
در  رضــوی  خراسان  جدید  استاندار  معارفه  مراسم 
ــا)ع( بــرگــزار شد.  تـــاالر قــدس حــرم مطهر امـــام رضــ
برگزار شد  وزیــر کشور  با حضور  این مراسم که  در 
در خراسان  فقیه  ولی  نماینده  علم الهدی  آیــت هللا 
رضوی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 
مسئوالن ارشد نظامی در شمال شرق کشور، مدیران 
کل استان، مسئوالن شهرستان های استان و جمعی از 
خانواده  شهدا و ایثارگران حضور داشتند. نماینده ولی 
فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد با اشاره 
به انتصاب ســردار نظری به عنوان استاندار جدید 

کرد:  رضــوی خاطرنشان  خراسان 
جریان های  عموم  استان  ایــن  در 
ارزشی روی بومی بودن استاندار ...

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

دشمن از وحدت شیعه و سنی وحشت دارد
مراسم معارفه استاندار جدید برگزار شد

 3 اولویت 
 »نظری« بـرای 
خراسـان رضوی

2

WWW.QUDSONLINE.IR4031 شنبه 1 آبان 1400    16 ربیع االول 1443   23 اکتبر2021   سال سی و چهارم    شماره 9652  ویژه نامه 

جایزه جهانی »دیگو« برای طرح 
هوشمندسازی تفکیک زباله

برگزاری برنامه های روز ملی بیهقی در سبزوار

گرامیداشت پدر نثر فارسی

گفت وگو با نخستین بانوی کارآفرین شهرستان زاوه 

رقابت شانه به شانه 
گوهرتراشی با زعفران کاری

تولد چهارقلوها در مشهد

215-121 016

B11

4

2

2

4

4

و  رئیس جمهور  معاون  سالجقه،  علی  سفر  در 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور که 
نخستین سفر استانی وی نیز به شمار می رفت، 
حفاظت  کــل  اداره  ژن  بــانــک  از  ــد  ــازدی ب ضمن 
محیط زیست استان، اولین مرکز پزشکی قانونی 

حیات وحش شرق کشور را افتتاح کرد. 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  همتی،  تــورج 
اشــاره به وجــود بیش ازهــزار  خــراســان رضــوی بــا 

270پــرنــده،50  به  متعلق  بیولوژیک  و500نمونه 
بانک  در  بی مهره   200 و  خزنده   71 پستاندار، 
ژن اداره کل که با رعایت اصول علمی نگهداری 
می شوند، گفت: يكی از كاربردهای مهم و مفید 
این مرکز، امكان تشخیص گونه ها از یكدیگر با 
استفاده از تكنیک های پیشرفته مولكولی است 
و  بافت ها  ــواع  ان امكان تشخیص  كه  طــوری  به 
هویت  می توان  و  داشته  وجــود  جانوری  بقایای 

آن ها را مشخص کرد. 
همچنین در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط 
ملی  سایت  و  دبیرخانه  به مشهد،  کشور  زیست 

اسالم و محیط زیست نیز افتتاح و راه اندازی شد.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
هدف از ایجاد این سایت را استفاده از ظرفیت های 
عنوان  بــه  مشهد  شهر  در  فرهنگی  و  معنوی 
پایتخت معنوی جهان اســالم در زمینه آمــوزش، 

اطالع رسانی و ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط 
زیست با بهره گیری از آموزه های دینی عنوان کرد 
تصویری،  صوتی،  ازجمله  محتوا  تولید  گفت:  و 
موشن گرافیک و...، ارتباط با علما و روحانیون و 
پژوهشگران حوزه اسالم و محیط زیست در سراسر 
علمی،  مقاالت  و  پژوهش ها  از  حمایت  کشور، 
ارتباط و گفت وگوهای آنالین با حضور متخصصان 

از ویژگی های این سایت است.

با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد

افتتاح نخستین مرکز پزشکی قانونی حیات وحش شرق کشور در مشهد

اجتماع بزرگ حوزویان خراسان در اعتراض به جنایت های تروریستی 
و کشتار بی رحمانه شیعیان افغانستان، با حضور استادان و طالب در 

مدرسه نواب مشهد برگزار شد.
به گزارش تسنیم؛ آیت هللا سلیمانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
کشتار شیعیان  به  اعتراض  در  اجتماع حوزویان خراسان  در  کاشان 
افغانستان اظهار کرد: هزار و 400 سال است که کفار با انجام جنایت های 
بزرگ و کشتار مسلمانان می خواهند از اسالم چهره ای خشونت آمیز 
به جهانیان معرفی کنند؛ اما حرکات خبیثانه دشمنان مانند آنچه در 

افغانستان رخ داد، نمی تواند چهره خشنی از اسالم به دنیا معرفی کند.
وی افزود: اسالم یک دین کامل و سرشار از محبت، دوستی و مهربانی 
است و دشمنان اسالم سعی دارنــد در کشورهایی مانند افغانستان 
با انجام حرکات انتحاری، حادثه های تلخی رقم بزنند و از طریق این 

فعالیت ها به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی تصریح کرد: مردم افغانستان و سایر کشور های اسالمی، برادران 
مسلمانی هستند که با هوشیاری این جنایت های تروریستی را محکوم 

کرده و مانع دستیابی دشمنان به اهدافشان می شوند.

تمام  گفت:  سما  سازمان  تربیت بدنی  و  هنری  فرهنگی،  معاون 
هدف زورخانه، پرورش انسان هایی است که بتوانند در جامعه با 

سختی ها بجنگند.
افتتاحیه  در  معتمدی  سیدوحید  والمسلمین  حــجــت االســالم 
»نخستین زورخانه دانش آموزی مدارس سما دانشگاه آزاد« که در 
سالن ورزشی سما دانشگاه آزاد مشهد برگزار و این گود به یاد حاج 
قاسم سلیمانی نام گذاری شد، اظهار کرد: از جنبه فرهنگ سازی 
در  را  تأثیرها  بیشترین  باشیم.  غافل  نباید  تربیت بدنی  و  ورزش 

فرهنگ از جنبه ورزش و هنر دارا هستیم. اگر نگاه فرهنگ سازی 
به تربیت بدنی نداشته باشیم یک عنصر بسیار مهم در عوامل 

فرهنگی را از دست داده ایم. 
وی افزود: یکی از ورزش های مهم که هم به تاریخ ایرانی و باستانی ما 
مربوط و هم به فرهنگ اسالمی ما گره خورده است، ورزش زورخانه ای 
است. قدمت ورزش زورخانه ای در ایران به پیش از اسالم بازمی گردد. 
تمام وسایل زورخانه اعم از سنگ و تخته شنا، کباده و میل نمادی از 

وسایلی است که در زندگی و رزمگاه استفاده می شده است. 

افتتاح نخستین زورخانه دانش آموزی در مشهدتجمع حوزویان در اعتراض به کشتار شیعیان در افغانستان 
خارج از گودحوزه خراسان

ت 
بیا

د 
حی

  و

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس
 اتحادیه صنف الکترومکانیک مشهد

در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
نوبت دوم  می رساند  اطالع  به  بدینوسیله  نظام صنفی مصوب 96/04/24  قانون   22 ماده  تبصره 3 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف الکترومکانیک مشهد با رعایت كامل مفاد دستورالعمل 

بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزارخواهد شد.
الکترومکانیک مشهد دعوت  اتحادیه صنف  از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر  لذا بدینوسیله 
میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عکس 
دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/08/17 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر قصر خاتم « واقع در مشهد، بلوار شهید صادقی، نرسیده به میدان 
فردوسی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت 

مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند.
 * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.
اجازه ورود به محل  افراد بدون ماسک،  اتحادیه های صنفی، به  انتخابات  ** هیئت اجرائی برگزاری 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
    اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف الکترو مکانیک مشهد

 به ترتیب حروف الفبا 

 اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف الکترو مکانیک مشهد
 به ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

ک
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40
68
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نام و نام خانوادگیردیف

محمد بیکس1

امیر حکیمی2

محمدرضا راستی3

علی محمد صفائی4

نام و نام خانوادگیردیف

مهدی طوسی5

جعفر مختاری خراسانی6

محمود منصوری7

نام و نام خانوادگیردیف

غالمحسن اوشان1

احمد خوزستانی منفرد2

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (
فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد

در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
نوبت دوم  می رساند  اطالع  به  بدینوسیله  نظام صنفی مصوب 96/04/24  قانون   22 ماده  تبصره 3 
مفاد  كامل  رعایت  با  مشهد  ریزان  آبنبات  و  نبات  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  انتخابات 

دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزارخواهد شد.
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد 
دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی 
عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز چهارشنبه مورخ  1400/08/19 جهت شركت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر خیام « واقع در مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 10 مراجعه 
و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر 

بازرس اصلی انتخاب نمایند.
 * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.

اجازه ورود به محل  افراد بدون ماسک،  اتحادیه های صنفی، به  انتخابات  ** هیئت اجرائی برگزاری 
برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  

    اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد 
به ترتیب حروف الفبا 

 اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد
 به ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

ک
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نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

علی اصغر تذكری5عباس اخالقی سلطان زاده1

مهدی توانائی عباس زاده6محمد ایوبی مقدم2

حسین زارع7محمد باقریان شاكری3

جعفر قربانی8مجید بهاری4

نام و نام خانوادگیردیف

احسان اخالقی سلطان زاده1

مهدی رنگی طهرانی2

سید احمد هاشمی3

اولین جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��ركت 
تعاونی مس��کن مهر 12 مش��هد در ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه 1400/8/18 در محل مشهد، مطهری 
جنوب��ی 14، مس��جد الزه��را تش��کیل می گردد.
ل��ذا از كلی��ه اعض��ای محت��رم دعوت می ش��ود 
رأس س��اعت مق��رر در مح��ل مذك��ور حض��ور 
به��م رس��انند و چنانچ��ه حض��ور عضوی میس��ر 
نباش��د می توان��د از می��ان اعض��ا و یا خ��ارج از 
اعضا ب��ه نماینده تام االختیار خ��ود وكالت دهد 
ك��ه در این ص��ورت هر عض��و با ی��ک وكالت از 
اعضای دیگر در جلس��ه حضور داش��ته باش��ند.

دستورجلسه:
1- تغییر ماده 5 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت 

شركت تعاونی(
هیئت مدیره 

شركت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

 آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده  شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

 نوبت اول

/ر
14
06
61
3

 جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به طور فوق العاده شركت تعاونی مصرف صدا و سیما در روز سه شنبه مورخ 
1400/8/25 ساعت 13 در محل مسجد مركز )مجتمع رضوان( تشکیل خواهد شد.

لذا از كلیه اعضا دعوت می شود شخصًا یا وكالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 
به هم رسانید. با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجمع عمومی تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر 3 رأی و 
هر ش��خص غیرعضو تنها یک رأی و محل بررس��ی وكالت نامه ها تا 24 س��اعت قبل از جلسه و در ساعت اداری در 
محل شركت تعاونی خواهد بود. ضمنًا كسانی كه متقاضی كاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرس تعاونی می باشند 

حداكثر تا تاریخ 1400/08/24 به محل تعاونی مراجعه و ثبت نام نمایند.
دستورجلسه:1- گزارش عملکرد سال 98 و 99 توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 98 و 99 تعاونی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و 
سایر گزارش ها                                                          3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400              

4- خط مشی آینده شركت                                       5- افزایش سرمایه اعضاء                                      
 6- تعیین حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره و بازرس

7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل جهت هیئت مدیره برای مدت 3 سال
8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

 رئیس هیئت مدیره شركت تعاونی صدا و سیما- جواد صداقتی راد

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما 

ح
/ 1
40
67
82

سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس



   تبدیل 
ایستگاه های 
قطار شهری 
مشهد به ایستگاه 
واکسیناسیون   
عضو شورای شهر 
مشهد از تجهیز 
ایستگاه های قطار 
شهری مشهد برای 
تزریق واکسن کرونا 
خبر داد.
هاشم دائمی تصریح 
کرد: شهرداری مشهد 
در جدیدترین اقدام خود 
تمامی ایستگاه های 
قطار شهری را 
تجهیز خواهد کرد تا 
واکسیناسیون در اسرع 
وقت صورت گیرد و در 
دسترس مردم باشد.

نماز جمعه نــخــســتــیــن کـــارآفـــریـــن  ◾
گوهرتراش زاوه 

ایــــن بـــانـــوی هــنــرمــنــد کـــه در 
مجموعه بزرگی به نام گوهرشهر 
کارگاهی در این زمینه ایجاد کرده 
است، توضیح می دهد: حدود 
یک ســال و نیم پیش من شعبه زاوه را در دست 
گرفتم و نام برندمان کارن است. به عنوان نخستین 
خانم کارآفرین معرفی شدم و آموزش حدود 20نفر 
را در دستور کارم قرار دادم و خوشبختانه با آموزش 
این 20 هنرجو چرخه تولید به راه افتاد و برای آن ها 

هم کارآفرینی شد. 
وی در ادامــه با اشــاره به این نکته که خوشبختانه 
دستگاه گوهرتراشی در تربت حیدریه ساخته 
می شود، بیان می دارد: من برای شعبه زاوه دستگاه ها 
را از تربت حیدریه خریداری می کردم که قیمت آن 
١٠ تا ١٢ میلیون تومان است و این در حالی است که 
اگر این دستگاه ها را از تهران خریداری می کردیم 
٣٠ تا ۴٠ میلیون تومان هزینه آن می شد. اگرچه 
دستگاه های تهران پیشرفته تر است اما برای شروع 

کارایی همه دستگاه ها یکسان است.
سمیه مولوی خاطرنشان می کند: تاکنون برای 
٢۵ نفر اشتغال زایی انجام شده که برخی از آن ها 
خوشبختانه مستقل شده اند و تعدادی از آن ها نیز 

همچنان برای ما مشغول به کار هستند.

اشتغال زایی برای بیش از 200 نفر ◾
وی در ادامه تأکید می کند: بیشتر این افراد از طریق 
کمیته امداد مشغول به این کار هستند و اگر به طور 
کلی چرخه کار تربت و زاوه را در نظر بگیریم حدود 

٢٠٠نفر مشغول به کار شده اند. 
با توجه به اینکه ما گروهی کار می کنیم یکی دیگر از 
شعبه ها در شیراز قرار دارد. البته الزم به ذکر است 

درآمد ماهیانه ما ثابت نیست و به سرعت عمل، 
قیمت مواد اولیه و میزان سفارش ها بستگی دارد.

 مشکالت بر سر راه گوهرتراشی ◾
این بانوی کارآفرین تصریح می کند: از آنجایی 
کــه تــربــت حــیــدریــه قطب عقیق اســت و سایر 
شهرستان های اطراف نیز دارای گوهر سنگ ها 
هستند ما در تهیه مــواد اولیه مشکل زیــادی 
نــداریــم امــا بــاز هــم مشکالتی از جمله نیاز به 
سرمایه گذاران بــرای برداشت گوهر سنگ ها از 

معدن وجود دارد که متأسفانه این موضوع زیاد 
استقبال نمی شود و مشکل دیگری که وجود 
دارد بحث شیوع بیماری کروناست که سبب 

کاهش شدید بازار فروش شده است. 

سنگ های مبادله ای  ◾
 وی درباره بیشترین نوع سنگی که مورد استفاده 
قرار می دهند نیز می گوید: ما بیشتر در گوهرتراشی 
سنگ عقیق کــار می کنیم چــون هــم قیمت آن 
مناسب تر اســت و هم در دسترس اســت. امــا در 

کنار آن روی سنگ های جواهری که از هند نیز وارد 
می شود یا به صورت مبادله سنگ با سنگ است نیز 
کار می کنیم، به طور مثال اوپال آمیتیس زمرد که از 

هند، کلمبیا، افغانستان و... وارد می شود.
وی در خصوص افزایش طال و جبران آن برای کار در 
بازار فروش نیز اظهار می دارد: از آنجایی که هزینه 
طال بسیار افزایش پیدا کرده، ناگزیر جامعه به سمت 
نقره تمایل پیدا کرده است و ما نیز کار ها را با برنج یا 
نقره تلفیق کرده و به فروش می رسانیم تا مردم امکان 

و قدرت خرید داشته باشند.
ایــن بــانــوی هنرمند دربـــاره افــزایــش قیمت ها در 
سال های اخیر می گوید: برای مثال در طول دو سال 
اخیر صفحه تراش از ٢۵ هزار تومان به ٢۵٠ هزار 
تومان رسیده اســت، یا نقره خام از گرمی 22هــزار 
تومان به ۶0 هزار تومان رسیده اما قیمت کاری که 
ما به فروش می رسانیم، تغییر نکرده، در واقع ما 
ســود خودمان را کاهش داده ایـــم تا امکان فروش 

داشته باشیم. 
وی با توجه به فضای فعلی بازار و محدودیت ها 
برای حضور مردم در بازار پس از شیوع کرونا بیان 
می دارد: بیشتر بازاریابی در فضای مجازی انجام 
می شود و فــروش ما به صــورت برخط از طریق 
اینستاگرام و یا سفارش هایی است که از تهران 

می گیریم. 

صادرات و درآمدزایی ◾
مولوی درباره صادرات خاطرنشان می کند: در حال 
حاضر در بحث صادرات فعالً ما سنگ آماده شده 
را به هند صــادر می کنیم و به جای آن سنگ های 
دیگر وارد می کنیم. امکان رشد و درخشش در این 
حرفه وجود دارد؛ به طوری که در نمایشگاه صنایع 
دستی تهران در ســال ٩٨  پس از زعفران ما جزو 

پرفروش ترین و پربازدیدترین غرفه ها بودیم.

گفت وگو با نخستین بانوی کارآفرین شهرستان زاوه

رقابت شانه به شانه 
گوهرتراشی با زعفران کاری

خبرخبر
ويژهويژه

جایزه جهانی »دیگو« برای طرح هوشمندسازی تفکیک زباله در مشهد
در بسیاری از کالنشهرهای کشور از جمله در مشهد 
مقدس در ســال هــای اخیر نهضت بسیار خوبی در 
حوزه بازیافت زباله صورت گرفته و با استفاده  از تجارب 
کشورهای موفق در این حوزه نیز تالش شده به نوعی 
استفاده شود تا از این طریق هم چرخه اشتغال زایی 
ایجاد شود و هم اینکه بخشی از ثروت ملی دوبــاره به 

چرخه تولید بازگردد.
در این میان اما یکی از سیاست های اصلی این است که 
تالش شود با استفاده از روند هوشمندسازی، تفکیک 
زباله از مبدأ صــورت بگیرد؛ اقدامی که اگــر دامنه آن 
بیشتر شود قطعاً بازیافت را در مسیر تبدیل شدن به 

یک صنعت کمک بسیار بزرگی خواهد داد.

ابوالفضل کریمیان؛ مدیرعامل پسماند شهرداری 
مشهد در ایــن زمینه می گوید: اجــرای طــرح تفکیک 
هوشمند زباله مسئله مهمی است که از سوی یکی از 
مناطق شهرداری مشهد به صورت آزمایشی در حال 
اجراست و به همین سبب نیز شایسته دریافت جایزه 
جهانی ویگو شده است. مسئله مهم این است که در 

این فرایند تفکیک زباله به صــورت هوشمند از مبدأ 
انجام می شود.

وی می گوید: درصــدد هستیم از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و بخش خصوصی جــمــع آوری هوشمند 
پسماندهای بازیافتی بهره بگیریم و با نظارت سازمان 
پسماند این طرح را در سراسر شهر مشهد اجرایی کنیم.

جهش تولید
معرفی کارآفرینان

   سرور هادیان:  »سمیه مولوی« متولد 
سال ۱۳۶۹ کارشناسی رشته حقوق است. او 

یکی از بانوان کارآفرین موفق استان است و 
نخستین خانم کارآفرین شهرستان زاوه نیز به 
شمار می رود. او در گفت وگو با قدس می گوید: 

رشته تحصیلی من حقوق بود اما با توجه به 
اینکه بازار کار حقوق بسیار کم است، وارد بازار 

گوهرتراشی از طریق کمیته امداد شدم. 
او می افزاید: سال ۹۵ ابتدا در تربت حیدریه به 
مدت سه ماه آموزش گوهرتراشی دیدم سپس 

واحد خوداشتغالی کمیته امداد ۶ میلیون 
 تومان وام برای خرید وسایل به من اعطا کرد 

 و من دستگاه گوهرتراشی را خریداری و 
شروع به کار کردم.

در ابتدای کار به صورت اجرتی کار می کردم.

وی با اشاره به فرآیند درآمد زایی این شغل 
گفت:به یاد دارم اجرت هر کارم 2هزار تومان 

بود و سپس پس از یک سال و نیم فردی از تهران 
به مشهد آمد و کار را در دست گرفت که اجرت 

را به ۵ هزار تومان افزایش داد...

آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

دشمن از وحدت شیعه و سنی 
وحشت دارد 

آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد با اشاره به ضرورت وحدت میان مسلمانان عنوان 
کرد: کسانی که پیامبر را قبول دارند باید در کنار یکدیگر 
بایستند و با دشمن بجنگند. دنیای کفر و الحاد دست 
به دست یکدیگر داده اند و در مقابل این دنیای کفر یک 
جبهه و یک صف بیشتر وجود ندارد و آن جبهه و صف 
انقالب اسالمی ایران است و همه باید دست به دست 
یکدیگر داده و با دشمن بجنگند و وحدت برای این است. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد 
خاطرنشان کرد: دشمن نیز از این اتحاد هراس دارد که از 
پس مسلمانان برنیاید زیرا در این صورت قدرت براندازی 
مسلمانان را نــدارد. هفته وحدت امسال ما مقارن با 
سالروز شهادت شهدای وحدت در سرزمین بلوچستان 
است. دشمن با عوامل مزدور خود با جنگ نیابتی به 
مصاف رزمندگان وحدت می رود زیرا از اتحاد مسلمانان 
وحشت دارد. شهید شوشتری و شهید محمدزاده در 
مقاطع مختلفی در سرزمین بلوچستان بودند اما در 
لحظه ای آن ها را به شهادت رساند که با مولوی ها در کنار 
یکدیگر قرار گرفته بودند زیرا از وحدت هراس داشتند و 
نمی خواستند این جریان عظیم عملیاتی شود. وحدت 
ضدآمریکاست و دشمن را متوقف می کند و در جبهه 
اسالم ستیزی شکستشان مــی دهــد. دشمن از روز 
نخست درصدد این بود که بر ما و دین ما مسلط شود 
و همه چیز ما را بگیرد؛ چهارم آبان سالروز سخنرانی 
امــام)ره( علیه کاپیتوالسیون است. خیلی از عزیزان ما 
در نسل های اخیر انقالب، تاریخ انقالب را نمی دانند و به 
آن توجه ندارند. جمله تاریخی امام علیه کاپیتوالسیون 

مردم را بیدار کرد و به تبعید امام منجر شد.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
65
60

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
خوشرنگ

نقاشی،پلی استر،کنیتکس
اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ج
/1
40
52
66

ج
/1
40
62
38

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
65
96

رستوران 541 متر
2 طبقه، 2 ممر

با 10  باب مغازه
حاشیه جاده قائن

فروش، معاوضه، شرایطی 
قیمت 6800 میلیارد
0938 541 0968

خرید و فروش
تجاری و اداری

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

پ
/1
40
42
53

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



کشف 20گوشی 
سرقتی 

با هوشیاری 
مرزبانان 

به گزارش قدس، 
سرهنگ پارسافر، 
جانشین مرزبانی 
خراسان رضوی 

از کشف 20 گوشی 
سرقتی در چند 

عملیات جداگانه 
توسط مرزبانان 

هنگ تایباد خبر داد 
که ارزش ریالی آن ها 
معادل 480 میلیون 

ریال برآورد شده 
است.

خبرخبر

ــار تــیــم هــایــی که  ــرای ایـــن کـ ــ ب
ــراد  ــ ــن افـ ــ ــذب ایـ ــ وظــیــفــه جـ
را دارنـــــــد، در مــکــان هــایــی 
مانند پــارک هــا، تاکسی های 
اینترنتی و... نقشه های خود 
را اجرا می کنند، طعمه ها نیز 

اغلب سواد باالیی ندارند.
سرهنگ جهانشیری ادامــه داد: اعضای این 
باندها بــرای در اختیارگرفتن کارت های بانکی 
دیگران، بهانه های خاصی می آورند و به هیچ 
عــنــوان اسمی از قمار آنــایــن و یــا سرقت های 

اینترنتی در میان نیست.
در همین پرونده نیز دختر 20 ساله مشهدی 
که اوهم گرفتاری مالی داشت، زمانی که سوار 
یک تاکسی اینترنتی می شود، راننده که یکی 
از اعضای باند قمار بود، وقتی پی می برد طعمه 
ــاده جــذب اســت بــا وعـــده اینکه چــرا باید  آمـ
صبح تا شب گرفتار کارکردن باشی و می توانی 
بدون دردسر و فقط با اجاره دادن کارت بانکی 
برای امور خیر و... هرماه و از هر کارت بانکی 
ــزار تــومــان درآمــد داشــتــه بــاشــی، دام را  200هـ

پهن می کند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: دختر جوان 
هم خام وعده های این فرد می شود و چند کارت 
بانکی و رمــزش را به او می دهد، امــا به محض 
اینکه 600 هزارتومان اولیه را دریافت می کند، 
از سوی مأموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر 

می شود.
نکته دیگر این پرونده وجود بیش از 100 شاکی 
است که تمامی آن ها هم در حال حاضر از این 
دختر شکایت دارنـــد. در قوانین موجود چه 
کسی که سایت قمار دایر کند و چه آن کسی 
که شرایط انجام قمار را فراهم کند، هردو مجرم 

شناخته می شوند. 
ســرهــنــگ جــهــانــشــیــری بــیــان کــــرد: پـــس از 
دستگیری، دیگر اعضای باند ناپدید و این فرد 
که تراکنش های مالی با کارت او صورت گرفته 
میان میدان رها می شود و در حال حاضر هم 
باید پاسخگوی تمامی شکات باشد. متأسفانه 
ــدان با دستور مقام  انتقال دختر جــوان به زن
قضایی مصادف شده بود با نخستین روز تولد 
بیست سالگی او که بسیار نکته رنج آوری بود، 
کم توجهی به هشدار ها و تحقیق نکردن؛ دختر 

جوان را درگیر ماجرا کرده است.

7سالحبسعاقبتندانمکاری ◾
امــا در ادامـــه بــا تــاش شــبــانــه روزی همکارانم 
در پلیس فتا خــراســان رضــوی دو متهم دیگر 
این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند که 
تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد. در 
پایان رسیدگی به پرونده، عامل اجاره کارت های 
بانکی که همان دختر 20 ساله است به هفت 
سال حبس محکوم شد که اگر طمع نکرده بود 

در دام باند قمار گرفتار نمی شد.
رئیس پلیس فتا استان افـــزود: از ابــتــدای سال 
بیش از 200 پرونده در ایــن زمینه در پلیس فتا 

تشکیل و مــورد پیگیری قــرارگــرفــت، در مــوردی 
دیگر پسربچه ای 15 ساله کارت بانکی خود را به 
همان بهانه تحویل کاهبرداران داده بود که او و 

خانواده اش هم درگیر موارد مشابه شده اند.

انتقامگیریاینستاگرامی ◾
در ادامه سرهنگ جهانشیری از دستگیری متهم 
اینستاگرامی خبر داد که با استفاده از بستر این 
شبکه اجتماعی اقدام به نشر مطالب تهدید آمیز 
و افترا می کرد. رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
در این زمینه نیز بیان کرد: در پی وصول يک فقره 
پرونده از دادسرا مبنی بر هتک حيثيت در فضای 
مجازی، پی جویی پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: برابر اعام و ارائه مستندات توسط 
شاکی مشخص شد متهم در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام اقــدام به انتشار مطالب و پيام های 

تهديدآميز، توهين و افترا نموده است.
سرهنگ جهانشیری افزود: براساس مستندات 
شاکی و ادلــه دیجیتال جــمــع آوری شــده توسط 
کارشناسان پلیس فتا و اقدام های پلیسی، متهم 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به پلیس 
فتا فرا خوانده شد. وی که همکار شاکیه از کار 
درآمــده بــود، خصومت شخصی و اختاف نظر 
خود با شاکی پرونده را علت اصلی اقدام هایش 
بیان کرد. در نهایت پرونده تکمیل و برای ادامه 
روند رسیدگی به دادسرا ارسال شد. رئیس پلیس 
فتا استان خاطرنشان کرد: کاربران فضای مجازی 
به خاطر داشته باشند فضای مجازی محلی برای 
عقده گشایی و انتقام گیری نیست و با یادگیری 
مهارت های زندگی نسبت به حفظ کرامت انسانی 
کوشا باشیم همچنین براساس قانون با کاربرانی که 
با سوءاستفاده از این بستر ایجاد مزاحمت برای 

دیگر کاربران نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

جشن تولد در زندان!

 اجاره کارت بانکی 
100 شاکی تراشید

پرونده روز
مدیران اداره منابع طبیعی 
سه شهر به اتهام اختالس 

بازداشت شدند
ــژه مــقــام قــضــایــی در  رحمانی بــا دســتــور ویـ
دادســرای ناحیه 2 مشهد چند مدیر در اداره 
منابع طبیعی شهرهای مشهد، تربت جام و 

سرخس بازداشت شدند.
بــا وجـــود ســوءجــریــان هــای مـــادی پیچیده ای 
کــه مستندات آن روی میز مقام قضایی در 
دادســرای ناحیه 2 مرکز خراسان رضــوی قرار 
گرفت، بازپرس پرونده به مأموران دستور داد 
پس از بررسی تمامی ابعاد ماجرا که اشاره به 
اختاس گسترده چند مدیر در اداره منابع 
طبیعی شهر های مذکور داشــت و همچنین 
جــمــع آوری دیگر مستندات و اجــرای دستور 
خــاص قضایی، درخــصــوص دستگیری این 

افراد اقدام کنند.
بررسی های بیشتر نشان مــی داد این مدیران 
ارشد حال حاضر و سابق، در یکی از موارد برای 
دست اندازی به بیت المال با برخی پیمانکاران 
فعال در این حوزه ارتباط می گرفته و پس از عقد 
قرارداد از آن ها درصد و... می گرفتند. متهمان 
که تصور می کردند می توانند رد پای تخلفات 
خود را پاک کنند کارت عابربانک برخی نیروها را 
در اختیار می گرفته و از آن طریق وجوه نامشروع 
حاصله را از حساب ها خارج می کردند. درادامه 
آن ها بازداشت و پس از تفهیم اتهام اختاس 

راهی زندان شدند.
براساس اطاعات بدست آمده عمق تخلفات در 
یکی از این شهرها آن قدر زیاد بود که برای مدتی 

اداره منابع طبیعی آن شهر پلمب شد!

در شهر3
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کشف کتیبه تاریخی دوره ساسانی در خراسان شمالی
کتیبه تــاریــخــی دوره ساسانیان بــه هنگام کــاوش هــای 
باستان شناسی در محوطه ریوی شهرستان مانه وسملقان 
کشف شد. سرپرست اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان شمالی به صدا وسیما گفت:  این 
کتیبه حاوی دو کلمه است که اشاره به اسم خاص دارد و 
ممکن است به اسم شخص خاص و یا نام تاریخی محوطه 

تاریخی ریوی در دوره ساسانی اشاره داشته باشد.
مستوفیان با اشاره به اهمیت کشف نام تاریخی محوطه 
ریوی در مطالعات تاریخی شمال شرق ایــران، گفت: این 
محوطه تاریخی در غرب شهر امــروزی آشخانه قرار دارد 
ــام ایــن محوطه تاریخی اهمیت بسیاری در  و کشف ن

ریشه  شناسی اسم امروزی آشخانه خواهد داشت.

او افزود: براساس پژوهش های باستان شناسی این محوطه 
یک استقرارگاه کهن در دشت سملقان بوده که از حدود 
3هزار و 500ســال پیش تاکنون مورد توجه جوامع بشری 
بوده و مهم ترین دوران استقراری این محوطه به دوره های 
هخامنشی، اشکانی و ساسانی برمی گردد که سکونتگاه 

شهری بوده است.

ایــن محوطه در هفت فصل توسط گــروه مشترک ایرانی 
آلمانی و با حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و 
مؤسسه باستان شناسی آلمان مورد کاوش باستان شناسی 
قرار گرفت و تاکنون بقایای ساختمان های خشتی بزرگی 
مربوط به دوره هخامنشی در آن کشف و مرمت شده است.

خط قرمز
   عقیل رحمانی  رئیس پلیس فتا خراسان 

رضوی در حالی که اظهار کرد بارها هشدار 
داده ایم افراد به طمع دریافت وجه، کارت بانکی 
خود را به هیچ عنوان به دیگران واگذار نکنند، 
گفت: متأسفانه دختر 20 ساله مشهدی که در 

دام گردانندگان سایت های قمار و...گرفتار شده 
بود و کارت بانکی اش را به آن ها اجاره داده بود 

با شکایت حدود 100 مالباخته دستگیر و راهی 
زندان شد.

سرهنگ جواد جهانشیری در بیان دیگر زوایای 

این پرونده به خبرنگار قدس گفت: یکی از 
شیوه های مخفی ماندن هویت کالهبرداران 

و افرادی که سایت های قمار را در فضای 
مجازی مدیریت می کنند، اجاره کارت بانکی 
شهروندان در ازای پرداخت مبالغ ماهیانه، 

هفتگی و یا تراکنشی است. وی افزود: بیشترین 
کسانی که در دام مجرمان فضای سایبری قرار 
می گیرند دارای مشکل مادی هستند، ازاین رو 

کالهبرداران با دانستن نقطه ضعف آن ها، دست 
روی آنان می گذارند...
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1

40
09

47

ط
/1

40
09

69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1

40
42

52

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/1

40
18

08

ج
/1

40
55

77

ج
/1

40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/1

40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

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

خیریه
 آبشار عاطفه ها

به تعدادی نیروی خانم
 محجبه جهت مشارکت و
کادر اداری نیازمندیم .

مراجعه همه روزه فقط حضوری
آدرس :مصلی 7/1

33691667-70
09365076567

ج
/1

40
67

95

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

ج
/1

40
37

34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

منشی و تایپیست

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1

40
09

71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
49

89

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
/1

40
58

58
ج

/1
40

37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

92

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم منصوره حکیمی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14094
 به نشانی: طالب طباطبایی 26پالک284

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09913412961
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

68
33

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جمال سخاوتی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14252
 به نشــانی: الهیه 22 ســجادیه 23 بعد از سه 

راه اول
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151103446
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

06
82
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متفرقه



    کرونا 
در کاشمر روند 
صعودی گرفت  
مجتبی قائمی، 
مدیر مرکز بهداشت 
و درمان کاشمر 
گفت: عادی انگاری 
و واکسن نزدن 
برخی افراد روند 
ابتال به کرونا را در 
کاشمر یک  بار دیگر 
افزایشی کرده است 
و میزان مراجعه به 
بیمارستان و مراکز 
سرپایی نسبت به 
یک هفته گذشته 
روندی افزایشی 
داشته است.

در  حاشيه

تولد 
 چهارقلوها 
در مشهد

یک مادر ۲۹ ساله 
مشهدی در دومین 
زایمان خود در 
بیمارستان سینای این 
شهر چهارقلو به دنیا 
آورد.
مدیر بیمارستان سینای 
مشهد با تأیید این 
خبر به خبرنگار ایرنا 
گفت: این چهارقلوها 
شامل سه پسر و یک 
دختر هستندکه متولد 
شدند.
جواد ظفر امیلی افزود: 
این نوزادان که در هفته 
۳۳ بارداری به دنیا 
آمدند دارای وزن یک 
کیلو و ۳۰۰ تا یک کیلو و 
۸۰۰ گرم هستند.
وی اضافه کرد: هم 
اکنون این نوزادان در 
بخش ان.آی.سی.یو 
بیمارستان تحت 
مراقبت و نگهداری 
هستند و حال عمومی 
مادر و نوزادان مساعد 
است.

WWW.QUDSONLINE.IR  شنبه 1 آبان 1400    16 ربیع االول 1443   23 اکتبر2021   سال سی و چهارم    شماره 9652  ویژه نامه 4031

افقی ◾
 1. فیلمی از »عبدا... باکیده« با هنرنمایی 
ابوالفضل پورعرب ۲. رانده شده از درگاه 
ــز کوهی  ــد ۳. ب ــردی الــهــی - امــتــحــان - ت
 - ضــــروری - شــیــر درنــــده - ظــلــم و جــور
4. درخــــت انـــگـــور - نــامــی دخـــتـــرانـــه - 
غرورانگیز 5. نیمه گرم - جــرات - عضو 
دوگانه دستگاه هاضمه 6. چاق - موجود 
بدنهاد - علم و خرد 7. بخیل - بوجودآوردن 
- جستنی معدنچی ۸. بــدی - صاعقه 
- بـــزرگ تـــر - صــدمــتــرمــربــع ۹. بــخــت و 
 شانس - عامه - خانه های ریز روی عکس
 1۰. همنشین - گــودال - اشعه مجهول
  11. جدید - نقل کننده - آسیاب خانگی
1۲. روزگار کهن - خدایا - خالص 1۳. از لوازم 
ایمنی جانبی وسایل گازسوز - جانوران 
بیابانی - اندک - نشان مفعول 14. حرف 
پیروزی - چشمه ای در بهشت - مشهور 
15. سرمربی کــروات این روزهــای تیم ملی 

فوتبال ایران

عمودی ◾
 1. قــلــب نــیــروگــاه اتــمــی - نـــور ضعیف 
قبل غــروب یا طلوع آفتاب - نیلی رنگ 
۲. اولــیــن مــؤذن اســام - گرما - بدبوی 
پــرخــاصــیــت ۳. پشته خـــاک - سبزی 
 پــرخــاصــیــت خــورشــتــی - شایستگی 
4. چاهی در جهنم - جوانمردی - پیش 
کسی - حــیــوان بــاوفــا 5. نقاش - تنه - 
جانور عظیم الجثه 6. آوای گرگ - دانه 
چرکی - نامی پسرانه 7. بخش پایینی 
کــوه - سازمان یا نهاد دولتی - شناسه 
حساب بانکی ایران ۸. موی مجعد - ماه 
 دوم سال- نام قدیم ویتنام - قلب قرآن

۹. آسمان - جوش و خــروش - تحریک 
ماهیچه های کسی به قصد خنداندنش 
1۰. دریــغ و حسرت - پسوند شباهت 
- کشف زکــریــای رازی 11. مــاقــات - از 
آوازهای موسیقی سنتی ایرانی - واحدی 
ــر  ــت ــی م ــت ــادل ۲/54ســان ــعـ ــول مـ  در طــ
1۲. مایع دباغی - کاه جنگی - از ییاقات 

اطراف تهران - رسوب ته جوی 1۳. پیش از 
نام درجه داران ارشد سپاه می آید - سهل 
و ســاده - گرفتنی از خافکار 14. نمونه 
ــروار اســت - از جــزایــر زیــبــای ایــرانــی  خـ
ــارس - قبل از پشتک   در خلیج تاابد پ
ــاه - از تقسیمات  ــ مــی زنــنــد 15. اردوگـ

کشوری - پیل الکتریکی

جدول     8215

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

               1 
               2 
               3 
               4 

               5 
               6 
               7 
               8 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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آیین اختتامیه مرحله کشوری چهاردهمین دوره از 
مسابقات قرآنی مدهامتان در مشهد برگزار شد. 

به گــزارش تسنیم، محمد ابدالی تکلو، مدیرکل 
ســتــاد هماهنگی کــانــون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: 
بیش از 1۲هــزار و 7۲۰ نفر از اعضای کانون های 
فرهنگی مساجد کشور در رشته های مختلف 

قرآنی شرکت کردند.
ابدالی تکلو تصریح کرد: ۸۳ نفر از برگزیدگان که 
به مرحله کشوری راه یافته بودند در مرحله نهایی 

و در رشته های اذان، ترتیل، قرائت و حفظ کل در دو 
بخش خواهران و برادران با هم به رقابت پرداختند. 
در این دوره مسعود موحدی راد از خراسان رضوی 
مقام نخست، علی کبیری از استان مازندران مقام 
دوم و حمید صفدری از خراسان رضوی به مقام سوم 

رشته قرائت دست یافتند.
سیدصادق کاظمی از استان قم، محمدرضا فتوحی 
از آذربایجان غربی و علی انگوتی از آذربایجان شرقی 
در رشته ترتیل به ترتیب به مقام های اول تا سوم 
رسیدند. عماد انوری از کرمان نیز در رشته حفظ کل 

مقام اول و محمدرضا رضایی از مازندران و سیدعلی 
حسینی از قم دوم و سوم شدند. 

حسین طاهری از تهران در رشته اذان موفق به 
کسب عنوان برتر شد. در رشته ترتیل خواهران 
مرضیه پورتیمور از ایــام مقام نخست و زینب 
ضیادوست از خراسان رضوی شایسته تقدیر شد.  
فائزه سادات قریشی نسب از یزد، فرشته صباغیان 
بیدگلی از اصفهان و زهــرا سلطان پور مشیری از 
تهران در رشته حفظ کل مقام های اول تا سوم را به 

خود اختصاص دادند.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

پایان چهاردهمین 
دوره مسابقات قرآنی 
»مدهامتان« در مشهد 

مردان آسمانی 

خبر

هاشم رسائی فر مــراســم 
معارفه استاندار جدید خراسان 
رضوی در تاالر قدس حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شد. در این 
مراسم که با حضور وزیر کشور 
برگزار شد آیت هللا علم الهدی 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسامی، مسئوالن ارشد 
نظامی در شمال شرق کشور، مدیران کل استان، 
مسئوالن شهرستان های استان و جمعی از خانواده  

شهدا و ایثارگران حضور داشتند.

آیت هللا علم الهدی: انتخاب استاندار جدید  ◾
مایه آرامش خاطر بود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشهد با اشاره به انتصاب سردار نظری به عنوان 
استاندار جدید خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
در این استان عموم جریان های ارزشی روی بومی 
بودن استاندار تأکید داشتند و زمانی که انتصاب 
آقای نظری محقق شد، برای ما آرامش خاطر و امید 

به ارمغان آورد.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی با اشاره به استقرار 
دولت جدید اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه 
مسئله مجاهدت های این دولت است که در دو ماه 
اخیر آثار و برکات قابل توجهی برای کشور داشته 
و موجب شده آرامــش و امید مردم افزایش یابد. 
البته دو ماه برای اجرای تمام مسئولیت های الزم 
در مسئله چینش مهره های مدیریتی کشور زمانی 
کافی نیست و بی انصافی است که به این دلیل 
دولت را تخطئه کنیم، چراکه هنوز برخی استانداران 

و مسئوالن اجرایی کشور تعیین نشده اند.
امــام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه شخصیت 
دولـــت در اســتــانــداران آن متبلور اســـت، گفت: 
امیدواریم درخصوص جدی تر شدن فعالیت های 

دولت، هرچه سریع تر استانداران تعیین شوند.
وی با اشـــاره به انتصاب ســـردار نظری به عنوان 
استاندار جدید خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
با روحیه جهادی که از این برادر بزرگوار سراغ دارم، 
مطمئنم وی همان اقدام های ارزشمند و جهادی که 
زمان جنگ تحمیلی انجام داد را ادامه می دهد که 
این موضوع در انتخاب یک استاندار امتیاز ویژه ای 

به حساب می آید.
آیت هللا علم الهدی خطاب به دولــت بیان کرد: 
دولت نسبت به خراسان رضوی باید توجه خاصی 
داشته باشد. برخی خصوصیات این استان ویژگی 
ملی دارد. برای همین الزم است در حل مشکات 
استان به ایــن مــوارد توجه شــود. به عنوان نمونه 
خــراســان رضــوی ساالنه پــذیــرای ۳۰ میلیون زائر 
است. همچنین بخش بزرگی از مرزهای کشور در 
این استان واقع شده و بحران مهاجرت به خراسان 
رضــوی از مسائل عمده ای است که مدیریت آن 

نیازمند نگاه ویژه از سوی دولت خواهد بود.

آیت هللا علم الهدی ابراز امیدواری کرد: موضوعات 
طرح شده از طرف دولــت و استاندار جدید مورد 
توجه قرار گیرد و در انتخاب مدیرکل ها و مسئوالن 

استانی نیز به این موارد دقت شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی با اشــاره به 
اقدام های صورت گرفته توسط استاندار پیشین 
خراسان رضوی عنوان کرد: طی یک سال اخیر از 
آثار و برکات مدیریت آقای معتمدیان در این استان 
بهره های زیادی بردیم. در مدیریت آقای معتمدیان 
آن نکته لطیف این است که وی زمانی مدیریت 
استان را برعهده گرفت که دولت قبل در اواخر عمر 
خود قرار داشت اما روحیه جهادی ایشان موجب 
شد خودش مدیریت مسائل را در اختیار گیرد و 

فعالیت های چشمگیری نیز انجام دهد.

۳ اولویت استاندار جدید  ◾
ــوی در مــراســم  اســتــانــدار جــدیــد خـــراســـان رضــ
معارفه اش به اولویت ها و سیاست های خویش 

برای مدیریت استان اشاره کرد.
یعقوبعلی نظری اظهار کرد: در نگاه ما سه مطلب در 
این استان حائز اهمیت است. نخست اینکه نباید 
اجازه دهیم در هیچ عرصه ای جامعه دچار التهاب 
شود. وقتی دچار التهاب شویم، نمی توانیم خوب 
تصمیم گیری کنیم، بنابراین دقت در دچار نشدن 
به التهاب، یک اقدام پیشگیرانه قوی است. ما نباید 
با موضوعات انفعالی برخورد کنیم. من در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد هم گفتم پیک ششمی نباید 
در کار باشد. ما با کمک دستگاه ها و حضور مردم 

باید مشکات را حل کنیم.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که سرمایه های 
معطل را در هر بخشی فعال کنیم. اگر کارخانه ای 
در یک شهرک صنعتی نیمه فعال یا تعطیل است، 
سرمایه روی زمین است. ما باید در اولویت نخست 
این سرمایه ها را فعال کنیم. برای مدیریت کشاورزی 
نیاز به پول نداریم و در این حوزه با همین بارندگی 
و سطح زیر کشت، باید هدف ارتقای برداشت را در 
دستور کار قرار دهیم . پس محور دوم فعال سازی 
و بــه حــداکــثــر رســانــدن ظرفیت های مــوجــود در 
استان است. استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: 
موضوع سوم بخش ایجادی مربوط به ظرفیت های 
استان یعنی گسترش و توسعه است که نیاز به 
سرمایه گذاری جدید دارد. در استان ظرفیت های 
این اقــدام نیز فراهم اســت. امیدواریم با عنایات 
خداوند و توجه امام رضا)ع( و همچنین حضور مردم 
در صحنه و حرکت های جهادی آنــان، مشکات 
حل شود. باید توجه داشت استاندار به تنهایی 

نمی تواند کاری کند و دستگاه ها باید فعال شوند. 
نظری خاطرنشان کرد: خداوند را شاکرم که همچنان 
زمینه خدمت به مردم را برای بنده در نظام مقدس 
جمهوری اسامی فراهم کرد. از همه مردم عزیز که 
در این مدت من را مورد عنایت قرار دادند، متشکرم. 
از آیت هللا علم الهدی و آیت هللا مروی که بسیار به 
من لطف داشتند و پشتیبان معنوی این جانب 

بودند نیز سپاسگزارم.
وی ادامه داد: ما قرار نیست کار ویژه ای انجام دهیم 
بلکه می خواهیم جمهوریت و اسامیت نظام را پیاده 
کنیم. اگر ما به حضور مردم در هر عرصه ای اعتقاد 
داشته باشیم، مشکات حل می شود. اعتقاد من 

این است که موانع را باید از پیش پای مردم برداشت؛ 
آنگاه مردم خود می دانند باید چه کنند.

ــدار پیشین  ــان مــحــمــدصــادق مــعــتــمــدیــان، اســت
خراسان رضــوی نیز در این مراسم اظهار کــرد: از 
همه حمایت هایی که در ایــن مــدت از مدیریت 
استان شد، تشکر می کنم. حمایت های آیت هللا 
علم الهدی امام جمعه مشهد، با وجود بحران های 
زیــادی که طی یک سال اخیر در حــوزه امنیتی و 
شیوع ویروس کرونا ایجاد شد، بسیار دلگرم کننده 
بـــود. همچنین آیـــت هللا مـــروی تــولــیــت آســتــان 
رضــوی نیز حمایت های مـــادی و معنوی  قــدس 
زیادی از استان داشتند و در مدیریت مبارزه با کرونا 

کمک های زیادی به مدیریت استان ارائه کردند.
استاندار سابق خراسان رضوی تصریح کرد: تاش 
ما حل مشکات مردم استان بود و بابت کوتاهی ها 
و کاستی ها از مردم این استان عذرخواهی می کنم.

وزیر کشور: دشمن همبستگی و وحدت ملت  ◾
ایران را نشانه گرفته است

همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور در سخنانی 
ــان دیگری  گفت: در شرایطی کــه بیش از هــر زم
کشور به وحــدت و انسجام نیاز دارد، با حضور 
رئــیــس جــمــهــوری مــحــبــوب در ســایــه ارشــــادات 
رهبرمعظم انقاب، کشور در وضعیت خوبی به 
سر می برد و امیدواریم به برکت ایام هفته وحدت، 

روزهای خوبی را با هم سپری کنیم.
ــزود: شهید شوشتری، شهید راه وحدت  وی افـ
بود و باید بدانیم دشمن با هدف قرار دادن امثال 
این شهید عزیز، همبستگی و وحدت ما را نشانه 
گرفته است؛ هرچند مردم ما نشان دادند در شرایط 
سخت تر، متحد تر از همیشه در  کنار یکدیگر 
ــاءهللا بتوانیم پــرچــم ایــن نظام  هستند تــا ان شــ
مقدس را به دست صاحب اصلی اش، حضرت 

ولی عصر)عج( برسانیم. 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: تحول امری همیشگی 
است؛ اینکه مدیری از استانداری خراسان جنوبی 
و رضوی به استانی دیگر منتقل می شود، نشان از 

تحول گرایی و توانمندی او دارد.
وزیر کشور گفت: موضوعات اقتصادی و بین المللی 
خاصی در خراسان رضــوی وجــود دارد که باید به 
این ظرفیت های ارزشمند توجه کرد، عدالت باید 
در حــوزه تــوازن منطقه ای صــورت بگیرد نه اینکه 

منطقه ای آباد باشد و منطقه ای دیگر آباد نباشد.

خراسان رضوی استانداری ویژه شود  ◾
حجت االسام جــواد نیک بین، رئیس مجمع 
نمایندگان خراسان رضــوی در مجلس شــورای 
اسامی هم گفت: استاندار خــراســان رضــوی، 
استاندار نیمی از مردم ایران است؛ چراکه ساالنه 
از ۳5 میلیون نفر زائر میزبانی می کند، ازاین رو باید 
اختیارات بیشتری به استاندار خراسان رضوی 

داده شود.

مراسم معارفه استاندار جدید برگزار شد

3 اولویت »نظری« برای خراسان رضوی

خبرخبر
ويژهويژه

سرمایه گذاری 40 میلیاردی در شهرک ماهیان خاویاری سبزوار 
 سبزوار: مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: با هدف 
افزایش تولید ماهیان خاویاری، از محل اعتبارات دولتی 
4۰میلیارد ریال در شهرک مجتمع پرورش ماهیان خاویاری 
این شهرستان سرمایه گذاری شده است. علی اصغر امانیان 
افزود: عملیات ساخت شهرک آبزی پروری و پرورش ماهیان 

خاویاری در سبزوار با حمایت های دولت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در مساحت 6 هکتار با استفاده از آب 
رودخانه کال شور، با ظرفیت اسمی تولید ساالنه 6۰ تن 

گوشت و 1.5 تن خاویار آغاز شده است.
وی اضافه کرد: مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سبزوار 

در قالب سه سایت در ۳۰ کیلومتری شرق این شهرستان 
در حال ساخت است که تاکنون امور زیربنایی این مجتمع 
در دو بخش شبکه برق رسانی و انتقال آب رودخانه انجام 

شده است.
مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با اشاره به وجود 6۳۰منبع 

چاه کشاورزی در شهرستان سبزوار گفت: در حال حاضر 
تنها یک چهارم ایــن چاه ها در زمینه پــرورش ماهیان 
سردابی و گرمابی و خاویاری فعال است که در صورت 
افزایش این مقدار به 5۰ درصد، میزان تولیدات آبزی پروری 

این منطقه به 6 هزار تن در سال افزایش می یابد.

خبر خوب
 

    کشت گیاه »پاپایا«
 برای نخستین بار در خراسان رضوی 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: 
گیاه پاپایا برای نخستین بار در فضای گلخانه ای 

شهرستان جوین خراسان رضوی کشت شد.

علی اکبر قارزی در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
شهرستان جوین با برخورداری از آب و هوای 
گرم، آب مناسب و خاک حاصلخیز با زهکشی 

خوب زمینه مساعد برای کشت محصول پاپایا 
وجود دارد.

وی ادامه داد: کشت محصوالت تازه و نوین 
همچون گیاه پاپایا یا همان خربزه درختی در کنار 
رونق اقتصاد شهرستان و منطقه، انگیزه ای باال در 

کشاورزی ایجاد می کند. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان 

اینکه خربزه درختی یا پاپایا جزو میوه های 
استوایی و با ارزش صادراتی باالست، افزود: این 

گیاه در ۲00 مترمربع و به عنوان کشت الگویی در 
محیط گلخانه ای برای نخستین بار در شهرستان 

جوین کشت شده است.

شهید: محمدطاهر رثایی 
محل تولد: شهرستان مشهد

تاريخ تولد: 1۳4۰/1۰/15
تاريخ شهادت: 1۳6۳/۰۸/۰1

محل شهادت: ميمک
مسئوليت: جانشين محور عمليات

يگان: لشكر 5 نصر
مزار: حرم مطهر امام رضا)ع(

سرور هادیان در کتاب »کــاش ماهم« که 
نــویــســنــده آن تکتم یغمایی اســـت و توسط 
انتشارات زالل اندیشه در ســال ۸4 به چاپ 
ــردار شهید محمدطاهر  رســیــد، از زنــدگــی سـ
)محمدعلی( رثــایــی روایـــت شــده اســت کــه از 
ــود. سختی ها  ــ ــار و زحــمــت ب ــل كـ كــودكــی اهـ
آبدیده اش كرد و وقتی بزرگ شد یكی از آن هایی 
شد كه از فرصت های نــاب زندگی شان خوب 
استفاده می كنند. دوره هــای سخت چریكی را 
گذراند و مربی شد. مربی سخت گیری بود. شور 
و شوق شهادت هیاهویی در دلش به پا كرده 
بود. با آنكه با حضور مربیان در جبهه مخالفت 
می شد امــا در عملیات های متعددی شركت 
كرد. بارها تا پای شهادت رفت تا عاقبت نوبتش 

رسید و شهید شد.
یکی از دوستانش خاطره ای روایت می کند:

در یک روز زمستانی با موتور هندا می رفتم كه 
دیــدم بــرادر رثایی كنار خیابان منتظر ماشین 
ایستاده است. به ایشان گفتم: كجا می روی؟ 
گفت: می خواهم بــروم ساختمان. گفتم: از 
ملک آباد می خواهی بــروی ساختمان چكار؟ 
خــانــه تــان كــه ایـــن طـــرف اســـت، مــقــداری سر 
بــه ســرش گــذاشــتــم، بعد ایــشــان گــفــت: آقــای 
برونسی بــه مــأمــوریــت رفته مــی خــواهــم بــروم 
برف های خانه شان را بیندازم. خوش به حال 
آقــای برونسی، بیا برف های خانه ما را بینداز. 
ایشان را سوار كردم و به طرف ساختمان به راه 
افتادیم. در راه كه می رفتیم به منزل چند نفر 
بسیجی هایی كه خود و پدرانشان جبهه بودند  از 
سر زد و برف های منازل آن ها را نیز انداخت تا به 
منزل شهید برونسی رسیدیم، از همت و اراده 

ایشان واقعاً بدنم به لرزه افتاد.
ــان 1۳6۳ در منطقه میمک به  او در اول آبـ
شهادت رسید و در حرم مطهر امام مهربانی ها 

در خانه ابدیش به آرامش رسید.

برگزاری برنامه های روز ملی بیهقی در سبزوار

گرامیداشت پدر نثر فارسی
به مناسبت اول آبان روز ملی ابوالفضل بیهقی؛ 
پدر نثر فارسی هر ساله مراسم  علمی، مردمی و 
فرهنگی در سبزوار، زادگاه این ادیب و مورخ بزرگ 

برگزار می شود.
امسال به دلیل بیماری کرونا بخش مردمی این 
رویــداد در خیابان ها و بوستان های سطح شهر 

اجرا می شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی گردشگری شــورای 
اسامی شهر سبزوار با قدردانی از همه دوستداران 
این چهره بزرگ فرهنگ و ادب که برای ثبت روز 
ملی بیهقی در تقویم رسمی کشور تاش کردند، 
گفت: اول آبان نگاه اهل فرهنگ و هنر به سبزوار 
زادگاه ابوالفضل بیهقی است. وحید ملوندی نیکو 
با بیان اینکه برنامه های متعددی برای بزرگداشت 
این تاریخ نگار نامی تدارک دیده شده است، گفت: 
بــرای نخستین بار بخش مردمی ایــن رویــداد در 
خیابان ها و بوستان های سطح شهر به مدت پنج 
روز بــرگــزار می شود که بیهقی خوانی و نمایش 
خیابانی »دیــبــای خسروانی« به نویسندگی و 
کارگردانی حسین شمس آبادی از جمله مهم ترین 

آن هاست.
نمایش دیبای خسروانی روایــت ســاده به زبان 
مردمی برای آشنایی با زندگی نامه این مرد بزرگ 
اســت کــه در غالب نمایش خیابانی نگاهی به 
مسائل روز و چهره فرهنگی شهر داشته و سپس 
از زبــان شخصیت بیهقی در جدلی که بین او و 
بوسهل زوزنی صورت می گیرد زندگی ایشان کاماً 

نقل و روایت می شود.

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی :یکی از نکات قابل توجه مسئله مجاهدت های 
این دولت اســت که در دو ماه اخیر آثار و برکات قابل توجهی برای کشور 

داشته و موجب شده آرامش و امید مردم افزایش یابد. 
گزيدهگزيده
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