگی در فرایند اصالح و تربیت 
افزود: برنامه های فرهنگی وقتی مؤثر خواهند بود که 
کاربردی و بر اساس نیازسنجی های دقیق طرح ریزی و 

اجرا شوند.
وی با تأکید بر اهمیت به کارگیری زندانیان واجد روحیه 
اخالقی خوب به عنوان همیاربند گفت: نباید اجازه دهید 
افرادی که تنها ویژگی آنان زور بازو است خود را به عنوان 
همیاربند )وکیل بند( به سایر زندانیان تحمیل کنند، بلکه 
باید افرادی انتخاب شوند که با سعه صدر و اخالق خوب 

حامی زندانیان و پیگیر مشکالت آنان باشند.
رئیس سازمان زندان ها بیکاری را آفت اصالح و تربیت 
عنوان کرد و گفت: اشتغال و فعالیت های حرفه آموزی 
عامل رشد شخصیت و زمینه ساز بازگشت به زندگی سالم 

است.

فرسودگیماشینآالت
مهمترینچالشبخشمعدن

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی 
گفت: فرسودگی ماشین آالت در حوزه معدن مهم ترین 
چالش این بخش است که هزینه تولید را در حوزه 

فراوری و صنایع معدنی افزایش داده است.
به گزارش ایرنا حبیب هللا ترشیزیان افزود: با وجود ذخایر 
قابل توجه معدنی در کشور، فرسودگی ماشین آالت در 
در  ایرانی  معدنکاران  است  موجب شده  بخش  این 

شرایط ناعادالنه با معدنکاران جهانی رقابت کنند.
وی ادامه داد: امسال و همزمان با شیوع کرونا، تأمین 
ارزی،  مشکالت  دلیل  به  معدن  بخش  ماشین آالت 
ارتباطات جهانی و بروکراسی اداری در کشور با مشکل 

مواجه شده است.
وی تعداد مسئوالن فنی مستقر در معادن خراسان 
رضوی را ۴۰۰ نفر ذکر و بیان کرد: رکود فعلی در صنعت 
استان  معادن  از  بخشی  تعطیلی  موجب  ساختمان 
به ویژه حوزه معادن شن و ماسه، سنگ الشه و مصالح 
ساختمانی شده و مسئوالن فنی آن را بیکار کرده است.

جذب397میلیاردریالتسهیالت
توسعهاشتغالپایدارعشایر

محمد نبوی  فرد، مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی 
گفت: در سال جهش تولید با توجه به اصالح مدیریت 
به  کم بهره  تسهیالت  پرداخت  و  دام سبک  پــرورش 
عشایر خراسان رضوی شاهد افزایش اشتغال و درآمد 

در این بخش هستیم.
وی در گفت وگو با ایرنا ادامه داد: در راستای حمایت از 
تولید و توجه به اشتغال زایی و ظرفیت عشایر خراسان 
رضوی تاکنون ۳۹۷ میلیارد ریال تسهیالت از محل طرح 
توسعه اشتغال پایدار )سامانه کارا( به عشایر استان 

اختصاص یافته است.
مدیرکل عشایر خراسان رضوی گفت: با پرداخت این 
تسهیالت ۴۵۱ طرح اصالح مدیریت پرورش دام سبک 
عشایر این استان اجرا شده و زمینه اشتغال هزار و ۳۶ 

نفر از عشایر را فراهم کرده است.

»سگهادیشبنخوابیدند«
درجشنوارهفیلمهند

در  نخوابیدند«  فیلم »سگ ها دیشب  هــادیــان:  ســرور 
جشنواره  اصلی  بخش  در  جهانی  نمایش  نخستین 

بین المللی هند – گوآ به رقابت می پردازد.
به گزارش خبرنگار ما، فیلم »سگ ها دیشب نخوابیدند«، 
دومین ساخته رامین رسولی، به تهیه کنندگی سیاوش 
مقام  در  ایریماژ،  شرکت  بین المللی  پخش  و  حقیقی 
محصول مشترک سینمای افغانستان و ایران، در بخش 
مسابقه بین الملل پنجاه و یکمین دوره جشنواره بین المللی 

فیلم هند – گوآ حضور دارد. 
تهیه کننده این فیلم با اشاره به این نکته که در جشنواره 
به  و  بین المللی  رقابتی  رویـــداد  از ۱۵  یکی  کــه  مــزبــور 
اصطالح قدیم، جشنواره الف در تقویم فیاپف )فدراسیون 
بین المللی اتحادیه های تهیه کنندگان فیلم( محسوب 
می شود، می گوید: این جشنواره از 2۷ دی تا ۵ بهمن به 
شکل ترکیبی )فیزیکی و مجازی( برگزار می شود. سیاوش 
با »سگ ها دیشب  حقیقی می افزاید: ۱۴ فیلم دیگر 
نخوابیدند« برای دریافت جوایز بهترین فیلم، بهترین 
کارگردان، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن و جایزه 

ویژه هیئت داوران رقابت خواهند کرد. 

گزارش سفر یکروزه استاندار خراسان رضوی به سرخس 

محرومیت زدایی از شهر مرزی
احمد فیاض: استاندار خراسان رضوی در ادامه 
سفرهای شهرستانی و در دومین سفر دوره ای 
خود؛ با حضور در مناطق مرزی، از شهرستان 
سرخس بازدید کرد و پس از تصویب ۳۰ مصوبه 

این شهرستان را به مقصد مشهد ترک کرد.
ــزارش خبرنگار مــا؛ در ایــن بــازدیــد کــه با  بــه گـ
و  استانی  ارشــد  مسئوالن  از  شماری  حضور 
محلی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و 
انتظامی و... از بامداد روز پنجشنبه گذشته آغاز 
با حضور  ابتدا  شد؛ استاندار خراسان رضوی 
در گلزار شهدای گمنام بخش مزداوند به مقام 
شامخ شهدای عالی مقام این خطه ادای احترام 
کرد. محمدصادق معتمدیان در ادامه با گذر از 
قطعه ۴ الف به طول ۱۷ کیلومتر جاده مشهد 
به سرخس از نزدیک در جریان رونــد تکمیل 
این شریان جــاده ای ۱۷۰ کیلومتری در منطقه 
کوهستانی زوآرزه قرار گرفت. حضور در جمع 
گرم و صمیمی روستای مرزی پس کمر و بررسی 
میدانی مشکالت مرزنشینان مرحله بعدی سفر 
استاندار به سرخس بود که البته حاشیه های 

جالبی به همراه داشت.

از اینترنت تا شبکه آبرسانی»
دهیار این روستای هزار و۵۰۰ نفره تلفیقی - که 
شماری از اهالی اهل تسنن نیز حضور داشتند- 
در گفت وگو با استاندار و هیئت همراه به بیان 
برخی از مشکالت و معضالت این روستا پرداخت 
که نداشتن اینترنت و یا آب شرب سالم از جمله 
مشکالت اصلی روستانشینان مرزی بود. آتنا 
اختیاری در این باره خطاب به استاندار خراسان 
آبرسانی،  بــودن شبکه  فرسوده  رضــوی گفت: 
نداشتن اینترنت مناسب برای استفاده از شبکه 
شاد و اینترنت همراه، کمبود آب شرب بهداشتی 
و سالم، کیفیت نامطلوب جاده های مواصالتی، 
نبود ایستگاه آتش نشانی، کمبود سهمیه آرد 
نانوایی، خرابی شبکه تلفن، تخریب زمین های 
کشف رود  رودخانه  طغیان  به خاطر  کشاورزی 
و... از جمله مشکالت عمده اهالی این روستای 
مرزی است.از جمله حاشیه های جالب حضور 
استاندار در روستای پس کمر؛ حضور دو دختر 
کودک و نوجوان و بیان گفته های احساسی و 
صریحشان خطاب به استاندار بود که موجب شد 
محمدصادق معتمدیان با عبور از میان کوچه های 
گل آلود روستا خود را به منزل محقر و ساده یکی 
از این کودکان برساند و برای لحظاتی میهمان 
آنان باشد. این دختر نوجوان به استاندار گفت: 

هیچی نداریم، تو رو خدا کمک 
وامی)قسطی(  ما  خانه  کنید! 
است و یک قسط آن را پرداخت 
سه  و  نــداریــم  بخاری  نکردیم، 
ــوار در یــک خــانــه کوچک  خــان
ــدگــی مــی کــنــیــم، مــادربــزرگــم  زن
بیمار است و... . در نهایت بنا 
به دستور استاندار قرار شد به 
طریق اولــی مشکالت بی  شمار 
مطروحه ایــن دختر نــوجــوان و 
خانواده هایشان از طریق کمیته 
امــداد امــام خمینی)ره( و بنیاد 

مسکن مرتفع گردد.

عدم حمایت از روستانشینان»
گالیه یکی از ریش سپیدان محلی مبنی بر حمایت 
نکردن از دامداران که شغلی اصلی روستانشینان 
مرزی است نیز قابل تأمل بود. بازدید از پاسگاه 
پل خاتون هنگ مرزی سرخس و حضور در جمع 
مرزبانان ایران اسالمی بخش دیگر سفر استاندار 
با  کــه  داد  تشکیل  را  بــه شهرستان سرخس 
توضیحات سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی 
بــه گرفتن تصمیمات  خــراســان رضــوی منجر 

راه گشای امنیتی و انتظامی شد. 
گازرسانی به این پاسگاه مرزی 
با توجه به مشکالت ناشی از 
جمله  از  فسیلی  سوخت های 
اقدام های مؤثر این بازدید بود. 
محمدصادق معتمدیان در ادامه 
روی سد دوستی  بر  با حضور 
وضعیت  ــن  آخــری ــان  جــری در 
ــن ســد در حـــوزه آبــرســانــی و  ای
آبیاری زمین های کشاورزی قرار 
گرفت. وی همچنین با حضور 
از  اقــتــصــادی  ــژه  ویـ منطقه  در 
خاورمیانه،  پاسارگاد  واحدهای 
پترو سرخس ایرانیان و کاشی 
و سرامیک تندیس بازدید کرد و فاز یک پارک 
گوگردی گنبدلی در منطقه خانگیران شهرستان 

سرخس را به طور رسمی افتتاح نمود.
بازدید میدانی از پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
و صرف ناهار در جمع کارگران این پاالیشگاه 
نقطه پایانی سفر استاندار تا ظهر روز پنجشنبه 
بود. محمدصادق معتمدیان عصر پنجشنبه با 
حضور در منزل شهید عظیم بالقدر از شهدای 
معظم شهرستان سرخس که به عنوان امدادگر 

در سوم بهمن ۱۳۶۵ طی عملیات کربالی۵ به 
شهادت رسید؛ در جریان وضعیت مــادر این 
شهید بزرگوار قرار گرفت و دستوراتی نسبت به 
تکریم مادر شهید صادر نمود. دیدار مردمی و 
ارتباط مستقیم با شماری از شهروندان سرخسی 
برنامه های اصلی شامگاه پنجشنبه  از جمله 
استاندار خراسان رضوی بود. شهروندی که دارای 
دو کودک معلول بود و خانم سرپرست خانواری 
که چهار فرزند داشت و با فوت همسرش دچار 
مشکالت عدیده ای شده، از جمله ده ها شهروند 
سرخسی بــودنــد کــه اســتــانــدار ضمن تفقد و 
دلجویی از آنان دستوراتی به منظور رفع مشکالت 

معیشتی آنان صادر کرد.

سرخس دچار محرومیت است»
نقطه پایان سفر یکروزه استاندار خراسان رضوی 
حضور در جلسه شورای اداری شهرستان سرخس 
و جمع بندی دستاوردهای سفر بود که در ساعت 
اجتماعات  سالن  در  پنجشنبه  شامگاه  آخــر 
شهرک گاز شهید مهاجر سرخس برگزار شد. وی 
با اشاره به ویژگی های این شهرستان اظهار کرد: 
شهرستان سرخس یکی از قطب های تأثیرگذار 
استان و اقتصاد در حوزه ملی و دروازه اصلی 

کشور به آسیای میانه است اما با وجوداین دچار 
محرومیت است که برای رفع آن باید تمهیداتی 
اندیشیده شود. زیرساخت های حمل ونقل ریلی 
قوی  کنار ظرفیت های  فــرودگــاه در  و جانمایی 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد می تواند منجر 

به جهش اقتصادی این شهرستان شود.
محمدصادق معتمدیان در تشریح دستاوردهای 
این سفر یکروزه خاطرنشان کرد: بحث راه یکی از 
بزرگ ترین چالش های شهرستان سرخس است. 
جاده مشهد- سرخس یک پروژه ملی است نه 
استانی و بنا بوده ۳۰ درصد هزینه این پروژه را 
وزارت نفت تأمین کند. تالش می کنیم تا این 
وزارتخانه به تعهد مالی خود عمل کند ضمن 
اینکه ما ماده ۵۶ در مورد استقراض از بانک ها 
داریــم،  را  بودجه  برنامه  توسط  بازپرداخت  و 
باتوجه به اینکه این پروژه یک پروژه ملی است 
و در سفری که وزیر راه و شهرسازی با استان 
دارد درخواست فعال سازی این پروژه را خواهیم 

داشت.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: حدود ۳۰ 
مصوبه در حوزه معاونت عمرانی برای شهرستان 
بررسی مجدد،  باید  که  سرخس مصوب شد 
زمان بندی، ابــالغ و پیگیری شود که در زمینه 
پیگیری مصوبات، چند کارشناس ابالغ گرفتند 
تا فقط این موضوعات را پیگیری کنند. البته 
تکمیل  پروژه های نیمه تمام اولویت ماست و از 
مدیران می خواهیم با تمام توان این پروژه ها را به 
اتمام برسانند و می توانند در این مسیر از ظرفیت 
نهادهای انقالبی استفاده کنند. همچنین برخی 
پروژه ها با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، 
نشود؛  پیگیری  کارها  نمی شود  دلیل  ایــن  امــا 
پروژه هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی 
را دارند به بخش خصوص واگذار و سعی می کنیم 
با فروش امالک سازمان ها تأمین مالی انجام شود.
نماند نخستین مصوبه تصویب شده  ناگفته 
اختصاص به یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی 
سالمت  نظام  حــوزه  در  سرخس  شهرستان 
رضوی  قــدس  آستان  همکاری  با  که  داشــت 
به بهره برداری خواهد رسید. تکمیل و تجهیز 
باقیمانده بیمارستان لقمان  ۳ هزار مترمربع 
حکیم سرخس و نصب دستگاه سی تی اسکن 
اقتصادی  مؤسسه  درصــدی   ۵۰ مشارکت  با 
آستان قدس رضوی از جمله اقدام های اساسی 
برای رفع محرومیت زدایی شهرستان سرخس 
است که نماینده دانشگاه علوم پزشکی به آن 

تصریح کرد.
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انسان ها  تعالی  بــرای  زمینه ای  باید  هنر  هــادیــان:  ســرور 
باشد. هنری که در آن طهارت نفس، پاکی دست و صفای 
درون باشد، هنری ماندگار است و در طول تاریخ تأثیرگذار 
خواهد بود. هنرمند تا به تعالی روحی نرسد، نمی تواند اثر 
ماندگاری خلق کند. شاید هنرمند در ابتدای کار نداند و 
دنبال یادگیری اصول و فنون هنر باشد، اما حین فراگیری 
فنون باید دنبال صفات نیکو بــرود و آن زمــان است که 
هنر آمیخته به حس معنویت در آن ظهور و بروز می کند 
و  بی شک هنر خوشنویسی یکی از همین هنرهاست که 
به این معنویت بسیار نزدیک است. نوشتن خط از کرامات 
اهل بیت و قــرآن، معنویتی دارد که آثار و برکات آن در 
این هنر قدسی مشهود است، چراکه خوشنویسی میراث 
گرانبهای نسل های گذشته است و باید معنویت این هنر 
حفظ و با تکامل به آیندگان سپرده شود. از این رو آثار 
خوشنویسی برجا مانده را بیشتر در کتابت قرآن، ادعیه ها، 
زیارتگاه  و  مساجد  در  شــده  خطاطی  کاشی های  ســردر 
می توان دید. همچنین بسیاری از ارادتمندان اهل بیت)ع( 
در اعیاد و عزاداری های مذهبی با نصب پرده های متون 

نوشته شده مذهبی این فرهنگ را یادآوری می کنند.
از  یکی  به ســراغ  پیامبر)ص(  عـــزاداری دختر  آستانه  در 
استادان پیشکسوت خوشنویسی و از ارادتمندان به اهل 
بیت می روم؛ »محمدحسین علیزاده نوری« متولد ۱۳۳۸، 
از شاگردان مرحوم استاد مصطفی مهدیزاده، دارای مدرک 

ممتاز خوشنویسی است.

ایــن روزهـــا حــال و هـــوای دل او هــم  مانند بــســیــاری از 
ارادتمندان به حضرت فاطمه زهرا) س( است، او می گوید: 
با پرده نویسی برای اهل بیت، ائمه اطهار و معصومین)ع( 

سال هاست که حال دلم خوب است.
وی توضیح می دهد: مردمی که از پیاده رو جلو محل کارم 
عبور می کنند، وقتی مرا در حال نوشتن خط روی پارچه 
سیاه در ماتم این بزرگان می بینند، لحظه ای می ایستند، زیر 
لب ذکری را زمزمه می کنند و به من خداقوتی می گویند، 
همین برای من کافی است. از ورودش به دنیای هنر که 
مدارس  در  ابتدایی  دوران  از  توضیح می دهد:  می پرسم، 
آغاز کردم.  را  حاجی عابدین زاده، خیر مذهبی تحصیل 
بنیان  و  ریشه  و  دوات می نوشتم  و  فرانسه  قلم  با  آنجا 
شکل خط من آغاز شد، در دوران راهنمایی و دبیرستان 
به کالس های انجمن خوشنویسی رفتم و از محضر مرحوم 
استاد مصطفی مهدیزاده بهره بردم و در سال ۷۰ مدرک 

ممتازی را کسب کردم.
زندگی  همه  آنکه  بیان  با  خوشنویسی  پیشکسوت  این 
و حرفه او خوشنویسی است، بیان می کند: پس از اتمام 
در صنف  و سپس  رفتم  سربازی  به خدمت  دبیرستان 
تابلوسازان وارد کار شدم. او ادامه می دهد: خوشنویسی 

هنری قدیمی است و خوشحالم برای ائمه اطهار می نویسم، 
حال خوبی است که برای این بزرگان بنویسی و امید داشته 
باشی که در آخرت شفاعتت کنند، زیرا ترویج دین اسالم و 
شعائر مذهبی جنبه ای فراتر از بُعد مادی دارد به شرط آنکه 

با اخالص همراه باشد.
استاد علیزاده خاطرنشان می کند: هنر خوشنویسی در 
میان همه مردم دارای وجهه خوبی است به خصوص آنکه 
این هنر در راه ترویج دین و اسالم و شعائر مذهبی باشد. 
در دنیایی که دشمنان ما میلیاردها دالر علیه اسالم و ایران 
هزینه می کنند، نوشتن یک خط زیبا می تواند قطره ای از 

اقیانوس بیکران ترویج دینمان باشد. 
او با اشاره به اینکه بیشتر سفارش های مذهبی از طرف 
هیئت های مذهبی بازاری، ارگان ها و سازمان هاست، اظهار 
می کند: اگرچه بیشتر سفارش ها به هیئت های مذهبی و 
سازمان ها برمی گردد، اما بسیاری از افراد مذهبی شهرمان 
نیز در مناسبت های مذهبی پرده دستنوشته برای نصب در 

سردر منزل یا مغازه هایشان سفارش می دهند. 
وی درباره ارزش هنر خوشنویسی در اشاعه فرهنگ اسالمی 
تصریح می کند: اگرچه امروزه با وجود دستگاه های پیشرفته 
در چاپ و پرده نویسی شاید هنر خوشنویسی در این میان 

کمرنگ به نظر برسد، اما هنوز هم تفاوت پرده نویسی چاپی 
با هنر دست برای بسیاری از افراد قابل تشخیص است. 
تفاوت آن نیز در اصالت کار و حس و حال آن است. این 
پیشکسوت خطاطی ادامه می دهد: برای نوشتن پرده های 
هنگام  و  وضــو هستم  با  و...  زیارتی  متن های  ــزاداری،  عـ
به  ارادت  این حس  و  دارم  آن هــا، حال خوشی  خطاطی 
کسانی که این نوشته ها را می خوانند نیز منتقل می شود و 
همین حال معنوی در کارم برای من کافی  است تا در دنیای 

ماشینی و روزمرگی ها تلنگری برایم باشد.

گفت وگو با خوشنویسی که کارش را وقف اهل بیت )ع( کرده است 

عرض ارادت به زبان هنر

گفتوگوگفتوگو
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1. سازه ای به شکل هرم است که به صورت 
شده باشد-  ساخته  طبقه طبقه  و  پله ای 
ماه   .2 بارش  ایام  ویژه  بلند  پالتوی  نوعی 
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باستان  ایران  بر مهر و محبت  فرشته موکل 
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نقیض  تازی-  خروس  مثانه-  به  کلیه 

خستگی ناپذیر  شکوه-  و  جالل   - حیات  الفبای   .11  روز 
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