
به مناسبت والدت حضرت زینب کبری)س( و روز 
پرستار، کلینیک تخصصی بیمارستان ثامن االئمه)ع( 
شهرستان چناران افتتاح شد. به گزارش آستان نیوز، 
مراسم  در  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
ــاره بــه اقـــدام هـــای صــورت  افــتــتــاح ایـــن مــرکــز بــا اشــ
بیمارستان  تخصصی  کلینیک  افتتاح  بــرای  گرفته 
ثامن االئمه)ع( چناران، توسعه خدمات درمانی مورد 
نیاز مردم را یکی از برکات و ثمرات بهره وری مناسب 
سال  گفت:  رحمتی  مالک  برشمرد.  موقوفات  از 
پــروژه تعریف  و  این بیمارستان  از  گذشته گزارشی 

شده برای آن ارائه شد و با توجه 
به نیاز مردم این منطقه، تولیت 
آستان قدس رضوی تأکید کردند 
این کلینیک باید هر چه سریع تر 
تکمیل شود که در همین راستا ...

روایت احسان جاویدی از ناشنیده های جنگ سوریه 

پرستاری از نوزادان داعشی ها در بوکمال
 باحضور قائم مقام تولیت 

آستان قدس رضوی صورت گرفت

افتتاح
کلینیک  تخصصی 
بیمارستان چناران
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 دستگیری سرشبکه 
فروش پرندگان شکاری 

 انتقاد آیت هللا علم الهدی 
از خاطیان آلودگی هوای مشهد

در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد مطرح شد

تولید با تسهیالت 28درصدی!

 شهرستان طبس 
در وضعیت قرمز کرونایی 
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مجمع کشوری تیم پیشرفت مدرسه بسیج 
فــرهــنــگــیــان ســراســر کــشــور بــا حــضــور ۲۶۰ 
صبح  کــشــور  ســراســر  از  فرهنگی  بسیجی 
پنجشنبه گذشته در مجتمع فرهنگی تربیتی 

امام رضا)ع(  مشهد برگزار شد.

مسئول بسیج فرهنگیان کشور در این مراسم 
گفت: تیم پیشرفت مدرسه بسیج فرهنگیان 
آخرین شاخه بسیج در مــدارس و هدف آن 
ــرورش در مــدارس  ــوزش و پـ حــل مسائل آمـ
است. صابر ماهانی دربــاره اهداف راه انــدازی 

تیم پیشرفت مدرسه خاطرنشان کرد: صیانت 
از دســتــاورد هــای انقاب اســامــی، کمک به 
و  تشکل ها  مؤثر  هــم افــزایــی  و  نقش آفرینی 
بر  منطبق  مــدرســه  در  نقش آفرین  عــوامــل 
اهداف کان، کمک به تحقق زیرساخت ها و 

برنامه های اجرایی الزم و متناسب با پرورش 
در تراز انقاب اسامی، عملیاتی نمودن سند 
تحول بنیادین و مطالبات رهبر معظم انقاب 
در مدرسه و کمک به ارتقای منزلت معلمی از 

اهداف این مجمع است...

اختتامیه مجمع کشوری بسیج فرهنگیان سراسر کشور در مشهد

اهدای »نشان بی نشان« به یکی از معلمان برتر جهان
در استان2

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: دولت سیزدهم در قیاس با دولت های گذشته 
با مشکات بیشتر و عمیق تری روبـــه رو اســت؛ تورم 
باال، گره های سخت اقتصادی، چالش در بخش انرژی 
این  از  به ویژه در بحث آب و تشدید خشکسالی، تنها گوشه ای 

مشکات است.
به گزارش قدس آناین، غامحسین شافعی در آیین گرامیداشت 
روز ملی صنعت و معدن و معرفی واحدهای تولیدی نمونه صنعتی 
و معدنی سال ۱۴۰۰ در مشهد افزود: طبیعتاً در این بزنگاه سخت 
نمی توان کشور را با رویه و قواعد عادی اداره کرد و به تصمیمات 

سخت و مدیریت بحران نیاز است.
موجود  واقعیت های  به  توجه  و  پذیرش  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در طول ۱۰ سال گذشته  در 
تقریباً صفر بوده و حتی در اوج درآمدهای نفتی هم آن رشدی که 
انتظار می رفت، محقق نشده است، از طرفی شاهدیم استهاک 
ظرفیت های مولد فعلی، از سرمایه گذاری در این حوزه پیشی گرفته 
و این یک هشدار جدی برای آینده صنعت کشور است. صنعت 
ما امروز به جای ارزآوری، خرج آور شده و شکاف فناوری که در حوزه 
تولید بین ما و جهان وجود دارد، تولید صادرات محور ما را با چالش 

روبه رو نموده است.  

ضرورت حذف ارز ترجیحی  ◾
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی هم گفت: 
حذف ارز ترجیحی )۴هـــزارو۲۰۰ تومانی( از واردات برخی کاالهای 
اساسی، جراحی بزرگ اقتصادی و الزمه شرایط کنونی اقتصاد کشور 
است زیرا هم اکنون نیز هزینه خرید کاال توسط مردم با احتساب نرخ 

آزاد ارز است و چندان تأثیری ندارد.
حــجــت االســام نــصــرهللا پــژمــان فــر افــــزود: در ســه ســـال گذشته 
۵۷ میلیارد دالر ارز ترجیحی در کشور پرداخت شده و مشخص 
نیست چه بخشی از این ارز به دست مردم رسیده و چه بخشی به 
صورت قاچاق از کشور خارج شده است. هم اینک پرونده سنگینی 
از قاچاق با ابعاد گسترده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال 
بررسی است که مربوط به کاالهایی می شود که باید با ارز ۴هزار 

و۲۰۰تومانی وارد کشور می شدند اما پس از گذراندن یک چرخه به 
صورت قاچاق از کشور خارج شده اند.

تولید با سود ۲۸ درصدی تسهیالت  ◾
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: 
اغلب تولیدکنندگان مشکات مالی دارند و با نرخ ۲۸ درصدی سود 
تسهیات و شرایط سخت گیرانه بانکی نمی توان تولید را توسعه داد 

چون بانک به هیچ وجه از پول خود نمی گذرد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی بیان کرد: دولت برداشتن ارز ترجیحی 
از روی واردات برخی از کاالها را جراحی اقتصادی می داند، در زمان 
عنوان  با  دیگری  اقتصادی  جراحی  نیز  احمدی نژاد  آقــای  دولــت 
از این  یارانه ها صورت گرفت و قرار بود ۲۵ درصد  هدفمندسازی 

بخش به صنعتگران پرداخت شود اما ریالی به آنان تعلق نگرفت.
وی اظهار کــرد: بیشترین آسیب ناشی از وضعیت بد اقتصادی 
کشور متوجه کارگران است، کارگری که با حداقل حقوق کار می کند 
و تنها دلخوشی اش داشتن شغل است از روحیه کافی برخوردار 
نیست، حوادث ناشی از کار افزایش یافته زیرا اغلب کارگران به دلیل 
مشکات معیشتی و مالی، هنگام کار کردن حواسشان متمرکز بر 

کار نیست. 

تعطیلی نیمی از معادن خراسان رضوی ◾
استاندار خراسان رضوی هم گفت: نیمی از ۹۵۰ معدن خراسان 

رضوی تعطیل هستند که باید علت یابی شود.
نظری با اشاره به جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، اظهار 
کرد: باید میدانی به وجود بیاید تا فرق بین مــردان سختکوش که 
در شرایط سخت می مانند و موفق می شوند با کسانی که فقط در 

شرایط عادی می توانند کار کنند، مشخص شود.
وی داشتن امید، ایثارگری و از خودگذشتگی و اولویت قرار دادن 
اهداف بلند را از شروط موفقیت دانست و افزود: میدان های نبرد و 
مشکات، قابل تفکیک از یکدیگر نیستند؛ همان طور که نمی توان 
عرصه اقتصاد را از سیاست جدا کرد یا عرصه دفاع را متمایز از 
اقتصاد دانست. مشکات هر بخش راهکارهای خود را می طلبد که 

باید با توجه به عرصه های دیگر، آن ها را حل کرد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: سند 
اشتغال زایی برای ۱۵۲ روستا در سه شهرستان این 
استان تدوین شــده اســت. به گـــزارش مهر، ســردار 
مهدی هنری اظهار کرد: موضوع ایجاد صندوق های 
قرض الحسنه مردمی از سال ۹۷ آغاز شد و در حال حاضر ۴۵۶ 

صندوق قرض الحسنه مردمی با تسهیل گری بسیج داریم.
وی بیان کرد: با فعالیت این صندوق های مردم پایه حدود ۵هزار و 
۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد که در قالب مشاغل خرد و جدید 
است.هنری با اشاره به اینکه در این مدت ۹۰میلیارد ریال تسهیات 

و ۵ هزار و۹۰۰ فقره وام به متقاضیان پرداخت شده است، افزود: 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ هزار و۱۰۰ کارگاه اشتغال در استان فعال شده 

است. 
وی با تأکید بر اینکه با ظرفیت قانونی که در بودجه قرار گرفت 
۳۶۰میلیارد ریال تسهیات اشتغال زایی به استان اختصاص پیدا 
کرده است، گفت: یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید ما بحث 

هدایت منابع به صورت هدفمند است.
به  مــربــوط  زمینه های  در  تولید  جهش  بحث  در  گفت  هــنــری 

کسب وکار ۱۳میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد مطرح شد

تولید با تسهیالت 28درصدی!

تدوین سند اشتغال زایی ۱۵2 روستا در خراسان جنوبی 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاونی فراورده های پاس��توریزه ش��یر مرتع مش��هد )نوبت اول( 
در س��اعت 8/30 صب��ح روز  چهارش��نبه م��ورخ 1400/10/22 در مح��ل کارخان��ه واق��ع در مش��هد س��ه راه فردوس��ی 
بل��وار ش��اهنامه 76 کوچ��ه اقاقی��ا- جه��ت رس��یدگی و تصمیم گیری در خص��وص موارد زیر تش��کیل میگ��ردد حضور 
بهمرس��انند و در ص��ورت ع��دم ام��کان حض��ور عض��وی می ت��وان حق حض��ور و اعم��ال رأی خ��ود را به عض��وی دیگری 
و ی��ا نماین��ده تام االختیار واگ��ذار نماید و تعداد آرای وکالتی هر عضو س��ه رأی و غیر عضو ی��ک رأی خواهد بود. ضمنًا 
چنانچ��ه ه��ر یک از اعضاء تمایلی به کاندیداتوری س��مت بازرس��ی تعاونی را داش��ته باش��ند تقاضای کتب��ی خویش را 
حداکث��ر ت��ا تاری��خ   1400/10/15  به دفتر ش��رکت تعاونی ب��ه آدرس فوق الذکر ارائه و همچنین می توانند نس��بت به 
بررس��ی گزارش��ات هیئت مدیره و بازرس و در صورت های مالی و یادداش��ت های مالی س��ال 1399 کسب اطالع نمایند.

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت تعاونی در سال 1399

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره صورت های مالی و یادداشت های مالی 1399
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهاد هیئت مدیره برای سال مالی 1400 شرکت

4- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت تعاونی در سال مالی 1399
5- تصویب تجدید ارزیابی شده دارائی های شرکت بر اساس گزارش هیئت کارشناسان دادگستری و تفویض اختیار 

به هیئت مدیره در مورد فروش آن
6- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال 1400

هیئت مدیره شرکت تعاونی فراورده های پاستوریزه شیر مرتع

آگهی دع�وت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش�رکت تعاون�ی فرآورده های 
پاستوریزه شیر مرتع مشهد- نوبت اول          تاریخ انتشار: 1400/09/20

/ر
14
08
71
2

از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن 
مهر 20 مشهد دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که درس��اعت 11 صبح روز 
پنج ش��نبه م��ورخ 1400/10/2 در محل دفتر 
تعاون��ی ب��ه آدرس گلبه��ار بل��وار جمه��وری 
29 مجتم��ع نی��کان بل��وک 7 طبق��ه 2 برگزار                      
می گ��ردد حضور به هم رس��انند در صورتی 
که حضورعضو در جلس��ه میس��ر نباش��د می 
تواند حق حضور و اعمال رای خود را به عضو 
دیگری یا نماینده ت��ام االختیار با مراجعه به 
دفت��ر تعاونی ت��ا حداکثر 24 س��اعت قبل از 

جلسه مجمع اقدام نماید. 
دستور جلسه:

 1- طرح و تصویب انحالل شرکت
 2- تعیین مکان تصفیه 

هیات مدیره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر 20 مشهد )نوبت سوم( 

/ر
14
07
71
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 بدینوس��یله هیات مدی��ره پارکینگ 
طبقاتی زیس��ت خاور در نظ��ر دارد از 
طریق مزایده امورتبلیغاتی روی دیوار 
ها و س��تون ه��ا و کارت تردد وس��ائط 
نقلیه به پارکینگ را به مدت دو سال 
به ش��رکت های واجد ش��رایط واگذار 
نماید، لذا از کلیه شرکت ها دعوت به 
عمل می آید ، ضم��ن بازدید از محل ، 
قیم��ت پیش��نهادی خود را ب��ا نضمام 
م��دارک ثبتی و س��وابق کاری و فیش 
واریزی، حداکثر تا تاریخ 1400/09/27 
ب��ه دفتر هیات مدیره واقع در مجتمع 
زیس��ت خاور طبق��ه 1-  واح��د 2017 و 
3016 تحویل و رسید دریافت نمایند. 
ضمن��ا واری��ز مبل��غ 6 میلی��ون ریال 
باب��ت ش��رکت در مزای��ده به حس��اب 
403054550 ب��ه ن��ام هی��ات مدیره 
پارکین��گ )آقای��ان رخش��انی مقدم و 
عظیمی موقر یزدی( الزامی می باشد. 

باتشکر هیات مدیره

آگهی مزایده

ف
/1
40
87
50

بدینوسیله هیات مدیره پارکینگ طبقاتی 
زیست خاور در نظر دارد از طریق مناقصه 
در پارکینگ مذکور سیس��تم اعالم حریق 
اجرا و نصب نماید، لذا از کلیه شرکت های 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید، ضمن 
بازدید از محل، قیمت پیش��نهادی خود را 
بانضمام مدارک ثبتی و سوابق کاری و فیش 
واریزی، حداکثر تا تاریخ 1400/09/27 به 
دفتر هیات مدیره واقع در مجتمع زیست 
خاور طبقه 1-  واحد 2017 و 3016 تحویل و 
رسید دریافت نمایند. ضمنا واریز مبلغ 20 
میلیون ریال بابت ش��رکت در مناقصه به 
حساب 403054550 به نام هیات مدیره 
پارکینگ )آقایان رخشانی مقدم و عظیمی 

موقر یزدی( الزامی می باشد.
باتشکر هیات مدیره 

 آگهی مناقصه

ف
/1
40
87
42



   تمدید مهلت 
نام نویسی در 
سامانه نهضت 
ملی مسکن تا 
۳۰آذر ماه  
قاسم قاسمی، 
مدیرکل راه و 
شهرسازی خراسان 
شمالی گفت: با 
توجه به استقبال و 
درخواست متقاضیان 
مهلت نام نویسی در 
سامانه نهضت ملی 
مسکن تا پایان آذرماه 
امسال تمدید شد.

تا 1۳ آبان 17هزار 
و ۵7۰ متقاضی از 
استان در این سامانه 
نام نویسی کرده 
بودند.

سرور هادیان  مجمع کشوری 
تــیــم پیشرفت مــدرســه بسیج 
فرهنگیان سراسر کشور با حضور 
۲۶۰ بسیجی فرهنگی از سراسر 
کشور صبح پنجشنبه گذشته 
در مجتمع فرهنگی تربیتی امام 

رضا)ع(  مشهد برگزار شد.

تیم پیشرفت مدرسه ◾
مسئول بسیج فرهنگیان کشور در این مراسم گفت: 
تیم پیشرفت مدرسه بسیج فرهنگیان آخرین شاخه 
بسیج در مدارس و هدف آن حل مسائل آموزش و 

پرورش در مدارس است.
صابر ماهانی درباره اهداف راه اندازی تیم پیشرفت 
مدرسه خاطرنشان کــرد: صیانت از دستاورد های 
انقالب اسالمی، کمک به نقش آفرینی و هم افزایی 
مؤثر تشکل ها و عــوامــل نقش آفرین در مدرسه 
منطبق بر اهداف کالن، کمک به تحقق زیرساخت ها 
و برنامه های اجرایی الزم و متناسب با پرورش در تراز 
انقالب اسالمی، عملیاتی نمودن سند تحول بنیادین 
و مطالبات رهبر معظم انقالب در مدرسه و کمک به 

ارتقای منزلت معلمی از اهداف این مجمع است.

دست یاری به سوی بسیجیان فرهنگی ◾
معاون وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: دست یاری به 
سمت شما یاران و عزیزان، بسیجیان فرهنگی دراز 
می کنیم، چراکه شما همیشه از دلسوزان نظام در 

زمینه های فرهنگی هستید.
محمدزاده افزود: ما معلمان می توانیم با تعاملی که 
با جوانان برقرار می کنیم، هدایت فکری آن ها را انجام 

دهیم و مانع رفتن آن ها به مسیر بیگانگان شویم.
معاون وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریح کــرد: درحال 
حاضر رشد علمی کشورمان ۱۱برابر متوسط جهانی 

است. پیش از انقالب در بین یک درصد دانشمندان 
برتر جهان، حتی یک ایرانی نداشتیم اما براساس 
آخــریــن آمـــار در ســـال ۲۰۱۶ در بین یــک درصــد 
دانشمندان برتر جهان، ۲۰۸ دانشمند از ایران حضور 
دارند. از طرفی پیش از انقالب در این خصوص رتبه 
۵۲ را در جهان داشته ایم که اکنون دارای رتبه ۱۵ 

جهانی هستیم.
وی خاطرنشان کــرد: ۱۰ درصــد از فعالیت های 
نهضت سوادآموزی به اتباع خارجی اختصاص 
دارد که بیشتر خــواهــران و بـــرادران افغانستانی 

هستند و با استقبال خوبی روبه روییم.

بسیج گنجینه تمام نشدنی  ◾
در ادامـــه ایــن مــراســم، جانشین ســازمــان بسیج 
مستضعفان هم گفت: بسیج به عنوان پشتوانه 

انقالب و نظام، گنجینه تمام نشدنی است.
سردار قریشی افزود: خوشبختانه شاهد شکست 
دشمن و سربلندی و پیروزی ملت درمقابل هجمه ها 
و توطئه های مختلف دشمن هستیم که آن را مدیون 
والیــت و هدایت ولی فقیه و حضور مــردم در قالب 

نیروهای بسیجی در عرصه های مختلف ایم.
وی تصریح کرد: امروز اهل تشیع و سنت در مناطق 
مختلف، مورد حمایت جمهوری اسالمی هستند. 
مفتخریم در بسیاری از پیشرفت ها مانند درمان 
بیماری های سرطانی، عمل قلب کــودکــان و... در 
رتبه های نخست جهانی قرار داریم و این در حالی 
است که پیش از انقالب، درمان بسیاری از بیماری ها 
توسط پزشکان، دانشجویان پزشکی و پرستارهای 
بنگالدشی، پاکستانی و هندوستانی انجام می شد 
و حتی در بسیاری از شهرها مشکل تأمین پزشک 

عمومی داشتیم.

اهدای نشان بی نشان ◾
در ادامه این برنامه »نشان بی نشان« به دکتر ثریا 
مطهرنیا که از بین ۱۲۱کشور و  ۸هزار معلم از سراسر 
جهان نامزد شده و در لیست ۱۰ نفر برتر قرار گرفته، 

اهدا شد.
ایــن نشان بــه معلمان بسیجی و الــگــوی کار های 
جهادی و خدمات رسانی ویــژه در عرصه تعلیم و 

تربیت اهدا می شود.
دکتر ثریا مطهرنیا، متولد ۵۷ در حاشیه این مراسم در 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در رشته های مختلفی 
چون آموزش ابتدایی، مدیریت دولتی، برنامه ریزی 
درسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل و مدیریت 
آموزشی دانش آموخته ام و دکترای من نیزدر رشته 

برنامه ریزی درسی است.
وی افزود: به تشویق پدرم معلم شدم و درهمه مقاطع 
تحصیلی تــدریــس داشــتــم امــا مقطع اصلی من 
ابتدایی است. امسال سه پایه تحصیلی را برعهده 
دارم و در بیجار گرروس، روستای حسن تیمور وظیفه 
خود را انجام می دهم. من دو فرزند دارم و در شهر 

ساکنم و هر روز برای تدریس به روستا می روم.
او امسال درآستانه بازنشستگی اســت و تاکنون  

و ۱۰۰ دانش آموز بی بضاعت را شناسایی و برای  هزار 
حل مشکالت آن هــا با کمک خیران گام برداشته 
اســت.  مطهرنیا بیان کــرد: جــزو معلمان پرامتیاز 
ــدارم اما  هستم و مشکلی بــرای انتخاب مــدارس ن
مدارس روستایی کم برخوردار را برای کمک و خدمت 
به این بچه ها انتخاب می کنم و در همه سال های 
کاری خود روستاهای کم برخوردار را برای تدریس و 

کار انتخاب کرده ام.
وی دلیل قرار گرفتن در زمره ۱۰ معلم منتخب سازمان 
یونسکو را کمک های بشردوستانه اعــالم و افــزود: 
سازمان یونسکو با همکاری بنیاد وارکی در تمام جهان 
الهام بخش ترین معلمان دنیا را معرفی می کنند که 
ابتدا در لیست ۵۰ نفره و در نهایت در لیست ۱۰ نفره 

قرار گرفتم.
این معلم خاطرنشان کرد: نظر بنیاد بیشتر داوری 
بــراســاس کــارهــای بشردوستانه اســت کــه درایــن 
خصوص کارهایی برای بچه ها انجام داده بودم که 
شامل مباحث درمانی، تحصیلی، شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصیل، کــار و اشتغال خانواده های 

دانش آموزان و... است.
ثریا مطهرنیا تصریح کــرد: من در روستا فقط یک 
معلم داخل کالس درس نیستم، خودم را همیشه 
یکی از مردم روستا و روستاییان را عضوی از خانواده 
خودم می دانم، از این رو مشکالت آن ها مشکالت 
من است و برای رفع مشکالت، همه تالشم را انجام 
می دهم . گاهی این کمک ها برای حل مشکالت راه، 

جاده، آب و درمان است.

تجلیل از شهید مدافع حرم ◾
همچنین در این مراسم به رسم یادآوری و پاسداشت 
مجاهدت های مدافعان حرم، از همسر و فرزند شهید 
مدافع حرم سید مهدی موسوی از لشکر فاطمیون 

تجلیل شد.

اختتامیه مجمع کشوری بسیج فرهنگیان سراسر کشور در مشهد

 اهدای »نشان بی نشان« 
به یکی از معلمان برتر جهان

نمازنماز
جمعهجمعه

انتقاد آیت اهلل علم الهدی از خاطیان آلودگی هوای مشهد
امام جمعه مشهد مقدس گفت: باید به نیروگاه توس، گاز 
رسانده شود تا مــازوت مصرف نشده و این آلودگی ایجاد 

نشود.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس در جوار بارگاه منور 
رضوی ضمن تبریک روز پرستار اظهار کرد: سرباز مدافع یک 

کشور ضامن امنیت کشور است و پرستار ضامن صحت و 
سالمتی. پس از گذشت سال ها همچنان به قهرمانی های 
رزمندگان خودمان در هشت سال دفــاع مقدس افتخار 
ــاع مقدس در عرصه سالمتی  می کنیم؛ دو ســال هم دف
داشته ایم. امام جمعه مشهدمقدس عنوان کرد: جان مردم 
از تمام شئون اجتماعی دیگر آن ها مهم تر است. امروز در 

این کشور تشکیالت درمانی و پزشکی ما جوابگو است اما 
برای مثال هوای ناسالم و آلوده جان مردم را تهدید می کند.

آیت هللا علم الهدی افــزود: مسئوالن ما باید در این عرصه 
اقدام و با آلودگی هوا مقابله کنند؛ حل این مشکل خیلی ساده 
است و باید اقدام قطعی صورت بگیرد. شهر ما شهری است 
که در مسیر باد شمالی قرار دارد اما در این مسیر، نیروگاه توس 

قرار گرفته و به جای گاز، مازوت می سوزاند و دود مازوت نیروگاه 
توس وارد شهر می شود. باید به این نیروگاه گاز رسانده شود تا 

مازوت مصرف نشده و این آلودگی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: در مشهد کمبود گاز نداریم و خیلی 
از استان های دیگر از گاز مشهد استفاده می کنند. نیروگاه 

توس باید با گاز بسوزد و با مازوت نسوزد. 

    نیمی از دشت های خراسان جنوبی محیط زیست
شوری بیش از حد مجاز دارند 

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: نیمی از دشت های خراسان 

جنوبی شوری بیش از حد مجاز دارند.

به گزارش ایسنا، محمدی در نشست روز جهانی 
خاک با بیان اینکه ساالنه حدود 1۴ تن در هکتار 

فرسایش خاک داریم، گفت: بیشترین میزان شوری 
خاک در دشت سده با بیش از 6هزار کیلوگرم 

نمک در هکتار و کمترین میزان شوری در اراضی 

دستگردان طبس با حدود ۲۰۰ کیلوگرم نمک در 
هکتار است.

وی با بیان اینکه این ارقام نشان از شور شدن 
خاک های استان دارد، افزود: برای جلوگیری 
از روند افزایشی شوری خاک باید آبشویی به 

تناسب اراضی یک تا سه بار در سال به خصوص در 
روش های آبیاری قطره ای انجام شود.

محمدی علت شور شدن خاک های استان را کم 
شدن بارندگی ها، افزایش دما، کاهش کیفیت آب 

آبیاری و بهره برداری غیراصولی دانست. 
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در استان
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باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

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
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90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
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49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ط
/1
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59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

ط
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خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  
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نقاشی حسان

ط
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پالستیک، روغنی، اکرولیک 
کناف، ارزان و فوری

09159058400

ج
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41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

09199197160

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
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ط
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65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی
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ط
/1
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لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
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ج
/1
40
52
66

ج
/1
40
62
38

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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
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

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

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالی شویی

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



بودجه کشوری 
عامل اصلی 

رشد ظرفیت 
استان ها

حجت االسالم جواد 
نیک بین، نماینده 

مردم کاشمر و رئیس 
مجمع نمایندگان 
خراسان رضوی 
گفت: بودجه کل 

کشور باید به صورت 
استانی تقسیم شود 

تا ظرفیت استان 
مورد توجه قرار 

گیرد.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس  رحمانی  عقیل 
اداره حفاظت محیط زیست 
شــهــرســتــان مــشــهــد گــفــت: 
عامل خرید و فروش پرندگان 
شکاری در خطر انقراض که 
مــاه هــا تــحــت تعقیب بــود، 
سرانجام در مشهد دستگیر و از او ادوات جرم 
ــواع پرنده  و دیگر مستندات خرید و فــروش ان

شکاری کشف و توقیف شد.
مرتضی شیرزور در تشریح ابعاد این اقدام بیان 
کرد: چند ماه پیش اطالعاتی به این یگان واصل 
شد که بررسی آن مشخص کرد فرد یا افرادی به 
صورت گسترده و به واسطه ارتباط با شکارچیان 
غیرمجاز در زمینه خــریــد و فـــروش پرندگان 

شکاری و در خطر انقراض فعالیت دارند.
وی ادامــه داد: از همین رو مستندات دریافتی 
برای بررسی دقیق تر و تأیید صحت و سقم ماجرا 
به یک تیم از نیروهای یگان حفاظت محیط 

زیست شهرستان مشهد سپرده شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد تصریح کــرد: با پیگیری دقیق موضوع 
مشخص شــد ایــن افـــراد بــا تبلیغات گسترده 
در اینستاگرام، تلگرام و سایت های واسطه گر 
پرندگان شکاری در خطر انقراض را برای فروش 
آگهی کرده و به صورت کامالً حرفه ای به فروش 
این پرندگان مبادرت می کنند. مرتضی شیرزور 
افـــزود: با روشــن شــدن نحوه اقــدام هــای خالف 
قانون که آسیب های جبران ناپذیری به محیط 
زیــســت وارد مــی کــرد و تنها بـــرای سودجویی 
مادی انجام می شد ، دستور داده شد به سرعت 
شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار 

قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد 

بیان کــرد: متأسفانه پیگیری ها نشان مــی داد 
اعضای این باند بیشتر در زمینه فروش پرندگان 
 شــکــاری مانند عقاب طالیی  دلیجه، باالبان 

و... فعال هستند.
از همین رو و در ابتدا هماهنگی قضایی صورت 
گرفت. اما پس از حضور مأموران یگان حفاظت 

در محل خرید و فروش پرندگان در حال انقراض و 
با دستگیری فروشندگان مشخص شد آن ها برای 
فردی دیگر کار می کنند و او هر بار سعی می کند 

ردی از خود در این گونه اقدام ها بر جا نگذارد.
این گونه شد که روند دستگیری سرکرده اصلی 
شبکه خرید و فروش پرندگان شکاری با کندی 

روبه رو بود. از همین رو بود که کارشناسان پلیس 
فتا استان هم برای ردزنی سرکرده باند در فضای 

سایبری وارد عمل شدند.
مرتضی شیرزور بیان کرد: با سلسله اقدام های 
تخصصی و مشترک صورت گرفته، در نهایت 
پس از چند روز تالش محل اختفای عامل این 
اقــدام که مرد جوانی بود در مشهد شناسایی 
و عملیات دستگیری سرکرده این شبکه کلید 

خورد و این فرد غافل گیر و بازداشت شد.
با بازرسی صورت گرفته از محل؛ چهار عدد شاخ 
متعلق به دو قوچ وحشی و اجزای بدن پرندگان 
وحشی که بــرای تغذیه پرندگان شکاری مورد 

استفاده قرار می گرفتند نیز کشف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد 
گفت: با دستور مقام قضایی گوشی تلفن همراه 
و دیگر ادوات جرم مکشوفه مــورد بررسی قرار 
گرفت و مشخص شــد متأسفانه تاکنون ۵۶ 
بهله انواع پرندگان شکاری از گونه های در خطر 

انقراض توسط این فرد به فروش رسیده است.
بررسی سوابق او نشان می داد متهم دارای سابقه 
ــوده که  شکار کبک با اسلحه قاچاق جنگی ب
پرونده این اقدام همچنان باز است. همچنین 
افرادی هم که در این رابطه دستگیر شده اند به 
خرید و فروش پرندگان شکاری اعتراف کرده اند. 
وی افزود: با توجه به گستردگی اقدام های صورت 
گرفته مــیــزان دقیق خــســارت وارده بــه محیط 
زیست در حــال پیگیری اســت. در پــایــان این 
سلسله اقدام ها، متهم اصلی پرونده به همراه 
مستندات جمع آوری شده به دادســرا معرفی 
شد. وی در پایان به متخلفان هشدار داد: خط 
قرمز محیط بــانــان رفــتــاری اســت کــه منجر به 
نابودی محیط زیست شــود و در ایــن زمینه با 

قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

پس از ماه ها ردزنی در مشهد صورت گرفت

 دستگیری  سرشبکه 
فروش پرندگان شکاری 

 این افراد با تبلیغات گسترده در اینستاگرام، تلگرام و سایت های واسطه گر 
پرندگان شکاری در خطر انقراض را برای فروش آگهی کرده و به صورت 

کاماًل حرفه ای به فروش این پرندگان مبادرت می کنند.
گزيدهگزيده

خبر 
محیط بان خوافی درگذشت

»عبداالحد سربوزی« همیار دلسوز و فداکار محیط 
زیست ساکن شهرستان خــواف به علت شدت 
جراحت هایی که در پی حفاظت از محیط زیست 

رخ داده بود، دار فانی را وداع گفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
گفت: ایــن همیار محیط بــان فداکار شهرستان 
خواف جمعه ۱۲آذر سال جاری در منطقه حفاظت 
شــده سیرخون، هنگام گشت، کنترل و پایش 
منطقه و در تعقیب و پیگیری متجاوزان به حریم 
محیط زیست، به دلیل پرت شدن از موتورسیکلت 
به علت ناهمواری های منطقه، دچار حادثه و در 

بیمارستان بستری شد.
ــزود: در ســاعــات اولــیــه حادثه  ــ تـــورج همتی اف
دستور ویژه برای رسیدگی به این همیار مصدوم 
صادر شد و وی به بیمارستان امام حسین)ع( 
ــربــت حــیــدریــه مــنــتــقــل و مـــورد  شــهــرســتــان ت

مراقبت های ویژه قرار گرفت.
به گــزارش صداوسیما، وی خاطرنشان کــرد: این 
همیار محیط  بان سرانجام عصر پنجشنبه گذشته 

بر اثر جراحت های وارده دار فانی را وداع گفت.
عبداالحد سربوزی از ســال۹۳ به صــورت همیار 
محیط بــان در منطقه سیرخون خــواف و در راه 
حفاظت از سرمایه های طبیعی محیط زیست از 
هیچ تالشی دریغ نداشت و بدون هیچ واهمه ای در 
کنار محیط بانان از سرمایه های طبیعی و ارزشمند 

الهی حفاظت می کرد. 
شایان ذکر است، ناکافی بودن حمایت ها از این 
عزیزان در انجام مأموریت ها یکی از نگرانی های 
آن هــا در ایــن مسیر بــوده و هست که جا دارد 
مسئوالن فکری عاجل برای موضوع بیندیشند.

در شهر3
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افتتاح کلینیک تخصصی بیمارستان ثامن االئمه)ع( چناران
به مناسبت والدت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار، 
کلینیک تخصصی بیمارستان ثامن االئمه)ع( شهرستان 
چناران افتتاح شد. به گزارش آستان نیوز، قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی در مراسم افتتاح این مرکز با اشاره به 
اقدام های صورت گرفته برای افتتاح کلینیک تخصصی 
بیمارستان ثامن االئمه)ع( چناران، توسعه خدمات درمانی 

مورد نیاز مردم را یکی از برکات و ثمرات بهره وری مناسب 
از موقوفات برشمرد. مالک رحمتی گفت: سال گذشته 
گزارشی از این بیمارستان و پروژه تعریف شده برای آن ارائه 
شد و با توجه به نیاز مردم این منطقه، تولیت آستان قدس 
رضوی تأکید کردند این کلینیک باید هر چه سریع تر تکمیل 
شود که در همین راستا با عنایت های الهی و توجه حضرت 

رضا)ع(، بخشی از آن در ایام کرونا آماده خدمت رسانی شد 
و امروز شاهد تکمیل پروژه هستیم.

مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی 
نیز در این مراسم گفت: مجموعه اقدام های انجام گرفته 
در قالب این کلینیک حاصل اندیشه متعالی یک بزرگمرد 

نیک اندیش به نام حاج حسین آقاملک است.

ــرد: بخشی از چــهــار وقــف نــامــه   ــ ســــاالری خــاطــرنــشــان ک
حاج حسین آقاملک به تأمین هزینه های مورد نیاز بیمارستان 
چــنــاران اختصاص دارد و هزینه های ساخت کلینیک 
تخصصی این بیمارستان نیز از محل عواید این وقف نامه ها 
تأمین شده است. در مدت پنج سال گذشته، ۱۴۲ میلیارد 

ریال برای ساخت و تکمیل این کلینیک هزینه شده است. 

بهزیستی
    بهره مندی ۵۰۸ دانشجو 

از خدمات بهزیستی خراسان جنوبی
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ۵۰۸ 

دانشجو در سال تحصیلی جاری از خدمات بهزیستی 
بهره مند شده اند. علی عرب نژاد در گفت وگو با مهر 

اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری ۵۰۸ دانشجوی 
دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی که تحت 
پوشش این اداره کل هستند، از خدمات فرهنگی و 

تحصیلی بهزیستی برخوردار شده اند.
به گفته وی از این تعداد ۲۴۳ نفر پسر و ۲۶۵نفر 

دختر هستند و برای شهریه دانشجویان 
دانشگاه های دولتی در مقطع کاردانی ۴۰۰ هزار 
تومان، کارشناسی ۶۰۰ هزار تومان، کارشناسی 
ارشد یک میلیون تومان و برای دکتری ۲میلیون 

تومان پرداخت می شود.

عرب نژاد اضافه کرد: بهزیستی بخشی از شهریه 
دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی را پرداخت 
می کند و حمایت بهزیستی از دانشجویان تحت 

پوشش به شکل متمرکز از تهران در این خصوص 
پرداخت می شود.

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
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1

40
09

70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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ط
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
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40
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47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

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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40
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/1

40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1

40
79

15

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

قصابی و دامداری

راننده

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/1

40
42

53

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

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

56

جهت کار درتولیدی
سیوشرت شلوار
به نیروهای ذیل 

نیازمنداست:
1-چرخکارراسته 

دوز4نفر
2- زیگزال دوز2نفر

3-بردست حرفه ای و 
ساده 4نفر

درمحدوده خواجه ربیع 
کارتمام سال دوخت 

سیوشرت شلوار
تسویه نقدی

09155209379
09302686595

ج
/1

40
74

29

کارگر ساده

خیاط و چرخکار

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

آژانس های مسافرتی

پیک سراسری 
شهرگشت

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

ج-
/1

40
77

60

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

36

پیک موتوری

ج
/1

40
46

83

مشاغل گوناگون

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

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

92

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید بهنام احمدزادگان 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14966
 ب��ه نش��انی: بلوار الهیه بی��ن محمدیه 10/4 و 

10/6 مغازه دوم از 10/4 ساختمان هرمان
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153671006
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

86
98

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/1

40
87

99



   کارگروه بسیج 
سازندگی در 
خراسان جنوبی 
راه اندازی 
می شود  
جواد قناعت استاندار 
 خراسان جنوبی
 در دیدار با سردار 
زهرایی رئیس سازمان 
بسیج سازندگی 
گفت: با توجه به نقش 
گروه های جهادی 
در محرومیت زدایی 
و اجرای پروژه های 
عمرانی، کارگروه 
 بسیج سازندگی
 در استان راه اندازی 
می شود تا از ظرفیت 
آن به درستی استفاده 
شود.

در  حاشيه

۸۰ تن سیرابی 
از طرقبه 
 شاندیز 
 به ویتنام 
صادر شد

رئیس شبکه 
دامپزشکی شهرستان 
طرقبه شاندیز )بینالود( 
گفت: در هفته جاری 
۸۰ هزار و ۴۱۵ کیلوگرم 
سیرابی منجمد گاوی از 
این شهرستان به کشور 
ویتنام صادر شد.
علیرضا قدرتی در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
این محصول توسط 
بخش خصوصی فعال 
در حوزه دام و طیور 
تولید شده که پس از 
فراوری های الزم زیر نظر 
دامپزشکی و با صدور 
گواهی حمل بهداشتی 
قرنطینه ای صادر شده 
است. صادرات مازاد 
این نوع محصوالت 
ارزآوری خوبی برای 
کشور دارد و سبب رشد 
و توسعه حوزه تولیدات 
دامی می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 20 آذر ۱400    6 جمادی االول ۱443    ۱۱ دسامبر 202۱   سال سی و چهارم    شماره 9693  ویژه نامه 4072

افقی ◾
 ۱. کتابــی مشــتمل بــر 2۰ مقالــه دربــاره 2۰تــن 
عبدالحســین  از  ایرانــی  بــزرگ  شــاعران  از 
زرین کــوب  – عضــو پمپــاژ خــون بــه اعضــای 
شــتر   – فلــز  ســطح  درخشــش   .2 بــدن 
 – صــورت  عضــو   .3 آکنــده   - بی کوهــان 
روزی گرفتــن – مدخــل غــذا بــه بــدن – آخریــن 
کبوتــر  بــرج   – پنبــه زن   – ذکاوت   .۴  نــازی 
۵. واحد شمارش سگ – کاهش – شهری در 
کرمــان 6. خداونــد – گــور - پادشــاه 7. روحانــی 
ــاج و خــراج –  ــر از کشــیش - ب مســیحی باالت
ــون –  ســطل آبکشــی ۸. محصــول آب و صاب
ثروتمنــدی – صنــدوق حمایتــی در هنــگام بروز 
خســارت – آب شــرعی 9. پســوند شــباهت 
 – جنگ افــزار پرســروصدا – بخــت و اقبــال 
۱۰. پرنــده ای شــکاری از خانــواده بــاز – پــول 
خارجــی – واحــد طــول ۱۱. دنیــا – آدامــس 
و  ســفت  پوســتی  ضایعــه   .۱2 خالصــه   -
 ســخت و کوچــک بــدون درد – انبازهــا - نابینــا 
۱3. ازمابهتــران – ایــن پــول در پکــن بــه کارتــان 
می آیــد – ســربه راه – عزیــز عــرب ۱۴. مــورد ظــن 
– خــروس جنگــی – دست کشــیدن بــه ســر و 
پاها در وضو ۱۵. زعفران – حیوان عظیم الجثه 

پســتاندار اقیانوس ها – نگهدارنده شــهر

عمودی ◾
 ۱. عضــو شــنای ماهــی – بــرادر شــیرازی – 
خطــر  اعــالم  ابــزار   .2 کاسه ســر  اســتخوان 
خــودرو – مغلطه کــردن - دیــدگاه 3. ایــن بــار 
هرگــز بــه مقصــد نمی رســد – تازیانــه – ابتــدا 
 – نــام ترکــی ۴. وســیله – خوگرفتــن - الــوان 
و  حــرف   – اخاللگــر   – خــودرو  ۵. هدایتگــر 
ضمیــر انگلیســی 6. مــدت زمانــی کــه زن پــس 
از طــالق یــا فــوت همســر نمی توانــد مجــدد 
ازدواج کند – مظهر نرمی - نســل 7. ســیب در 
گویــش بچه تبریــز – روکــش فلزی چــرخ خودرو 
ــت – داســتانی  ــوی رطوب ــوت الیمــوت ۸. ب – ق
کــه از زبــان حیوانــات نقــل شــود – قیمــت و بها 
– جــوی خــون 9. ســتایش – پســر کیــکاووس و 
بــرادر ســیاوش در شــاهنامه – نظــر انتخاباتــی 
۱۰. عالم باال – جمله قرآنی – نشــتی شــیرآب 
و امثال آن ۱۱. صدمترمربع – به پایان رساندن 
– گفت و گــوی تلفنــی ۱2. لبــاس کهنــه و پــاره 
– دهلیــز – درخــت تســبیح ۱3. شــهر خــون 
و قیــام – حافظــه ســخت رایانــه ای – پرنــده 
شــناگر – دوست داشــتن ۱۴. دایــه – یکــی از 

 ۱2 خــدای اصلــی یونــان باســتان – گاز تنفســی 
تصاویــر  بهتــر  دریافــت  بــرای  ابــزاری   .۱۵
بلنــد داســتان   – خطــر  پــل   – تلویزیونــی 
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 د و ل ت ج  ه ا ن ی  ا ی  ر ا ن  
 2 ل ا ک   ا ر م ه   ر ز م   ق ز
 3 ق ی    ل ی  ز ر   گ  و د ا ل   ی 
 4   د ر ا ز   ا ت ر ا   ل و د ر

 5 ج    س ر ه م   ی  و ر ش   ل ا ک
 6 ا ل ا و   ا م ل   ه ا ر و ن  
 7 س ی  ن   ف س ف ر ی    غ م   ش ط 
 8 و   ه ا ل ت ر   ا ل و ی  ه   ا
 9 س ی    ت ا   غ ر ب ا ل   ر ی  ل
 10   ق د ا س ت   ک و ی    م ک ت ب
 11 ن ی  ر   ک ا ه ن   ه ا ل و   ی 
 12 م ن ک ر   ب ر ی  د   ز ا ل و  

 13 ا   ه و ر ا س   ف ل ا ت   س ت
 14 ز ر   ن ا ن   ش ن و د   م ن و
 15   خ  ن د ه   ک ا   س ی  م چ  ی  ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

خبر

مهارت آموزان خراسانی در اردوی 
آمادگی رقابت های چین

معاون اداره کل فنی وحرفه ای استان گفت: سه 
مــهــارت آمــوز خــراســان شمالی بــه اردوی آمادگی 

رقابت های چین راه یافتند.
ــزارش خــبــرگــزاری صداوسیما پویافر افـــزود:  بــه گـ
مهارت آموزان با شرکت در اردوی آمــاده ســازی، با 
برترین های کشور رقابت خواهند کرد و در صورت 
انتخاب در ایــن رقابت ها به المپیاد جهانی چین 

اعزام می شوند.
امسال ۱2 نفر از هنرآموزان استان در ۱۰ رشته به 
مرحله کشوری این رقابت ها اعزام شدند که تاکنون 
سه نفر موفق به دریافت مدال و یک نفر هم موفق به 

دریافت دیپلم افتخار شده اند.
رقابت های ملی مهارت آموزی در رشته نقاشی خودرو 
و صافکاری با شرکت کارآموزان خراسان شمالی در 
حال برگزاری اســت، همچنین کــارآمــوزان راه یافته 
به مرحله کشوری مسابقات در چهار رشته شامل 
فناوری وب، کابینت سازی، نجاری و امنیت سایبری 
هم آمــاده حضور در این رقابت ها هستند که این 

رقابت ها در زمستان برگزار خواهد شد.

 گلدوزی سنتی رشتخوار 
در اماکن عمومی مشهد

ــل  ــ ــور فــرهــنــگــی اداره کـ ــ ــط عــمــومــی و ام مــدیــر رواب
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضـــوی از بــازآفــریــنــی گــلــدوزی سنتی شهرستان 

رشتخوار در اماکن عمومی شهر مشهد خبر داد.
مسعود رحمانی افزود: »از ابتدای سال 9۸ در برخی 
روستاهای شهرستان رشتخوار رشته گلدوزی سنتی 
که در حال منسوخ شدن بود با حمایت های این اداره، 

باردیگر رونق گرفت«.
 وی ادامـــه داد: »طــرح بازآفرینی گــلــدوزی سنتی 
رشتخوار با کارفرمایی شــهــرداری مشهد توسط 
عطیه غالمپور در حال انجام است و نقوش ارائه 
شــده در بازآفرینی نقوشی اســت که در پرده های 
خانه موزه قرائی رشتخوار سوزن دوزی شده است«. 
او تصریح کرد: »گلدوزی سنتی، هنری است برای 
ایجاد طرح های مختلف که با سوزن و نخ های رنگارنگ 
)کاموایی( روی پارچه سفید )قمیس( انجام می شود و 
موارد استفاده شده از این هنر به صورت پرده دیواری، 

روطاقچه ای، روبالشتی و غیره است«.

 شهرستان طبس 
در وضعیت قرمز کرونایی 

ســرپــرســت دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی و خــدمــات 
بهداشتی و درمانی بیرجند با تأکید بر اینکه رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی نیازمند عزم و اراده جمعی 
است، گفت: شهرستان طبس یکی از دو شهرستان 

کشور است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
 به گــزارش تسنیم، سیدمحمد موسوی میرزایی 
اظهار کرد: متأسفانه ما امروزه شاهد عادی انگاری 
نسبت به این بیماری هستیم، به طوری که در برخی 
مکان ها شیوه نامه ها رعایت نمی شود و رفتارهایی 
صورت می پذیرد که سبب به خطر افتادن سالمت 

جامعه می شود.
براساس گزارش هایی که دریافت می شود، متأسفانه 
عادی انگاری در طبس بیشتر است و تــردد به این 
شهرستان از تمامی کــشــور بسیار زیـــاد اســت و 
همچنین در اواخـــر هفته نیز شاهد مسافرت از 

شهرهای اطراف طبس هستیم.
موسوی میرزایی با بیان اینکه میزان مــرگ و میر 
بیماران به طــرز قابل توجهی کاهش یافته است، 
گفت: از عموم مردم حتی کسانی که برای دریافت 
نوبت سوم واکسن فراخوان شده اند، دعوت می شود 

برای واکسیناسیون کرونا اقدام کنند.

رزمایش ورزشی اقتدار بسیجیان 
استان با صعود به قله »باغ الغر« 
ابوالحسن صاحبی  مسئول تربیت بدنی سپاه 
امام رضا)ع( گفت: بیش از2۵۰ نفر از بسیجیان 
گردان های بیت المقدس نواحی مقاومت بسیج 
استان در قالب رزمایش دو روزه اقتدار ورزشی 
به قله »بــاغ الغــر« شهرستان مــرزی صالح آباد 

صعود کردند.
سرهنگ عباس مشمول با اشــاره به اینکه قله 
»باغ الغر« یک مسیر ناشناخته برای کوه پیمایی 
است، تصریح کرد: شناسایی و اضافه شدن مسیر 
جدید به صعودهای سراسری بــرای کوهنوردان 
کشور و سنجش و تقویت آمادگی جسمی و رزمی 
بسیجیان سلحشور گردان های بیت المقدس از 

اهداف مهم برپایی این همایش ورزشی است.

کتاب  رسائی فر  هاشم 
همسایه های خانم جان روایت 
پرستاراحسان جاویدی، از یک 
تجربه نــاب انسانی در خاک 
سوریه است. کتابی که روایت 
خــاطــرات پــرســتــاری اســت که 
مدت ها در صف انتظار مدافع حرم شدن ماند تا 
سرانجام خانم جان بی بی زینب)س( ویزایش را 
مهر کرد و راهی سوریه شد تا از حرمش دفاع کند.

خاطرات دکتر احسان)لقبی که در سوریه به او داده 
بودند( در مکتوب همسایه های خانم جان به قلم 
زینب عرفانیان به الیه های زیرین جنگ سوریه 
می پردازد الیه هایی که به قول نویسنده کتاب زیر 
خشونت جنگ و کشتارسفاکانه داعــش کمتر 

مجال دیده شدن یافتند.

مأموریتی برای حفظ جان فرزندان داعشی! ◾
داستان دکتر احسان همسایه های خانم جان 
شاید با همه روایت هایی که از سوریه و جنگ هفت 
ساله اش شنیده بودیم متفاوت باشد. متفاوت از 
این جهت که او به قصد جنگیدن با تکفیری ها رفت 
اما به قول خودش از مرتفع ترین اتاق فکر جبهه 
مقاومت که فرمانده اش حاج قاسم بود، دستور 
آمد که درست بیخ گوش داعشی ها بیمارستانی 
برای زن و  بچه های تکفیری ها راه اندازی شود. آن 
هم بیمارستانی برای تولد نوزادانی که پدرانشان 
به فاصله 3 کیلومتری از آنجا رودرروی رزمندگان 

جبهه مقاومت می جنگیدند! 
وقتی بیمارستان سرگرفت ابتدایش حتی کودکان 
آنجا اجازه نمی دادند دکتر احسان و بچه هایش 
دست به سرشان بکشند، اما خیلی زود مدارا کردن 
با اسیر از آن ها دوستانی ساخت که یک لحظه هم 
نمی توانستند به قول خودشان بدون دکتر احسان 
دوام بیاورند. دکتر احسان و دوستان ایرانی اش 
چه کردند که از هر ۱۰ نوزاد پسر متولد شده در آن 
بیمارستان نیم بیشترش نامشان می شد احسان! 
دخترانشان هم یا نامشان فاطمه می شد یا زهرا 
و یا هم نام همسر دکتر احسان، سمیه نام گذاری 
می شدند.  به بهانه همین کتاب میهمان خانه 
احسان جاویدی می شویم تا بی واسطه و رودررو با 
مدافع سالمتی گپ بزنیم که پرستار همسایه های 

پرستار کربال شد.

7 سال تالش داعش به چهار ماه بر باد رفت ◾
پس از سانحه تصادفی که برایم رخ داد، چند ماه 
روی تخت بیمارستان و در خانه بستری شدم با 
اینکه درد و رنج زیادی را تحمل می کردم اما هیچ 
مورفینی به اندازه نوشتن خاطرات آن روزهایی که 
در سوریه بودم آرامم نمی کرد. سعی کردم خاطراتی 
که در میدان و منحصربه فرد بود را بنویسم که از 
زبان نفر دیگری گفته یا مشابه آن جای دیگری نقل 
نشده باشد. آنچه اهمیت داشت نمایان شدن 
عملکرد جبهه مقاومت در مواجهه با دشمن 
آن هم در شرایطی که مختار به انجام هر اقدامی 
می توانست باشد. راه انـــدازی بیمارستان زنان 
و زایمان در نزدیک ترین نقطه به جبهه دشمن 
بهترین نــوع تبلیغ بــرای خنثی ســازی تبلیغات 

هفت ساله داعش علیه ایران بود که به فاصله چهار 
ماه همه چیز را خنثی نمود. 

آقای جاویدی حرف برای گفتن زیاد دارد. من هم با 
اینکه کتاب »همسایه های خانم جان« را خوانده ام 
اما بازهم برایم حرف هایش جذابیت دارد. او از 
تصمیم راه انـــدازی آن بیمارستان در البوکمال 
می گوید و اینکه تصمیمش را حاج قاسم، ابوباقر و 
دکتر کریم در مرتفع ترین اتاق فکر جبهه مقاومت 
گرفته بودند، شاید من مدتی آنجا را گرداندم اما 
بی شک من تنهایی نه تصمیم گیرنده بــودم نه 

می توانستم از عهده اش بر بیایم.
ــودم بگویند پشت  ــ ــعــارف بــگــویــم آمــــاده ب ــی ت ب
آمبوالنس بنشین برو خط مقدم زیر دود و آتش 
و از این بیشتر استقبال می کردم تا به من گفته 
شود بیمارستانی راه انــدازی کن آن هم با هدف 
خدمت رسانی به زن و بچه داعشی هایی که در 

همان لحظه رودرروی بچه های ما می جنگیدند!
ــاالی ۱۰ هــزار نفر از زن و بچه های مناطق آزاد  ب
شده از زیر سلطه داعشی ها از نقاط مختلف به 
البوکمال آورده شده بودند که روزی حداقل ۱۰ تا ۱2 

زایمان در بیمارستان ما انجام می شد! 

سخت ترین روزها و توسل به خانم جان ◾
داعشی ها از نیروهای خودی به ما نزدیک تر بودند! 
آن ها در 3 کیلومتری ما بودند و نزدیک ترین مقر 
نیروهای خودی ۸ کیلومتر از ما فاصله داشت. در 
این شرایط لحظات سخت زیادی وجود داشت که 
هم به من و هم به بقیه سخت گذشت. تولد هایی 
که سه تا چهار مــورد در سردترین شب ها اتفاق 
می افتاد و ما حتی امکانات گرم کردن اتاق عمل 
نداشتیم و مجبور بودیم با تشت زغالی که زیر 
تخت می گذاشتیم و بخاری برقی که از باال گرما 
می دادیم از مرگ نــوزادان جلوگیری کنیم، از این 
موارد زیاد داشتیم اما سخت ترین آن ها روزهایی 
بــود که دارو نداشتیم که من روی بالکن یکی از 
اتاق های مکانی که بیمارستان شده بود شروع کردم 
به حرف زدن با پرچم کشورمان که روی پشت بام 
بیمارستان نصب شده بود. ما باالی ۱۰۰ شهید در 
ابوکمال دادیم تا این پرچم افراشته شود و برافراشته 
بماند. برافراشته ماندن آن پرچم وقتی ارزش داشت 
که مــردم وقتی به بیمارستان می آمدند، ناامید 
برنگردند. دلــم خیلی شکست توسل کــردم به 

خود خانم جان.محال بود به حضرت زینب )س( 
متوسل شوی و چیزی را که می خواستی نگیری . 
همین هم شد. همان شب آن انبار پر از دارو را بچه 
های خودمان پیدا کردند که دیگر مشکلی برای دارو 

نداشته باشیم.
در یکی از اتاق های انبار کشف شده دفترچه نیمه 
سوخته ای را پیدا کــردم که اسامی داعشی ها با 
آدرس و شماره تماس آن ها داخلش بود، خیلی 
حالم بد شد وقتی اسامی برخی از وطن فروشانی را 
دیدم که اسم و آدرس و شماره های آن ها نیز در کنار 

سایر داعشی ها دیده می شد!

ظلم همسایه و رأفت خانم جان ◾
بخواهم در مورد حق همسایگی همسایه های خانم 
جان چیزی بگویم فقط می گویم آن ها همسایه های 
خوبی برای خانم جان نبودند شاید به این دلیل 
باشد که آن ها باقیمانده همان هایی هستند که به 
خانم جان و اهل بیت امام حسین)ع( بی احترامی 
کردند، به آن ها سنگ زدند و روی سرشان خاکستر 
ریختند. این ها همان هایی بودند که قلب بچه 
شیعه دوساله را در آوردند و به دندان گرفتند! حال 
تصور کنید حاج قاسم چه کسی بود. خاطرات من 
حتی یک صدم  جنایت های داعشی ها نیست، اما 
حاج قاسم در اتاق فکر جبهه مقاومت می نشیند 
و تصمیم می گیرد بــرای زنــان و بچه های همان 
داعشی ها در نزدیکی خودشان بیمارستان بزند. 
همین است که بعد از اینکه حضرت آقا از مکتب 
امام خمینی )ره( یاد می کنند، تنها اصطالح را برای 
مکتب حاج قاسم به کار می برند و می گویند بند 

کفش حاج قاسم به سر ترامپ می ارزد. 

دلتنگی برای خانم جان و همسایه هایش ◾
تا جایی که دلت بخواهد یاد سوریه و آن روزها را 
می کنم. به همان شدتی که برای زیــارت حضرت 
زینب )س( و بی بی رقیه دلم تنگ می شود، به همان 
شدت برای مردم ابوکمال تنگ شده است، بعضی 
مواقع بعضی از آن ها با من تماس می گیرند و با هم 
صحبت می کنیم خوشحالم که بیشتر پرستاران و 
ماماهایی که با ما در بیمارستان کار می کردند، اکنون 
توانسته اند ترقی کنند، حتی همان چند خانمی که 
از همان مردم آمدند به کمک ما و اکنون استخدام 
وزارت صحه سوریه شدند یا دانشجوی رشته 

پزشکی هستند. 
حضرت زینب )س( لطفش شامل حال ما شد، 
منت سر ما گذاشتند و من ایــن را قــدر می دانم 
برای همین تمام تالشم را می کنم وجه تمایز این 
مأموریت که رفتار جبهه مقاومت و تکفیری ها 
را شامل مــی شــود عیان نمایم، اســالم تکفیری 
و داعشی با مــردم خــودش چه کــرد و اســالم ناب 

محمدی برای مردم آن ها چه کرد و چه آورد؟

همسری که دوست دارد خودش هم مدافع  ◾
حرم شود

احسان جاویدی در یادداشتی که ابتدای کتاب 
نگاشته آورده: پــایــم بــه صــف مــدافــعــان حــرم و 
نوکرهای سبط رسول هللا باز نمی شد، مگر به صبر 
و ایمان همسرم که یک عمر بدهکارش هستم و 

دعای خیر پدر و مادرم.
حقیقتش هم همین است. همسر که همراهت 
باشد، می توانی بی دغدغه پای در راهی پر مخاطره 
بگذاری که حتی بعید نیست آخرین خداحافظی 
ــدار به قیامت بینجامد! دکتر احسان اگر  به دی
پرستاری اش از همسایه های خانم جان را به کمال 
به سرانجام رساند خیالش اینجا در ایران راحت بود 
که همسرش در نبودش هم برای فرزندانش پدری 

خواهد کرد هم مادری. 
دکتر احسان می گوید: کاری که همسران مدافعان 
حرم کردند بی نظیر بود. مشکالتی که نبود همسر 
و موضوعاتی که با آن دست به گریبان بودند، دل 
بزرگی می خواست و هر کسی توان ایستادگی برابر 
آن را نداشت. بماند که باید زخم زبان ها ونیش و 
کنایه ها را شنید و همه چیز را تحمل کرد. طعنه 
مــی زدنــد شوهرت رفته و به دالر پــول می گیرد و 
حقوق چند ده میلیونی دارد، در حالی که معادل 
ــران می گرفتم بــه مــن حق  اضــافــه کـــاری کــه در ایـ
مأموریت ندادند. )حق مأموریت ۴ میلیون و ۱۵۰ 

هزار تومانی برای چهارماه(
همسر دکتر احسان هم انگار دل پردردی دارد از این 
طعنه و زخم زبان ها؛ چرا که می گوید: نبود ایشان 
مصادف شده بود با حضور ما در تهران و چند وقتی 
بود که از مشهد به تهران نقل مکان کرده بودیم. در 
آن شرایط در غربت زندگی کردن به دور از خانواده 
و اقوام نزدیک با بودن همسر هم سخت می گذرد 
چه برسد به اینکه همسر بــرود و بمانی با چهار 
بچه دست تنها. در این شرایط سخت حرف هایی 
که می شنیدم که برخی می گفتند سختی را برایم 
چندین برابر می کرد. گرچه تعداد معدودی هم بودند 
که به ما لطف داشتند اما در آن شرایط شنیدن زخم 
زبــان خیلی سخت بــود. همیشه دوســت داشتم 
خــودم را جــای حضرت زیــنــب)س( و مصائبی که 
تحمل کردند، بگذارم. امام حسین)ع( با خانواده 
به کربال رفتند و دوســت دارم خــودم را شریک در 
آنچه بر این خانواده گذشت بدانم، برای همین هم 
به همسرم گفتم اگر توفیقی شد که باردیگر بروند 
و شرایطش پیش آمد، خیلی دلم می خواهد با هم 
برویم. آقای جاویدی عالقه زیــادی داشتند که در 
جمع مدافعان حرم باشند، من هم سرم درد می کند 
بــرای این گونه مــوارد، بــرای همین هم می گویم اگر 

روزنه ای باز می شد، قطعاً خودم هم می رفتم.

روایت احسان جاویدی از ناشنیده های جنگ سوریه 

پرستاری از نوزادان داعشی ها در بوکمال

خبرخبر
روزروز

عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر بجنورد، پژوهشگر  برتر سال شد
عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر خراسان شمالی به عنوان 

نخبه پژوهشگر سال ۱۴۰۰ در کشور معرفی شد.
به گزارش ایسنا، عمران توحیدی عضو هیئت علمی گروه 
ریاضی دانشگاه کوثر استان در لیست نخبگان پژوهشگر 

برتر سال ۱۴۰۰ قرار گرفت.
بنابر این گــزارش یکی از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان به 

پژوهشگران جوان و دانش آموختگان برتری که سهمیه بنیاد 
را کسب کرده باشند، جایزه ملی دکتر کاظمی آشتیانی است 

که دکتر عمران توحیدی مفتخر به کسب این جایزه شد.
گفتنی است، آبان ماه بود که بر اساس پژوهشی که توسط 
دانشمندان دانشگاه استنفورد روی داده هــای اسکوپوس 
انجام شد، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی 

رشته ها و نیز دانشمندان 2درصــد برتر حوزه های علمی 
شناسایی و معرفی شــد. الزم به ذکــر اســت در فهرست 
2درصــد دانشمندان برتر جهان که در ۱9 اکتبر 2۰2۱ در 
مجله PLOS به چاپ رسید، نام پنج عضو هیئت علمی 
دانشگاه های بجنورد و مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 
اسفراین در آن مشاهده شد. دکتر حسن سجادی استادیار 

گــروه مهندسی مکانیک، دکتر امین جاجرمی دانشیار 
گروه مهندسی برق و دکتر امین امیری دلوئی دانشیار گروه 
مهندسی مکانیک سه عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد، 
دکتر علی خرسند زاک و دکتر صدیقه عباسی اعضای 
هیئت علمی مجتمع آمــوزش عالی اسفراین در لیست 

2درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

سالمت
    استاندار خراسان رضوی

 از زحمات پرستاران قدردانی کرد 
استاندار خراسان رضوی به مناسبت سالروز والدت 

حضرت زینب )س( و روز پرستار، جمعه با حضور در 
بیمارستان شهید کامیاب مشهد از زحمات پرستاران 

قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، نظری به صورت سرزده در 

بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد حضور یافت 
و ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، 
با اهدای گل به پرستاران و کادر درمان زحمات آن ها 

را ارج نهاد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه این بازدید، ضمن 
صحبت با پرستاران، به مالقات بیماران بستری شده 

در این مرکز نیز رفت و با آن ها به گفت وگو پرداخت.
به گفته دکتر مسعود خانی، مدیر بیمارستان شهید 

کامیاب مشهد، روزانه ۲۰۰ بیمار سوانح و حوادث 
منطقه شمال شرق کشور به این بیمارستان مراجعه 

می کنند که ۵۰ نفر از این تعداد بستری می شوند 
و ۹۰ درصد بیماران مراجعه کننده سوانح و تروما 

هستند.
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