
 دادستان مشهد:
 با متخلفان احتمالی برخورد قاطع خواهد شد 

 »ملخ های آفریقایی« 
میهمان ناخوانده خراسان جنوبی

ملخ صحرایی دست کم تا سه سال آینده در منطقه حضور خواهد داشتگزارش قدس از حاشیه های حضور مربی مرد در یک تیم ورزشی بانوان

به  واکــنــش  در  ــان مشهد  ــتـ دادسـ درحـــالـــی 
یک  حضور  پی  در  شــده  ایجاد  حاشیه های 
مربی مرد در تمرین و اردوی یک تیم استانی 
که  داد  را  ماجرا  قاطع  پیگیری  وعــده  بانوان 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی هم از 
برکناری برخی مسئوالن هیئت مذکور و مربی 

تیم ملی در این زمینه خبر داد...

مــردم و کشاورزان  از خالصی  هنوز چند ماه 
خـــراســـان جــنــوبــی از شــر مــلــخ هــای مهاجم 
نمی گذرد که کابوس رویارویی دوباره شان با این 
بال، در حال زنده شدن است.اوایل اردیبهشت  
ــود کــه نخستین مـــورد هجوم ملخ  امــســال ب
نهبندان  شهرستان  از  مناطقی  در  صحرایی 

شناسایی و اندک زمانی... .......صفحه 2 .......صفحه 3 

طراحی سامانه ای برای دریافت کاال با کد ملی
گفت وگو با یک بانوی سرپرست خانوار 

سخت کوشی های 
 مادرانه برای عبور 
از تنگناهای زندگی

 یک مسئول با انتقاد از 
عادی انگاری شرایط خبر داد

افزایش دو برابری 
مراجعان سرپایی کرونا 

در خراسان رضوی

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

در نشست مسئوالن نظارتی و اصناف مطرح شد

.......صفحه 4 

متولد ۵۹ در مشهد، تحصیالتم تا دوران متوسطه است. سال 
۷۵ ازدواج کردم. حاصل زندگی مشترک من سه پسر ۲۱، ۱۰ 
و۷ ساله است و معتقدم بانوان می توانند روی پای خودشان 

بایستند، کافی است توانایی هایشان را باور ...
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آگه���ی اصالحی���ه دع���وت مجم���ع عمومی 
ش���ركت دری���ای ت���وس ب���ه ش���ماره ثب���ت 
٢٣٥٥٨ بدینوس���یله به اطالع میرساند در 
آگهی ش���ماره ٤٩٩٠٩٦٦١مورخ 99/٩/19كه 
در روزنام���ه ق���دس چ���اپ ش���ده اس���ت ،
دعوت كننده هیئت مدیره شركت می باشد

كه از قلم افتاده است . بدینوسیله اصالح 
م���ی گ���ردد .
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سرونیروتوس)سهامی خاص( به شماره 

ثبت10840 و شناسه ملی10380265526
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت س��رو 
نی��رو توس )س��هامی خاص( دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ک��ه در تاریخ 
1399/12/05 س��اعت 13 در محل قانونی شرکت 
به آدرس: مشهد ، بلوارهاشمیه ، نبش هاشمیه 
به��م  حض��ور  میگ��ردد  تش��کیل   100 پ��الک   76

رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 
مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت 

2- س��ایرموارد تصمیم گیری در حیطه اختیارات 
مجمع عمومی فوق العاده  

 هیئت مدیره شرکت سرونیروتوس
)سهامی خاص(  ع 9
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 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گناباد 
در نظر داردبرابر آیین نامه مالی شهرداری ها

 نس��بت ب��ه واگ��ذاری کلی��ه خدم��ات پایان��ه 
مس��افربری اعم از تاسیس��ات و اجاره غرفه ها

 و 5درص��د ع��وارض بلی��ط ه��ای مس��افری  به 
اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط اقدام 
نمای��د. از متقاضی��ان محترم دع��وت می گردد 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد ب��ه س��ازمان مدیریت 
حم��ل و نق��ل واق��ع در خیاب��ان غف��اری طبق��ه 
فوقان��ی پاس��اژ ش��هرداری مراجع��ه نماین��د.

ضمن��ا آخری��ن مهل��ت ش��رکت در مزای��ده 10 
روز پ��س از درج آگه��ی نوبت دوم می باش��د.

پور عیدی سرپرست سازمان مدیریت                   
حمل و نقل شهرداری گناباد  ,ع

99
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 آگهی تجدید مزایده

با  رضـــوی،  خــراســان  اســتــان  در  ولی  فقیه  نماینده 
اشاره به تهیه و توزیع یک میلیون و 4۰۰ هزار بسته 
راستای  در  که  مواسات  رزمایش  گفت:  معیشتی 
انقالب در قالب قرارگاه  اجــرای فرمان رهبر معظم 
مواسات در حال برگزاری است تاکنون برکات زیادی 

برای مردم در شرایط کرونا داشته است.
آیــت هللا سیداحمد  اطالع رسانی  پایگاه  گــزارش  به 
علم الهدی، وی در مرحله جدید رزمایش مواسات 
ــداد امــام  خــراســان رضـــوی کــه بــه همت کمیته امـ
خمینی)ره( خراسان رضوی در روز والدت حضرت 
فاطمه زهــرا)س( اجرا شد، با بیان اینکه همه این 
ــار، خــیــرات و مــبــرات از صدیقه اطــهــر)س( بــوده  ک
است، اظهار کرد: انقالب اسالمی ما از برکت وجود 
ــرا)س( و مــیــوه دل آن حــضــرت، امــام  حــضــرت زهــ

عصر)عج( است.
هزار   4۰۰ و  یک میلیون  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 

بسته معیشتی به  وسیله نهادهای مقدسی از جمله 
امام خمینی)ره(، هالل احمر، سازمان  امداد  کمیته 
بهزیستی و دیگر نهادها تهیه و توزیع  شده است، 
خاطرنشان کرد: این ها همه برکات و خیرات مردمی 
به  و  بودند  امــام ملت پیشقدم  با فرمان  است که 

یکدیگر یاری رساندند.
وی با اشاره به محرومیت زدایی آغاز شده در حاشیه 
راستای  در  اســت  قـــرار  کـــرد:  اظــهــار  شهر مشهد، 
مقدس  مشهد  شهر  حاشیه  در  محرومیت زدایی 
که  عزیزی  خانواده های  تا  گیرد  اقدام هایی صورت 
مشکل سکونت داشتند، مشکالتشان برطرف شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گرداننده 
امــام،  یادگار  انسان دوستانه،  کمک های  ایــن  تمام 
پیشقدم  عرصه ها  همه  در  که  اسـت  بسیج  یعنی 
بــه مناسبت روز والدت  ــادآور شــد:  یـ بــوده اســت، 
حضرت زهرا)س( ۱۵ هزار بسته معیشتی از سوی 

بنیاد مستضعفان به نام مبارک صدیقه طاهره)س( 
توزیع می شود.

در ابتدای این مراسم نیز مدیر کل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( با بیان اینکه ۱۵ هزار سبد کاال با همکاری 
بنیاد مستضعفان در استان توزیع می شود، گفت: 
در  مابقی  و  در حاشیه شهر مشهد  هــزار سبد   ۵
مراکز  امــداد،  کمیته  توسط  استان  شهرستان های 

نیکوکاری و گروه های جهادی توزیع می شود.
حبیب هللا آسوده ادامه داد: با توجه به گازکشی مناطق 
جدید در استان، توزیع ۵ هزار و ۲۰۰ وسیله گرمایشی 
مددجو  خانواده های  منازل  لوله کشی  به  کمک  و 
نیز آغاز و تا آخر فروردین ۱4۰۰ ادامه خواهد شد.
 ۱۰۰ گفت:  امــام خمینی)ره(  امــداد  کمیته  مدیرکل 
سری جهیزیه از 4۰۰   سری جهیزیه تهیه شده بین 
زوج های زیر پوشش کمیته در حاشیه شهر مشهد و 

مابقی در سطح استان توزیع می شود.

روز  میمنت  به  و  عالم  دو  بانوی  میالد  فرخنده  در 
آزادی   مادر 4۲ زندانی غیرعمد زندان مشهد هدیه 

گرفتند.
ــران فــاطــمــیــه  ــ ــی ــه هـــمـــت خــ ــ ــدس ب ــ ــه گـــــــزارش قـ ــ ب
زمینه  علمیه  حــوزه  و  مشهد  مقیم  آذربایجانی های 
آزادی این زندانیان فراهم شد و در مراسمی که در 
زندانی   38 شد  برگزار  مشهد  مرکزی  ــدان  زن محل 
 مــرد و 4 زنــدانــی زن بــه آغـــوش خــانــواده هــای خود 

بازگشتند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خبر داد

توزیع یک میلیون و 400هزار بسته معیشتی در قالب »رزمایش مواسات« 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خبر دادنماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خبر داد

با کمک خیران محقق شد
h آزادی 42 زندانی جرایم غیرعمد در روز میالد حضرت زهرا

توزیع یک میلیون و توزیع یک میلیون و 400400هزار بسته معیشتی هزار بسته معیشتی 
در قالب »رزمایش مواسات« در قالب »رزمایش مواسات« 

......همین .صفحه ......همین .صفحه 



ملخ صحرایی دست کم تا سه سال آینده در منطقه حضور خواهد داشت

»ملخ های آفریقایی«میهمان ناخوانده خراسان جنوبی
مــهــدی کــاهــانــی مــقــدم: هــنــوز چند ماه 
کــشــاورزان خراسان  و  مــردم  از خالصی 
جنوبی از شر ملخ های مهاجم نمی گذرد 
که کابوس رویارویی دوباره شان با این بال، 

در حال زنده شدن است.
ــال بــــود که  ــسـ اوایــــــل اردیــبــهــشــت  امـ
نخستین مورد هجوم ملخ صحرایی در 
مناطقی از شهرستان نهبندان شناسایی 
و اندک زمانی پس  از آن پنج شهرستان 
زیــرکــوه،  سربیشه،  یعنی  اســتــان  دیــگــر 
فردوس، درمیان و خوسف نیز درگیر این 
مشکل شدند و خیلی زود این ملخ های 
کــدام  از  نبود  ابــتــدا معلوم  کــه  ــگ  زردرنـ
پــاکــســتــان، عربستان  مــراکــش،  کــشــور، 
آمده اند، ۶۸ هزار هکتار  آفریقا  یا شاخ 
اراضــی خــراســان جنوبی را به سمت  از 

نابودی سوق دادند.
ــرداد مــاه  ــ ــا م جـــوالن مــلــخ هــا هــر چــنــد ت
کوتاه  در همین مدت  اما  یافت؛  خاتمه 
روی  و خسارت  هزینه  تومان  میلیاردها 
دست کشاورزان و دستگاه های مختلف 
دست اندرکار مبارزه با این آفت گذاشتند.
آن زمان هر چند ظواهر امر نشان می داد 
مــلــخ هــای مــهــاجــم از کــشــورمــان خــارج 
شده و حتی برخی مسئوالن خروج این 
را به  عنوان خبری  حشره همه چیزخوار 
ــردم و کـــشـــاورزان خــراســان  خــوش بــه مـ
بر  کارشناسان  امــا  کردند  اعــالم  جنوبی 
این نکته تأکید داشتند که تعداد قابل  
توجهی از ملخ های صحرایی در البه الی 
همانند  مرطوب  مناطق  و  مراتع  کوه ها، 
مسیل ها  قدیمی،  رودخانه های  حاشیه 
و دشت های دارای خاک نرم، تخم ریزی 
جمعیت  بـــه  آن هــــا  الرو  کـــه  ــــد  ــرده ان ــ ک
افزوده  آینده  مهاجم  و  مهاجر  ملخ های 

خواهد شد.
به  استناد  با  اکنون  هم   کارشناسان  ایــن 
چرخه و شرایط زندگی ملخ های صحرایی 
و تجربه های سال های گذشته پیش بینی 
برای  کــارآمــدی  برنامه  چنانچه  می کنند، 
مقابله با این آفت نداشته باشیم، ملخ های 
مهاجم خیلی زود و در دو سه ماه آینده 

)اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت1400( 
ــار دیــگــر آتــشــی بــر خــرمــن کـــشـــاورزان  بـ
منطقه خواهند انداخت که ممکن است 
از  بزرگ تر  بسیار  آن  خسارت های  ابعاد 

خسارت های سال های گذشته باشد.

تهدید امنیت غذایی»
مدیر جهاد کشاورزی درمیان با اشاره به 
گزارش کارشناسان در این  باره می گوید: 
ــا ســه ســال  ــم ت مــلــخ صــحــرایــی دســت ک
در منطقه حضور خواهد داشت  آینده 
و هر سال با هجوم گسترده تری مواجه 

خواهیم بود.
نصیرایی اضافه می کند: خسارت ناشی 
از حمله ملخ صحرایی در سطح گسترده 
از لحاظ اقتصادی و امنیت غذایی یک 
ــه همین خاطر  ب اســـت؛  ــحــران جـــدی  ب
مدیران استانی با توجه به قیمت باال و 
آفت  با  مبارزه  فزاینده سموم شیمیایی 
ملخ صحرایی و حجم باالی مصرفی این 
سموم با توجه به گستردگی بسیار باالی 
برنامه ریزی  اکنون  از  باید  مبارزه،  سطح 

اعتباری و اجرایی را داشته باشند.
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
با  هم  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 

تأیید این اظهارات، خاطرنشان می کند: 
ایــن آفــت ســال گذشته  با  سطح مبارزه 
هزار و 400 هکتار و امسال به ده ها هزار 

هکتار رسید.

خسارت میلیاردی»
ــرورت تخصیص  بــا تأکید بــر ضـ اکــبــری 
اعتبارات بیشتر برای مبارزه با این آفت، 
تومان  میلیارد   ۳۲ دســت کــم  می گوید: 
اعتبار برای پایش و تجهیز ناوگان مقابله 

با ملخ صحرایی در استان نیاز است.
اما  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
ده هــا  اینکه  بــیــان  بــا  پیش  هفته  چند 
از  صــحــرایــی  ملخ  میلیونی   100 دســتــه  
به  حرکت  حــال  در  عربستان  و  کویت 
ــزود: با توجه به  اف ایــران هستند،   سوی 
مبارزه  عــدم  صــورت  در  موجود،  شرایط 
به موقع و مناسب، انفجار جمعیتی ملخ 
افتاد؛  خواهد  اتفاق  کشور  در  صحرایی 
زیــادی درگیر خواهند شد و  استان های 

امکان ایجاد قحطی وجود دارد.
ــان رســیــدن  ــ کــیــخــســرو چــنــگــلــوایــی زمـ
را بهمن ماه  به کشور  ملخ های صحرایی 
جــاری عنوان و پیش بینی کــرد: با توجه 
به بارندگی مناسب در کانون اصلی ملخ 

شبه جزیره  و  آفریقا  شــاخ  در  صحرایی 
عربستان و افزایش جمعیت این آفت، 
سطح مبارزه با این آفت در سال جاری 
از یک میلیون هکتار  به بیش  در کشور 

برسد که بی سابقه است.
وی با بیان اینکه ملخ صحرایی می تواند 
به گندم  تومان فقط  روزانــه 45 میلیارد 
میزان  افــزود:  کند،  وارد  کشور خسارت 
ملخ صحرایی،  با  مبارزه  برای  مالی  نیاز 
است  خــســارتــی  روز  پنج  مــعــادل  تنها 
ــــت مـــی تـــوانـــد بـــه محصول  ــــن آف کـــه ای

استراتژیکی مانند گندم وارد کند.
در حالی  که تأمین و تخصیص اعتبارات 
و تجهیزات مورد نیاز، از الزامات اصلی 
برای مقابله با ملخ صحرایی است، ولی 
این  نشان می دهد  تجربه سال گذشته 
رخ  جنوبی  خراسان  در  دست کم  اتفاق 
نداده است؛ تا جایی که معاون تولیدات 
گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
زیرساخت ها  نبودن  آمــاده  به  اشــاره  با 
در زمینه مبارزه با ملخ صحرایی در این 
استان، اعتبارات اختصاص  یافته از سوی 
وزارت جهاد برای این منظور را نامتناسب 
و اندک می داند و می گوید: برای مقابله با 
این آفت در حد و اندازه ای که دوره قبل 
انجام شد، به دست کم چهار تا پنج برابر 

اعتبارات تخصیصی نیاز است.
ــاس  ــر اســ ــ ــه ب ــ ــت ک ــ ــی اسـ ــالـ ــن در حـ ــ ایـ
ماه های  در  کارشناسان،  پیش بینی های 
کم نظیر  ــزایــش  اف منتظر  بــایــد  رو  پیش 
تعداد ملخ های مهاجم باشیم که عالوه بر 
گسترده شدن سطح مبارزه با این آفت، 
افزایش قیمت سموم، تجهیزات مورد نیاز 
و سایر ملزومات کار نیز باید در محاسبه 
از ســوی دولــتــمــردان و  اعتبار  تخصیص 

مرکزنشینان مدنظر قرار بگیرد.
مدیران و مسئوالن بومی خراسان جنوبی 
نیز می بایست از هم  اکنون آماده و پیگیر 
ــراهــم ساختن  ــارات مـــورد نــیــاز و ف ــب اعــت
امکانات مقابله با ملخ های صحرایی باشند 
که بی تردید هر روز فاصله شان با مرزهای 

این استان نزدیک و نزدیک تر می شود.

فرسودگی ۱۷ درصد ناوگان باری 
خراسان شمالی

خراسان  ــاده ای  جـ نقل  و  حمل   و  راهــــداری  مدیرکل 
این  باری  ناوگان  از  کرد: 1۷.۳4 درصد  اعالم  شمالی 

استان عمر ۲5 سال به باال داشته و فرسوده است.
از  ایرنا گفت: عمر ۷۳5 دستگاه  به  جعفر شهامت 
همچنین  باالست؛  به  سال   ۲5 استان،  بــاری  ناوگان 
5.۲۷  درصد از ۲هزار و ۹۲0 دستگاه وانت بار استان 

نیاز به نوسازی دارد.
هزار   ۹۳1 و  ۲میلیون  امسال  کــرد:  خاطرنشان  وی 
تن بار توسط ناوگان حمل  و نقل عمومی از مبادی 
در  رقم  این  که  شده  جابه جا  نقاط  سایر  به  استان 
مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۹04 هزار تن بوده 

است.

زنگ خطر کاهش سن اقدام به 
خودکشی

به  اقــدام  گفت:  خراسان شمالی  بهزیستی  مدیرکل 
خودکشی در سال جاری، دومین آسیب اجتماعی در 
این استان بوده و سن آن کاهش یافته و به سن 1۶ تا 

1۹ سالگی رسیده است.
اضافه  ایسنا،  با  قربانی در گفت وگو  اسماعیل  دکتر 
این  در  گرفته  به خودکشی های صــورت  اقــدام  کــرد: 

استان بیشتر در قشر بانوان بوده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش سن اقدام به خودکشی 
برای ما هم عجیب است، تأکید کرد: باید به  صورت 
این  و  مطالعه  مــوضــوع  ایــن  روی  شــده  کارشناسی 

آسیب به  صورت ریشه ای مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این موضوع که اعالم می شود افراد 
را  به خودکشی می زنند  روانــی دست  اختالل  دچار 
این  به نقطه ای می رسد که  نــدارم؛ چراکه فرد  قبول 
چه  که  کــرد  بررسی  باید  و  می دهد  انجام  را  اقــدام 
خودکشی  به  تصمیم  فــرد  تا  شــده  موجب  عواملی 

می گیرد.

آغاز هفتمین جشنواره فیلم فجر 
در خراسان جنوبی

همزمان با برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 
خراسان  در  جشنواره  ایــن  دوره  هفتمین  تهران،  در 

جنوبی از دیروز آغاز شد.
به گزارش ایرنا به نقل از معاون امور هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی، در 
نخستین روز از هفتمین جشنواره فیلم  فجر استان، 
اکران  به کارگردانی سیاوش سرمدی  فیلم »منصور« 
تا  فیلم   1۶ دوره  ایــن  در  ــزود:  افـ زمــزم  شد.سیدعلی 
نمایش  به  بیرجند  فردوسی  در سینما  بهمن ماه   ۲۲

درخواهد آمد. 
وی گفت: عالقه مندان می توانند یک روز پیش از اکران 
از طریق  فیلم مــورد نظرشان، نسبت به تهیه بلیت 
 irantic.com و   cinemaTicket.org درگــاه هــای 
اقدام کنند با این توضیح با توجه به محدودیت های 
کرونا، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی هر سانس 

با ظرفیت محدود ۳0 درصد خواهد بود.

کار خوب مسجد امام هادی)ع(بیرجند

»شیرینی لبخند«برلب نیازمندان
قرارگاه جهادی »شهید زارعــی« مسجد امام هادی)ع( 
شهر بیرجند، همزمان با فرارسیدن میالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( و همچنین میالد امام علی)ع( پویش »شیرینی 
لبخند« را با هدف تهیه و توزیع شیرینی شب عید برای 

محرومان و نیازمندان آغاز کرده است.
به گزارش فارس، این روزها به مناسبت میالد مبارک 
حضرت فاطمه زهرا)س( و امام علی)ع( و در حالی  که 
به نوروز 1400 نیز نزدیک  می شویم، مردم در تکاپوی 
ــی شــادتــر و بهتر بـــرای خــود و خــانــواده شــان  روزهــای
هستند، اما در مقابل هستند کسانی که در شرایط 
اقتصادی این روزها چشمانشان به نگاه مهربان خیران 

و مردم نیکوکار خیره شده است.
بــرای  عید  شــب  شیرینی  بسته   500 تــوزیــع  و  تهیه 
بیرجند،  شهرستان  نیازمند  و  محروم  خــانــواده هــای 
شامل یک کیلو شیرینی خانگی، به همراه یک بسته 
شیرینی عسلی و یک کیلو شکالت، از جمله مهم ترین 

برنامه های این پویش است.
رنگین تر  هدف  با  که  شیرینی  بسته های  این  توزیع 
شــدن سفره مــحــرومــان و بــه همت خــیــران و مــردم 
میالد  بــا  همزمان  مــی شــود،  تهیه  بیرجند  نیکوکار 
انجام  شعبانیه  اعیاد  و  حسین)ع(  امــام  باسعادت 

خواهد شد.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی
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 سال سی و چهارم  
شماره 9460  ویژه نامه 3839 

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

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

خرید ضایعات 

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

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

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

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

ج
/9
91
14
45

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/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



روی خط خبرروی خط خبر روی خط حادهثروی خط حادهث
 یک مقام قضایی در دادسرای 

امور فضای مجازی مشهد:

تهیه کنندگان کلیپ پارک ملت 
»دعوت« شدند نه »احضار«

ــقــاب  ــان عــمــومــی و ان ــ ــت ــاون دادســ ــعـ جــانــشــیــن مـ
مــرکــز خــراســان رضـــوی گــفــت: مــوضــوع »احــضــار« 
در  تهیه کنندگان کلیپ حضور یک دختر مشهدی 
به منظور  پارک ملت صحت ندارد و این افراد صرفاً 

بررسی ابعاد موضوع »دعوت« شده اند.
دادگستری  ارتــبــاطــات  و  ــط عمومی  روابـ ــزارش  گـ بــه 
خراسان رضوی، مهدی حقدادی با اشاره به انتشار 
زنان گفت:  با موضوع خشونت کامی علیه  کلیپی 
پس از نشر فیلم در فضای مجازی و واکنش هایی که 
در پی داشت، موضوع در دستور کار حوزه دادستانی 
قرار گرفت و تهیه کنندگان ویدئو صبح روزگذشته برای 

ادای توضیح دعوت شدند.
مهدی حقدادی افزود: بررسی ها نشان می دهد گاهی 
تهیه کلیپ ها برای بیان بخشی از معضات اجتماعی 
صورت می گیرد که البته تهیه کنندگان باید با رعایت 
تمامی ماحظات و ضوابط موجود در این زمینه اقدام 
فراهم  را  به نحوی که موجبات سوءبرداشت  نمایند 
نکند.جانشین معاون دادستان عمومی و انقاب مرکز 
خراسان رضوی ادامه داد: در خصوص معرفی و بیان 
یکسری  به  نیاز  هم  اجتماعی  فرهنگی،  معضات 
هماهنگی  با  که  داشتند  هدایت هایی  و  راهنمایی 
فرهنگی  امر  متولی  نهادهای  به  دیگر،  دستگاه های 
برخی  کلیپ ها،  تهیه  هنگام  در  تــا  شدند  معرفی 

ضوابط را رعایت کنند.

سارق کابل های مخابراتی شیروان 
یک زن بود!

و  شناسایی  از  شیروان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
دستگیری یک زن که سارق کابل های مخابراتی با ۱۱ 

فقره سرقت در این شهرستان بود، خبر داد.
سرهنگ  محمد روهنا به باشگاه خبرنگاران گفت: 
در پی وقوع چند فقره سرقت کابل های مخابراتی در 
شهرستان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
مأموران با انجام اقدام های فنی و تخصصی موفق به 
شناسایی و دستگیری عامل این اقدام که یک زن بود 
به ۱۱  انجام شده  بازجویی های  و زن ســارق در  شده 
فقره سرقت کابل های مخابراتی در شهرستان شیروان 

اعتراف کرد.

در شهرستان خواف انجام شد

 جمع آوری 131 فقره انشعاب 
غیرمجاز آب 

ــاره بــه اینکه وجــود  مدیر امـــور آبــفــای خـــواف بــا اشـ
انشعاب غیرمجاز و دستکاری شبکه آبرسانی توسط 
افراد احتمال ایجاد آلودگی در شبکه را به همراه دارد، 
گفت: ایــن امــر اثــر کلرزنی را از بین بــرده و ضریب 

بهداشتی آب آشامیدنی را کاهش می دهد.
سید حسن رضاییان در همین زمینه به قدس گفت: 
با برنامه ریزی انجام شده افرادی که به هر دلیلی تاکنون 
به صورت غیرمجاز از آب آشامیدنی استفاده کرده اند 
امور  به  وارده  خسارت  بخشودگی  از  خوداظهاری  با 
برخوردار می شوند و در صورت نداشتن منع قانونی، 
تبدیل خواهند  مجاز  به  را  غیرمجاز خود  انشعابات 
کرد.وی با اشاره به اینکه انشعابات غیرمجاز به عنوان 
مهم ترین عامل هدررفت آب شناخته می شود، ادامه 
داد: بروز عدم تعادل فشار در شبکه توزیع، احتمال 
نشت آالینده ها به شبکه در هنگام کاهش فشار شبکه، 
احتمال ایجاد آلودگی در شبکه هنگام اتصال به شبکه 
و استفاده بیش از حد استاندارد از آب، تشدید نشت 
از این انشعابات به علت استفاده از اتصاالت و لوله های 
غیراستاندارد و نصب غیراصولی آن و تضییع حقوق 
سایر مشترکین از جمله مشکاتی است که انشعابات 

غیرمجاز به وجود می آورند.
مدیر امور آبفای خواف در انتها از تمامی ساکنان شهرها 
و روستاهای شهرستان خواف درخواست کرد تا هرگونه 
تخلف در خصوص انشعابات غیرمجاز آب را از طریق 

شماره تماس ۱۲۲ به همکارانشان منتقل کنند.

معاون شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خبر داد

 آزادسازی 1۲ هکتار از حریم
 و بستر رودخانه های استان

منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
بستر  از  هکتار   ۱۲ ــازی  ــ آزادســ از  شمالی  خــراســان 

رودخانه های این استان از ابتدای سال جاری خبر داد.
واســطــه بــه خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا گــفــت: پیش از 
استان شدن خراسان شمالی فقط ۲ کیلومتر از سطح 
رودخانه های این استان آزادســازی شده بودند که هم 
اکنون این مساحت به ۱۰۸ کیلومتر رسیده است.وی 
بیان کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر رودخانه در این استان 
وجود دارد که هزارو۳۸۹ کیلومتر از این مساحت تا پایان 

سال ۹۸ مطالعه و حد بستر شده اند.

عقیل رحمانی: درحالی دادستان مشهد 
در واکنش به حاشیه های ایجاد شده در 
و  تمرین  در  مــرد  مربی  یک  پی حضور 
اردوی یک تیم بانوان وعده پیگیری قاطع 
ماجرا را داد که مدیرکل ورزش و جوانان 
خــراســان رضـــوی هــم از بــرکــنــاری برخی 
در  مربی  این  و  مسئوالن هیئت مذکور 

این زمینه خبر داد.

قصوری که پذیرفته نیست»
در چند سال اخیر وقوع برخی تخلف ها 
خراسان  جــوانــان  و  ورزش  کــل  اداره  در 
همراه  به  را  فراوانی  حاشیه های  رضــوی 
تخلف ها  سلسله  ایـــن  اســـت.  داشــتــه 
از نگاه  بــه هیچ عــنــوان  ابــتــدا  از هــمــان 
روزنامه قدس دور نمانده و موضوع های 
مختلفی نظیر استفاده برخی مسئوالن 
این اداره کل از مدارک جعلی و نامعتبر، 
سوءاستفاده از امکانات ورزشی، برخورد 
قضایی با مدیران متخلف و... را تک به 
تک منتشر کرده ایم، چراکه حوزه ورزشی 
با وجود مراجعان فراوان مرد و زن و پیر 
و جوان باید همراه با حس امنیت روحی 
ــرا هــمــه چــیــز سامت  ــی بــاشــد، زیـ ــ روان

جسم نیست.
اما آنچه امروز پیش روی ما قرار می گیرد 
ــه رخ مــی کــشــد و  خـــاف ایـــن رویـــه را ب
نظارت  که  دارد  وجود  احساس عمیقی 
مدیران اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
در  ــی  ــ ورزشــ هــیــئــت هــای  روی  ــوی  ــ رضـ
ادامه  در  قـــراردارد.  پایین ترین حد خود 
ــا هــم بــررســی  ــل ایـــن مــوضــوع را ب ــ دالی

می کنیم.
بررسی  که  رسید  ما  به دست  اسنادی 
آن ها از واقعه ای تلخ و تأسفبار در یکی 
رضوی  خــراســان  ورزشــی  هیئت های  از 
باید مصداقی تر  کمی  داشــت.  حکایت 
رفتار  ابــعــاد  تــا  کنیم  بــیــان  را  مــوضــوع 
ــورت گــرفــتــه بــیــخ گــوش  غــیــراخــاقــی صـ
جــوانــان  و  ورزش  کــل  اداره  مــســئــوالن 
و  باال  خراسان رضــوی ملموس تر شــود. 
پایین کردن مستندات جمع آوری شده 

از  یکی  بــرای  داد  نشان 
ــی بــانــوان  تــیــم هــای ورزشـ
نماینده  آن  اعــضــای  کــه 
مــســابــقــات  در  اســـتـــان 
کشوری بودند، مربی مرد 
ــران  تــعــیــیــن شـــد و دخــت
ورزشــــگــــاه  در  مــــذکــــور 
مــجــاورت  )در  بــهــشــتــی 
خود  مربی  با  کــل(  اداره 
به صورت بسیار زننده ای 
ــمــریــن هــای  اقــــــدام بـــه ت

پربرخورد می کنند.
این همه ماجرا نبود و وقتی به موضوع 
اردوی این تیم بانوان ورود کردیم ماجرا 
بــه مــراتــب حــاشــیــه دار تــر شــد و حضور 
بدون  دختران  میان  در  مــرد  مربی  ایــن 
حــجــاب در ســوئــیــت هــای اجــــــاره ای و 
کوهنوردی های صورت گرفته، درد را صد 
اداره  مدیران  چطور  که  می کرد  چندان 
از  رضــوی  وجــوانــان خراسان  ورزش  کل 
این اتفاق های تلخ هیچ اطاعی ندارند. 
از  مسلماً  مذکور  تیم  اعضای  خانواده 
حضور مربی مرد در این فضا و به این 
نداشتند،  اطــاعــی  غیرحرفه ای  شیوه 

موضوع  به  قطعاً  چراکه 
واکنش نشان می دادند. 
ــوت  ــکـ سـ ــل  ــ ــاب ــ ــق ــ م در 
ــوان حــاضــر  ــران جــ ــتـ دخـ
در تیم می تواند به دلیل 
ترس از خط خوردن اسم 
ــوده  بـ لــیــســت  از  ــا  ــ آن هـ

باشد.

فعالیت ورزشی برای »
 مربی و اعضای تیم 

فعاًل ممنوع
اما برای پیگیری ماجرا ابتدا با مدیرکل 
رضـــوی  ــان  ــراســ خــ ــان  ــ ــوان جــ و  ورزش 
گــفــت وگــو کــردیــم کــه فــتــاحــی در ایــن 
به حــدود 6  اتفاق  این  خصوص گفت: 

ماه قبل برمی گردد.
وی ادامه داد: تصاویر ماجرا به دست ما 
هم رسید که پس از اطاع از این اقدام 
برخورد جدی با متخلفان صورت گرفت.

اعضای  تا  گرفته  مربی  از  افــراد  تمامی 
ورزشی  فعالیت  هرگونه  از  ورزشــی  تیم 
تــا تکلیف آن هــا روشــن  مــحــروم شدند 
ــود. مــوضــوع را هــم بــه ســرعــت به  شــ

ــم و دیــگــر  ــردیـ ــون مــنــتــقــل کـ ــیـ ــدراسـ فـ
اقدام های مورد نیازهم در دست بررسی 

قرار گرفت.

 اخراج یک نیروی اداره کل»
 در دستور کار

ــه گــفــت: پــرونــده ایــن  ــ فــتــاحــی در ادام
به  ارائـــه  و  جمع بندی  حــال  در  اقـــدام 
دستگاه قضایی است. وی در پاسخ به 
وجود  نظارتی  نباید  آیا  که  پرسش  این 
مــی داشــت تــا مــربــی مــرد امــکــان ورود 
پیدا  را  افـــراد  ایــن  حریم خصوصی  بــه 
نمی کرد، عنوان کرد: این اقدام به هیچ 
عنوان یک برنامه ورزشی نبوده و اردوی 
مربی  بــود. حتی  شــده  اجــرا  خانوادگی 
مــذکــور بــا هــمــســرش در مــحــل حضور 
ــن حــال اقـــدام اشتباهی  داشـــت. بــا ای

صورت گرفته است. 
گرفتیم،  قــرار  درجریان  اینکه  به محض 
رئیس هیئت استعفا کرد و نایب رئیس 
هیئت هم که از نیروهای اداره کل ورزش 
و جوانان بود برکنار شد. و نامه اخراج وی 

از اداره کل نیز صادر شده است.
افــزود:  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
فدراسیون مربی این تیم را که مربی تیم 
قوی  احتمال  به  و  کرد  برکنار  بــود،  ملی 
گرفته  نظر  در  هــم  محرومیت  او  بـــرای 
خواهد شد. بنده و همکارانم در اداره کل 
ورزش و جوانان تاجایی که می توانستیم 
اقدام  این  عامان  با  نحو  با شدیدترین 

برخورد کردیم.

 دادستان مشهد: با متخلفان»
 برخورد می شود

بــه حساسیت های  تــوجــه  بــا  ــه  ادامــ در 
مشهد  دادستان  از  را  موضوع  موجود، 
پیگیری کردیم که وی در این زمینه گفت: 
و  شده  منعکس  دادستانی  به  موضوع 
دستورهای الزم در این راستا صادر شده 
پــرونــده در مرحله  اســت. او ادامــه داد: 
ابتدایی قرار دارد و با متخلفان احتمالی 

برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

گزارش قدس از حاشیه های حضور مربی مرد در یک تیم ورزشی بانوان

دادستان مشهد: با متخلفان احتمالی برخورد قاطع خواهد شد 

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 30007۲305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

دادستان مشهد: پرونده 
در مرحله ابتدایی 

قرار دارد و با متخلفان 
احتمالی برخورد قاطع 

صورت خواهد گرفت

بــرشبــرش
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قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9

91
02

68

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
ج

/9
90

45
66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
3847558709155799498نظافت پله وپیلوت 

ط
99

10
73

4

نظاف�ت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36584026-36671972

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ط
/9

91
03

05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

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

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
/9

81
59

01

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
ج

/9
90

05
81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

ج
/9

90
92

07

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
/9

90
51

44

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

ج
 / 

99
07

62
6

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

ج
/9

91
06

17

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
/9

81
50

60

ج
/9

91
06

16

ج
/9

81
53

18

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

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

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

پ
/9

90
33

14

ج
/9

90
97

23

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

قابل توجه همشهریان گرامی 09155099472
به اطالع می رساند آقای علی غالمپور

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
2061

 به نشانی:  ملک آباد نسترن18 جنب مسجد قبا
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: 09153133293
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

16
17

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی اسالمی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7824
 ب��ه نش��انی:  ج��اده قدی��م قوچان ش��هرک حجت 
درودی19 خ زارع9 بین ده متری دوم و سوم پ26

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 م��دت 30 روز از 

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

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153079879
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

16
23

اخطار و ابالغ
بدینوس��یله  روان��ی  کنی��ز  خان��م 
به اطالع می رس��اند همس��ر ش��ما 
آق��ای محم��د خطبی��ان حک��م طالق 
ش��هید  دادگاه   7 ش��عبه  از  را 
ب��رای  و  گرفت��ه  مش��هد  مطه��ری 
اجرا ب��ه ای��ن دفترخانه ب��ه تلفن 
در  و  مراجع��ه    05138688878
دس��ت اقدام است ازش��ما دعوت 
م��ی ش��ود ت��ا ده روز دیگ��ر جهت 
امضای س��ند حضور یابی��د در غیر 
اینص��ورت اقدام قانون��ی به عمل 

خواهد آمد.
سردفتر20 طالق مشهد- کریم 

اسدی.

/ع
99

11
60
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متفرقه



زگارش خبریزگارش خبری خبرخبر

جشنواره ای برای پرنده ها 

موضوعات  بــا  نقاشی  و  عکاسی  جشنواره  نخستین 
در مشهد  »قــقــنــوس«  عــنــوان  بــا  پــرنــدگــان  از  حمایت 

برگزار می شود.
مــعــاون خــدمــات شهری  قـــدس،  ــزارش خبرنگار  گـ بــه 
ــه هــای  ــشــان ــت: یـــکـــی از ن ــفـ ــرداری مــشــهــد گـ ــ ــهـ ــ شـ
محیط های  در  پرندگان  حضور  شهرها  زیست پذیری 
که  دارد  بستگی  متعددی  عوامل  به  و  اســت  شهری 
مهیا کردن محیط برای پرندگان از آن جمله است، در 
همین راستا در نقاط مختلف شهر آشیانه، دانخوری 
و آبخوری هایی نصب شده که تأثیر بسزایی بر حضور 

پرندگان در مشهد داشته است.
در  پرندگان  جمعیت  گسترش  افــزود:  یعقوبی  مهدی 
محیط های شهری به دلیل اثرات مثبتی که در مبارزه 
بیولوژیک با بسیاری از آفات دارد، می تواند در کاهش 

استفاده از سموم شیمیایی هم مؤثر واقع شود. 
بــرگــزاری نخستین جشنواره  از  هــدف  داد:  ادامــه  وی 
پرندگان  از  حمایت  »قــقــنــوس«،  نقاشی  و  عکاسی 
به  نسبت  شهروندان  آگاهی  افــزایــش  و  مشهد  شهر 
شهری  محیط های  در  مــوجــودات  ایــن  حضور  مزایای 

است .
و  این جشنواره در دو بخش عکاسی  داد:  ادامــه  وی 
پرندگان  از  حمایت  حرم،  کبوتر  موضوعات  با  نقاشی 
پــرنــدگــان شهر  و  روز هـــای ســرد زمستانی  در  بــه ویــژه 
مشهد برگزار می شود. عالقه مندان در بخش عکاسی 
در دو سطح حرفه ای و موبایلی و در بخش نقاشی در 
را  آثار خود  و کودکان، می توانند  بزرگساالن  دو سطح 

به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. 
دبیرخانه  بــه  ــار  آث ارســـال  مهلت  داد:  ادامـــه  یعقوبی 
ــا ۱۵ فـــروردیـــن ۱۴۰۰ خــواهــد بـــود و  ایـــن جــشــنــواره ت
و  بیشتر  اطالعات  برای کسب  می توانند  عالقه مندان 
دریافت شیوه نامه شرکت در جشنواره و نحوه ارسال 
شهری  خــدمــات  مــعــاونــت  اینترنتی  آدرس  بــه  آثـــار، 

مراجعه کنند.

برگزاری نمایشگاه »سفیرهمدلی« 
در تایباد

پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل  مناسبت  به  هادیان: 
انقالب اسالمی نمایشگاه سفیرهمدلی در  شکوهمند 

تایباد برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره عکاسان خراسان رضوی با اعالم 
نمایشگاه  سفیرهمدلی  نمایشگاه  گــفــت:  خبر  ــن  ای
با  که  است  ازعکاسان خراسان رضوی  گروهی  عکس 
خراسان  اسالمی  وارشــاد  فرهنگ  کل  اداره  مشارکت 
هنری  فرهنگی  مجتمع  در  22بــهــمــن  تــا   ۱۵ ــوی  رضـ

مفاخرتایباد پذیرای مشتاقان هنر عکاسی است.
دو بخش  در  نمایشگاه  این  افزود:  علیرضا عطاریانی 
شده  بــرگــزار  آزاد  بخش  و  مقاومت  و  ایــثــار  انــقــالب، 
است و تعداد 3۰قطعه عکس از27عکاس در معرض 
این  جانبی  برنامه های  دیگر  از  دارد.  قرار  عموم  دید 
»از  عــنــوان  بــا  اول  ــام  گ تخصصی  کــارگــاه  نمایشگاه 
بود که توسط استاد اسحاق  تا روایت« خواهد  نقطه 
اداره  انجمن  این  مدیره  عضوهیئت  و  مدرس  ریگی، 

خواهد شد.
همچنین نمایشگاه عکس طنز »با هم بخندیم« با آثاری 

از قدیر وقاری در مشهد برگزار می شود
نگارخانه گلستانه  انفرادی ۱9بهمن در  نمایشگاه  این 
افتتاح   3 جــهــاد  بیسیم،  چــهــارراه  در  واقـــع  مشهد 
 ۱۰ از ســاعــت  روزه  وعــالقــه مــنــدان همه  خــواهــد شــد 
این  از  می توانند   ۱9 تا   ۱7 ساعت  از  عصرها  ۱۴و  تا 

نمایشگاه بازدید نمایند.

تجلیل از مقام شامخ مادران شهدا 
در پایگاه هوانیروز مشهد     

ایــام هللا دهه مبارک فجر و  جلیل فخرایی: همزمان با 
فرا رسیدن والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
پایگاه  فرماندهی  حضور  با  زن،  و  مــادر  روز  تکریم  و 
هوانیروز مشهد مقدس سرهنگ خلبان رحیم عینی و 
حجت االسالم والمسلمین نمازی راد، ریاست عقیدتی 
ایثارگران  و  شهدا  خــانــواده  و  نمونه  بانوان  از  سیاسی 

قدردانی و تجلیل به عمل آمد. 
مراسم  این  در  نمازی راد  والمسلمین  حجت االسالم   
خــود شهید  مقام  از  کمی  دســت  مــادر شهید  گفت: 
ــد  ــی کــه فــرزنــدی از دســت دادن ــدارد و فقط مــادران نـ
می دانند همراه با فرزند نیمی از جان و پیکر آن ها هم 
فرزندشان  وقتی  مــادران شهدا  مــی رود،  زیر خاک  به 
از  قسمتی  و  شــدنــد  آســمــانــی  نیز  خــود  شــد  شهید 

بهترین درجات بهشت نصیب آنان خواهد شد.

با حضور استاندار افتتاح شد

بهره برداری از مرکز جامع سالمت 
روستای خیرآباد زبرخان 

مــرکــز جــامــع ســالمــت خــیــرســاز روســتــای حــاجــی آبــاد 
استاندار خراسان رضوی  با حضور  زبرخان  شهرستان 

به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، مرکز خدمات جامع سالمت روستای 
مساحت  به  ریال  میلیارد   ۱۱ هزینه کرد  با  حاجی آباد 
ابوالحسن  حاج  نیشابوری  خیر  توسط  مترمربع   ۵۴۰
واحدهای  دارای  و  اســت  شــده  ساخته  حــاجــی آبــادی 
محیط  بهداشت  کارشناسان  ماما،  عمومی،  پزشک 
و  بــوده  بیماری ها  با  مقابله  و  پیشگیری  حــرفــه ای،  و 

حدود 8 هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهد. 
مــحــمــدصــادق مــعــتــمــدیــان در ادامــــه ســفــر خـــود به 
مـــنـــزل شهید  در  حـــضـــور  ــا  بـ زبـــرخـــان  ــان  شــهــرســت
سیدابوالفضل حسینی مقدم در شهر خرو با خانواده 
حسینی  سیدابوالفضل  کرد.شهید  دیــدار  شهید  این 
متولد ۱3۴8 در 2۱ بهمن ۱3۶۴ در عملیات والفجر8 

در منطقه ام الرصاص به شهادت رسید.

یک مسئول با انتقاد از عادی انگاری شرایط خبر داد

افزایش دو برابری مراجعان سرپایی 
کرونا در خراسان رضوی

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری دانشگاه علوم 
به  سرپایی  مــراجــعــان  تــعــداد  گــفــت:  مشهد  پزشکی 
مراکز منتخب کرونا زیر پوشش این دانشگاه در ۱۰روز 

گذشته دو برابر افزایش یافته است.
محمدجعفر  دکتر  صداوسیما،  خبرگزاری  گــزارش  به 
صادقی افزود: طی این مدت تعداد افراد مراجعه کننده 
به مراکز منتخب کرونا با عالئم مشکوک در دانشگاه 
بــه 2هـــزار و  ــفــر  از هـــزار و ۱۰۰ن عــلــوم پزشکی مشهد 

2۰۰نفر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۴۱مرکز خدمات سالمت ویژه 
زیرپوشش  ۱۵شهرستان  در  ۱۶ساعته  کرونا  منتخب 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت دارند که 2۱مرکز 

از این تعداد در شهرستان مشهد واقع شده است. 
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری  دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: افزایش تعداد مراجعان سرپایی 
نتایج  افــزایــش  همچنین  و  کــرونــا  منتخب  مــراکــز  در 
بابت  از  را  زیــادی  نگرانی های  آن هــا  تست های  مثبت 

خطر موج چهارم کرونا به دنبال داشته است.
صادقی افزود: عادی انگاری های روزهای کنونی به شدت 
بی توجهی ها  و  بی تفاوتی   چراکه  اســت،  نگران کننده 
پس از رسیدن به وضعیت آبی ما را به وضعیت زرد 
به  بازگشت  نکنند خطر  رعایت  مردم  اگر  و  بازگرداند 

وضعیت های نارنجی و قرمز وجود دارد.

 اهدای۴۶۰ بسته معیشتی
 در فریمان

به گزارش خبرنگار قدس، رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
به  معیشتی  کمک  توزیع ۴۶۰بسته  و  تهیه  از  فریمان 
حضور  با  شهرستان،  ایــن  در  تومان  ۱8۴میلیون  ارزش 
اســالمــی خــراســان رضــوی،  تبلیغات  مدیرکل ســازمــان 
فعاالن هیئت های مذهبی، مدیران کانون های فرهنگی، 

تبلیغی و امداد و تنی چند از مسئوالن خبر داد.
حجت االسالم مسبوقی افــزود: ایــن۴۶۰ بسته به همت 
کانون فرهنگی تبلیغی فدائیان حضرت زهرا)س(، کمیته 
ــام خــمــیــنــی)ره(، اداره هـــــای صمت و آمــوزش  ــداد امـ امــ
وپرورش فریمان آماده و توسط خانه های قرآن، کانون های 
فرهنگی تبلیغی و امداد بین نیازمندان شهرستان توزیع 

می شود.

در نشست مسئوالن نظارتی و اصناف مطرح شد

طراحی سامانه ای برای دریافت کاال با کد ملی 
بازرسی  و  نظارت  معاون  رسائی فر:  هاشم 
سازمان صمت خراسان رضوی در نشستی 
با خبرنگاران به آغاز طرح نظارتی نوروز۱۴۰۰ 
ــاره کــرد و گفت: اســتــان و شهری مثل  اشـ
زائر  میلیون  پذیرای 3۰  ساالنه  که  مشهد 
اســـت در طـــول ســـال طــرح هــای  و مسافر 
این  از  که  دارد  مناسبت هایی  به  مختلفی 
حیث باید گفت ما همیشه در این طرح ها 
برقرار  ما  همکاران  نظارت  و  ــم  داری حضور 

است. 
محمدجواد ساعدی افزود: در بحث نظارت 
بر کاالهای اساسی عیدانه مردم متأسفانه 
جامعه  در  ناصحیح  فرهنگ  یــک  شــاهــد 
هستیم و آن  هم گران شدن کاال در نزدیک 
مبارک  مـــاه  و  عید  همچون  خــاصــی  ایـــام 
به عنوان سازمان نظارتی  رمضان است. ما 
بــرای کنترل قیمت ها  را  تــالش خــود  تمام 
می کنیم، ولی اوضــاع امــروز اقتصاد کشور، 

تأثیر نظارت ها را تا حدودی کاسته است.
وی افــزود: در جهت تنظیمات دولتی اقالم 
و  مـــرغ  مــاهــی،  گــوشــت،  مانند  پروتئینی 
تخم مرغ با سازمان جهاد کشاورزی و برای 
داخلی  معاونت  بــا  دیــگــر  کــاالهــای  تأمین 
ــران  ایـ ــی  ــان ــازرگ ب و شــرکــت  وزارت صــمــت 

هماهنگ هستیم.

کلی آمار و ارقام»
مــعــاون نــظــارت و بــازرســی ســازمــان صمت 
ــاره اقــدام هــای نظارتی  خــراســان رضــوی دربـ
گفت: سازمان  کرونا،  زمــان  در  انجام شده 
بالتکلیفی  بــا  کــرونــا  از شیوع  پــس  صمت 
مــواجــه شــد کــه پــیــش ازایــن بــا آن هــا خیلی 
اجــرای  بر  نظارت  ازجمله  نداشت  آشنایی 
مصوب  بــهــداشــتــی  پــروتــکــل هــای  صحیح 
ستاد ملی مقابله با کرونا. شرایط کرونایی 

ــرا و همه گیر کــردن  ــرای اجـ مــوجــب شــد بـ
ــا)ع(، شــهــرداری  نــظــارت هــا، سپاه امـــام رضــ
مشهد، اطــالعــات ســپــاه، بسیج اصــنــاف و 
نظارت  پــای کــار  بعضی ســازمــان هــای دیگر 
در سطح  الــی ۱2پایگاه   ۱۱ حــدود  و  بیایند 

شهر بزنیم.
وی ادامه داد: از مجموع 2۱ هزار و ۴۰۰ مورد 
بازرسی انجام شده، برای ۴ هزار و 7۱7 مورد 
قانونی  مراجع  به  و  پــرونــده تشکیل شــده 
برای رسیدگی ارجاع شده است، همچنین 
از ستاد داشتیم  گــزارش خبری  ــورد  9۵2مـ
ــزارش تخلف، ۴7۵ مــورد  گـ مـــورد  کــه 3۰9 
در دست  گــزارش  تعداد ۱29  و  غیرتخلف 

اقدام و بررسی است.
وی در خصوص طرح برکت، بیان کرد: طرح 
برکت که بــرای گندم، آرد و نان پیشنهاد و 
آغاز شد، اجرای این طرح با بازرسی اصناف 
و صمت انــجــام  گرفته کــه تــعــداد آن هــا به 
بیش از 3 هــزار مــورد می رسد و منجر به 

۵۱7گزارش تخلف شده است. 
ــای  ــدام هــ ــ ــدی در ادامــــــه دربـــــــاره اق ــاعـ سـ
ــرای نظارت  بـ انــجــام شــده ســازمــان صمت 
و بــازرســی بـــــازار۱۴۰۰، بیان کـــرد: در حــوزه 

پیگیر  انبار به شدت  و  توزیع کاال  خدمات، 
با  تیمی  بـــه صـــورت  ــا  ــازرســی ه ب هستیم. 
ــام رضــــا)ع(،  ــ حــضــور نــمــایــنــدگــان ســپــاه ام
نمایندگان  و  اصــنــاف  حکومتی،  تعزیرات 
صمت و دیگر سازمان ها به صورت مستمر 

انجام می شود.

مشکالت بازار روغن و شکر »
ساعدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در 
خصوص نحوه نظارت سازمان صمت برای 
آستانه  در  شکر  و  روغــن  قیمت  مدیریت 
سال جدید اظهار کــرد: از چندی پیش که 
بــا بحث گرانی  ایــجــاد شــد  مشکل گمرک 
از حل  البته پس  که  مواجه شدیم  روغــن 
شدن مشکل، کاالها ترخیص شدند. یکی 
از مشکالت این حوزه مربوط به ارز است، 
9۵ درصد روغن مصرفی کشورمان وارداتی 
یکی  هــم  بانکی  تحریم های  بحث  اســـت. 
ــی عــامــل اصلی  دیــگــر از عــوامــل اســـت، ول
پول  و  ارز  قیمت  اختالف  بحث  به  مربوط 
ملی است که موجب قاچاق یا خارج شدن 
گــرانــی در داخــل  و  و کمبود  از کشور  کــاال 
کشور  اقتصاد  کــالن  ساختار  تا  و  می شود 

اصالح نشود، کار نظارت و بازرسی آنچنان 
تأثیری که انتظار می رود نمی گذارد. ما نیاز 
با  ایــن عدالت  و  داریـــم  توزیعی  به عدالت 
یــارانــه ای حل  ارز  مشخص شــدن موضوع 

خواهد شد.
ساعدی همچنین درباره گرانی یکباره قیمت 
شکر و جهش 9۰درصـــدی در قیمت شکر 
صنعتی گفت: نظام اقتصادی کشور ثبات 
مــورد نیاز را نــدارد و تا ساختار اقتصادی و 
صادرات و واردات اصالح نشود، مشکالت 

باقی خواهد ماند.

سامانه ای برای دریافت کاال»
بنانژاد،  محمود  همچنین  نشست  این  در 
ــدازی  ــ ــاق اصــنــاف مشهد از راه انـ رئــیــس اتـ
سامانه ای برای رسیدن کاال به دست مردم 
کاالهای  رســانــدن  بـــرای  گفت:  و  داد  خبر 
تنظیم بازار به دست مردم سامانه طراحی 
کرده ایم که هر فرد با کد ملی فقط یک بار 
البته  کند،  دریــافــت  و خدمات  کــاال  بتواند 
نرسیده ایم،  نتیجه  به  توزیع  شیوه  دربـــاره 
ولی راه های متفاوتی را به کارخواهیم گرفت. 
ــرای دریــافــت روغــن تاکنون  به طــور مثال ب

۱۰2هزارو ۶۶۴ کد ملی ثبت شده است.

آغاز طرح نظارتی نوروز از دهم »
بهمن 

ــاق اصــنــاف  ــ ــداری، مــســئــول بـــازرســـی ات ــ ــ دل
ــوروزی  ــ ــا بــیــان ایــنــکــه طـــرح ن مشهد نــیــز ب
بهمن   ۱۰ از  اصــنــاف  ــر  ب نــظــارت  و  کنترل 
ابتدا درصدد  شروع شده است، گفت: در 
کنترل مواردی از جمله درج قیمت و صدور 
دو  ایــن  ساماندهی  با  که  شدیم  فاکتور ها 
مــورد مــی شــود تخلف های اتــفــاق افــتــاده را 

پیگیری نمود.

متولد ۵9 در مشهد، تحصیالتم تا دوران  هادیان :  سرور 
زندگی  حاصل  کـــردم.  ازدواج  ســال 7۵  اســت.  متوسطه 
معتقدم  و  اســت  ساله  ۱۰،2۱و 7  پسر  سه  من  مشترک 
بانوان می توانند روی پای خودشان بایستند، کافی است 
توانایی هایشان را باور داشته باشند و از لطف خدا ناامید 
مادرانه  با عشق  که  اســت  زنــی  .این ها حرف های  نشوند 
خود نگذاشته سایه سنگین اتفاق ها، زندگی را به کام او و 
فرزندانش تلخ کند. آنچه در ادامه می خوانید روایتی کوتاه از 
تالش های مادری است که بزرگی آن  را نمی توان به تصویر 
کشید. منصوره فاطمی می گوید: زود ازدواج کردم، همسرم 
ــاره ای آجیل فروشی  بــود. یک مغازه اجـ آرام و خوبی  مــرد 
داشت و همه داشته ما یک ماشین و یک خانه نقلی 7۰ 
بودیم و در آن زندگی  را ساخته  باالیش  متری که طبقه 
می کردیم، اما سال 9۵ ورشکسته شد. او می افزاید: همسرم 
به دلیل ورشکستگی دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت و 
من ماندم با سه پسر ۱۶ و ۵ و 2 ساله و بدهی و طلبکار های 
همسرم که نمی دانستم عزاداری کنم و یا جواب طلبکاران را 
بدهم. ماشین و تمام جنس های داخل مغازه و دستگاه های 
آجیل پزی را طلبکاران بردند و فقط خانه برایم باقی ماند 

چون قولنامه ای بود.

یک شروع »
ــاه گــذشــت و  ــرتــالش اظــهــار مــی کــنــد: ســه مـ ــادر پ ایـــن مــ
عزاداری ها تمام شد، دیدم نمی توانم بنشینم و آینده سه 
پسرم را در نظر نگیرم، یک نفر از آشنایان به من پیشنهاد 
بـــروم. خجالت  بــرای گرفتن کمک  امـــداد  بــه کمیته  داد 

می کشیدم بــرای درخواست کمک به آنجا بــروم. باالخره 
مراجعه کردم و بحث اشتغال مطرح شد و مددکار کمیته 
همه تالشش را کرد که من بتوانم کار همسرم را دوبــاره 
آغاز کنم. این بانوی پرتالش درباره شروع کارش می گوید: 
ــودم، شــروع سختی بود.  بــرای من که همیشه در خانه ب
توانستم با صاحب مغازه اجــاره ای همسرم که دست فرد 
دیگری بود، صحبت کنم و مستأجر جدید که شرایط مرا 
وام  میلیون  برمی گرداند. ۱۵  به من  را  مغازه  دیــد، گفت 
خوداشتغالی کمیته امداد را برای رهن مغازه واریز کردم 
پسر بزرگم آن زمان دبیرستانی بود و با هم به مصلی برای 
معرفی  من  به  را  شریفی  انسان  می رفتیم،  آجیل  خرید 
کردند و بااینکه دسته چک نداشتم، به من جنس می داد. 

او ادامه می دهد: با شروع کار، با طلبکارها صحبت کردم 
که بدهی همسرم را به صورت اقساط پرداخت خواهم کرد.
از آن زمان حدود یکصدمیلیون تومان از بدهی همسرم 
را توانستم پرداخت کنم و هنوز هم در حال پرداخت آن 
هستم. وی توضیح می دهد: دلم می خواهد روح همسرم 
روزگـــار سخت می گذشت،  باشد، هرزمان که  آرامــش  در 
خــواب همسرم را می دیدم که می گفت کمکم کن و من 
را هرچه سریع تر  او  بدهی  باید  ابتدا  که  مصمم تر شدم 

تسویه کنم. 

وام خوداشتغالی و ادامه تالش»
او با اشــاره به حمایت های خوب کمیته امــداد می افزاید: 
امــداد کمک  کمیته  یا خوداشتغالی  وام هـــای خودکفایی 
زیــادی به من کــرد تا بتوانم ایــن چند ســال کــار کنم و از 

همین مغازه یک ماشین برای پسرم خریدم.

آرزوهای مادرانه»
وی تأکید می کند: پسر بزرگم در رشته معماری قبول شد، 
آرزوی  همه  و  نرفت  دانشگاه  من  به  کمک  به خاطر  امــا 
من به عنوان یک مادر این است که بتوانم برای فرزندانم 

شرایطی را مهیا کنم که بتوانند ادامه تحصیل دهند. 
بـــازار آجیلی جات  تـــورم  او مــی افــزایــد: از شـــروع کــرونــا و 
و تنقالت هم از ایــن رکــود در امــان نماند و متأسفانه در 
حال حاضر بــرای خرید اجناس باید مبلغ را نقد بپردازم 
و کسانی که مرا می شناسند بازهم ۴۰ روز تسویه را قبول 
می کنند، باوجود این به دلیل اوضاع بازار، شرایط سختی 
را تجربه می کنیم. طبقه پایین خانه که امکان ساختش 
پز  تخمه  کــردم. دستگاه  تبدیل  کارگاه  به  را  فراهم نشد 
گرفتم و کار بسته بندی را خــودم انجام می دهم. تمیزی، 
و  بسته بندی  و  کــار  در  بــهــداشــت  بــه  اهمیت  و  سلیقه 
همچنین ضدعفونی مداوم مغازه از نکات مشتری مداری 
از مــردم آن منطقه از سالمت و  مــن اســت کــه بسیاری 

کیفیت کارم مطمئن هستند. 

نور امید با همدلی خیران»
وی تأکید می کند: زندگی پستی و بلندی های زیادی دارد، 
خــانــوار سختی های  ــان سرپرست  زن از  بسیاری  مــی دانــم 
زیادی را مانند من متحمل می شوند، اما امیدشان اول به 
خدا بعد به تالش خودشان و سپس به خیرانی باشد که 

هنوز هم  می توانند با کمک خود، نورامید را زنده نگه  دارند.

گفت وگو با یک بانوی سرپرست خانوار 

سخت کوشی های مادرانه برای عبور از تنگناهای زندگی

زگارشزگارش
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1 د ر ه م   ش ه ر و ن د ی   ه ش 

 2 ر ا د ی و   ن و ا ح ی   ر ا ه
 3 م د ی ر   م ج ا ل س   ت ی ل ر

 4 ا ی ه   ا س ا ن ا   م ش ک ی  
 5 ن ا   م س ی ر   د ی ا ن ا   ا
 6   ن ا ش ک ر   ح و ا ی ج   ن ل
 7 ب   ح ت ی   م س ل و ل   خ ب ز
 8 ا ط ا ق   ک ر ا ی ه   ق ب ض ه
 9 ل و د   م ت ج د د   ب س ط   ر
 10 ه ل   ش ق ا و ت   ش ر ط   ک ا
 11     م م ت ن ع   م ا ک ی ا ن  
 12 ا م س ا ل   ک ل ی ل ه   ل ج ه
 13 خ ل ی ل   گ ر و س ی   ک ف ا ر
 14 ا و ل   ب ر د ا ر   ت ا ب ل و
 15 ل ک   گ ر ا ن ش   م ت ن ا ه ی
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مشهور  جهانگشایان  از  چهارپایان-  کفش   .۱
تــاریــخ کــه درســـال 33۱پــیــش ازمــیــالد بــه ایــران 
و  تــصــرف کــرد  را  تخت جمشید  و  حــمــلــه کــرد 
ترجمه  صنعت  نگهبان-  کــشــیــد2.  بــه آتــش 
ــاس-  و صــداگــذاری روی فیلم 3. مــاه نــو- زاپ
بــخــشــی ازدســــت وپــــا- صــدمــتــرمــربــع ۴. تن 
آغاز  الهی-  از فرشتگان مقرب درگاه  وجسم- 
ــرد- از بــانــک هــای دولــتــی ایــرانــی-  ۵. مـــاه سـ
تابستانی  نــداری – زردچوبه ۶. خانه  پیشوند 
– شــیــرزن دشـــت کــربــال- ضــامــن وکــفــیــل 7. 
ــای خـــزر- چــاشــنــی سرخرنگ  ــ نـــام دیــگــر دری
بیرون-  صدمه-  و  آسیب   .8 جنگل  قاتل   –
نتیجه گرفته – نگهبان گله 9. کسی که توانایی 
پول سامورایی-  نــدارد-  را  انجام هیچ حرکتی 
دارای  هــنــری  ــر  اثـ  .۱۰ رویـــت کـــردن  و  ــدن  ــ دی
 ریزه کاری- قلمرو هم معنی می دهد- بلندمرتبه 
۱۱. قرض بانکی- عالمت مفعول بی واسطه – از 
جریان های دوگانه سیم برق – کشنده بی صدا 
۱2. ساک دستی – مامورمراقبت از شکارگاه- 
بــیــمــاری و مـــرض- جــای و  بــدتــر ۱3.  مخفف 

»باخانمان«  نویسنده  پیسی-  بیماری   مکان- 
رجـــحـــان  و  ــری  ــ ــرت ــ ب  - درس خــــــوانــــــده   .۱۴ 
و رهــبــر جمعیت  ــی  ــران ای مــبــارز  ــی  ۱۵. روحــان

فدائیان اسالم - ام الخبائث

اسبق  رئیس جمهور   – ارتــش  در  درجـــه ای   .۱
سوریه 2. کشوری آسیایی به پایتختی »ماله«- 
گاز ضدعفونی – زاری کــردن 3. دیدنی نظامی 
ندا  اعـــداد – فلز مایع – صــوت   – طــالیــه دار 
موسیقی-  چهارم  نت   – پوست کن  شتر-   .۴
منشی  مــانــنــدی-  پــســونــد   .۵ محکم  طــنــاب 
آکنده  بیشاپور-  سنگ نوشته  در  ــوراول  شــاپ
 – شاهزاده  یهودیان-  عبادتگاه   .۶ ماالمال  و 
درشت-  مروارید   .7 آزمایشگاهی  خشک کن 
جدول محاسبات نجومی – نظرات انتخاباتی- 
ســتــیــزه جــو   – مــهــریــه  ــرض 8.  مــ و   بــیــمــاری 
امــیــرکــبــیــر-  مــقــتــل  نــپــذیــرفــتــن – حــمــام   .9
ــکـــی   نـــــمـــــونـــــه خــــــــــــــــروار اســـــــــــــت- خـــشـ
بنچاق   .۱۱ ــاهــمــوار  ن جــــوان-  کـــلـــیـــم ا...-   .۱۰

ــاه مــوســیــقــی جـــهـــان را داده انـــــــد-  ــادشــ ــ ــقــب پ – بـــــه وی ل
تــکــه هــای  از  دوخـــتـــه شـــده  فــقــیــرانــه  ــه  جــام  .۱2 رو  ــت  ــن زی
ــاجــیــل اربــعــه   پـــارچـــه – گـــل ســــرخ- جــنــگ و نـــبـــرد- از ان
معطر-  دانـــه   – دیـــن  در  نــــوآوری   – خــانــمــانــه  تعجب   .۱3
مشترک-  ارثــی  ویژگی  دارای  جاندارانی  دسته   .۱۴ ثروتمند 
ــر حــجــراالســود ۱۵. دچــار  خــشــک مــزاج- دســت کــشــیــدن ب
تکرارشدن در امور زندگی – ساکن خراسان قدیم را می گفتند

  افقی
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