
کویری  جــاده  طوالنی ترین  راور   - دیهوک  مسیر 
نـــدارد. توقفگاه  اســتــان،  تـــردد ۶  کــشــور و مسیر 

ــوان، مسیر  ــ ــگــاران جـ ــزارش بــاشــگــاه خــبــرن ــ  بـــه گـ
دیهوک-راور استان های جنوبی را به خراسان رضوی 
متصل می کند که به دلیل طوالنی بودن و نداشتن 
یافته  افــزایــش  آن  در  تصادف  خطر  استراحتگاه 
ترانزیت  کامیون های  رانندگان  و  مسافران  اســت. 
پس از طی کــردن مسافتی طوالنی به توقفگاهی 
به نام دیگ رستم می رسند؛ مجتمعی که با کمک 
جمعی از خیران ساخته شد، اما مدت هاست به 
حال خود رها شده است. یکی از مسافران در این 

رستم  دیــگ  می گوید:  توقفگاه 
امــکــانــات رفــاهــی نـــدارد و حتی 
 مسجد آن خــراب شــده اســت. 
پلیس  رئیس  رضایی،  سرهنگ 

راه خراسان جنوبی گفت...

آیا فشار جهاد کشاورزی استان روی واحد های فروشنده سبوس قانونی است؟

دردسرهای اجرای یک مصوبه  برای کارخانه های آرد
 طوالنی ترین جاده کویری کشور 

امکانات رفاهی ندارد

دیهوک - راور 
بدون توقفگاه
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معاون پارلمانی رئیس جمهور در مشهد:

 سند تحول دولت
  به زودی 
رونمایی می شود

 جزئیات توزیع اینترنتی 
کاالهای اساسی در خراسان رضوی

یادداشت

فرار از کارخانه !

219221 117

111

1

2

4

در استان2

سمیرا سیبویه متولد ١٣۵۶، مــدرس حــوزه و 
مدیرعامل یک شرکت تولیدی لباس است. 
او از سال 1394 وارد حوزه دوخت و طراحی 
ــت و  ــده اســ پـــوشـــاک اســـامـــی کـــودکـــان شــ
این خصوص می گوید: من برای تهیه لباس  در 

به بازارها مراجعه می کردم و لباس برای سنین 
یک  یا دوسال معموالً لباس هایی با آستین های 
رکابی بود و من عقیده داشتم حیای دختران 
باید از سنین کودکی حفظ شود. لباس های 
پوشیده ای که در بازار پیدا می کردم، کار ترک 

بودند و این ایده به ذهنم رسید چرا خود ما 
این کارها را تولید نکنیم؟

او می افزاید: پس از آن من با هدف حفظ حیای 
دخــتــران از کــودکــی، به سمت ایــن کــار رفتم. 
هدف دیگر من استفاده از مواد اولیه ایرانی و 

پارچه های ایرانی برای حمایت از تولید داخلی 
بــود. هنگامی که من شــروع به کــار کــردم در 
ابتدا پیدا کردن پارچه هایی متفاوت و مناسب 
با  بــرای کودکان بسیار سخت بود و طراحی 
پارچه های محدود کمی کار را دشوار می کرد...

پای صحبت یک بانوی کارآفرین

در جست وجوی لباس برای دخترم، تولیدکننده شدم 
4

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان 
اینکه چندین طرح بزرگ تولیدی استان در انتظار دستور 
ستاد تسهیل است٬ اظهار کرد: با اینکه این ستاد با حضور 
استاندار، معاونان استاندار، وزیر و معاونان وزیر تشکیل 

شد اما هیچ یک از مصوبه ها اجرایی نشده است.
حسین حاجی بگلو افزود: هفته گذشته رئیس جمهور دستور انجام این 
مصوبه ها در بانک های استان را داد. آذین فورج، فوالد کیمیای صبا و 
آلومینا که طرح های توسعه ای و زیرساختی دارند و می توانند در ارزآوری 
برای استان مؤثر باشند، ازجمله پرونده هایی هستند که در ستاد کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید هنوز مشکاتشان برطرف نشده است. به 
گزارش تسنیم حاجی بگلو مشکات پولی، بانکی و زیرساختی واحدهای 
کرد:  و خاطرنشان  ذکر  استان  در  مطرح  عمده مسائل  از  را  تولیدی 
هم اکنون 1۵ شهرک و ناحیه صنعتی و 341 واحد صنعتی در استان 

داریم که حدود 10 درصد آن ها غیرفعال شده اند.
وی اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به منظور رسیدگی به 
مشکات واحدهای تولیدی و صنعتی ماهانه سه،چهار جلسه در استان 

برگزار می کند و مصوباتی دارد که مطابق قانون معضات رفع می شود. 
اگر بانک های عامل یا دستگاه های اجرایی تعهدی به اجرای مصوبه ها 
نداشته باشند و عملیاتی نشود، باید جوابگوی قانون باشند و دستگاه 

قضا می تواند ورود کند.
که  داشتیم  مصوبه  گذشته 147  ســال  در  کــرد:  اضافه  بگلو  حاجی 
8۵درصــد مصوبات اجرایی شد و امسال هم طی 2۵ جلسه، تاکنون 
حدود 100مصوبه داشتیم که بیشتر مشکات بانکی است چون بسیاری 
از بانک ها نسبت به منابعی که دارند، مصارف را در اختیار استان قرار 
نمی دهند.  محمود قنبری، معاون اقتصادی استاندار نیز با انتقاد از اجرا 
نشدن مصوبات کارگروه تسهیل٬ با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی ما 
تحقق شعار امسال رهبرمعظم انقاب است، افزود: برای موفقیت در 
تحقق این شعار باید موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران را شناسایی 

کنیم و در راستای حل آن قدم برداریم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موانع موجود اشکال در برخی قوانین و 
مقررات هاست که باید اصاح شود. محدود بودن اختیارات بانک ها یکی 

از این موانع است و تاکنون سطح این اختیارات تغییری نکرده است.

معاون رئیس جمهوری در امور مجلس گفت: سند تحول 
دولــت به صــورت موضوعی و نه وزارتــخــانــه ای، با کمک 
اندیشکده ها و افراد صاحبنظر تدوین شده و مورد جرح و 

تعدیل قرار گرفته که به زودی رونمایی خواهد شد.
در نشست سراسری  آناین، سیدمحمد حسینی  گــزارش قدس  به 
در  کشور  فنی وحرفه ای  دانشگاه  اساتید  بسیج  کانون های  مسئوالن 
مشهد افــزود: سند تحول دولت باید تبدیل به گفتمان شده و مورد 

مطالبه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی روش های مدیریتی را باید برای بهبود وضع موجود 

تغییر دهیم تا وضع نامناسب کنونی اصاح شده و تغییر یابد.
معاون رئیس جمهوری گفت: اکنون وقت تنظیم بودجه است و در 
چنین زمانی شناسایی اولویت های دولت مهم است. موضوع مهم در 
این میان تدوین و تصویب بودجه بدون کسری است، زیرا اگر بودجه از 
ابتدا با کسری بسته شود مشکات متعددی همچون خلق پول ایجاد 

خواهد شد. 
وی همچنین به آمادگی دولت برای ارائه گزارش فعالیت های خود به 

مردم اشاره و بیان کرد: نقدهایی در این خصوص وجود دارد اما برخی 
می خواهند انتظارات مردم را باال ببرند که اقدام صحیحی نیست. 

حسینی افــزود: بحث آب یک  مشکل مزمن و چندین ساله است که 
مربوط به امسال و پارسال نیست. برخی در این خصوص کم کاری و 
تعلل کردند بعد انتظار دارند دولت کنونی در اقدامی سریع مشکل را حل 
کند. وی ادامه داد: دولت اکنون در راستای رفع مشکل آب استان های 
مختلف »شورای آب« را راه انــدازی کرده است. در حالی که بسیاری از 
همین شوراها مانند شورای عالی فضایی کشور پیش از این تعطیل بود، 

ولی اکنون با همین برنامه ها، کارهای کشور در حال پیشروی است. 
دولت در همین مدت کوتاه فعالیت های خوبی داشته اما شاید ضعف 
در اطــاع رســانــی و انعکاس دســتــاوردهــا وجــود دارد، ازایـــن رو شــورای 

اطاع رسانی دولت شکل گرفته تا فعالیت ها برای مردم بیان شود. 
وی افزود: در چند سال اخیر به دلیل اینکه دستگاه های دولتی و اجرایی 
وظایف خود را انجام نمی دادند کار بر دوش سپاه، بسیج، ارتش و ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( افتاده بود اما اکنون همه این نهادها و 

دولت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت:

مصوبه های »ستاد تسهیل موانع« اجرا نمی شود!
معاون پارلمانی رئیس جمهور در مشهد:

سند تحول دولت به زودی رونمایی می شود

خراسان رضویخراسان شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

رنا
 ای

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013001608 مورخ 1400/08/16 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای سیدابوالفضل کوچکی بهابادی فرزند سیدرضا در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1107/24 مترمربع پالک شماره 654 
فرعی از 117- اصلی واقع در اراضی خشویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده مع الواسطه از آقای 
حسین آراسته مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق 
تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ- 1408348
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25     رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

از کلی��ه س��هامداران ش��رکت   بدینوس��یله 
فوق الذک��ر یا نماین��دگان قانونی آن��ان دعوت 
می گ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی بطور 
فوق الع��اده که رأس س��اعت 10 صبح 2ش��نبه 
مورخه 1400/9/22 به نش��انی بلوار وکیل آباد 
وکیل آباد 79 پالک 10 تش��کیل میگردد حضور 

بهم  رسانند.
دستورجلسه:

انتخاب هیئت مدیره و بازرسین
 هیئت مدیره شرکت گوهرزرع طوس

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت کشاورزی 
و دامپروری گوهر  زرع طوس سهامی 

خاص بشماره ثبت 11052 و شناسه ملی 
10380267625 )نوبت اول(
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   گالیه نماینده 
ولی فقیه 
از کوتاهی 
در توسعه 
بیمارستان 
آشخانه  
حجت االسالم 
والمسلمین نوری، 
نماینده ولی فقیه در 
خراسان شمالی در 
مراسم بهره برداری از 
دستگاه اکسیژن ساز 
۶۰۰لیتری اهدایی 
بنیاد علوی به 
بیمارستان پورسینای 
آشخانه، از تعلل در 
توسعه بیمارستان 
آشخانه پس از گذشت 
هفت ماه، گالیه کرد.

خراسان جنوبی قـــرار  رسائی فر  هاشم 
نبود بــرای یک کارتن خواب، 
ــر آنــچــه  ــا هــ ــ ــان ی ــمـ ــانـ بـــی خـ
ــد  ــ ــذارن ــ ــی گ ــ اســــمــــش را م
بــنــویــســم. خیلی اتــفــاقــی با 
ــرخــورد کـــردم. می گفت  او ب
ــدا عمر  ــال از خـ اســمــم احــمــد اســــت. 50 سـ
گرفته ام و دو فرزند دختر و پسر دارم. بچه ها 
بزرگ هستند و باالی بیست سال سن دارند و 

از پیشم رفته اند!
پرسیدم مادرشان با خودت زندگی می کند یا 
مجردی زندگی می کنی؟ جواب داد، تا همین 
یکی دو ماه پیش با همسرم در همین سرپناه 
زندگی می کردیم امــا بهزیستی آمــد و او را با 
خودش برد. من را هم می خواستند ببرند که 

با آن ها نرفتم. 
دلیلش را که جویا شدم گفت دوست نداشتم 
به کمپی برم که دولتی است. آنجا فقط امثال 
ما را جمع می کنند که داخل شهر کسی ما را 
نبیند. کمپ تــرک اعتیاد باید واقــعــاً موجب 
دوری از مــواد و تــرک اعتیاد شــود نه اینکه به 
جــای مــواد مخدری که مصرف مــی کــرده به او 
شربت متادون بدهند که بدتر از هر ماده مخدر 

دیگری است.

7ماهبیسرپناه ◾
از او پرسیدم همسرت هم معتاد بــود؟ گفت 
بله. گفتم پس چرا او رفت؟ جواب داد چاره ای 
نداشت من هم اگــر مقاومت نمی کردم االن 
ــا مــن را هــم بــا خــودشــان  اینجا نــبــودم و آن هـ
می بردند. آن ها دیدند جایی که دارم را محکم 
ساخته ام، زیــاد اصــرار به رفتن نکردند و االن 

هفت ماه است اینجا زندگی می کنم.

دور و اطراف سرپناه احمد با خاک و نخاله های 
ــده اســت.  ــده شـ ــوشــان ســاخــتــمــانــی اطــــراف پ
سقفش را چند تکه چوب انداخته بود و روی آن 
را با تکه هایی از پتو، موکت، بنرهای تبلیغاتی 
و هر آنچه بشود پوشانده بود. داخل سرپناه 
هم زیرانداز و مقداری خرت و پرت دیگر وجود 

داشت.

جوشکاریکهزبالهگردشد ◾
منبع درآمــد احمد از زباله گردی و جمع آوری 
ضایعات اســت ایــن را خــودش می گوید. از او 
پرسیدم قبالً شغلی نداشتی؟ که پاسخ می دهد 
جوشکار حرفه ای اسکلت ساختمان بــودم! با 
تعجب نگاهش می کنم و می گویم می دانی یک 
جوشکار حرفه ای در مــاه چند میلیون درآمــد 

دارد. می گوید اگر در مشهد کار کند روزی 400 
هــزار تومان و اگر بــرود بندر دوبرابر در روز مزد 
می گیرد که می شود ماهی حداقل 20 میلیون 
تومان! با خودم چرتکه می اندازم که این حقوق 
سه ماه یک کارمند و البته خبرنگاران است چه 

کار پر درآمد خوبی.
از او مــی پــرســم چــرا بــه هــمــان شغل قبلی ات 
برنمی گردی؟ نگاهی می کند و می گوید: خیلی 
دوست دارم به کار قبلی ام برگردم اما مگر کسی 
پیدا می شود به یک معتاد کار بدهد. درست 
است ما معتادها پول برای خرید مواد الزم داریم 
اما مثالً اگر روزی 200 هزار تومان درآمد داشته 
باشم، 50 هزار تومان آن صرف مواد می شود با 
بقیه اش می توانم زندگی خوبی داشته باشم. با 
این همه، مگر کسی پیدا می شود به یک معتاد 

کار بدهد؟ 

چشمانتظاریکخیر ◾
بــه احمد می گویم چــرا تــرک نمی کنی؟ جــواب 
می دهد بــرای ترک باید به یک مرکز خصوصی 
ترک اعتیاد بروم تا بتوانم کالً کنار بگذارم که هزینه 
دارد و من توان پرداخت ندارم. باور کنید از شرایط 
فعلی ام خسته شدم و خیلی دوست دارم جایی، 
شخصی یا یک نفر خیر پیدا شود و این هزینه را 

بدهد تا من هم بتوانم از دام اعتیاد رها شوم.
از احــمــد اجـــازه مــی گــیــرم تــا صحبت هایش و 
شرایط زندگی اش را در روزنامه منتشر کنم و قول 
می گیرم اگر کسی پیدا شد و خواست برای ترک 
اعتیادش کمک کند، او حــرف و قولش یادش 
نرود و همکاری کند. احمد با لبخندی تلخ این 
جمله را می گوید که شما کمک کن و دعــا کن 
خیری پیدا شود برای ترک اعتیاد کمکم کند،  من 

هم تا عمر دارم دعایش خواهم کرد. 

تقاضای یک کارتن خواب برای تأمین هزینه های کمپ

پول ترک اعتیاد را ندارم! 

خبرخبر
روزروز

جزئیات توزیع اینترنتی کاالهای اساسی در خراسان رضوی
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: متولی اجرای 
طرح توزیع اینترنتی کاالهای اساسی، تعاون روستایی 
استان خواهد بود و این طرح در مرحله نخست در شهر 
مشهد با توزیع مرغ و تخم مرغ خواهد بود و به تدریج در 

دیگر شهرستان های استان اجرایی می شود.
ــزارش قــدس آنــالیــن، ایـــرج نــاصــری مــقــدم افـــزود:  بــه گـ

متولی اجــرای طرح توزیع اینترنتی کاالهای اساسی، 
تعاون روستایی استان است و تاکنون در این خصوص 
ــدازی استارت آپ، باراندازها و  اقدام هایی از قبیل راه ان

روستابازارها انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح توزیع اینترنتی کاالهای 
اساسی تاکنون 5۷ روستابازار در استان راه اندازی شده 

است، تصریح کرد: با راه انــدازی باراندازها، بازار مرغ و 
تخم مرغ ساماندهی خواهد شد.

ناصری مقدم ادامــه داد: کاالهای اساسی درخواست 
داده شــده در مــدت 24 ساعت بــا قیمت مصوب به 

مشتریان تحویل خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه سامانه روســتــابــازار کارآفرینان 

خراسان رضوی برای توزیع اینترنتی کاالهای اساسی 
ــدازی شده اســت، گفت: اگر اســتــارت آپ بارانداز  راه انـ
روستابازار در این هفته افتتاح شود کار توزیع اینترنتی از 
هفته جاری شروع می شود و اگر افتتاح نشد اوایل هفته 
آینده طرح آغاز خواهد شد، ضمن اینکه مجوز راه اندازی 

۱۱ بارانداز در استان گرفته شده است.

    دیهوک - راور بدون توقفگاهخط قرمز
مسیر دیهوک - راور طوالنی ترین جاده کویری کشور 

و مسیر تردد ۶ استان، توقفگاه ندارد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسیر 

دیهوک-راور استان های جنوبی را به خراسان رضوی 

متصل می کند که به دلیل طوالنی بودن و نداشتن 
استراحتگاه خطر تصادف در آن افزایش یافته است. 
مسافران و رانندگان کامیون های ترانزیت پس از طی 

کردن مسافتی طوالنی به توقفگاهی به نام دیگ رستم 
می رسند؛ مجتمعی که با کمک جمعی از خیران ساخته 

شد، اما مدت هاست به حال خود رها شده است. یکی از 
مسافران در این توقفگاه می گوید: دیگ رستم امکانات 

رفاهی ندارد و حتی مسجد آن خراب شده است.
سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
گفت: میانگین واژگونی ها در استان ۴۸ درصد، اما 

در این محور ۶۹ درصد است. باید نگاه ویژه ای به 
استراحتگاه های موقت و مجتمع های رفاهی در این 

محور شود. در هشت ماه امسال در حوزه خراسان 
جنوبی هفت نفر در این مسیر بر اثر حوادث رانندگی 

جان باختند.

 نیاز  4700 دانش آموزمحروم 
به تبلت و گوشی هوشمند

ــام خــمــیــنــی)ره(  ــ مــدیــرکــل کمیته امــــداد ام
ــان جــنــوبــی گــفــت: در حـــال حــاضــر  ــراسـ خـ
۱۷هــزار و ۳00دانــش آمــوز زیر پوشش کمیته 
امــداد استان هستند که بــرای رفــع نیاز این 
دانــش آمــوزان به 4هــزار و ۷00 تبلت و گوشی 

هوشمند نیاز داریم.
رضا سلم آبادی در نشست خبری که با حضور 
مدیر امور شعب بانک سپه خراسان جنوبی 
ــاره اهـــدای 2۱4 تبلت بــه دانـــش آمـــوزان  ــ درب
زیرپوشش برگزار شد، افزود: با همکاری بانک 
سپه استان، 2۱4 تبلت به ارزش ۶42 میلیون 
ــه زودی بین  ــ تــومــان تــأمــیــن شـــده اســـت کــه ب

دانش آموزان نیازمند استان توزیع می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: 
عالوه بر این از ابتدای شیوع کرونا ۸00 تبلت 
بین دانــش آمــوزان نیازمند در استان توزیع 

کردیم.
مدیر امور شعب بانک سپه خراسان جنوبی 
هم گفت: کار نیک باید نهان و آشکار انجام 
شود چراکه شاید در دیگر نهادها و افراد هم 

تأثیرگذار باشد.
ــزود: نگاه مــا در زمینه  حسین محمدپور افـ
مسئولیت اجتماعی بیشتر به مناطق محروم 
است و تاکنون در خراسان جنوبی پنج مدرسه 

ساخته ایم.
وی بــیــان کـــرد: درخــصــوص تــأمــیــن آب سه 
ــتـــای خـــراســـان جــنــوبــی و ســاخــت سه  روسـ
خانه بهداشت در مناطق محروم استان نیز 

همکاری و مشارکت داشتیم.

برای ترک باید به یک مرکز خصوصی ترک اعتیاد بروم تا بتوانم کاًل کنار 
بگذارم که هزینه دارد و من توان پرداخت ندارم. باور کنید از شرایط فعلی ام 
خسته شدم و خیلی دوست دارم جایی، شخصی یا یک نفر خیر پیدا شود و 

این هزینه را بدهد تا من هم بتوانم از دام اعتیاد رها شوم.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

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

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
65
60

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
نقاشی حسان

ط
/1
40
80
63

پالستیک، روغنی، 
اکرولیک، کناف
09159058400

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

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 رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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
81
35

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

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

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی
حمل و نقل کاال

و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
79
37

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

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

قالی شویی

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
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 



ایمنی 
 ساختمان ها

  در برابر حریق 
در دستورکار
به گزارش قدس، 

فرزاد بهشتی، معاون 
دادستان مشهد 

گفت: در راستای حل 
مشکالت شهروندان 

و تأمین سطح ایمنی 
مناسب ساختمان ها 
در برابر آتش سوزی 

موضوع وجود معابر با 
عرض کمتر از ۶ متر در 
شهر مشهد و الزامات 

مربوط به حداکثر 
ارتفاع مجاز ساختمان 

بر حسب عرض معبر 
مورد بررسی قرار 

گرفت.

خبرخبر
روزروز

وی ادامــه داد: دلیل این کار هم 
جلوگیری از ایجاد بــازارســیــاه و 
حاشیه ســودی بود که به جیب 
دالالن مــی رفــت. از ســوی دیگر 
این کار موجب می شد تا بخشی 
از زیان های مادی که کارخانه های 
آرد در ایــن شرایط اقتصادی متحمل شــده بودند 
ــن بخشنامه کــه از ســوی شرکت  جــبــران شـــود. ای
ــادر تخصصی بــازرگــانــی دولــتــی ایـــران بــه صــورت  م
رسمی به کارخانه ها ارســال شده بــود، مانند دیگر 
بخشنامه هایی که تا کنون به دســت ما می رسید 
مالک عمل قرار گرفت. براساس این بخشنامه قانونی 
کارخانه های آرد هم اقدام به فروش سبوس خود به 

قیمتی در حدود 35 هزار ریال کردند.
اما چند ماه بعد با دستور وزارت جهاد کشاورزی این 
مصوبه ابالغی کنسل و دستور جدید مبنی بر اینکه 
مصوبه گذشته درخصوص فروش سبوس به شیوه 
عرضه و تقاضا باطل شده و باید سبوس کارخانه ها 
با قیمت قبلی )هرکیلو 14 هزار ریال( فروخته شود، 
بازهم توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

ایران ابالغ شد. 
این بار هم تمامی شرکت ها مصوبه قانونی را با وجود 
همه انتقاد ها اجرایی کردند و پس از اعالم، سبوس 

خود را با قیمت مصوب به فروش رساندند.
اما به یک باره مدیران جهادکشاورزی خراسان رضوی 
وارد ماجرا شدند و از ما خواستند سبوسی که در دو 
ماه مدنظر استحصال شده بود را با قیمت مصوبی 

که تازه ابالغ شده، تحویل دهیم!

انجمنصنفیهمگالیهمندازتوبیخکارخانهها ◾
هرچه ما داد زدیم مصوبه قانونی ستاد تنظیم بازار 
را اجــرا کــرده ایــم و دســتــور جدید وجــاهــت قانونی 
ندارد، آن ها دست بردار نبودند و سرانجام تعدادی 

از کارخانه ها که خواستار اجــرای عدالت بودند را 
به تعزیرات حکومتی معرفی کردند. تا به امروز هم 
صدای ما به جایی نرسیده است. اما نکته جالب این 
بود که در دیگر استان ها مانند سیستان و  بلوچستان 

و... این رفتار با کارخانه های آرد نشد.
پس از شنیدن این صحبت ها بررسی دقیق تر اسناد 
را در دستور کار خود قرار دادیــم. یکی از این موارد 
نامه انجمن صنفی کارخانه های آرد استان های 
خراسان رضــوی، شمالی، جنوبی بود که در تاریخ 
1400/07/11 توسط رئیس هیئت مدیره آن انجمن 

خطاب به معاون هماهنگی اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی ارسال شد که در قسمتی های از آن 
نامه آمده است: به استحضار می رساند، با استناد 
به نامه 06/60422 قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی ایران مقرر گردید سبوس 
به صورت عرضه وتقاضا توسط کارخانه ها به فروش 
برسد. در ادامــه و پس از وصــول نامه دوم به تاریخ 
1400/06/23)اعالم قیمت 14 هزارریالی هرکیلوگرم 
سبوس( انجمن با دعوت رسمی از تمامی مدیران و 
ابالغ دستورالعمل، فروش سبوس به صورت عرضه 

ــزار ریال  و تقاضا را متوقف و قیمت آن را به 14هـ
تقلیل داد.

درادامه این نامه آمده بود: متأسفانه جهادکشاورزی 
خراسان رضوی کارخانه های آرد را به دلیل فروش 
سبوس از تاریخ 1400/05/12 لغایت 1400/06/23 
که با استناد به مصوبات قانونی به روش عرضه و 
تقاضا به فروش رسانده اند، به تعزیرات حکومتی 
استان معرفی و مشکالت زیــادی در این بــاره برای 
مدیران این صنعت ایجاد گردیده است. خواهشمند 

است برای رفع این مشکل ترتیبی اتخاد شود.
وجــود دیگر مــدارک نشان از آن بود که کارخانه ها 
در این بازه زمانی به صورت قانونی اقــدام به فروش 
سبوس خود کرده و حال جهاد کشاورزی استان با 
ایجاد فشار روی کارخانه های آرد هرطور شده قصد 
دارد سبوس تولید شده در آن بازه زمانی را پس بگیرد.

منتظرپاسخسازمانحمایتهستیم ◾
از همین رو ابــتــدا بــه ســـراغ رئیس ســازمــان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی رفته و ماجرا را از وی پیگیری 
کردیم. اورانی در پاسخ به این پرسش که اگر کارخانه ها 
براساس بخشنامه ستاد تنظیم بازار سبوس خود را 
فروخته اند، پس چرا باید االن تحت فشار قرار بگیرند، 
بیان کرد: این موضوع که در تنظیم بــازار مطرح شد 
کارخانه ها سبوس خود را به صورت عرضه و تقاضا 
بفروشند را وزیر وقت جهاد کشاورزی مکاتبه ای کرد و 

قبول نکرد. دلیل هم شرایط گاودار ها بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه 
داد: پس از آنکه وزیر جدید مستقر شد بازهم مصوبه 
وزیــر پیشین را تأیید کــرد. به عبارتی بنده که تابع 
دستورات وزارتخانه خودهستم نامه و یا دستوری 

ندارم که قیمت سبوس باالی 14 هزار ریال باشد.
ماهم با مدیران کارخانه ها جلسه گذاشتیم و شرایط 
بازار و دامدار را برای آن ها توضیح دادیم و بیان کردیم 

که اگر روی شما فشار است نباید از محل فشار بر 
تولیدکننده تأمین شود.

اگر آن ها برای تولید آرد تحت فشار هستند، برای این 
موضوع باید شرکت بازرگانی ایران و غله تدبیری بکند. 
با شرایط خشکسالی که ایجاد شده واقعاً روی دامدار 
فشار است. تعدادی از کارخانه ها به درخواست ما 

عمل کردند و کل سبوس را تحویل دادند.
وی در واکنش به این نکته که مگر ستاد تنظیم بازار 
و شرکت بازرگانی مادر تخصصی یک نهاد مسئول 
در تعیین و ابالغ مصوبه مذکور نبوده اند، بیان کرد: 
این موضوع در ستاد تنظیم بازار استان هم مطرح 
شد و معاونت بازرسی سازمان صمت یک گزارش 
در این زمینه تهیه و برای سازمان حمایت ازحقوق 
ــرار شد هر  مصرف کنندگان ارســـال کــرده اســت. ق

پاسخی از این سازمان آمد معیار عمل قرار بگیرد. 

هنوزهممنتظرآننامههستیم ◾
در ادامه با مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
در این خصوص صحبت کردیم. سید مرتضی مدنی 
فدکی گفت: این موضوع به شدت از سوی تعزیرات 
حکومتی هم در حال پیگیری اســت. وجــود برخی 
بخشنامه ها در این میان و ملغی شدن آن در بازه 
زمانی دیگر، موجب شد تا جهاد کشاورزی استان 
را مکلف کنیم هرچه سریع تر بــرای تعیین تکلیف 
موضوع اقدام کند. این ماجرا باید به صورت کشوری 
پیگیری و پاسخ مناسب برای حل مشکل داده شود.

پیگیری های رســانــه ای حاکی از آن بــود که برخی 
مسئوالن ارشد نظارتی این حق را به کارخانه های آرد 
می دهند و اقدام آن ها را قانونی می دانند، چراکه آن ها 
براساس مصوبات باالدستی اقدام به فروش در بازه 
زمانی دوماهه کرده اند. حال با این اوصاف باید منتظر 
ماند و دید آیا کارخانه های آرد برای اجرای قانون توبیخ 

خواهند شد یا خالف آن رخ خواهد داد.

آیا فشار جهاد کشاورزی استان روی واحد های فروشنده سبوس قانونی است؟

دردسرهای اجرای یک مصوبه  
برای کارخانه های آرد

در شهر3
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مشترکان پرمصرف گاز منتظر قبض های نجومی باشند
سرپرست واحــد بهینه سازی مصرف گــاز شرکت گاز 
خراسان رضوی گفت: امسال براساس مصوبه جدید 
هیئت وزیران تعرفه گاز بخش خانگی تغییر کرده و بهای 
پرداختی مشترکانی که مصرف گاز آن هــا باالست در 
مقاطعی چند برابر افزایش پیدا کرده است. مشترکانی 
که خارج از اصول مصرف بهینه، گاز استفاده می کنند 

منتظر افزایش هزینه قبوض گاز خود باشند.
حمیدرضا افشون به ایسنا گفت: در سال جاری با توجه 
به سرمای زودرس هــوا مصرف گــاز در استان نسبت 
به ســال گذشته افــزایــش پیدا کــرده اســت بنابراین از 
مشترکان درخواست می شود تا برای تأمین گاز پایدار تا 

پایان سال همکاری های الزم را داشته باشند.

وی افزود: امسال براساس مصوبه جدید هیئت وزیران 
تعرفه گاز بخش خانگی تغییر کرده و بهای پرداختی 
مشترکانی که مصرف گاز آن هــا باالست در مقاطعی 

چند برابر افزایش پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: میزان مصرف مشترکان خانگی به 12 پله 
تقسیم شده و مشترکانی که مصرف پایینی دارند گازبهای 

آن هـــا نسبت بــه ســال گذشته تغییری نخواهد کــرد، 
مشترکانی که زیر 200 مترمکعب گاز مصرف کنند گازبها 

پرداخت نمی کنند و گاز مصرفی آن ها رایگان است.
افشون تصریح کرد: اما مشترکانی که خارج از اصول 
مصرف بهینه، گاز استفاده می کنند منتظر افزایش 

هزینه قبوض گاز خود باشند.

پرونده روز
   عقیل رحمانی  پیگیری های چند روزه یک 

گالیه از سوی روزنامه قدس و بررسی اسناد و 
مستندات ماجرا حاکی از آن است که کارخانه های 

تولید آرد خراسان رضوی به خاطر اجرای یک 
مصوبه قانونی در زمینه فروش سبوس زیر فشار 

جهاد کشاورزی استان قرار گرفته اند.
هفته پیش برخی مدیران کارخانه های آرد 

فعال در خراسان رضوی از تیم خبری خط قرمز 
روزنامه قدس خواستند به ماجرای حاشیه های 
ایجاد شده در زمینه سبوس ورود کرده و موضوع 

را پیگیری کند.
در همین زمینه مدیر یکی از این کارخانه های 

آرد درحالی که مستنداتی هم همراه داشت 
به خبرنگار ما گفت: در تاریخ 1400/05/9 

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور که به 

کارخانه های آرد هم ابالغ شد مقرر می شود 
سبوس استحصال شده از گندم دولتی که تحویل 

کارخانه های آرد می شود براساس عرضه و 
تقاضا فروخته و دیگر قیمت 14 هزار ریال در هر 

کیلوگرم سبوس مبنای عمل نباشد...
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سازمان آگهی ها
 روزنــامه
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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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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ط
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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

پ
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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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 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

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم
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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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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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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

ICDL، اتو کد، فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

37285662
نبش مطهری جنوبی13
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30

09154188220

معلم دوم ابتدایی تا کنکور 
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات 

 مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش

ج
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91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

پرده و مبلمان

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1

40
79

15

منشی خانم
آشــنا بــه حســابداری جهت 
همــکاری در دفتــر فــروش 
مصالــح ســاختمانی واقع در 

بلوار توس  نیازمندیم. 
09150300026

ح
/1

40
81

15

ج
/1

40
80

73

قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562

ج-
/1

40
78

82

پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
77

61

پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141

ج
/1

40
75

34

ج
/1

40
80

79

قصابی و دامداری

منشی و تایپیست

کارگرماهر

کارگر ساده

پیک موتوری

مشاغل گوناگون

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1

40
81

34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ج
/1

40
49

92

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



   زرشک مانده 
روی دست مردم 
را می فروشیم  
جواد قناعت، 
استاندار جدید 
خراسان جنوبی 
در مراسم معارفه 
خود با اشاره به 
دغدغه زرشک کاران 
در مورد قیمت 
پایین زرشک گفت: 
با هماهنگی های 
صورت گرفته در 
دو، سه هفته آینده 
تمام زرشک هایی که 
در انبار های استان 
مانده را با قیمت 
خوب به فروش 
می رسانیم.

شهید سالمت

نام گذاری 
کوچه ای به 
نام شهیده 
مدافع سالمت 
در فریمان            

در مراسمی با حضور 
رؤسای اداره ها، 
شهرداری و اعضای 
شورای اسالمی شهر 
فریمان و همزمان با 
نخستین سالگرد 
شهادت شهیده 
مدافع سالمت سمیه 
شیرین فریمانی، 
کوچه ای در خیابان 
شهید رجایی به نام 
وی نام گذاری شد. 
 گفتنی است این 
بانوی شهیده، 
مراقب سالمت مرکز 
جامع سالمت شهر 
قلندرآباد؛ در آبان ماه 
۹۹ حین خدمت به 
مردم بر اثر ابتال به 
کرونا به درجه رفیع 
شهادت نائل شد.

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه ۱0 آذر ۱400    ۲5 ربیع الثانی ۱443    ۱ دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9685  ویژه نامه 4064

افقی ◾
1. نــام اصلی شهیدآیت هللا مــدرس2. شهید 
مدرس قبل از کاشمر مدت ۹سال در این شهر 
خــراســان تبعید بودند - ستون دیــن اســالم - 
حدفاصل مچ تا زانوی پا 3. ضمیر جمع مذکر 
مخاطب در عربی- مرطوب - مکان بی خطر 
ــروردگــار 4. صــوت شــادبــاش - دانــه معطر  - پ
 کــه در چــای هــم مــی ریــزنــد - مــقــروض - زارع 
5. ذکاوت - کروکودیل - بیماری شایع شده این 
روزهــا در تمام دنیا 6. درخت اعــدام - پیمودن 
مسیر - در کــالم شهیدمدرس عین دیانت 
ماست 7. ضرب شده - جنگل - پرنده مظهر 
خوشبختی 8. کلمه تعجب خانمانه - مایه 
حیات - شیرهای رام نشدنی لقب تیم ملی 
فوتبال این کشور آفریقایی است - خط کش 
آقــای مهندس ۹. قرمزرنگ - پخته شــود پلو 
می شود - از ملزومات طبخ چای 10. سراینده 
مثنوی معنوی - پدر در گویش بچه زنجان - از 
آخــر بخوانید ملتی بـــزرگ در آسیا می شود 
11. پدربزرگ - تدریس خوب این کتاب بزرگ 
شیعیان باعث شد مردم به ایشان عنوان مدرس 
را بدهند 12. بازیچه - غزال - ذره باردار شیمیایی 
ــدران - عضو  - اشــکــاف 13. شهر آرزوی مــازن

صورت- گالبی 14. ناسیونالیست - موسیقی 
نظامی - از لوازم برقی سرد منزل 15. با پایان ماه 
مبارک رمضان و فرارسیدن ماه شوال ، این مراسم 
باشکوه همه ساله در آرامگاه شهیدمدرس برگزار 

می شود - سخن گفتن

عمودی ◾
ــام روســـتـــای زادگــــــاه شــهــیــدمــدرس در  ــ 1. ن
اصفهان - اتمسفر - روز دهم آذر به مناسبت 
 شهادت شهیدمدرس به ایــن نــام نامیده شد 
2. از حبوبات که در آش هم می ریزند - راحت 
- تکرار حرف28الفبای فارسی 3. فرزند اناث 
ــذای شــب - نــقــش هــنــری - بلندمرتبه   - غــ
4. حوالی شهر - قلدر پهلوی که آیت هللا مدرس 
را تبعیدکرد و به شهادت رساند - از لوازم کار 
کارمند 5. پسوند شباهت - لنگه در - چاشنی 
قرمزرنگ که از گوجه فرنگی می سازند - درخت 
تازه روییده 6. به آن لقب طالی سیاه داده انــد 
- محل کار پزشک - دکــه - نت ســوم 7. زبان 
والدیمیر پوتین - ناشنوا - جمع ولد به معنی 
فرزند8. ریشه - یک ویک - شبکه تلویزیونی - از 
 نــزوالت آسمانی که اغلب در زمستان می بارد 
ــن امـــام بــزرگــوار  ۹. نسب شهیدمدرس بــه ای

می رسد - رودخانه عربی 10. بخشنده معروف 
قبیله طی با نام حاتم - رفیق و دوست - صبرزرد 
11. مجلس شادی - نخ بافتنی - بیماری کم خونی 
12. میوه کــال - استعداد ذاتــی - همان لباس 
اســت 13. بله در گویش بچه لندن - مخفف 
کوتاه - نام قدیم مدرسه شهیدآیت هللا مدرس 
اصفهان در زمانی که ایشان در آن درس فقه و 
اصــول تدریس می کردند14. ...چــه غریبانه/

رفتند از این خانه - جمع متن - بر گردن قهرمان 
می اندازند 15.  مــردم کاشمر بالفاصله پس از 
شهادت آیت هللا مدرس ، این عنوان را به ظاهر 

قبر ایشان داده بودند - تکیه دادن

جدول  8248  )ویژه سالگرد شهادت شهیدمدرس( - با جایزه

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

 1 پ ا ر ا گ ل ا ی  د ر   ت ا ن  ک 
 2 ا   و ی  ل ا   خ ی  ز ر ا ن    م
 3 س  ت   ت د م ر   ن  ا و   ت ن  ب
 4 خ ل ق   ا ل ن  گ   ز ش  ت   ب و
 5   ا و ی  ن    د ی  ز ی    ا ز ا د
 6 ک  و چ ک    م ه ل ا   ن  ف ر ت  

 7 ر ن    م ش  ت   ک  ن  ج ا ل ه   س 
 8 ج گ ر   ا ح د   و ع ظ    ی  س  ر
 9 ی    م ا ل د ا ر   ل م س    ا ن 

 10   ک  و ل ی    ن  و ر ی    ب ز ر گ
 11 ش  ا ک  ر   ن  گ ا ه   ج د ی  د  

 12 ه ل   د ر ی    ق ا م ت   ر ی  گ
 13 ر ک  س    ج م ع   م س  ل خ   ن  ر
 14 ی    ع م ل ک  ر د   ا ی  ز د   د
 15 ه ل ی  م   ت ف ر ی  ح   ه ا ل ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

امیر روحپرور حتماً شنیده اید مــدیــران 
صنایع می گویند کار هست اما کارگر نیست! 
شاید این موضوع برای دست اندرکاران بازار کار 
کمی عجیب باشد، اما زمانی که پای صحبت 
صنعتگران و مدیران کارخانه ها می نشینید؛ 
ــد ایــن مــوضــوع بــه تــدریــج در حال  خواهید دی

تبدیل شدن به یک معضل است.
امــا مــاجــرا چیست؟ ایــن مــاجــرا دو واقعیت و 
محور در دل خود پنهان دارد نخست اینکه در 
بسیاری از بنگاه های تولیدی سطح دستمزد 
همان قانون کار است و این حقوق به دلیل نازل 
ــودن پاسخگوی حداقل های مخارج روزمــره  ب
خانواده های کارگری نیست؛ از این رو شاهدیم 
بیشتر کارگران مدتی مشغول به کار می شوند 

اما خیلی زود کار را که معموالً با شرایط سخت 
هم همراه است، رها می کنند.

دوم، پیدا کردن نیروی کار ماهر این روزها برای 
خیلی از بنگاه های صنعتی کیمیا اســت، زیرا 
خروجی نظام آموزشی مبتنی بر ویژگی و نیاز 

بازار کار نیست. 
ــن، کمبود نیروی کار  به هر حــال تا پیش از ای
برای بنگاه های تولیدی فقط مختص کشورهای 
پیشرفته بود، اما در کشور ما اوضاع به این شکل 
ترسیم شده است: کار داریم، بیکار هم داریم اما 

کارگر پیدا نمی شود!
ــن رو به نظر می رسد دستمزدهای پایین،  ازایـ
انگیزه کار را از کارگران به خصوص کارگران ماهر 
گرفته و آن هــا را به سمت کارهای غیرتولیدی 

و بعضاً دالل مــآبــانــه کشانده اســت. براساس 
بـــرآوردهـــای تشکل ها هزینه سبد معیشت 
کارگری 10میلیون تومان است و حداقل دستمزد 
به همراه تمام مزایای آن حدود 4میلیون تومان، 
پُرواضح است که کارگران برای چرخاندن چرخ 
زندگی خود به سمتی می روند که دردسر کمتر و 

پول بیشتری داشته باشد.
ایــن مــوضــوع در حالی اتــفــاق افــتــاده اســت که 
کشور ما اکنون بیش از هر زمان دیگری به کار و 
تولید برای رونق اقتصادی نیاز دارد. بنابراین به 
نظر می رسد برنامه ریزان به ویژه مسئوالن وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تدابیری اتخاذ 
نمایند که هم چرخ کارخانه ها و هم چرخ زندگی 

سربازان جبهه تولید بچرخد.

تلنگرتلنگر

فرار 
 از کارخانه !

مردان آسمانی 

خبر

ســرورهــادیــان  ســمــیــرا 
سیبویه متولد ١٣56، مدرس 
حوزه و مدیرعامل یک شرکت 
تــولــیــدی لــبــاس اســـت. او از 
سال 13۹4 وارد حوزه دوخت 
و طــراحــی پــوشــاک اســالمــی 
کودکان شده است و در این خصوص می گوید: 
من برای تهیه لباس به بازارها مراجعه می کردم 
ــال معموالً  ــرای سنین یــک  یــا دوســ و لــبــاس بـ
لباس هایی با آستین های رکابی بود و من عقیده 
داشــتــم حیای دخــتــران باید از سنین کودکی 
حفظ شود. لباس های پوشیده ای که در بازار پیدا 
می کردم، کار ترک بودند و این ایده به ذهنم رسید 

چرا خود ما این کارها را تولید نکنیم؟

حمایت از تولید داخلی  ◾
 او مــی افــزایــد: پــس از آن مــن بــا هــدف حفظ 
حیای دخــتــران از کــودکــی، بــه سمت ایــن کار 
رفتم. هــدف دیگر من استفاده از مــواد اولیه 
ایرانی و پارچه های ایرانی برای حمایت از تولید 

داخلی بود.
هنگامی کــه مــن شــروع بــه کــار کــردم در ابتدا 
پیدا کردن پارچه هایی متفاوت و مناسب برای 
کودکان بسیار سخت بود و طراحی با پارچه های 
محدود کمی کار را دشــوار می کرد، اما پس از 
مدتی پارچه های طرح دار بسیارمناسب و زیبا 
وارد بازار شدند. همچنین دستگاه های چاپ 
روی پارچه تولید شدند که این امکان را فراهم 
می کرد طــرح دلخواه روی پارچه چــاپ شــود و 

این ها کمک زیادی به طراحی های من کردند.
وی با اشاره به تحریم ها بیان می کند: از آنجایی 
کــه در تــمــام عرصه ها در تحریم بــودیــم، من 
عقیده دارم این تحریم ها موجب رشد تولید 

ملی ازجمله عرصه نساجی شد.
مواردی وجود دارد که من سعی می کنم همیشه 
در طراحی هایم آن هــا را رعایت کنم ازجمله 

حفظ حیا و حجاب کودکان، ارائه طراحی هایی 
ساده و شیک و پس از آن سعی می کنم قیمت 
محصوالت را در حدی نگه دارم که همه اقشار 
جامعه بتوانند آن را خــریــداری کنند و فقط 

مختص به قشر مرفه جامعه نباشد.
ایــن بانوی کارآفرین دربــاره میزان سرمایه ای 
که در شــروع کار استفاده کــرده اســت، اظهار 
می کند: سرمایه اولیه من بسیار انــدک بود، 
چراکه من یک طلبه ساده بودم. به یاد دارم در 
ابتدا با یک میلیون تومان شروع به کار کردم 
که صرف خرید پارچه های متری شد و لباس 
کودکان را طراحی و اجــرا می کردم و به فروش 
می رساندم. پس از فــروش محصوالت کم کم 
سرمایه من افزایش پیدا کرد تا اینکه پس از 
6 مــاه سرمایه ام به 5 میلیون تومان رسید و 

موجب شد کارم را گسترش دهم.
وی خاطرنشان می کند: این گسترش شامل 
خــریــداری وسایلی ازجمله دو دستگاه چرخ 
خیاطی بــه قیمت 800 هـــزار تــا یــک میلیون 

تومان، میزبرش، اتو، قیچی برش و پارچه برای 
برپایی یک کارگاه کوچک بود.

فروش مجازی  ◾
 سیبویه تصریح می کند: هنگامی کــه کــارم 
گسترش پیدا کــرد، سعی کــردم از خانم های 
دیگری برای قالب بافی، گلدوزی، بافت، درست 
کــردن اکسسوری هایی مانند گــل ســر، ست 
لــبــاس هــا و... اســتــفــاده کــنــم. مــن در ســه ماه 
ابتدایی شــروع کارهیچ ســود و حقوقی بــرای 
خــودم در نظر نمی گرفتم و حتی درآمـــدم از 

تدریس را صرف هزینه های کارگاهم می کردم.
وی تأکید می کند: کار را با فروش مجازی شروع 
کــردم که فــروش بسیار خوبی هم داشتم و با 
شیوع بیماری کرونا از معدود مشاغلی بودیم 
که عالوه بر اینکه ضرر مالی نکردیم، فروشمان 
دو برابر هم شد. فــروش عمده اجناسمان به 
صورت مجازی است و به برخی از فروشگاه ها 
در سراسر ایــران مانند: تهران، قم، اهــواز و... 

محصوالت را به فروش می رسانیم. 

اشتغال زایی برای 45 نفر ◾
ایــــن بـــانـــوی کـــارآفـــریـــن تــوضــیــح مـــی دهـــد: 
ــد بــگــویــم در  ــای درخـــصـــوص اشــتــغــال زایــی ب
ــر کــردم در یک مکان  ابتدا که کارگاهم را دائ
بسیار کوچک بود و با سه نفر دیگرهمکاری 
می کردم. اما اکنون برای ٢5 نفر در داخل کارگاه 
و حدود٢٠ نفر در خارج از کارگاه اشتغال زایی 

شده است.
درحــال حاضر تولیدات پوشاک ما بــرای گروه 
سنی یــک تــا 15 ســال اســت. البته استقبال 
بــرای سایزهای بزرگ تر هم بسیار زیــاد است 
اما نیاز به سرمایه بیشتر داریم و اگر در آینده 
شرایط آن فراهم شود، به طور قطع تولید لباس 

در سایزهای بزرگ تر را گسترش خواهیم داد.

مشکالت بر سر راه تولید  ◾
وی درباره مشکالت تولیدکنندگان اظهار می کند: 
در دو سال اخیر هزینه مواد اولیه افزایش بسیار 
زیادی داشته است، به طور مثال یک زیپ از ٢٠٠ 
تومان به هزارو5٠٠ تومان و نخ از 5هزار به ٢5هزار 
تومان رسیده است. در این شرایط افزایش تورم، 
بالطبع نیروها نیز توقع افزایش مزدشان را دارند و 
از طرفی با افزایش قیمت تمام شده محصوالت، 
قدرت خرید مشتری ها نیز کاهش می یابد و این 
مسائل در کنار هم مشکالت زیادی را برای همه 
تولیدکنندگان ایجاد می کند. با وجــود فروش 
بسیار اما سود خیلی پایینی در حدود ٢٠ تا ٣٠ 

درصد داشته ایم.
ایــن بانوی کارآفرین در پایان تأکید می کند: 
خــواســتــه  مــن از مــســئــوالن ایـــن اســـت کــه ما 
تولیدکنندگان در واقــع می جنگیم و در این 
ـــم و اگــر  ــه حــمــایــت دولـــت داریـ جــنــگ نــیــاز ب
حمایت نشویم تا یک مقطعی توان داریم. از 
این رو دولت باید تدابیرجدی برای ثابت ماندن 
قیمت ها بیندیشد و یا تسهیالتی در اختیار ما 

قرار دهد تا راه تولید در این گرانی هموار شود.

پای صحبت یک بانوی کارآفرین

در جست وجوی لباس برای دخترم، تولیدکننده شدم 

خبرخبر
روزروز

رکود 100درصدی در بازار فرش و گلیم
رئیس اتحادیه صنایع دستی خراسان شمالی گفت: در 
صورت حمایت نکردن بانک ها، 80 درصد تولیدکنندگان 
بزرگ این استان تا پایان سال از کار بیکار شده و از عرصه 

تولید خارج می شوند.
حسین ایزانلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
یــک دسته از تولیدکنندگان صنایع دستی افــرادی 

هستند که سفارش تولید و لوازم مورد نیاز را در اختیار 
سایر افــراد قرار داده و سپس کاالی تولیدی را از آن ها 
خریداری می کنند، اظهار کرد: یکی از پایه های اصلی 
تولید فرش دستباف و گلیم در خراسان شمالی این گروه 
از تولیدکنندگان هستند که متأسفانه هم اکنون تحت 

فشار خیلی زیادی قرار دارند.

وی خاطرنشان کــرد: از ابتدای سال تاکنون بــازار فرش 
و گلیم در رکود 100 درصــدی قرار دارد و هیچ نمایشگاه 
فصلی، ملی و بین المللی بــرای فــروش این محصوالت 
برگزار نشده است. عالوه بر آن هیچ گردشگر و زائری نیز 
در این دو سال به خراسان شمالی نیامده تا حداقل تعداد 

کمی از این محصوالت را خریداری کند.

این مقام مسئول اظهار کــرد: تولیدکنندگان عمده در 
استان برای حفظ پروانه های خود مجبورند ساالنه حدود 
2 هزار مترمربع تولید فرش و گلیم داشته باشند. 70درصد 
از تولیدات انجام شده در سال جاری دپو شده اند. تعداد 
زیادی از این تولیدکنندگان بزرگ به علت رکود در بازار وارد 

مشاغل دیگر همچون ساخت وساز شده اند.

امداد
   اعتبار 4 هزار میلیاردی 

محرومیت زدایی در خراسان شمالی  
نایب رئیس فراکسیون محرومیت زدایی و 

گروه های جهادی مجلس شورای اسالمی از 
جذب موفق بیش از 4هزارو۸۷0 میلیارد ریال 

اعتبارات محرومیت زدایی در خراسان شمالی 
خبر داد.

 به گزارش قدس، سیدمحمد پاکمهر 
در نشست شوراهای بخش مرکزی شهرستان 

مانه وسملقان اظهار کرد: برای نخستین بار 

 اعتبار محرومیت زدایی استان به مبلغ
 4 هزار و ۸۷0 میلیارد ریال به صورت نقدی 

جذب شد که بیشتر از اعتبارات پروژه عمرانی 
استان است.

 بیشترین اعتبار به تناسب جمعیت به مبلغ 

۹۵0 میلیارد ریال با توجه به باال بودن 
 شاخص محرومیت مانه وسملقان، 
 برای رساندن شاخص محرومیت 
این شهرستان به میانگین استانی 

تخصیص یافت.

 شهید حسین محرابی
تاریخ تولد: 1356/6/30

محل تولد: نیشابور
تاریخ شهادت: 13۹5/۹/10

محل شهادت: حلب - سوریه
مزار: مشهد - بهشت رضا)ع(

یزدی  شهید حسین محرابی همان شهیدی 
است که سردار سلیمانی در دو دیدارش با خانواده 
او هر بار از دختر بزرگش »زینب« خواسته بود از 

امام رضا)ع( بخواهد شهادت را نصیبش کند.
حاال همسر شهید حسین محرابی که به واسطه 
شهادتش در ظهر شهادت امام رضا)ع( به شهید 
امام رضایی)ع( معروف است، می گوید: همسرم 
در 30 شهریور 1356 چشم به جهان گشود و در 10 
آذرماه 13۹5 همزمان با ظهر شهادت امام رضا)ع( 
در منطقه حلب سوریه با تیر مستقیم به قلبش 

به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
مرضیه بلدیه می افزاید: در مشهد او را به نام شهید 
امام رضایی)ع( می شناسند و در بهشت رضا)ع( 
قطعه 30 مدافعان حرم برای همیشه آرام گرفت. 
حاصل زندگی مشترک من و او زینب 16 ساله، 

فاطمه 11 ساله و محمدمهیار پنج ساله است.
وی تصریح می کند: شهید محرابی پس از حضور 
داعـــش در ســوریــه بـــرای دفـــاع از حــرم حضرت 
زینب)سالم هللا علیها( عازم این کشور برای مقابله 
با تکفیری های داعش شد که سرانجام در آذرماه 
۹5 در منطقه حلب سوریه به شهادت رسید. 

روحش شاد

 نصب »کاشی ماندگار« 
استاد فاروق کیانی 

نوروزی »کاشی ماندگار« استاد فــاروق کیانی 
اسطوره بازی های آیینی نصب شد. کاشی ماندگار 
طرحی است که به کنوانسیون 2033 برای پاسداری 
از میراث فرهنگی ناملموس بــرمــی گــردد و از آن 

به عنوان گنجینه زندگی بشری نام برده می شود.
به گزارش خبرنگار قدس، استاد فاروق کیانی متولد 
تربت جام است که از او به عنوان اسطوره بازی های 
آیینی معاصر ایــران نــام بــرده می شود و اعطای 
نشان درجه یک هنری در رشته تئاتر آیینی توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد در سال ۹4 بخشی دیگر از 

افتخارات هنری محمد فاروق کیانی است.
در کــتــاب »هفتم فرهنگ« کــه در ســال 6۹ به 
مناسبت هزاره تدوین شاهنامه توسط مؤسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگ، نگاشته شده 
آمــده اســت: انسان های گمنامی همچون آرش 
تیرانداز با دمیدن جان در هنر خویش آن را جاودانه 
و بــه فــراســوی مــرزهــا فــرســتــاده انــد، انسان های 
گمنامی فرزندان و نوادگانشان تاریخ مجسم هنر 
ایرانند. گمنامانی که هنوز هستند وَسیاَلن هنر 
جاودانه شان هنوز هم در رگ تاریخ روان است و 
به هستی هنر جان می دهد و محمدفاروق کیانی 
با دوتار خود موسیقی هزاران ساله این سرزمین را 
زنده می کند و با پایکوبی جانانه خویش اساطیر 
باستانی و داستان های شاهنامه را در برابر چشمان 

بیننده به تصویر درمی آورد.

 کشف بيش از 4 تن 
روغن قاچاق در مرز تايباد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش از 
4 تن روغن خوراکی قاچاق در مرزهای هنگ تایباد 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی مرزبانی 
خراسان رضــوی، ســردار مجید شجاع، فرمانده 
مرزبانی استان در تشریح ایــن خبر بیان کرد: 
مرزبانان این فرماندهی در هنگ تایباد، در ایست 
و بازرسی 17 شهریور، موفق به کشف کاالی قاچاق 
شدند. وی افزود: مرزبانان این استان در بازرسی 
خودروهای ترانزیتی و مسافری در دو روز گذشته 
موفق شدند 4 هزار و 341 کیلوگرم روغن خوراکی، 
166 کیلوگرم مرغ، 425 کیلوگرم تخم مرغ، 587 
کیلوگرم کره، پنج عدد کپسول گاز و اقالم دیگری 
شامل رب، برنج، قند و... به ارزش یک میلیارد و 

155 میلیون ریال را کشف کنند.
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