
   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


