
ــدگــان مصالح  ــروشــن ــیــس اتــحــادیــه صــنــف ف رئ
ساختمانی مشهد گفت: با وجود رسیدن سیمان 
به کف قیمتی خود، هیچ کمبودی در دسترسی به 
انواع آن در بازار وجود ندارد اما با رونق ساخت و 
سازها و افزایش مصرف، امکان کمبود و افزایش 
نیست. انتظار  از  دور  ــازار  بـ در  کــاال  ایــن  قیمت 
افـــزود:  ایــرنــا  بــا  گفت وگو  در  سلطانی  غالمرضا 
برای  گذشته  هفته  که  کیسه سیمان  هر  قیمت 
مصرف کننده ۴۷۰هــزار ریال بود اکنون به ۳۵۰ تا 
۳۷۰ هزار ریال رسیده که قیمت آن در بورس کاال 

نیز ۲۵۰ هزار ریال است.وی بیان 
کرد: هم اینک ساخت و سازها 
نمی توان  و  اســت  کــم  بـــازار  در 
میزان سیمان موجودی در بازار و 

نرخ آن را مالک قرار داد...

روایت کار آفرینی بانوی جوانی که برای 2هزار بانوی نیشابوری شغل ایجاد کرده است

»وزارت کار« یک نفره!
سقوط آزاد 

 قیمت سیمان 
در بازار مشهد

2
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مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد
 آغاز ساخت ۶۶۱ واحد مسکونی 

برای مددجویان

 تعقیب عوامل ساخت 
ویدئو تبلیغاتی در آزمایشگاه

واکسیناسیون  شهروندان فقط برای 
مجاز به تردد شبانه هستند  

 کمتر شدن تماس با سامانه ۱۹۱ 
با کاهش ابتال به کرونا در مشهد 
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جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: 
متأسفانه برخی رانندگان ناوگان برون شهری و 
جــاده ای بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خود مسافر 
سوار می کنند و مقررات فاصله اجتماعی را زیر پا 

می گذارند که این اقدام با توجه به شیوع ویروس 
در مسیر  الزم  کنترل های  و  است  تخلف  کرونا 

توسط پلیس راهور و راه انجام می شود.
ایرنا  با  گفت وگو  در  قانعی نژاد  محمد  سرهنگ 

انجام  دلیل  به  مسافربری  پایانه های  در  افـــزود: 
کنترل ها، رانندگان مجبور به رعایت طرح تعداد 
مسافران به میزان ۵۰ درصد ظرفیت هستند اما 
در مسیر و در داخل شهر، برخی رانندگان تمام 

افــزود:  ظرفیت خود را مسافر ســوار می کنند.وی 
است  ــال  ری اضافه ۳۰۰هـــزار  مسافر  هر  جریمه 
به  رانــنــده متخلف  بــر جریمه، دفترچه  عــالوه  و 

کمیسیون ماده ۱۱ راهداری ارجاع می شود.

پلیس راه با متخلفان از شیوه نامه های مقابله با کرونا برخورد می کند 

اتوبوس های برون شهری 50درصد ظرفیت خود، مسافر سوار کنند

فرماندار شهرستان درگز از اجرایی شدن افزون 
بر ۸۰ درصد مصوبات سفر استاندار خراسان 
رضوی به این شهرستان خبر داد و گفت: پس 
از سفر استاندار به شهرستان درگز، بسیاری 
از پروژه های راکد و به خواب رفته شهرستان احیا شد از 
جمله توسعه تبادالت تجاری در مرز لطف آباد که در حال 

حاضر به باالی ۹۰ الی ۱۰۰ دستگاه در روز رسیده  است.
سفر  در  کــرد:  عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  فراهی  علی 
استاندار خراسان رضوی به شهرستان درگز که ۹ دی سال 
گذشته انجام شد، ۳۲ مصوبه برای توسعه و آبادانی این 
پروژه ها  این  شهرستان تصویب شد که باالی ۸۰ درصد 
اجرایی شده و بسیاری از آن هــا نیز ۱۰۰ درصــد به اتمام 

رسیده  است.
فراهی اظهار کرد: نصب دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان 
ریــال اعتبار که در  با ۳۳ میلیارد  امــام خمینی)ره( درگــز 
شرایط فعلی یکی از نیازهای اصلی بیمارستان بود، انجام 
به حمل  نیاز  این دستگاه،  با نصب  و خوشبختانه  شد 

اکسیژن از مشهد برطرف شد.
گمرک  در  بارگیری  و  ترانشیپمنت  توسعه  ادامــه  در  وی 
لطف آباد را از دیگر پروژه ها برشمرد و افزود: تبادالت تجاری 
در مرز لطف آباد پیش از این ۲۰ دستگاه در روز بود که در 
حال حاضر به بــاالی ۹۰ الی ۱۰۰ دستگاه در روز رسیده  

است.
از  را  ترکمنستان  کــشــور  ــه  ب ــار  بـ ریــلــی  انــتــقــال  ــراهــی  ف
تــاجــران و  اقــدام هــای انجام شــده برشمرد و گفت:  دیگر 
صادرکنندگان از این پس می توانند برای صادر کردن کاالی 

خود از امکانات ریلی استفاده کنند.  
وی همچنین ادامه داد: پیشتر در گمرک لطف آباد برای 
ترکمنستان  کشور  و  داشتیم  مشکل  واگــن  جابه جایی 
سخت گیری های  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  نیز 
تا  را  کاالها  که  بــود  موبیل الزم  تــرک  و  داشــت  خاصی 
گمرک بکشد که با دستور استاندار به اداره کل راه آهن 
استان این مشکل حل و امکان انتقال کاال از طریق ریل 

فراهم شده  است.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
موجب نجات و ادامه زندگی ۶ بیمار نیازمند به عضو شد.

مغزی محمدناصر  اهداکننده مرگ  ابراهیم خالقی گفت:  دکتر 
ساالری ۵۹ ساله که از بیمارستان امدادی شهید کامیاب به واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده 
بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان 

منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پیوندی  اعــضــای  فــراهــم آوری  واحــد  مسئول 
خاطرنشان کرد: کلیه های زنده یاد محمدناصر ساالری در بیمارستان منتصریه 
به آقای ۵۶ ساله و خانم ۴۹ ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج 

می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
وی گفت: کبد مرحوم در بیمارستان منتصریه به خانم ۱۷ ساله ساکن مشهد 
پیوند شد. خالقی اظهار کرد: قرنیه های زنده یاد نیز برای پیوند به بانک چشم 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 
کرد: قسمتی از پوست مرحوم محمدناصر ساالری به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: با 
توجه به برنامه ریزی هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شده برنامه 
تعاونی های نوع جدید را در دستور کار قرار دادیم که در همین 
پنج  و  دانش بنیان  تعاونی  چهار  امسال  ابتدای  از  خصوص 

تعاونی توسعه عمران فعال شده است.
برنامه ها  مهم ترین  به  اشــاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  پناه  حمیدرضا 
برای توسعه بخش تعاون در استان اظهار کرد: در شرکت های تعاونی  
تعاونی  پنج  و  دانش بنیان  تعاونی  امسال چهار  ابتدای  از  نوع جدید 
توسعه عمران در استان فعال شدند و تالش می کنیم تعاونی های فراگیر 
بیشتری را در استان تشکیل دهیم. ما به دنبال منحل کردن شرکت های 
تعاونی نیستیم بلکه تالش می کنیم آن هایی که راکد هستند را فعال 
کنیم و با اقدام های صورت گرفته سال گذشته هیچ تعاونی که غیرفعال 

شده باشد را نداشته ایم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون 
حدود ۷۰۴ میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه ها و مشاغل آسیب دیده از کرونا 
در استان پرداخت شده است، تصریح کرد: افرادی که به خاطر شیوع ویروس 

کرونا از کار برکنار شدند مشمول بیمه بیکاری قرار گرفتند.

فرماندار درگز خبر داد

افزایش مبادالت تجاری در مرز لطف آباد 
 اهدای عضو به ۶ بیمار 
زندگی دوباره بخشید

فعال شدن ۹ تعاونی دانش بنیان و 
توسعه عمران در خراسان رضوی
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 ب��ه اطالع کلیه اعضای محترم میرس��اند تاریخ 
برگ��زاری مجمع عمومی عادی س��الیانه انجمن 
صنفی کارفرمائی ش��رکتهای حم��ل و نقل بین 
المللی خراسان رضوی به شرح زیر تغییر یافت.

زمان برگزاری ساعت 10 صبح
 روز یکشنبه 1400/7/25 

ضمن��ا" درمحل برگزاری و دس��تورات جلس��ه  
هیچ تغییری به وجود نیامده است.

 هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

آگهی اصالحیه برگزاری مجمع 
عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی 
کارفرمائی شرکتهای حمل و نقل بین 

المللی خراسان رضوی  به شماره 
ثبت 2060094090100 و شناسه ملی 

14003345565
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 از کلیه س��هامداران ش��رکت رسام سه بعدی 
درنیکا)سهامی خاص( به شماره ثبت 73748 
و شناسه ملی 14009448208 دعوت میگردد تا 
در جلسه مجمع فوق العاده مورخ 1400/07/08 
س��اعت 10 به نشانی؛ مش��هد، بزرگراه هاشمی 
رفس��نجانی، امیری��ه، امیری��ه31، آراس��ته 1، 
مجتم��ع ماه��ان بلوک1واحد 18، حض��ور به هم 

رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع ف��وق الع��اده: افزایش 

سرمایه.
 هیئت مدیره

 دعوت مجمع فوق العاده 
شرکت رسام سه بعدی درنیکا

)سهامی خاص(
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شهروندان 
فقط برای 
واکسیناسیون 
مجاز به تردد 
شبانه هستند  
رئیس پلیس راهور 
مشهد گفت: 
محدودیت تردد 
شبانه همچنان در 
مشهد اجرا می شود 
و فقط افرادی که 
برای واکسن مراجعه 
می کنند، از این 
موضوع مستثنا 
هستند. مشخصات 
این افراد در سامانه 
مراکز بهداشت درج 
می شود و اسامی افراد 
از جریمه خود به 
خود حذف می شود.

ــرور هــادیــان او را بــه  س
عــنــوان کــارآفــریــن بــرای بانوان 
روســـتـــایـــی مــی شــنــاســنــد. او 
بــی ادعــاســت امــا تاکنون بــرای 
بیش از 2هزار بانوی روستایی 
نیشابوری اشتغال ایجاد کرده 
است. اصالتش به خطه شمال و علی آباد کتول 
بــرمــی گــردد کــه پــس از ازدواج ســاکــن نیشابور 

می شود.

از خطه شمال تا نیشابور ◾
»لــیــا بــرگــی« متولد 57 و دیپلم اســـت. او در 
شــروع گفت وگو می گوید: 10 سال است که در 
نیشابور بدون هیچ چشمداشتی برای شناسایی 
توانمندی های زنان بی سرپرست و بدسرپرست 
و یا خانواده های معلوالن می روم و در واقع رابطی 
بین آن هــا، مسئوالن و خیران هستم. فقط به 
دلیل حس خــوب ایــن کــار را انجام می دهم. دو 
فرزند دارم و بهترین حامی و همراه من همسرم 

است.

ایجاد صندوق برای توانمندسازی ◾
او مـــی افـــزایـــد: چــهــار ســـال پــیــش وارد بحث 
صندوق های خرد در روستاها شدم چون زنان 
روستا با وجــود داشتن توانمندی های بسیار، 
اعــتــمــاد بــه نــفــس  بــاالیــی نــداشــتــنــد. از ایـــن رو 
صندوقی به نــام تأمین مالی خــرد در روستاها 
که زیرمجموعه ای از بهزیستی و کمک بانک 
کشاورزی است، برپا کردیم و مسئولیت این کار 

بر عهده من گذاشته شد.
او درباره این صندوق می گوید: بانوان روستایی را 
دور هم جمع کردم. اکنون بیش از سه سال است 
ــر اســت. در حــال حاضر  که ایــن صندوق ها دای

زنان روستایی در حدود 20 گروه در روستاهای 
مختلف نیشابور عضو شده اند که امسال حدود 
4 میلیارد تومان بانک کشاورزی به آن ها وام اعطا 

کرده است. 
وی خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: ایــن تسهیات بین 

گروه ها تقسیم می شود و وام اعطا شده به زنان 
روستایی پس از یک سال، همان مبلغ به بانک 
بــرگــردانــده مــی شــود کــه از طــریــق همین وام هــا 
ــادی تاکنون انجام شــده و  اشتغال های خــرد زی
فرمانداری شهر هم در جریان همه امور هست. 

بیش از 700 نفر در این صندوق ها عضو هستند. 
این بانوی کارآفرین دربــاره مبلغ وام اعطایی به 
بانوان روستایی توضیح می دهد: در سال اول 
ابــتــدا 2 میلیون و 500 هـــزار تــومــان، ســال دوم 
3میلیون و 500 هزار تومان و امسال مبلغ این وام 

به 5 میلیون تومان رسیده است. 
وی با اشــاره به اینکه در دوران کرونا بسیاری از 
مردان روستا بیکار شدند، می افزاید: با توجه به 
تورم و رکود اقتصادی در دوران کرونا روی بحث 
ــان روســتــا بیشتر تمرکز شد.  توانمندسازی زن
از ایــن رو با توجه به آنکه زنــان روستایی دارای 
سابقه قالی بافی و بافندگی هستند با استاد 
نقشه خوانی قالی در روستا هماهنگ کردیم تا 
نقشه خوانی را به آن ها بیاموزد و خوشبختانه 
حدود 300 خانم وارد کار قالیبافی دو و سه رنگ 
تبریز شدند زیــرا به بافت قالی های پرنقشه با 
رنگ های زیاد عاقه نداشتند که خوشبختانه در 
حال حاضر توانستیم 30 دار از فوالد و 30 دار از 

قبل را برای این نوع بافت هماهنگ کنیم. 

قالیبافی فانتزی به سفارش آلمان  ◾
این بانوی نیک اندیش خاطرنشان می کند: ابتدا 
مشکل تهیه دار داشتیم زیرا دارهــای کارگاهی 
بسیار بزرگ است و از طرفی من به دنبال ایجاد 
اشتغالی برای بانوان روستایی بودم تا بتوانند در 
یک اتاق منزل و در کنار خانواده کار کنند از این 
رو توانستیم دارها را با ابعاد کوچک تر تهیه کنیم 
و همچنین بــا شرکتی در تبریز کــه سفارشات 
فــرش هــای فــانــتــزی را بـــرای کــشــور آلــمــان قبول 

می کرد، مرتبط شدیم.
وی در ادامه می گوید: بافت این فرش ها در ابعاد 
مختلف معموالً بین 75 روز تا 4 الی 6 ماه به طول 
می انجامد و دستمزد بافنده ها حدود 6 میلیون 

تومان است.
ــاره توانمندسازی بانوان روستایی تأکید  او درب
مــی کــنــد: خوشبختانه بــا هماهنگی های الزم 
توانستیم تعداد زیادی از بانوان را در زمینه های 
خیاطی و آرایشگری آمــوزش دهیم که در این 
راستا از مربیان فنی و حرفه ای کمک گرفتیم و آن 

مربیان را به روستا بردیم.
او می افزاید: در کنار آموزش ها و توانمندسازی 
بــانــوان روســتــایــی، بـــرگـــزاری کــاس هــای زبـــان، 
ریــاضــی، فــوتــبــال، ژیمناستیک و... هــم بــرای 
بچه های روســتــا در اولــویــت هــای کاریمان قــرار 
گرفت و به این موضوع نیز در حاشیه کارهایمان 

پرداختیم.
وی در پاسخ به ایــن پرسش که توانمندسازی 
بانوان روستا در چه زمینه  دیگری شکل گرفت، 
اظهار مـــی دارد: بانوان در زمینه های مختلفی 
ــان، رشته بری،  ــره، دوغ، پخت ن مانند تولید ک
رب خانگی، خرید و تولید و فروش آلو، زعفران، 
گلیم بافی، لیف بافی، تابلو فــرش، خیاطی و... 

حضور دارند.
وی تأکید می کند: بــرای مثال لیف بافی را برای 
خانواده هایی که معلول دارنــد به صورت جدی 
پیگیری کرده ایم و به نتایج خوبی هم در راستای 
توانمندسازی آن ها و ایجاد انگیزه و اعتماد به 

نفس بدست آورده ایم. 
این بانوی نیک اندیش تصریح می کند: پیش 
از شروع کرونا برگزاری جشنواره های مختلفی 
مانند جشنواره های سبزه عید، یلدا، غــذا و 
میوه آرایی، سفره آرایی و... را با کمک و همکاری 
خیران و صاحبان تاالرهای مختلف در برنامه 
داشتیم تا فرصتی برای دیده شدن توانمندی 
آن ها و زمینه فروش بیشتر کارهای آن ها فراهم 

شود. 

روایت کار آفرینی بانوی جوانی که برای 2هزار بانوی نیشابوری شغل ایجاد کرده است

»وزارت کار« یک نفره!

خبرخبر
تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان ایران خودرو خراسان تکذیب شد

مدیرعامل تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو 
خراسان گفت: این تعاونی هر گونه تأخیر در پرداخت 

یا عدم پرداخت حقوق این عزیزان را تکذیب می کند.
سیدحسین پروانه  حسینی در گفت وگو با فارس اظهار 
کــرد: ایــن شرکت از ابــتــدای ســال جــاری تمامی حق و 

حقوقات این عزیزان را طبق تبصره 5 مــاده 5 قــرارداد 
منعقد شــده با همه رانندگان پرداخت کــرده اســت و 
این تعاونی هر گونه تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت 

حقوق این عزیزان را تکذیب می کند.
در سال های اخیر با حمایت های شرکت ایــران خودرو 

خراسان سعی بر این شده است که حقوق این عزیزان 
حتی در برخی موارد زودتر از زمان تعیین شده در قرارداد 
به حساب هایشان واریــز شود و به یاری خدا این روند 

ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه حقوق رانندگان محترم تا پایان تیر سال 

جاری در نیمه اول شهریور ماه به حساب این عزیزان 
واریز شده است، تصریح کرد: این عمل نشانگر انجام 
تعهدات تعاونی در قبال رانندگان خود حتی زودتر از 
زمان تعیین شده )پرداخت در پایان ماه دوم پس از تأیید( 

در متن قرارداد است.

هشدار
   وضعیت بحرانی کرونا در سبزوار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با بستری 
شدن ۵۰ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ طی شبانه  روز 

گذشته در بیمارستان واسعی سبزوار وضعیت این 
شهرستان از نظر شیوع کرونا همچنان فوق حاد 

و بحرانی است. دکتر علیرضا مسلم در گفت وگو با 
ایرنا افزود: روز گذشته ۵۰ بیمار جدید مبتال به کرونا 

در بیمارستان واسعی این شهر بستری شدند که 
بیشترین تعداد بیماران بستری شده طی دو هفته 
گذشته بوده است. وی ادامه داد: هم اکنون عالوه بر 

بیماران مبتال به کرونا که در مرحله درمان سرپایی 
قرار دارند ۱۵۲بیمار کرونایی دیگر در بیمارستان 

واسعی شهرستان سبزوار بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: شیب 

نزولی بیماران کرونایی بستری شده در سبزوار نسبت 

به سایر شهرستان های استان روند کاهشی کمتری 
داشته است. وی افزود: رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی از سوی اصناف و شهروندان به میزان بسیار 
کاهش یافته که این عادی انگاری زنگ خطری برای 

افزایش بیماری محسوب می شود.

۱۰ســال اســت که در نیشــابور بدون هیچ چشمداشــتی برای شناســایی 
توانمندی های زنان بی سرپرست و بدسرپرست و یا خانواده های معلوالن می روم 
و در واقع رابطی بین آن ها، مسئوالن و خیران هستم. فقط به دلیل حس خوب این 

کار را انجام می دهم. دو فرزند دارم و بهترین حامی و همراه من همسرم است.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

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

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

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

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

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
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
52
66

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
53
97

خرید و فروش
خانه و ویال

607

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

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
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالی شویی



آغاز ساخت 
۶۶۱ واحد 

مسکونی برای 
مددجویان

مجید الهی راد، 
مدیرکل کمیته امداد 

خراسان شمالی 
به ایسنا گفت: هم 
اکنون ۶۶۱ واحد 
مسکونی از محل 
تفاهم نامه های 

منعقد شده با 
دستگاه ها برای 

مددجویان روستایی 
در حال ساخت 

است. در این زمینه 
با بنیاد مستضعفان، 

سپاه پاسداران و... 
تفاهم نامه ساخت 

تنظیم شده است.

خبرخبر

عقیل رحمانی درحــالــی 
ــژه  ســرپــرســت دادســـــــرای ویـ
فضای مجازی مشهد اعالم کرد 
برخورد با عوامل تهیه و انتشار و 
سفارش دهنده ویدئو تبلیغاتی 
بــا مضمون و محتوای خالف 
عفت و اخــالق عمومی در دستور کار دادستانی 
مرکز استان خراسان رضــوی قــرار دارد که محل 
ساخت کلیپ که یک آزمایشگاه پاتولوژی بود 
پلمب و بــرای سفارش دهنده آن نیز قــرار قانونی 

صادر شده است.
مدتی می شود برخی رفتار های مشکوک در فضای 
مجازی در حال شکل گرفتن است و از هر طرف به 
آن ماجرا نگاه می کنی به هیچ عنوان با شیوه زندگی، 
عرف، شرع و قانون کشور و مردم ما همخوانی ندارد. 
منظور ما از رفتارها، افـــرادی هستند که بیشتر 
در اینستاگرام اقــدام به انتشار قطعه فیلم های 
دوربین مخفی و یا تبلیغاتی می کنند. تا اینجای 
کار مشکلی وجــود نــدارد اما زمانی خط قرمزها، 
حریم های اعتقادی و پرده حیا دریــده می شود و 
به نوعی افراد دست به قبح شکنی و ترویج فساد و 
فحشا می زنند که رفتار زننده دخترها و پسرها در 

کلیپ ها به تصویر کشیده می شود. 
شاید تمامی این اقدام ها سازمان یافته نباشد، 
اما نمی توان تولید این گونه محتوا را که از نوجوان 
تا میانسال را مخاطب قرار می دهد بدون هدف 
تصور کرد. این توضیحات برای آن بود که بگوییم 
این بار یک گروه دیگر در پوشش تبلیغ برای یک 
آزمایشگاه پاتولوژی شناخته شــده در مشهد، 
اعتقادات مذهبی و حتی عرفی مردم شهر و هر 

بیننده ای را بازیچه قرار داده است.
آنچه در این قطعه فیلم به تصویر کشیده شده 
ــنــده  ضــد دیـــن و  بــرپــایــه آهــنــگ هــای یــک خــوان

ارزش های اخالقی رقم می خورد که در قسمتی از 
آزمایشگاه مذکور تهیه شده و سعی کرده اند در 
این تبلیغ به بهانه اعزام تیم انجام تست کرونا در 
خانه شهروندان، به گونه ای رفتار کنند که عفت زن 
مسلمان و حتی غیرت مرد ایرانی زیر سؤال برود. 

همان طور که گفته شــده ایــن کلیپ در پوشش 
تبلیغات یک آزمایشگاه پاتولوژی رقم خــورده و 
بیش از سه دقیقه تماماً به مخاطب سبک زندگی 
غربی و پیروی از یک خواننده ضد دین و اخالق را 

القا می کند.

هنجارشکنیبیپاسخنمیماند ◾
از همین رو فــرزاد بهشتی توندری، سرپرست 
ــقــالب مرکز  نــاحــیــه 7 دادســـــرای عــمــومــی و ان
خراسان رضوی )ویژه فضای مجازی( در گفت وگو 
با خبرنگار روزنــامــه قــدس و در تشریح ماجرا 
اعــالم کــرد: بــرخــورد بــا عــوامــل تهیه، انتشار و 
ســفــارش دهــنــده ویــدئــو تبلیغاتی بــا مضمون 
و مــحــتــوای خــالف عفت و اخـــالق عمومی در 
دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد و از 
نخستین لحظه بارگذاری این فیلم جنجالی با 

دستور دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
این ناحیه دادسرا به موضوع ورود نموده است.

ــژه فــضــای مــجــازی  ــ ســرپــرســت دادســــــرای وی
همچنین بیان کرد: شهروندان، عموم مردم و 
خانواده های انقالبی اطمینان داشته باشند 
هرگونه هنجارشکنی بدون پاسخ قانونی باقی 

نمی ماند.
سرپرست ناحیه 7 دادسرای عمومی و انقالب 
مرکز خراسان رضوی بیان کرد: هر گونه اقدامی 
کــه مــوجــب جــریــحــه دار شــدن عفت و اخــالق 
عمومی گــردد عبور از خط قرمزهای دادســرای 
مــرکــز اســتــان مــحــســوب مـــی گـــردد و بــرخــورد 
مقتضی با عامالن آن در هر سطحی که باشند 

صورت خواهد گرفت.

سازندگانکلیپممنوعالخروجشدند ◾
از ســـوی دیــگــر قــاضــی واحـــدیـــان عظیمی نیز 
بــه عــنــوان مــقــام رســیــدگــی کــنــنــده بــه مــوضــوع 
اعـــالم کـــرد: پــیــرو دســتــور ســرپــرســت ناحیه 7 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
موضوع در دستور کار این شعبه قــرار گرفت و 
سفارش دهنده و حامی ساخت ویدئو جنجالی 
احضار و از وی تحقیق به عمل آمــد. در ادامه 
آزمایشگاه مذکور تا اتمام تحقیقات پلمب شد 
و قرار تأمین کیفری مناسب برای سفارش دهنده 

کلیپ صادر شد.
وی همچنین اذعان کرد: شناسایی و سپس برخورد 
قانونی با سایر عوامل دخیل در تهیه کلیپ ازجمله 
بازیگران، تهیه کننده و کارگردان در دستور کار قرار 
دارد. اقدام های مورد نیاز نیز برای ممنوع الخروج 
شدن تهیه کننده و کارگردان ویدئو مزبور در دستور 
کار قــرار دارد و پرونده در حال طی کــردن مراحل 

تحقیقات مقدماتی است.

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد اعالم کرد

 تعقیب عوامل ساخت 
ویدئو تبلیغاتی در آزمایشگاه

زلزله

 ۲۳ نفر در زلزله قوچان 
مصدوم شدند

فرشید فتحی مقدم، مدیر شبکه بهداشت و 
درمــان قوچان به تسنیم گفت: در جریان زلزله 
دوشنبه گذشته شهر قوچان، 23 نفر نیازمند 
کمک درمانی به بیمارستان های این شهرستان 
مراجعه کردند که در حال حاضر مصدوم با حال 

وخیم در قوچان وجود ندارد.
وی افزود: از ساعت های اولیه وقوع زلزله، پنج پایگاه 
اورژانــس 115 این شهرستان در حــوزه جــاده ای و 
شهری به حالت آماده باش درآمدند و بازدیدهایی 
نیز از محل های حادثه دیده انجام شد که در همان 

ساعت های ابتدایی مورد خاصی مشاهده نشد.
23 نفر نیازمند کمک درمانی در شهرستان وجود 
داشت که 15 نفر به صورت حضوری مراجعه به 
بیمارستان موسی بن جعفر)ع( داشتند و از این 

تعداد 13 نفر ترخیص و 3 نفر بستری  شده اند.
چهار مادر بــاردار نیز به بیمارستان تخصصی 
زنــان و زایــمــان ایــن شهرستان مراجعه کردند 
کــه ســه نفر ترخیص و یــک نفر بستری  شده 
اســت، متأسفانه یک مــورد سقوط از ارتفاع و 
شکستگی برای یک نوجوان در این زلزله رخ داده 
که در حال حاضر بستری است اما مجموعاً 
هیچ مصدوم با حال وخیم در شهرستان وجود 
ــجــات، مــدیــرکــل  ــدارد. همچنین مــحــســن ن ــ نـ
مدیریت بــحــران اســتــانــداری خــراســان رضــوی 
هم اظهار کرد: 42روستا در زلزله قوچان دچار 
آسیب شدند که بازدید میدانی از آن ها انجام 
شد و بیشترین خسارت ها مربوط به ریزش 
سقف و تــرک دیــوارهــای واحــدهــای مسکونی 

روستایی است.

در شهر3
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واژگونی تانکر سوخت و خودرو حامل متوفی
حریق تانکر سوخت در محور مشهد- تربت حیدریه یک 
قربانی داشت.مدیر منطقه۶ عملیات سازمان آتش نشانی 
مشهد به صداوسیما گفت: راننده تانکر 3۰هــزار لیتری 
حمل سوخت در جــاده مشهد - تربت حیدریه بر اثر 

آتش سوزی این خودرو جان باخت.
کاظم کاظمی افزود: در این آتش سوزی که در ۸۰کیلومتری 

تربت حیدریه روی داد، راننده آن در خودرو محبوس شد و 
در آتش سوخت.

وی گفت: با حضور آتش نشانان در محل و مهار حریق 
جسد راننده از میان آهن پاره ها رها و از خــودرو به بیرون 
منتقل و به مأموران انتظامی تحویل شد. با ارزیابی محل 
حادثه نشت سوخت علت اصلی این سانحه اعالم شد. 

همچنین واژگــونــی خــودرو حامل متوفی در خــواف، یک 
کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

مدیر روابــط عمومی شبکه بهداشت و درمــان خــواف به 
صداوسیما گفت: این حادثه بر اثر واژگونی خودرو حمل 

متوفی که در حال انتقال یک جنازه بود، رخ داد.
یونس بهره مند، مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت 

و درمان خواف افزود: در این سانحه رانندگی یکی از 
سرنشینان خودرو در صحنه جان باخت و سرنشین 
دیگر مصدوم و بــرای مــداوا به مراکز درمانی منتقل 
شــد. یونس بهره مند در پــایــان بیان کــرد: علت این 
سانحه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه در دست 

بررسی است.

خط قرمز
    کشف ۱۱ هزار کارتن مواد خوراکی 

احتکار شده در بیرجند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی به 

ایرنا گفت: مأموران پلیس، ۱۱ هزار کارتن انواع 
مواد خوراکی احتکار شده را به ارزش ۶ میلیارد و 

۶۳۰میلیون ریال در شهرستان بیرجند کشف کردند.
سرهنگ جواد بخشی اظهار کرد: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از احتکار مقدار 
چشمگیری مواد خوراکی در شهرستان بیرجند 
مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار 

دادند. مأموران محل انبار مواد خوراکی احتکار 
شده را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و 
همراهی مأموران اداره تعزیرات حکومتی آن را 

بازرسی کردند.
سرهنگ بخشی ضمن اعالم پلمب انبار مذکور و 

دستگیری یک نفر در این رابطه ادامه داد:  مأموران 
در بازرسی دقیق از انبارها ۱۱هزار کارتن مواد 

غذایی احتکار شده را کشف کردند که ارزش ریالی 
آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوط، ۶ میلیارد و 

۶۳۰میلیون ریال برآورد شد.
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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
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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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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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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
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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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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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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
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
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40
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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
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
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40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
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40
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92

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



   پرداخت 
12میلیارد تومان 
برای درمان 
بیماران کرونایی 
خراسان شمالی   
مدیرکل بیمه سالمت 
خراسان شمالی از 
پرداخت 12 میلیارد 
تومان هزینه درمان 
بیماران کرونایی 
توسط این بیمه در سه 
 ماهه سال جاری 
خبر داد.

محسن رعنایی 
خاطرنشان کرد: در 
مدت زمان یاد شده 
2 هزار و ۵۰۰ بیمار 
کرونایی دارای 
دفترچه بیمه سالمت 
خدمات دریافت کردند.

در  حاشيه

صدور سند 
مالکیت برای 
1۸۰ هزار 
هکتار اراضی 
ملی سبزوار 

رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری 
سبزوار گفت: در 
راستای تثبیت مالکیت 
دولت، در سال  جاری 
سند تک  برگی برای 
۱۸۰هزار هکتار از اراضی 
ملی این شهرستان 
صادر شد.
عباسعلی کیانی فرد در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
با همکاری اداره ثبت 
اسناد و امالک سبزوار 
۲۵۰ هزار هکتار از 
اراضی ملی شهرستان 
سبزوار در سامانه 
کاداستر تثبیت و برای 
۱۸۰ هزار هکتار سند 
تک برگی جدید صادر 
شده است. ۱۲۰هزار 
هکتار اراضی این 
شهرستان بدون سند 
باقی مانده که با صدور 
اسناد آن، طرح کاداستر 
در این منطقه به طور 
کامل اجرا می شود.
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افقی
 ۱. از این شهر برزیل به عنوان زیباترین شهر 
جهان یاد می کنند- مجانی ۲. سرپرست – 
ــواس – ســوره ششم قــرآن کریم   بیخ گیاه ری
 3. خاندان – عدد روستا – گوشه گیری کردن
 4. رنگین کمان – میل بــه غـــذا – شکاف 
جــامــه ۵. دنــــیــــاآوردن – شـــیـــردرنـــده – از 
اقــلــیــت هــای مــذهــبــی کــشــورمــان 6. بــازی 
رایــانــه ای خارپشت دونـــده- روزانـــه – نیمی 
از نــگــاه 7. از صبحانه ها – بچه پایتخت 
انگلیس – شــهــری در خـــراســـان  رضـــوی و 
ــرز تــرکــمــنــســتــان ۸. غـــربـــال –  ــکــی مــ ــزدی ن
صــوت دعــوت به سکوت 9. تبلیغ کننده – 
طبقه بندی – گردیدن گرد کعبه ۱۰. نشان 
 مفعولی – قلب قـــرآن – درخــواســت کــردن
ــه – صــفــحــه فـــلـــزی مسطح  ــ ــه الی ــ  ۱۱. الی
ــظــر بــــرای چـــاپ را روی  ــوردن کـــه تــصــویــر م
ــتــامــیــن جــدولــی  آن حـــک مــی کــنــنــد - وی
ــروار – درخــشــش – پرهیز از  ۱۲. نمونه خـ
خــوردن و آشامیدن ۱3. دستگاه تکثیر لوح 
ــرف دهن کجی  ــشــرده – شــهــر ارگ – حـ  ف

– بــــــــاســــــــتــــــــان  روم  الــــــــهــــــــه   .۱4
ــرط ــ ــه شـ ــمــ ــ ــل ــ  راهــــــنــــــمــــــایــــــی کــــــردن – ک
 ۱۵. دفــعــه و مــرتــبــه – طــوالنــی تــریــن دوران 

ریاست جمهوری مالزی به نام ایشان است

عمودی ◾
  ۱. از انـــــــواع اســـتـــخـــر – رخــــــام – کـــوژ
 ۲. پهلوان – شترکش عرب – متکا – صوت 
نــدا 3. هــوس آبستن – اســبــاب زحمت - 
زرشک 4. از القاب حافظ شیرازی - لحظه 
 ۵. پرحرفی – نومید – بهبودی از بیماری

ــوی بـــرنـــده نــوبــل  ــرانـــسـ ــده فـ ــســن ــوی  6. ن
ــیــمــاری 7. خــیــاالت  ۱947- خـــــوردن - ب
 – خــــانــــه کــــوچــــک – روغـــــــــن کــنــجــد

 ۸. حــرف مکرر – کشته راه خــدا – موجود 
طفیلی – نــت منفی 9. ترکیبی از یــد – 
سیاره زهره – آدم آهنی ۱۰. آهنگر – پرنده 
خوشبختی - ناسیونالیست ۱۱. امتیاز 
 در ورزش کـــاراتـــه – مــنــفــک - مــرطــوب
۱۲. دل آزارکـــهـــنـــه – مــهــاجــم ایـــرانـــی تیم 
فوتبال پــورتــو پرتغال کــه چــنــدروز قبل در 

مقدماتی جام جهانی هم عــالوه بر گلزنی 
بازی درخشانی از خود به نمایش گذاشت 
 ۱3. جمع معدن – فرستاده – جهانگرد

۱4. نت چهارم – بخش فلزی چرخ خودرو 
 – تــکــیــه دادن – شگرد خــاص انــجــام کــاری
۱۵. موسم گرمای تابستان – بیهوده – جمع 

کرد که از اقوام بزرگ کشورمان هستند

جدول     8186
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 1 م ر ت ض ی م ه ر ز ا د   س پ ر
 2 س ن گ ی ن   ز ی ر ه   گ و ش ه
 3   و ر ا   ش ا ل ی   غ ل ا ت  
 4 س   گ ف ت ا ر   ن خ ل   ر ی گ
 5 ف ک   ت ب ی ی ن   و ط ن   ب ل
 6 س ا س   ر گ   ب ع د   ک ل ا ف
 7 ط ل ا ق   ا ع ض ا   ت و ا ن  
 8 ه   م ن ح ن ی   ب د ی ه ی   پ
 9   ک ب د ی   ا ر د ی   ش و ر ه
 10 ب ر ا ی   ک ش ک   ر گ   س ی ل
 11 ر د   ل ز ج   ن ا ک ا م   ا و
 12 ش س ت   ب ا ج   ت ر و ن د   ی
 13   ت ش ک ر   م ج ر د   ع ا د  
 14 ل ا ن ه   ف ع ل ی   ت ک ر و ی
 15 پ ن ج   ر ا ه و ش ه ر س ا ز ی
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روستای شوراب از توابع بخش 
مــرکــزی شــهــرســتــان گــنــابــاد با 
مشکالتی روبــه رو است که اگر 
کمی همت مسئوالن را به همراه 
داشته باشد می تواند مهاجرت معکوس و 

رونق تولید را به خود ببیند.
علیزاده شورابی، دهیار روستای شوراب در 
گفت وگو با تسنیم در خصوص مشکالت 
این روستا اظهار کرد: یکی از مشکالت اصلی 
در روستای شوراب نبود زمین برای ساخت 
بناست و در حالی کــه متقاضیان زیــادی 
ــی زمینی  ــم ول بـــرای حضور در روســتــا داریـ

وجود ندارد.
وی ادامــه داد: طــرح هــادی روستا ۱۰ ساله 
بوده که در سال ۱399 به پایان رسیده است 
و با پیگیری هایی که داشته ایم اطراف روستا 
مقداری از زمین ها در مالکیت آستان قدس 
رضوی و مقداری در مالکیت منابع طبیعی 
اســت که هنوز تبدیل به زمین ملی نشده 

است.
دهیار روستای شوراب 

عنوان کرد: در حال حاضر اگر مشکل زمین 
در ایــن روســتــا حــل شــود 7۰ خــانــوار آمــاده 
مهاجرت معکوس به روستا هستند که ثمره 
حضور آن ها افزایش میزان تولیدات دامی و 

کشاورزی خواهد بود.
علیزاده، عضو شورای اسالمی این روستا نیز 
اظهار کــرد: متأسفانه در شــوراب هیچ گونه 
امکانات ورزشی نداریم و گاهی خودمان تور 
والیبال خریداری و نصب می کنیم تا جوانان 
و نــوجــوانــان ورزش کنند و تفریح سالمی 

داشته باشند.
وی ادامــه داد: 3 کیلومتر راه دسترسی به 
روستا بسیار خراب است و همین مقدار را 
آسفالت نمی کنند، این مقدار راه آسفالت، 

درخواست زیادی از سوی مردم نیست.
عضو شورای اسالمی روستای شوراب تصریح 
کرد: تجربه به ما نشان داده اگر امکانات به 
روستا منتقل شود مردم مهاجرت معکوس 
ــد هــمــان طــور کــه در زمـــان دولــت هــای  ــ دارن
گذشته با ورود امکانات به روستا 6۰ نفر به 

شوراب برگشتند.

ــی   ــانـ ــاهـ ــدی کـ ــهـ مـ
حصارگلستان یکی از روستاهای 
خوش آب وهوا در فاصله حدود 
۱۰ کــیــلــومــتــری جــنــوب غــربــی 
مشهد و در حوالی شهر طرقبه واقــع  شده 
است. روستای حصار به دلیل قرار گرفتن در 
حصار کوه های اطراف، این نام را بر خود گرفته 
است. این روستا به سبب داشتن آب وهوای 
دلنشین، رودخانه های خروشان و نزدیکی به 
شهر مشهد، روزهای تعطیل پذیرای جمعیت 
ــادی بــرای گـــذران اوقــاتــی خــوش در دامــن  زیـ

طبیعت است.
ییالق حصار گلستان، دارای باغ های وسیع 
میوه، دره و دامنه های سرسبز و فضای طبیعی 
مصفا با چشم اندازهای زیباست. این روستا 
به عنوان یکی از مناطق ییالقی و جاذبه های 
گردشگری طرقبه، در تمام فصول مورد توجه 

اهالی مشهد، زائران و مسافران قرار دارد.
هسته اصلی روستای حصار، در محله پایین 
حصار به دور مسجد قدیمی آن شکل  گرفته 
است که قدیم در همان منطقه تکیه و حمام 

قدیمی پایین توسط قرشمارها ساخته شده 
بود که در حال حاضر حمام قدیمی تخریب 
شــده اســت. زبــان مــردم ایــن روستا فارسی و 
نزدیک به لهجه تربتی و نیشابوری صحبت 
می کنند .غار زری، یکی از جاذبه های طبیعی و 
دیدنی های منطقه است که در مسیر روستای 
حصار گلستان و در کوه های اطراف رودخانه 
آن قــرار دارد. بــرای بازدید از این غار باید به 
ارتفاع ۱۰ متری در غرب کوه غار رفت و از آنجا 
به غار زری وارد شد. عمق غار نزدیک به ۱3متر 
است و مسیری پرپیچ وخم دارد اما درون آن 

از آب خبری نیست.
کف این غار را خاک نرم پوشانده است و بنا بر 
شواهد موجود، در گذشته از این غار کانی زر 
استخراج می کردند. برای بازدید از غار زری 
باید لوازم و تجهیزات موردنیاز همراه داشت.

این روستا عالوه بر داشتن مناظر طبیعی، 
دارای جاذبه های تاریخی و مذهبی شامل 
بند گلستان و دو آرامگاه متعلق به امامزاده 

یاسر و امامزاده ناصر در نزدیکی خود 
است.

مشکل »شوراب« گناباد برای مهاجرت معکوس رهایی از بند شهرنشینی در »حصار گلستان«

معاون 
بـــــــهـــــــبـــــــود 

تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کــشــاورزی خراسان رضــوی گفت: بخش 
علمی خراسان رضــوی چه در حــوزه دانشگاهی 
و چه در حوزه علوم تحقیقات و صنایع غذایی، 
قادر به استخراج کروسین و صادرات آن به سایر 
ــن زمینه بــه دنــبــال کسب  کــشــورهــاســت. در ای
اعتبارات هستیم و منابع را در اختیار کسانی 
که مایل به سرمایه گذاری در استخراج کروسین 

هستند قرار می دهیم.
 غالمحسین ســـاربـــان در گــفــت وگــو بــا ایسنا 
در خــصــوص وضعیت تولید زعــفــران در استان 
اظهار کرد: 76 درصد تولید زعفران کشور متعلق به 
خراسان رضوی است. در حوزه زنجیره های ارزش 

زعــفــران 
نیز اقــدام هــای 
ــایـــع  ــنـ خـــــوبـــــی در صـ
بسته بندی صورت گرفته و مجوزهای صادر شده 
در خراسان رضــوی بیش از ظرفیت ایــن استان 
است.وی افزود: بنده به عنوان کارشناس بخش 
کشاورزی معتقدم باید نگاهمان نسبت به زعفران 
را عوض کنیم و آن را تنها یک چاشنی و ادویه تلقی 
نکنیم بلکه آن را در صنایع بهداشتی، دارویی و... 
به کار ببریم. زعفران می تواند نقش پررنگی در 
تهیه داروهای مرتبط با اعصاب و روان داشته باشد 

و از این لحاظ قابل پیگیری است.
مــعــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمــان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بخش 
علمی خراسان رضــوی چه در حــوزه دانشگاهی 

و چه در حــوزه علوم تحقیقات و صنایع غذایی، 
قادر به استخراج کروسین و صادرات آن به سایر 
کشورهاست، اما متأسفانه چون این مسئله به 
خوبی در بازار شناخته نشده سرمایه گذاری کافی 
در ایــن زمینه انجام نمی گیرد. در ایــن زمینه به 
دنبال کسب اعتبارات هستیم و منابع را در اختیار 
کسانی که مایل به سرمایه گذاری در حوزه استخراج 

کروسین هستند قرار می دهیم.
ساربان تصریح کرد: برای مکانیزه کردن کاشت و 
تولید زعفران سال های سال زحمت کشیده شده 
است اما متأسفانه چون آرایش کاشت به شکل 
مناسبی صورت نگرفته بود، برداشت ماشین ها 
موفقیت آمیز نبوده است. خشک کردن زعفران 
نسبت بــه گذشته، هــم از لحاظ عملکرد و هم 

زمان بندی بسیار پیشرفت کرده است. 

کشت و داشت کشت و داشت 

 ضرورت توجه 
به سرمایه گذاری 

در استخراج 
 کروسین زعفران

گزارش خبری

مثبت خبر

بورس

روستا خراسان گردی

 سقوط آزاد قیمت سیمان 
در بازار مشهد 

رئــیــس اتــحــادیــه صنف فــروشــنــدگــان مصالح 
ساختمانی مشهد گــفــت: بــا وجـــود رسیدن 
سیمان به کف قیمتی خــود، هیچ کمبودی در 
دسترسی به انواع آن در بازار وجود ندارد اما با 
رونق ساخت و سازها و افزایش مصرف، امکان 
کمبود و افزایش قیمت این کاال در بازار دور از 

انتظار نیست.
غالمرضا سلطانی در گفت وگو با ایرنا افــزود: 
قیمت هر کیسه سیمان که هفته گذشته برای 
مصرف کننده 47۰ هزار ریال بود اکنون به 3۵۰ 
تا 37۰ هزار ریال رسیده که قیمت آن در بورس 

کاال نیز ۲۵۰ هزار ریال است.
وی بیان کرد: هم اینک ساخت و سازها در بازار 
کم است و نمی توان میزان سیمان موجودی در 
بــازار و نرخ آن را مالک قرار داد، این شرایط در 
صورت افزایش ساخت و سازها و نوسان ها در 

بورس تغییر خواهد کرد.
وی اظهار کرد: ثبات قیمت سیمان در شرایطی 
کــه شــرکــت هــای صـــوری وارد عــرصــه نــشــده، 
کارخانه های سیمان عرضه کاالی خود را کاهش 
ندهند و قیمت در بورس نوسان نداشته باشد، 

ادامه خواهد یافت.
رئــیــس اتــحــادیــه صنف فــروشــنــدگــان مصالح 
ساختمانی مشهد گفت: هم اینک سیمان در 
کف قیمت خود در بورس قرار دارد و ارزان تــر از 
این قیمت نخواهد شد، جز آنکه قیمت گذاری 
کف و سقف برای سیمان در بورس حذف شود.

سلطانی قیمت گذاری متعارف برای سیمان را 
بهتر از عرضه آن در بورس دانست و افزود: یکی 
از اشکال های اساسی بورس نوسان های قیمتی 
است، هر چند از طریق بورس دست واسطه ها 
از بازار سیمان کوتاه می شود اما نوسان قیمت 
در بورس نیز مطلوب نیست؛ چرا که در همین 
بورس بود که قیمت هر کیسه سیمان به باالی 
4۰۰ هزار ریال رسید و هم اینک در همین بورس 

قیمت هر کیسه سیمان ۲۵۰ هزار ریال است.

توزیع 10 هزار بسته معیشتی 
بین بیماران آسیب دیده از کرونا

مدیرکل کمیته امــداد خراسان شمالی گفت: 
 رزمــایــش کــمــک هــای مؤمنانه در قــالــب طرح 
»نــذر شهید قاسم سلیمانی« با توزیع بیش 
از ۱۰ هــزار بسته معیشتی به بیماران نیازمند 
کرونایی در استان آغاز شد. مجید الهی راد افزود: 
از ابتدای سال این چهارمین مرحله از رزمایش 
است که به همت خیران، مراکز نیکوکاری و با 

مشارکت کمیته امداد استان برگزار می شود.
الهی راد بابیان اینکه بحث معیشت و کمک های 
مؤمنانه یکی از مهم ترین دغدغه های کمیته 
امداد استان است ابراز امیدواری کرد: جامعه 
هدف این مرحله از رزمایش، خانواده های دارای 

بیمار و آسیب دیدگان کرونا هستند.
وی گــفــت: بــا هماهنگی انــجــام شــده بــا سپاه 
ــه)ع( اســـتـــان، فهرست  ــمـ ــواداالئـ حــضــرت جـ
مبتالیان به بیماری کرونا که نیازمند هستند 
به این نهاد معرفی و این سبدهای معیشتی با 

اولویت بین آن ها توزیع می شود.

 اقبال مردم تربت حیدریه 
به بورس رو به افزایش است 

ــورس اردیــبــهــشــت  ــ مــدیــر شــعــبــه کـــارگـــزاری ب
تربت حیدریه گفت: با اینکه فقط ۱۰ درصد 
مردم این منطقه دارای کد بورسی هستند اما 
تــعــداد مراجعه کنندگان بیانگر آن اســت که 
اعتماد مردم این خطه به بورس رو به افزایش 

است.
جواد زبان ران در گفت وگو با ایرنا افزود: بیشتر 
سهامداران تربت حیدریه و دیگر شهرستان های 
همجوار که برای انجام معامالت بورسی خود به 
صورت حضوری مراجعه می کنند، عالقه  خود را 
بیشتر در زمینه محصوالتی چون زعفران، گندم، 
جو، پسته، زیره سبز و کارخانه قند تربت حیدریه 
ابــراز می کنند. وی ادامــه داد: خرید و فروش 
سیمان از حالت سنتی خارج شده و معامالت 
آن در بــورس انجام می شود، البته ورود سهام 
کارخانه سیمان زاوه به تابلو بــورس در مرحله 
انجام است و کارخانه فوالد تربت حیدریه نیز در 
تابلو بورس دارای نماد است ولی هنوز راه اندازی 

نشده  است.
زبان ران ادامه داد: از سال 99 به این سو شاخص 
بورس عقب نشینی کرد و در مرحله اصالح قرار 
گرفته و سیر نزولی در پیش گرفت ولی از سال 

جاری شاخص ها رو به بهبود حرکت کرد.

ــات جمعیت  ــجـ ــاون امـــــــداد و نـ ــعــ مــ
هالل احمر خــراســان رضــوی گفت: 

ــدادی بــرای  ــ ــادر ام 4۱دســتــگــاه چـ
اسکان اضطراری خانواده های 

زلزله زده روستایی شهرستان 
قوچان برپا شد.

غـــالمـــرضـــا صــــیــــادی بــا 
اشاره به اینکه در پی این 
حادثه در دو شهرستان 
قوچان و درگز وضعیت 
قرمز اعالم شد، گفت: 
شهرستان های چناران، 
کالت، مشهد و نیشابور 
نیز در وضعیت نارنجی 
و سایر شهرستان ها در 
وضعیت زرد آماده باش 
قرار گرفتند. معاون امداد 

و نجات هالل احمر خراسان 
رضوی با اشاره به ارزیابی های 

صورت گرفته از مناطق نزدیک 
به کانون زلزله گفت: بررسی های 

اولیه حاکی از آن است این حادثه 
در ۱۵ روستای شهرستان درگز که در 

نزدیکی شهرستان قوچان قرار دارند، هیچ 
خسارت مالی و جانی نداشته  است.

اسکان اضطراری زلزله زدگان
در ۴1 چادر امدادی

عضو ستاد اجــرایــی مقابله با کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: در پی کمتر شدن تعداد 
ــــد۱9 در  ــووی ــ مــبــتــالیــان بـــه ک
خراسان رضوی تماس های 
ــلــفــنــی مــــــردم مــنــاطــق  ت
زیرپوشش این دانشگاه 
ــا ســامــانــه ۱9۱ حــدود  ب
۵۰درصـــــــــــد کـــاهـــش 

یافت.
دکــتــر زهـــرا اباصلتی 
ــزود: در اوج مــوج  ــ ــ اف
پــنــجــم شــیــوع کــرونــا 
روزانـــه ۱۵ هــزار تماس 
تلفنی بــا ســامــانــه ۱9۱ 
انجام می شد که چندین 
برابر موج های قبلی شیوع 

این ویروس بود.
عضو ستاد اجرایی مقابله با 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد ادامــه داد: از حــدود یک 
هفته گذشته  تــعــداد تماس های 
مــردم با این سامانه کاهش یافته و به 

۸هزار مورد در روز رسیده است.

 کمتر شدن تماس با سامانه 1۹1 
با کاهش ابتال به کرونا در مشهد 

مقدم        آیت هللا مال محمدکاظم  خراسانی ، یکی از 
فقها و علمای بزرگ تـاریخ معاصر بود که رهبری جریان 

مذهبی در انقالب مشروطه را برعهده داشت. 
او بزرگ ترین مرجع  تقلیـد و بانفوذترین 

پیشـوای روحـانی عالم تشیع در آن 
عصر شناخته می شد.

وی با دخالت مستقیم در نهضت 
مــشــروطــیــت ایــــــران و حــکــم به 
وجــوب آن، هم به رهایی مــردم از 
فالکت زندگی در زیر بار حکومت 
ــبـــدادی، مـــدد رســـانـــد و هم  ــتـ اسـ
حکومت مشروطه را از عناصر 
غــــرب زده و ضدمذهبی تصفیه 

کــرد. یکی از مهم ترین مؤلفه های 
ســیــاســت ورزی آخوندخراسانی، 

تالش برای حفظ  استقالل  سیاسی 
و اقتصادی  ایــران بود و آن را مصداق 

حــفــظ کــیــان اســـالم و از اهـــم  واجــبــات 
ــن رو با اشغال خــاک ایــران  می دانست، ازایـ

توسط روسیه  و انگلیس ، تمام تالش خود را برای بیرون 
رانــدن آن ها به کار گرفت. محمدکاظم خراسانی در 
سال ۱۲۵۵ هجری قمری در مشهد به دنیا آمد. 
او پس از سالیان متوالی فراگیری علوم دینی 
در مدرسه علمیه مشهد، به نجف 
رفت که نخستین استادش 
شیخ مرتضی 

انصاری، از استادان مجتهد و اقیانوس علم و دانش 
آن دوران به شمار می رفت. آخوند خراسانی در این زمان 

تصمیم گرفت تا »کفایه االصول« را بنویسد که 
از مهم ترین کتاب های اصولی است که با 

بیانی شیوا، خالی از زوائد و پر از نظریات 
جدید و جالب در علوم اصول نگاشته 

شــده و جــزو کتاب هایی اســت که 
همواره در حوزه های علمیه در درجه 

باالی سطح تدریس می شود.
ــائـــل، حــاشــیــه بر  حــاشــیــه بـــر رسـ
مــکــاســب، حــاشــیــه بـــر منظومه 
حاجی مالهادی سبزواری، حاشیه 
بــر اســفــار مــالصــدرا، رســالــه ای در 
ــاع، روح  وقـــف، رســـالـــه ای در رضــ
الحیاه فی تلخیص نجاه و چندین 
کتاب دیگر که همگی نوشته آخوند 

خراسانی هستند در باب فقه و اصول 
و فلسفه به نگارش درآمده است.

آخوند خراسانی در طول عمر خود شاگردان 
و مجتهدان بسیاری تربیت کرد. او در سال ۱3۲9 قمری، 

در 74 سالگی، در نجف اشــرف درگــذشــت. برخی 
مرگ او را مشکوک دانسته  و بر این  عقیده اند 

که او را مسموم  کرده اند تـا مـانع حرکتش 
ــران شــونــد. پیکر وی در حـرم   بــه ایـ

حـضرت عـــــلــی)ع( مدفون 
است.

»آخوندخراسانی« فقیه  مشروطه خواه

نام آوران خراسان
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