
تیم والیبال نشسته شهرستان مرزی تایباد واقع در 
شرق خراسان رضوی به مرحله نیمه نهایی مسابقات 

لیگ دسته یکم باشگاه های کشور صعود کرد.
دبیر هیئت ورزش جانبازان و معلوالن خراسان رضوی 
به ایرنا گفت: رقابت های والیبال نشسته دسته یکم در 
منطقه 6 کشور به میزبانی تایباد در مشهد برگزار شد. 
این  چــارچــوب  در  تایباد  تیم  ــزود:  ــ اف هــراتــی  محمد 
مسابقات تنها با یک شکست، دومین تیم راه یافته 
رقابت های منطقه ششم والیبال نشسته دسته یکم 

باشگاه های کشور به مرحله نیمه نهایی است.
خراسان  معلوالن  و  جــانــبــازان  ورزش  هیئت  دبیر 
رضوی گفت: نخستین تیم صعود کرده به مرحله 
نیمه نهایی این رقابت ها »شهرداری دامغان« است 
که در ترکیب خود هشت والیبالیست مشهدی را 

به کار گرفته است.
هراتی ادامه داد: نماینده دوم خراسان رضوی در این 
مسابقات »تیم والیبال نشسته کاشمر« بود که برای 
نخستین بار در رقابت های دسته یکم کشور حضور 
یافته است. وی گفت: تیم کاشمر با وجود شایستگی 
عنوان چهارم رقابت ها را در این گروه 6 تیمی کسب 

کرد؛ بنابراین از گردونه مسابقات خارج شد. 

استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید از دو دامپروری:

هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود

در همایش فرماندهان بسیج ادارات در آبفا مشهد:

از تمثال امام راحل، مقام معظم رهبری و شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد

 تیم والیبال نشسته تایباد به مرحله 
نیمه نهایی لیگ  دسته یک راه یافت

صعود از صفر مرزی
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پاداش 33 میلیاردی شرکت گاز 
به مشترکان کم مصرف  
 جزئیاتی تازه  از ضربه سنگین به باندی که 

اوره را درپوشش بنتونیت قاچاق می کرد

فروش کود یارانه ای در بازار آزاد
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10 سالی اســت که در حــوزه صنایع دستی 
فعالیت دارد و در حال حاضر سرگروه صنایع 
دستی در بــازار ارغــوان است؛ بــازاری مجازی 
برای حمایت از هنرمندان که در دوران کرونا 
بیش از پیش فعالیت خویش را ادامه می دهد.

ساکن  ســال ١٣6۵  متولد  مــوســوی،  نــرگــس 
اســت.  دســتــی  صنایع  کــارشــنــاس  مشهد، 
فعالیت  ایــن 10 ســال عمده  در  او می گوید: 
من کار آموزش با میراث فرهنگی، آموزش و 
پرورش و زندان زنان بوده است. این آموزش ها 

شامل چند زیرشاخه صنایع دستی ازجمله 
ــراق دوزی، روبــــان دوزی، گلدوزی،  ــ پــتــه دوزی، ی
ــوده اســت. ــ ب ــرم دوزی و...  ــ ــه دوزی، چــ ــرمــ  ســ
وی که به جز آموزش های مربوط به آموزش و 
پرورش برای بیش از٣٠٠ نفر اشتغال زایی کرده 

درراستای  که  محصوالتی  می افزاید:  اســت، 
اشتغال زایی  موجب  دستی  آمــوزش صنایع 
این خانم ها شده معموالً صنایع دستی روی 
لباس، سجاده و جانماز، کوسن، رومیزی و... 

بوده است...

ساعتی با بانوی کارآفرینی که هنرهای دستی آموزش می دهد

اشتغال زایی 300 نفره با نخ و سوزن

در استان2

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

همزمان با گرامیداشت هفته بسیج و به میزبانی 
بسیج،   همایش  مشهد  فــاضــاب  و  آب  شرکت 
خــدمــت جـــهـــادی و خــالــصــانــه در مــحــل تـــاالر 
همایش های ساختمان ستاد مرکزی شرکت آب 

مشهد برگزار شد. 

 نام گذاری ساختمان ستاد مرکزی آبفا مشهد 
به نام شهید سلیمانی

در این مراسم که با حضور سردار یوسفعلی زاده 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان رضوی، سرهنگ کهنسال فرمانده 
بسیج کارکنان سپاه امام رضا )ع(، حسینی فرمانده 
کارمندان شهید  و  ادارات  بسیج  مقاومت  حــوزه 
عباسپور و نیز معاونت خواهران پایگاه های بسیج، 
ضمن رونمایی از تمثال مبارک امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری وسردارحاج قاسم سلیمانی 
فاضاب  و  آب  شرکت  مرکزی  ستاد  ساختمان 
مشهد به نام شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری 

شد.

 بسیج مظهر همه خوبی هاست
مدیرکل  ــزاده،  ــی عــل یــوســف  حسینعلی  ســــردار 

بنیاد حفظ آثــار و نشر ارزش های دفــاع مقدس 
امام راحل  این مراسم گفت:  خراسان رضوی در 
انقاب  و  نظام  این  بسیجی  اولین  عظیم الشان، 
است و رهبر معظم انقاب نیز فرموده انــد: من 
خاطرنشان  وی  ام.  بسیجی  یــک  ــام  ام همچون 
کرد: بسیج مظهر همه خوبی ها و تمام عظمت 
و کرامتی است که امــروز در کشور داریــم که این 
عظمت و بزرگی به آسانی بدست نیامده و پشتوانه 
مهم آن، ایثار و ازخودگذشتگی، تاش بی وقفه و 
بدون منت و بدون ترس از خیل عظیم و به قصد 
قربت می باشد. سردار یوسفعلی زاده با اشاره به 
موضوع جهاد تبیین که از سوی مقام معظم رهبری 
مورد تأکید قرار گرفته است خاطرنشان کرد: جهاد 
تبیین یک عمل انقابی، ضروری و مهم  در برابر 

تاش جبهه متحد کفر است که تفاوتی با جهاد 
رزمی در برابر دشمن ندارد؛ در حال حاضر جنگ 
نرم دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسامی با 
تکیه بر ابزارهای نوین همچون ماهواره، اینترنت و 
شبکه های فاسد فارسی زبان خارج از کشور دامنه 
تهاجم دشمن است و بر این اساس جهاد تبیین 

امروز یک ضرورت است

 یادمان باشد مدیون شهدا هستیم

نیز  مشهد  فــاضــاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
برای  سامتی  آرزوی  و  بسیج  هفته  تبریک  با 
تمامی خدمت گزاران به نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران یاد شهدای دفاع مقدس ، مدافعان 
حرم و همه آن هایی که جانشان را نثارامنیت و 

آبادانی این خاک و کشور کردند را گرامیداشت 
امام خمینی  و درخصوص نصب تمثال مبارک 
ــردار حــاج قاسم  و سـ رهــبــری  مــقــام معظم  )ره( 
مرکزی  ســتــاد  ساختمان  ورودی  در  سلیمانی 
یاد شهدا  و فاضاب مشهد گفت:  شرکت آب 
مفتخریم  و  ماست  افتخارهمه  مایه  همیشه 
ایــن شرکت  مــرکــزی  امـــروز ساختمان ستاد  کــه 
به نــام مبارک ســردار دل هــا، شهید حــاج قاسم 
سلیمانی مزین گردید. اینکه درکنار تمثال امام 
و رهبری از تصویر شهید سلیمانی رونمایی شد 
برای این است که ابتدای ورود به محل کارمان 
به یاد داشته باشیم امنیتی که امروز داریم و با 
آسودگی روی صندلی هایمان می نشینیم مدیون 
چه کسانی هستیم.ما و همکارانمان باید پا جای 
پای همین شهدا بگذاریم شهدایی همچون حاج 
قاسم سلیمانی که بزرگترین افتخارشان بسیجی 
بودنشان بود و خدمت بی منت به مــردم. باید 
تاش کنیم تا بسیجی شویم و به فرموده مقام 

معظم رهبری بسیجی بمانیم. 
مهندس حسین اسماعیلیان بیان کرد: شاخصه 
اصلی یک بسیجی کار کردن برای خداست زمانی 
جنگ بود و وقت دفاع از کشور، اکنون حضورمان 

رفع  و  مـــردم  بــه  رســانــی  در عرصه خدمت  باید 
که  باشد  وار  بسیجی  آن هــا حضوری  مشکات 
دررسیدن به این هدف پایگاه های بسیج ادارات ما 

نقش پررنگی می توانند داشته باشند.

 خدمت به مردم محور ماست

حسینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات و 
کارمندان شهید عباسپور نیز در سخنانی هفته 
بسیج  کـــرد:در  بیان  و  گفت  تبریک  را  بسیج 
کارمندانی  تربیت  و  برخودسازی  عاوه  ادارات 
به  انــقــاب، محور مــا خدمت رســانــی  در طــراز 
مردم است که در همین راستا حتی ما اردوهای 
نیز  را  به حاشیه شهر  رسانی  جهادی خدمت 

برگزار کردیم.
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سورنا ستاری:

 باید محیطی برای 
رشد فارابی ها و ابن سیناهای 
امروز فراهم کرد
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   اعزام هیئت 
تجاری از 
خراسان شمالی 
به سه کشور 
همسایه   
سعید پورآبادی، 
رئیس اتاق بازرگانی، 
کشاورزی، 
صنایع و معادن 
خراسان شمالی 
گفت: براساس 
برنامه ریزی های 
صورت گرفته قرار 
است سه هیئت 
تجاری تا پایان سال 
به عراق، دبی و عمان 
اعزام شوند.

ذره بین این بانوی کارآفرین که درحال 
حاضر با توجه به شرایط شیوع 
ــود در بـــازار فــروش،  کــرونــا و رک
تمرکز اصــلــی اش را بــر تولید 
نــمــونــه کـــار بــــرای حــضــور در 
نمایشگاه های خارج از کشور 
قرار داده، بیان می کند: درحــال حاضر عالوه بر 
ــرای نمایشگاه خــارج از  تولید نمونه کارهایی ب
کشور تولیدات صنایع دستی فاخر و سفارشی و 
همچنین تابلوهای زینتی تلفیقی در داخل ایران 

را هم در برنامه هایم قرار داده ام.
 موسوی درخصوص صـــادرات تولیدات هنری 
تصریح می کند: چند نمونه کار را به کشورهایی 
ــارات و دیــگــر کــشــورهــای حاشیه  ــ از جمله امـ
خلیج فارس، هلند و کانادا فرستاده ام تا پس از 
تأیید، آن ها را به طور بسته های کامل تر اجرا کنم.

واسطه های صادرات  ◾
او تأکید می کند: متأسفانه باوجود بضاعت های 
هنرمندان صنایع دستی شهرمان مشکالتی بر 
سر راه صــادرات وجــود دارد؛ بــرای مثال با توجه 
ــادرات بــه طورمستقیم  بــه تحریم ها امــکــان صـ
برای ما وجود نــدارد و باید ازطریق واسطه اقدام 
ــه بــرخــی از ایـــن واســطــه هــا که  کـــرد و اعــتــمــاد ب
به طور شخصی کار را انجام می دهند و بازار را در 
دست گرفته اند، سخت است. درواقــع مشکل 
اصلی اعتماد به واسطه ها و نحوه قیمت گذاری 
محصوالت است. نمونه کارهایی که کشورهای 
دیگر خواستار آن هستند محصوالتی مانند 
جعبه جواهرات با تکنیک های خاصی است؛ 
هرچند نمونه محصوالت تولید شده اما متأسفانه 
با توجه به برخی مشکالت هنوز نتوانسته ام آن ها 

را صادر کنم.

ایــن بانوی هنرمند خاطرنشان می کند: عمده 
محصوالتم در دیجی کاال تهران و فروشگاه های 
مشهد سفارش دارنــد و در بقیه شهرها نیز به 

صورت سفارش شخصی است.

مشکالت فروش ◾
نرگس موسوی دربــاره مشکالت فروش توضیح 
مــی دهــد: متأسفانه مشکالتی بـــرای فــروش 
محصوالت وجــود دارد که مــی تــوان به مــواردی 
چون نمایشگاه های حضوری اشــاره کرد، زیرا با 

شیوع بیماری کرونا لغو شــدن نمایشگاه های 
حضوری مشکالت زیادی برای فروش محصوالت 
هنرمندان به وجود آورد. کاالهای ما محصوالتی 
هستند که مشتریان باید آن ها را از نزدیک دیده و 
لمس کنند و برای آن ها توضیح داده شود. هرچند 
در فــروش مجازی شاید فــروش خــوب باشد اما 
اعتمادسازی کــار سختی اســت. به اعتقاد من 
نمایشگاه های داخلی و خارجی بهترین راه فروش 

صنایع دستی است.
ــعــدادی از   وی بــیــان مــی کــنــد: درحـــال حــاضــر ت

نمایشگاه های بین المللی برگزار می شوند ولی 
آن قــدر هزینه رفــت وآمــد و گرفتن غرفه و مکان 
استقرار باالست که برای تولیدکنندگان صرفه 
اقتصادی ندارد. به طورمثال هزینه نمایشگاهی 
که پیش از کرونا ۱۰ میلیون تومان بوده اکنون به 

۴۰یا ۵۰ میلیون رسیده است.
ــاره افــزایــش قیمت مــواداولــیــه در  ــ مــوســوی درب
رشته های مختلف نیز اظهار می کند: اگرچه در 
رشته های مختلف صنایع دستی افزایش قیمت 
مواد اولیه متفاوت است ولی در کار ما که عمده 
آن پارچه و نخ است در این دو سال با توجه به 
تحریم ها افزایش دو برابری و یا بیشتر داشته 
اســت. به طور مثال پارچه نیم متری از ٢٠ هزار 
تومان به ۵٠ هــزار تومان رسیده و ایــن در حالی 
است که این مواد اولیه تولیدات داخلی هستند. 
اما برخی از مــوارد دیگر مانند رنگرزی افزایش 
بیشتری داشته، زیرا برخی رنگ ها از خارج وارد و 
سبب می شود تولیدکننده با نرخ جدید و گران تری 
این ملزومات را تهیه کند و قیمت محصول تمام 
شده نیز افزایش می یابد. در چرم و صنایع مرتبط 
با آن نیز همین مشکل وجود دارد، متأسفانه در 
هر لحظه با افزایش قیمت چرم مواجه ایم، به طور 
مثال قیمت هر پا چرم معمولی از ۱۰ هزار تومان به 

باالی ٢٠ هزار تومان رسیده است.

سخن پایانی  ◾
این بانوی کارآفرین تأکید می کند: به هرحال 
بــحــث صــنــایــع دســتــی در هــر کــشــوری دارای 
جایگاه ویــژه ای است و نمی توان به آن بی اعتنا 
بــود؛ اگــر حمایت های الزم دولتی از ایــن حوزه 
صورت بگیرد می تواند نقش مؤثری در تقویت 
کــارگــاه هــای کوچک و افــزایــش تــعــداد شاغالن 

داشته باشد.

ساعتیبابانویکارآفرینیکههنرهایدستیآموزشمیدهد

 اشتغال زایی 300 نفره
با نخ و سوزن

خبرخبر
ويژهويژه

بسیج تشکیالت انقالب اسالمی است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تشکیالت 
انقالب اسالمی بسیج اســت که توسط امــام جامعه 

راهبری و هدف گذاری می شود.
به گزارش قدس آنالین، سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا 
سلیمانی در حاشیه رزمایش اقتدار بسیجیان در مشهد 
افزود: برنامه های بسیج متنوع است ولی در حال حاضر 

اولویت ایــن مجموعه مقابله با کرونا و کمک به حل 
مسائل اصلی کشور است.

وی ادامه داد: رسالت بسیج در گام دوم انقالب، تحقق 
بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب مبنی بر تحقق دولت 
اسالمی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسالمی است. این 
تشکیالت مردم پایه باید در عرصه هایی نقش آفرینی 

کند که آن عرصه ها بستر تحقق گام دوم است.
ــردار سلیمانی بــا بــیــان اینکه ایــجــاد مسکن بــرای  سـ
نیازمندان حاشیه شهرها، محرومان و روستاییان از 
جمله اقــدامــات بسیج اســت، افـــزود: در هفته بسیج 
ساخت ۴۰ هــزار مسکن را آغــاز کــردیــم، همچنین در 
مسائل فرهنگی و ارزشی هم صاحب رسالت هستیم 

تا آثــار مانای فرهنگی در زمینه فیلم های سینمایی و 
بازی های رایانه ای تولید کنیم، در بحث علم و فناوری 
هم پشتیبانی از تبدیل شدن ایده ها و خالقیت ها به 
محصوالت نافع و در زنجیره تولید از دیگر برنامه هاست 
و در همه این اقدامات آن هایی که مبتنی بر بیانیه گام 

دوم است اولویت دارند.

کارآفرینی
    سرور هادیان  10 سالی است که در حوزه 

صنایع دستی فعالیت دارد و در حال حاضر 
سرگروه صنایع دستی در بازار ارغوان است؛ 

بازاری مجازی برای حمایت از هنرمندان که در 
دوران کرونا بیش از پیش فعالیت خویش را ادامه 

می دهد.
نرگس موسوی، متولد سال 1٣۶۵ ساکن مشهد، 

کارشناس صنایع دستی است.
او می گوید: در این 10 سال عمده فعالیت من کار 

آموزش با میراث فرهنگی، آموزش و پرورش 

و زندان زنان بوده است. این آموزش ها شامل 
چند زیرشاخه صنایع دستی ازجمله پته دوزی، 
یراق دوزی، روبان دوزی، گلدوزی، سرمه دوزی، 

چرم دوزی و... بوده است.
وی که به جز آموزش های مربوط به آموزش و 

پرورش برای بیش از٣00 نفر اشتغال زایی کرده 
است، می افزاید: محصوالتی که درراستای 

آموزش صنایع دستی موجب اشتغال زایی این 
خانم ها شده معموالً صنایع دستی روی لباس، 

سجاده و جانماز، کوسن، رومیزی و... بوده است.

 استثمار کارگران 
با قرارداد موقت 

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: 
قـــرارداد موقت مناسب مشاغل موقت مانند 
پروژه های سدسازی، راه سازی و ساختمانی بوده 
و برای کار در کارخانه هایی با چندین سال سابقه 
فعالیت مناسب نیست؛ تنظیم قرارداد موقت 
ــم در حقیقت استثمار و  ــرای یــک شغل دائ ب

سوءاستفاده از کارگر به حساب می آید.
سیدحسین رســولــی در گــفــت وگــو بــا ایسنا 
در خصوص وضعیت معیشت و اشتغال کارگران 
در استان اظهار کــرد: به دلیل اینکه کارگران با 
قراردادهای موقت به کار گرفته می شوند، زمانی 
که کارفرما عذر آن ها را می خواهد و شغل خود را 
از دست می دهند، به امید اینکه دوباره بتوانند 
کار خود را به دست آورند از اعالم اخراج توسط 
کارفرما ســر بــاز می زنند. بــه همین دلیل آمــار 
دقیقی از تعداد کارگران بیکار شده در دوره کرونا 

در دسترس نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی عنوان 
کرد: متأسفانه سازمان و یا نهادی وجود ندارد 
که سعی در پر کردن خأل بیکاری کارگران داشته 
باشد و تسهیالت قابل توجهی برای حمایت از 

قشر کارگر در نظر گرفته نشده است. 
بیمه بیکاری به برخی کارگران تعلق می گیرد، اما 
اغلب کارگران به دلیل اینکه با عقد قراردادهای 
موقت به کار گرفته می شوند و موقتاً و ناپیوسته 
سر کار می روند زیر پوشش بیمه بیکاری سازمان 
تأمین اجتماعی قرار نمی گیرند. از این گذشته 
دولت و سازمان تأمین اجتماعی توان پرداخت 

این مبلغ به تمام کارگران را ندارد.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
65
60

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ط
/1
40
80
94

نصب 
آنتن 
مرکزی

صدیقی 
09151824007

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
78
75

قالیشویی و مبل شویی بزرگ

0915  123  6889، 0902  123  6889
38766276 ، 38792729 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی،با دستگاههای تمام اتوماتیک، متخصص در شستشوی
با مواد نانو        فرشهای دست باف و ماشینی نفیس، رفوگری

100 % تضمینی

شعبه 1: بین دالوران 47 و 49 شعبه 2: نبش سرافرازان 8
همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.
مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

برق و آیفون
ساختمان

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

لکه گیری چای، قهوه، آب انار، 
جوهر، قطره آهن و ...

رضوی

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

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



هر اتوبوس 
چقدر برای 

شهرداری آب 
می خورد؟

به گزارش باشگاه 
 خبرنگاران

 ایمان فرهمندی 
رئیس کمیسیون 

عمران، حمل و نقل 
و ترافیک شورای 

اسالمی مشهد 
گفت: قیمت هر 

اتوبوس افزایش 
یافته و در حال 

حاضر شرکت های 
خودروساز 

مبلغ 4میلیارد و 
۵۰۰میلیون تومان 

را اعالم کرده اند.

خبرخبر
خوبخوب

عقیل رحمانی  در حالی که با 
رصد و ردزنی شبانه روزی و دقیق 
کارشناسان اداره کل اطالعات 
خراسان رضوی پرده از اقدام های 
شبکه  سازمان یافته سودجویانی 
که محصوالت شیمیایی دولتی 
را در پوشش کــود بنتونیت دار قاچاق می کردند 
برداشته شد، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
رضــوی از دستگیری یکی از سرشاخه های این 
پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن دیگر متهمان 

پرونده خبر داد.

سوله صنعتی یا دنیای تقلب ◾
چندی پیش و در پی رصد تحرکات مشکوک در 
حوالی ورزشگاه ثامن مشهد توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات خراسان رضوی 
نمایان شد که یک انبار در حوالی شهرک صنعتی 
که هیچ نوع تولیدی ندارد محل ترددهای خودروهای 

سنگین به صورت مخفیانه است.
از همین رو با چتر اطالعاتی گسترده و چندروزی، 
تمامی رفت و آمدها به محل تحت کنترل سربازان 
گمنان امام زمان)عج( قرار گرفت، سلسله اقدام های 
صورت گرفته بر وقوع تخلفی سازمان یافته در انبار 
بی نام و نشان مهر تأیید زد. در حالی که بررسی ها از 
وجود محموله عظیم کود شیمیایی در انبار مذکور 
حکایت داشــت، از رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان بینالود خواسته شد تیمی 
از کارشناسان زبده خود را به محل اعزام کند تا با 

سربازان گمنام امام زمان)عج( همراه شوند.
در حالی که مهدی مقدسی، رئیس اداره صمت 
شهرستان لحظاتی بعد همراه با تیم کارشناسی این 
اداره در محل حاضر شد، مأموران وارد انبار شدند 
و تمامی زوایای اقدام سودجویانه که کشف آن در 

نوع خود و در کشور بی تردید یکی از عظیم ترین 
پرونده های کشف کود شیمیایی قاچاق محسوب 

می شد لو رفت.

انتقال کودها به کیسه های خارجی ◾
آنچه مشخص بود انبار بی هویت که آثــار ورود و 
خروج مکرر خودرو های سنگین دیده می شد، مملو 
از کودهای شیمیایی یارانه ای بــود. در قسمتی از 

انبار بزرگ کیسه های خالی زیادی روی هم تلنبار 
شده بود و در جایی دیگر کیسه هایی وجود داشت 
که داخــل آن هــا پر شده بود از کود های شیمیایی 
امــا با ایــن تفاوت که روی کیسه ها با زبــان روسی 
نوشته هایی درج شده بود. چندین دستگاه دوخت 
موجود در محل و کودهای ریخته شده کف انبار 

حکایت از فعالیت شبانه روزی و گسترده داشت.
کمی جلوتر و در وسط انبار کیسه های بزرگی کنار 

هم قرار گرفته بود که هر 10 یا 20 کیسه 40کیلویی 
را داخل آن ها قرار می دادند و قالبی که روی آن ها 
دوخته شده بود نشان از انتقال آن ها به روی تریلی 
با لیفتراک داشت. اما نکته مهم موضوع این بود که 
روی برخی از کیسه ها عنوان »بنتونیت« )نوعی کود 
شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی( چاپ شده 
بود که این فرضیه را هم پیش پای مأموران قرار داد 
که به احتمال زیاد آن ها کود های یارانه ای را پس از 
انتقال به محل تحت پوشش این نام از کشور خارج 
می کنند. در ادامه موجودی انبار مذکور در چهار 
روز که کارشناسان اداره صمت طرقبه شاندیز به 
صورت شبانه روزی بر ماجرا نظارت می کردند توسط  

تریلی از محل خارج شد.  11

کشف 4هزار کیسه خالی و حاشیه های ماجرا ◾
در حاشیه کشف ایــن محموله عظیم، مدیر کل 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی که برای بررسی 
ماجرا در محل حاضر شده بود به خبرنگار ما گفت: 
ــرادی به  متأسفانه از ظاهر کار مشخص است اف
صورت سازمان یافته کودهای شیمیایی یارانه ای 

را از مسیر قانونی خارج و به محل منتقل کرده اند.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: کشف حدود 
4هزار کیسه خالی کود یارانه ای در محل و همچنین 
وجــود کیسه های پر شــده تحت عنوان بنتونیت 
گویای واقعیت تلخی است که متخلفان محموله 
ارزشمند کودهای شیمیایی مکشوفه را با نــام و 

عنوان دیگری به فروش می رسانده اند.
وی افــزود: همچنین یکی از عوامل ایــن اقــدام در 
مراحل اولیه دستگیر و با توجه به عمق اقدام های 
صــورت گرفته مسلماً افــراد دیگری هم در این کار 

دخیل بوده اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان 
کرد: از همین رو به رئیس اداره تعزیرات حکومتی 

شهرستان طرقبه شاندیز دستور داده شد هر چه 
سریع تر دیگر همدستان فــرد بــازداشــت شــده را 

شناسایی کنند.

سود 11 برابری  ◾
در حال بررسی دقیق ماجرا هستیم که چطور این 
حجم عظیم از کودهای شیمیایی از چرخه توزیع 
خارج شده و از طرفی هر تن کود یارانه ای وقتی وارد 
بازار آزاد شود تا 11 برابر قیمت آن افزایش می یابد 
که یکی از دالیــل اصلی اقــدام هــای صــورت گرفته 
سودجویی مالی است. این موضوع که محموله ها 
از کشور خارج و یا در بازار آزاد فروخته می شده هم 

در حال پیگیری است.

نکته ◾
کشف دو محموله در یک ماه اخیر، یکی روغن 
خوراکی با هویت عرق نعنا و کود های شیمیایی 
در پوشش بنتونیت این هشدار را به مسئوالن و 
متولیان نظارتی می دهد که همان گونه که مسیر 
ورود کــاال به کشور را به دقــت کنترل می کنند، 
باید مسیرهای خروج کاال از استان ها به سمت 
گمرکات و نوار مرزی هم مورد رصد دقیق تر قرار 
گیرد. از سوی دیگر نکته مهم ماجرا این است که 
در هر دو محموله که بوی قاچاق کاالهای اساسی 
و مهم از کشور به مشام می رسد، متخلفان روغن 
خوراکی را جای مایعی دیگر و کود شیمیایی که 
شاید صادرات آن ممنوع باشد را جای کودی دیگر 
که از نظر ظاهری با هم شباهت دارند جا زده بودند. 
ــاد هنگام عبور محموله ها از زیر  به احتمال زی
دستگاه های ایکس ری تفکیک آن ها از آب، روغن 
و... به راحتی امکان پذیر نباشد. پس می طلبد که 
برای جلوگیری از خروج کاال به این شیوه و فرضیه 

مطرح شده تدبیری صورت بگیرد.

 جزئیاتی تازه از ضربه سنگین به باندی که 
اوره را درپوشش بنتونیت قاچاق می کرد

 فروش کود یارانه ای 
در بازار آزاد

در شهر3
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پاداش 33 میلیاردی شرکت گاز به مشترکان کم مصرف  
مدیر مالی شرکت گــاز خــراســان رضــوی گفت: در یک 
ســال گذشته گازبهای 2میلیون و 100 هــزار مشترک 
خوش مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی خراسان 
رضوی به مبلغ ۳۳0 میلیارد ریال مشمول معافیت شده 

است.
عارف نعیمی نیا، مدیر مالی شرکت گاز خراسان رضوی 

به باشگاه خبرنگاران گفت: گازبها و تمامی هزینه های 
مرتبط با آن شامل مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض 
گازرسانی مشترکان کم مصرف با الگوی تعیین شده در 
سکونتگاه های دائمی شهری و روستایی و همچنین 
سکونتگاه های عشایری از ابتدای دی ماه پارسال رایگان 
اســت و ایــن پــاداشــی اســت بـــرای خــانــواده هــایــی کــه در 

مدیریت مصرف مشارکت می کنند. او افـــزود: الگوی 
مشترکان کم مصرف در تمامی شهر های خراسان رضوی 
از نیمه فروردین تا نیمه آبان هر سال 4۵ مترمکعب در ماه 
و در فصل سرد سال یعنی از نیمه آبان ماه تا نیمه فروردین 

سال بعد 200 مترمکعب در ماه است.
مطابق آخرین اعالم شرکت ملی گاز ایران، مشترکانی که 

مصرف گاز آن ها باالتر از سقف پلکان باشد و در جدول 
تعرفه وارد پله چهارم و بعد از آن شوند هم مشمول جریمه 

خواهند شد.
نعیمی نیا بیان کرد: شهروندان می توانند با استفاده از 
سامانه تلفنی 1۵۹4 عالوه بر اطالع از صورتحساب گاز 

مصرفی خود، نسبت به پرداخت آنی آن نیز اقدام کنند.

خط قرمز
   پلمب پاتوق معتادان در فردوس 

در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، دو واحد 
مسکونی در فردوس که به پاتوق معتادان مبدل 
شده بود به دلیل بی توجهی های مالک آنان به 

تذکرات پلیس، پلمب شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان فردوس به صدا و سیما 
گفت: مأموران انتظامی اخباری دریافت کردند که 
دو واحد مسکونی در مرکز شهر فردوس به پاتوق 
توزیع و مصرف مواد مخدر تبدیل و موجب سلب 
آسایش اهالی شده است که موضوع پیگیری شد. 

سرهنگ فوالدی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی 
مقام قضایی محل های مورد نظر را بازرسی کردند 

که در پی آن ۶ معتاد متجاهر دستگیر و ۱۰۰ گرم 
انواع موادمخدر از متهمان کشف شد.

مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی این دو 

پاتوق مواد مخدر را پلمب کردند و متهمان دستگیر 
شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شدند. سرهنگ فوالدی ادامه داد: نیروی 

انتظامی با تمام توان در راستای تأمین نظم، امنیت 
و آرامش شهروندان تالش خواهد کرد.

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
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40
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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 
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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09154188220

با لهجه عراقی و سوری برای 
بازار، هتل، سفر و ...

آموزش عربی-انگلیسی

آموزشگاه سنجش

ج
/9
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05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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15

به یک
 کو بیده گیر کباب 

و کار گر ساده
 نیاز مندیم

09103027476
کباب سید
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پر
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آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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58
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34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ط
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59
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
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40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

مفقود شده
فاکتور بلوک س��یلندر به 
 14000507934 ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره  ب��ه  و 
 1 0 F S B 4 3 4 7 4 3 5 7
مفق��ود ش��ده و از درج��ه 
میباش��د. س��اقط  اعتب��ار 
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

متفرقه

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جالل ذوالفقاری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4085
 به نشانی: بلوار شفا 52 امالک شفا

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: 09151258891
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

81
03



   برگزاری 
حضوری 
جشنواره تئاتر 
خراسان رضوی  
کریم جشنی رئیس 
انجمن هنر های 
نمایشی خراسان 
رضوی گفت: سی 
و یکمین جشنواره 
تئاتر خراسان 
رضوی از هشتم تا 
دوازدهم آذرماه به 
صورت حضوری و 
در پنج شهرستان 
قوچان، نیشابور، 
سبزوار، تربت 
حیدریه و مشهد 
برگزار می شود.

در  حاشيه

راه های 
 روستایی 
 صالح آباد،
 آباد می شود 

 صاحبی: 
رئیس اداره راهداری 
وحمل ونقل جاده ای 
شهرستان صالح آباد 
گفت: به زودی شاهد 
آغاز تحول و نهضت 
آسفالت در 9 محور 
روستایی در صالح آباد 
خواهیم بود. 
عبدالظاهر ناصری به 
خبرنگار ما اظهارکرد: 
با  اختصاص اعتبار 
الزم  به میزان 28 
میلیارد و400 میلیون 
تومان عملیات اجرایی 
دراسرع وقت بابرنامه 
زمان بندی شده مدون 
با نظارت اداره راهداری 
وحمل ونقل جاده ای 
صالح آباد آغازخواهد 
شد. 
افزون بر آن محورها، 
محورهای شهوه به 
گالرچه وکاربزکهندل 
به استای ودرخت توت 
نیز درحال آماده سازی 
و برآورد اولیه وتنظیم 
دعوت نامه های شرکت 
درمناقصه است. 
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افقی ◾
 1. کــاریــز – بــه روزرســانــی اینترنتی – از 
مباحث گسترده ریاضیاتی که پس از 
تابع می آید 2. قند سفید – یقه آهــاری 
ــاغــی –  – از خـــواب افـــزارهـــا 3. مــایــع دب
سبزی پرخاصیت خورشتی – پایتخت 
سیمی شکل – عالمت مفعول بی واسطه 
4. پسوند آغشتگی – مجلس بزرگداشت 
– پایین 5. عصر و روزگــار – صــوت نــدا - 
مقررات 6. شایعه – قیمت و بها – قاتل 
جنگل 7. بــرگــه خــریــد کـــاال – کمانگیر 
باستانی - نصفه 8. پشته خاک – پسران 
– درخت بهشتی – آب زنجانی 9. فرمان 
ــاه  توقف – دوتــایــی - آرایــشــگــاه 10. زادگ
حضرت ابــراهــیــم)ع( – نوعی خورشت 
تهیه شده از گوشت و لپه و... – قلب قرآن 
11. شهر ستارخان و باقرخان – نفی عرب 
– مــداد طراحی 12. سرمایه جــاودانــی – 
مجرم – گله گوسفند 13. صــوت نفرت 
 – سالن قطار – حیوان چهارپا – صوت ندا 

 14. از افسران ارتشی – دیوار بلند - ترسیم
15. تدارک دیدن – چوب خمیر صاف کن – 

همسر و فرزند داشتن

عمودی ◾
ــوارضــبــط صــدا  ــراز – خــورشــیــد – ن ــ   1. ت
ــاب داده ــ  2. مــغــمــوم – شیمی کــربــن – ت
ــه ای از  ــ ــاخـ ــ ــرد – شـ ــ  3. لــحــظــه – خــ
شمشیربازی – حــرف پــیــروزی 4. نشان 
تایید – بخش گردنده موتورالکتریکی - 
صوت شگفتی 5. نسل – صفحه اینترنت 
– رئیس جمهور اسبق آمریکا که تئوری 
جنگ ستارگان را ارائه کرد 6. نت چهارم 
– مرفق – اکسید فلزات 7. محافظ – کرانه 
– حیوانی از خانواده میمون 8. مروارید 
درشــت – روادیـــد – گــوی گــرد شیشه ای 
– نپذیرفتن 9. گیاه آپارتمانی با برگ های 
شمشیری – قول و قــرار – مرغان خانگی 
10. کره خاکی – جاده هموار شن ریزی شده 
- یازده 11. حیران – مخترع تلفن – الماس 

گونه خالص این عنصر است 12. چندین 
ملت -شاعر و بزرگ ترین قطعه سرای ایرانی 
که بخش اعظم زندگانی وی در روستای 
فرومد واقع در خراسان از حوالی سبزوار 
سپری شد - زمــان 13. بخیل – درشتی 
ــی لــبــاس - یـــازده  ــ  و نــاصــافــی - الیـــه درون
14. کــوتــاهــی  کــردن در کـــاری – کهنسال 
- دایما 15. چیره شونده – عوض کننده 

هوا - ترسناک
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مــعــاون علمی و فــنــاوری رئیس 
ــفـــت: در نشست  جــمــهــور گـ
تخصصی مبنا که عصر دیــروز 
بــا مــوضــوع »تبیین تأثیر تدابیر و سیاست 
های راهبردی رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیشرفت علم و فــنــاوری« برگزار شــد، گفت: 
رهبر معظم انقالب از سال های گذشته برای 
فناوری در حوزه های مختلف اهمیت ویژه ای 

قائل بودند.
دکتر سورنا ستاری در این نشست مجازی که 
به همت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت 
هللا خامنه ای)مدظله العالی( در مشهد برگزار 
شــد، گفت: در تأثیر و تدابیر حضرت آقــا در 
موضوع فناوری همین بس که سال ها پیش 
ایشان دستور دادند و نقشه جامع علمی کشور 
تصویب شد. ایشان زمانی متوجه این موارد 
بودند که اشاره به آن خیانت محسوب می شد. 
فرزند منصور ستاری افزود: باید بدانید 
ایشان در چه زمانی از 

حوزه های نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و سلول 
های بنیادی بازدید کردند و چه موقع ایشان از آن 
ها حمایت می کردند. ایشان حتی در بحبوحه 
جنگ از پدرم در توسعه صنعت هوایی حمایت 
می کردند. ستاری با اشاره به رابطه علم و تمدن 
نوین اسالمی به بیان سبقه تاریخی کشور و 
دانشمندانی چون ابن سینا، خوارزمی، ابن هیثم 
و... اشاره کرد و گفت: آن ها تاریخ علم را برای ما 
مسلمانان ایجاد کردند، اکنون چه چیزی کم 
داریم که نمی توانیم به آن افتخارات دست پیدا 

کنیم، ما همان ملت هستیم.
وی ادامـــه داد، وقتی فرهنگی کامالً وابسته 
داریــد و به ریشه های خود افتخار نمی کنید، 
خودباختگی ایجاد می شود و کم کم توسعه پیدا 
می کند. باید محیطی برای رشد فارابی ها و ابن 
سیناهای امروز فراهم کرد و باید همه سعی کنند 
تا در این جهت حرکت کنیم؛ چرا که مشکالت 
کشور همه با عقل و دانشی که منتج به فناوری 

شود، قابل حل است.

منطقه کوهستانی، سرسبز و 
ــی »كــریــمــو-مــصــعــبــی«  ــالق ــی ی
سرایان، در حدفاصل دو روستای 
مصعبی و کــریــمــو از تـــوابـــع بــخــش مــرکــزی 
شهرستان سرایان، در 160 کیلومتری غرب مرکز 
خراسان جنوبی قرار دارد که به دلیل آب وهوای 
مطلوب و چشم اندازهای طبیعی زیبا، یکی از 

مناطق نمونه گردشگری این استان است.
منطقه كریمو-مصعبی در مــیــان کــوه هــای 
درهم فرورفته واقع شده و كشتزارهای سرسبز 
و خرم، نهرهای جاری، دامنه های پر گل و مناظر 
زیبای طبیعی در ایــن منطقه خودنمایی می 
کند. آبشار سبزرود، سد شهید پارسا، تفرجگاه 
تخت كمیلی و صدها منظره زیبای دیگر ازجمله 
جاذبه های طبیعی این منطقه نمونه گردشگری 

به شمار می آید.
مرقد امــامــزاده سلطان کریم شــاه در روستای 
کریمو در فاصله 25 کیلومتری شهر سرایان و 
20 کیلومتری شهر کاخک قرار دارد. نام روستای 

کریمو که در ابتدا کریمان بوده و بعدها به لهجه 
محلی کریمو نامیده شده، از نام این امامزاده 
گرفته شده است. 34 رشته قنات کوچک و بزرگ 
به همراه دره نای و آبادی هایی که در این روستا 
وجود دارد، چشم اندازهای طبیعی بسیاری را در 

منطقه به وجود آورده است.
امامزاده سلطان مصیب نیز در روستای مصعبی 
واقع شده است. برگزاری آیین ها و مراسم مذهبی 
مختلف در طول سال از دیگر جاذبه های منطقه 

نمونه گردشگری کریمو-مصعبی است.
ــای گــردشــگــری همچون  ــازارهـ ــه بـ نــزدیــکــی ب
شهرستان های فردوس و سرایان، برخورداری 
از موقعیت مناسب اقلیمی در مقایسه با 
ــرداشــتــن فضاهای  محیط های اطــــراف، درب
طبیعی جــذاب، داشتن چشم اندازهای زیبا 
مانند کوه ها و باغ ها و مزارع، وجود دو امامزاده 
در ایــن منطقه و... از مهم ترین قابلیت های 

منطقه نــمــونــه گــردشــگــری کریمو-
مصعبی است.

 سورنا ستاری: باید محیطی برای 
رشد فارابی ها و ابن سیناهای امروز فراهم کرد

 »كریمو-مصعبی« 
عروس کویر خراسان جنوبی

 طلبی
عــــــــــضــــــــــو 

ــامــه و  ــرن کــمــیــســیــون ب
بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: کشتار 

دام مولد سبب ایجاد بحران در حوزه گوشت قرمز 
در سال های آینده خواهد شد که یکی از دالیل 
اصلی این کشتار ناتوانی دامدار در تأمین نهاده 

دامی با قیمت باالست.
احسان ارکانی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: در بررسی های انجام شده، دامــداران علت 
اصلی این موضوع  را  قیمت باالی نهاده های دامی 
به نسبت ســال هــای گذشته اعــالم کردند؛ زیرا 
در سال های گذشته نهاده های دامی با قیمت 
 دولتی به دست دامدار می رسید اما از سال 1399
کم مسئولیتی دستگاه های متولی این موضوع 
نظیر جهاد کشاورزی سبب شد دامــداران ناچار 

بــاشــنــد 
ــای  ــاده هـ ــ ــهـ ــ نـ
دامی خود را با قیمت باال 
از بازار آزاد تأمین کنند که این قیمت ها برای یک 
ــدار معمولی به منظور پـــرورش دام و تولید  دامـ
گوشت توجیه اقتصادی نداشت، از این رو آن ها 
مجبور بودند برای جلوگیری از ضرر بیشتر دام 
های خود، به ویژه دام های مولد را به فروش رسانده 
و یا کشتار کنند و به شغل دیگری مشغول شوند.

نماینده نیشابور در مجلس شـــورای اسالمی 
افــــزود: ایـــن در حــالــی اســـت کــه ســـال گذشته 
ــهــاده هـــای دامــی  ــه ن ارز4هـــزارو200تـــومـــانـــی ب
اختصاص داده شد، ولی افراد زیادی به اسم وارد 
کننده این ارز را گرفتند، اما یا آن را در بازار آزاد با 
قیمت های باال به فروش رساندند و اساساً نهاده 
ای وارد نکردند و یا هم اگر نهاده ای وارد کردند با 
توجه به تفاوت قیمتی باال ،  آن ها را در بازار آزاد با 

قیمت باال عرضه کردند.

تلنگرتلنگر

ناکامی تخصیص 
ارز۴۲۰۰ تومانی 

برای واردات 
نهاده های دامی
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مزار: بهشت نبی سرخس
ــان: شــهــیــد »مــحــمــدرضــا  ــادی ــروره س
درویــــش زاده« در شهرسرخس متولد شد. 
پــس از گــذرانــدن دوران کــودکــی تــا ســال دوم 
هنرستان تحصیل کرد وسپس به استخدام 
ژانـــدارمـــری درآمـــد .عــالقــه زیـــادی بــه ورزش 
داشــت دوســتــانــش را در امــر ورزش تشویق 
می کرد. در کارهایش جــدی بــود. اومــدتــی  را 
در سبزوار به سر برد ودر تاریخ 62/9/1 در 
منطقه عملیاتی غــرب بــه علت درگــیــری با 
مــزدوران ضد انقالب به فیض شهادت نایل 

آمد.روحش شاد.

 حمله سایبری منافقین 
به سایت آیت هللا علم الهدی 
مدیر پایگاه اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی گفت: این پایگاه روز چهارشنبه 
مــورد حمله سایبری قــرار گرفته و از دسترس 

خارج شده است.
علی رنجبران با بیان این مطلب در گفت و گو با 
ایرنا افزود: عناصر سایبری منافقین که بارها در 
سایت و صفحات اطالع رسانی نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضــوی و امــام جمعه مشهد به وی 
اهانت و او را تهدید کرده بودند، در آخرین فعالیت 
مغرضانه خود به طور همزمان پایگاه اطالع رسانی 
آیت هللا علم الهدی و برخی سایت های داخلی را 

مورد حمله قرار دادند.
وی ادامه داد:  این حمله سایبری به سایت اطالع 
رسانی آیت هللا علم الهدی با نمایش شعارهایی 
از سوی گروهک جنایتکار منافقین همراه بود 
که با اقدام به موقع تیم فنی رسانه امام جمعه 
مشهد شعارهای نمایش داده شده حذف شد 
و تالش برای رفع مشکل و بازگرداندن سایت به 

حالت عادی ادامه دارد.

 وقف در سربیشه 
برای ساخت زائرسرا

خیر سربیشه ای 400 میلیون ریال برای ساخت 
زائرسرا وقف کرد.

به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه گفت: 
واقف خیراندیش آقای محمد مودی 400 میلیون 
ریال برای ساخت یک باب زائر سرا در آستانه 
مبارکه بی بی زینب خــاتــون )س( به نیابت از 

خودشان وقف کرد.
حسن عطایی افزود: از این پس خیران می توانند 
عالوه بر امالک، وجوه نقدی را هم به نیت وقف 
اهدا کنند. این موقوفه ششمین وقف جدید در 

سال جاری است.

 استاندار خراسان رضوی 
در حاشیه بازدید از دو دامپروری:

 هیچ واحد تولیدی 
نباید تعطیل شود

استاندار خراسان رضــوی گفت: دستگاه ها و 
اتحادیه های مختلف نباید اجــازه دهند هیچ 

واحد تولیدی مرتبط با آن ها تعطیل شود.
بــه گـــزارش اداره کــل روابـــط عمومی استانداری 
خراسان رضوی، نظری در حاشیه بازدید از دو واحد 
دامپروری و نشست با اتحادیه دامداران و مدیران 
حوزه دام، یکی از راهبردهای اصلی مدیریت استان 
در حــوزه کــشــاورزی و دامــی را افــزایــش بهره وری 
دانست و اظهار کرد: در کنار افزایش ظرفیت، باید 
بخش خصوصی را به صورت مرحله به مرحله از 

قید و بند اداری آزاد کنیم.
وی افــزود: رویکرد استانی ما مبتنی بر رویکرد 
کـــشـــوری در حــــوزه مــشــکــالت اقــتــصــادی بر 
ــن اســت کــه گــره هــا بــا تکیه بــر تـــوان مردمی   ای
قــابــل بــاز شـــدن اســـت .وظــیــفــه دســتــگــاه هــای 
حاکمیتی در حوزه های مختلف از جمله تولیدی 
و دامی این است مانع زدایی کرده و مسیر را در 
ادامه تسهیل کنند. استاندار خراسان رضوی با 
بیان اینکه هدف مشترک دستگاه های حاکمیتی 
و بخش های تولیدی، خدمت رسانی به مردم 
اســت، افــزود: باید ضمن تسهیل و حمایت از 
بخش های تولیدی به سال های آتی هم توجه 
شود تا برای نسل های بعد مشکلی از نظر منابع 

طبیعی ایجاد نشود.
ــه گــفــت: ضــریــب بــهــره وری در  نــظــری در ادامــ
حوزه های کشاورزی و دامــی باید افزایش یابد 
ــداران بــرای رسیدن به این مهم به دنبال  و دامـ

راهکارهای نو باشند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( در خراسان جنوبی از ایجاد 

اشتغال مستقیم بــرای بیش از 
21 هــزار و 840 نفر در استان 

خبر داد. به گــزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان ، موسوی 
گفت: طرح های اشتغال 
اجتماع محور از سال 
97 در ســطــح اســتــان 
آغاز شده که تا پارسال 
7 هـــــزار و 280طـــــرح 
ــغــال زا بـــه ثبت  اشــت

رسیده است.
او افــزود: این طرح ها با 
ــذاری افـــزون   ــ ســرمــایــه گ
بـــر 80 مــیــلــیــارد تــومــان 

انجام شده و برای بیش از 
21هزار و 840 نفر به صورت 

مستقیم اشتغال ایجاد کرده 
است. 2 هزار و 600 طرح و برنامه 

اشتغال زا برای امسال پیش بینی 
شــده کــه از ایــن تــعــداد 670 طــرح با 

ارزش ریالی 23 میلیارد و 500 میلیون 
تومان در حال انجام است.

 ستاد اجرایی فرمان امام 
تنور کار و تالش را گرم کرد

دانش آموزان سمپاد خراسان رضوی 
در چهاردهمین المپیاد جهانی 
نجوم و اخترفیزیک موفق به 
کسب یک مدال نقره و یک 

مدال برنز شدند. 
به گزارش روابط عمومی 
آمـــــــــــوزش و پـــــــرورش 
خــــــراســــــان رضـــــــوی، 
ــد اســمــاعــیــل  »ســهــن
زاده« و »سید محمد 
ــوی«  ــوســ ــ ــدی م ــهــ ــ م
دانش آموزان سمپاد 
اســـــتـــــان خــــراســــان 
رضوی موفق به کسب 
مــــــدال هـــــای نـــقـــره و 
ــز چــهــاردهــمــیــن  ــ ــرن ــ ب
المپیاد جهانی نجوم و 

اخترفیزیک شدند.
ــانـــی  ــهـ رقــــــابــــــت هــــــای جـ
چهاردهمین المپیاد نجوم و 
اخترفیزیک 23 لغایت 28آبان 
مــاه بــا شــرکــت 48 تیم از سراسر 
 جــهــان بـــه مــیــزبــانــی کــشــور کلمبیا 

برگزار شد.  

درخشش دانش آموزان سمپاد 
استان در المپیاد جهانی 

ــای بــاســتــان شــنــاســی  ــاوش هـ ســومــیــن فــصــل از کـ
محوطۀ ویرانشهر خراسان شمالی که به باور 

اغلب تاریخ نگاران و باستان شناسان 
خاستگاه پادشاهان اشکانی بوده 

ــه ســرپــرســتــی مــشــتــرک میثم  ب
لباف خانیکی و روکــو رانته در 

قــالــب تــفــاهــم نــامــه همکاری 
پژوهشگاه  مابین  مشترک 
میراث فرهنگی و گردشگری 
ــوور انــجــام گــرفــت. ــ ــوزه ل و مــ
ــه گــــــزارش روابــط عــمــومــی  بـ
میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
و گــــــردشــــــگــــــری، مــیــثــم 
لــبــاف خــانــیــکــی ســرپــرســت 

ایرانی هیئت باستان شناسی 
ــر گــفــت:  بـــا اعـــــالم ایــــن خــب

ــای  ــاوش هـ ســومــیــن فــصــل کـ
بــاســتــان شــنــاســی در محوطه 

ــع در 10کیلومتری  ویرانشهر واق
شمال شهرستان فاروج، که با مجوز 

پژوهشگاه صــورت گرفت بــه حصول نتایج 
مهمی درباره معماری دوره اشکانی و ساسانی در 

منطقه شمال خراسان منجر شد.
او با بیان اینکه بقایای معماری نشان 
می دهد محوطه ویرانشهردر 
میان حصاری 

ــوده و عــرصــه ای به وسعت  مربع شکل محصور ب
14 هکتار را پوشش مـــی داده اســت، تصریح 

کرد: حصار پیرامونی این سکونتگاه به 
برج های متوالی تجهیز می یافت و 

یک ارگ یا حاکم نشین در گوشه 
شمال غربی آن قـــرار داشــت. 

لــبــاف خــانــیــکــی بـــا اشـــــاره به 
اینکه بخشی از کــاوش هــای 
فصل جــاری با هدف تکمیل 
اطــالعــات ســال گــذشــتــه، به 
کشف قسمت های بیشتری 
ــاد شــده  ــادمــانــی یـ از بــنــای ی
ــزود: همچنین  ــ انجامید، اف
کاوش هایی که در محل دروازه 
غربی این سکونتگاه صورت 
گرفت، نشان داد در اطراف این 

دروازه دو برج با پالن مستطیل 
شــکــل قــــرار داشـــتـــه و فــضــای 

داخلی هر برج مشتمل بر تاالری 
به طول 9/5 و عرض4 متر بوده است.

ــزود: ساختار دروازه و سازه های الحاقی   او اف
در طول حداقل سه دوره معماری دچار تغییراتی 

ــه شــواهــد مکشوفه،  ــا تــوجــه ب ــه ب  شـــده ک
از اوایل دوره اشکانی تا اواسط دوره 

ساسانی به طول انجامیده 
است.

کاوش مشترک ایران و فرانسه در خاستگاه پادشاهان اشکانی

شناسی باستان
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