
امسال به دلیل سرما و طوفان بخش قابل توجهی 
از دسترنج باغداران انار فردوس کیفیت خود را از 
دست داد و از بین رفت که به گفته کارشناسان 
ــا حــمــایــت دولـــت و با  جــبــران ایـــن خــســارت هــا ب
قرار دادن تسهیالت کم بهره تا حدودی امکان پذیر 
است. فردوس یکی از قطب های تولید انار باکیفیت 
در کشور و مهم ترین تولیدکننده این محصول در 
خراسان جنوبی است. ۲هزار و ۱۰۰ هکتار از سطح 
انار است و  باغ های شهرستان زیرکشت درختان 
بیش از ۳هزار نفر جزو بهره برداران این محصول 

هستند.  شــهــرســتــان  ــن  ــ ای در 
بـــاغـــداران  از  یــکــی  رجـــــــب زاده 
با  در گفت وگو  فـــردوس  در  ــار  ان
متأسفانه  ــرد:  ــ ک اظــهــار  ــارس  ــ ف

خشکسالی، سرما، طوفان...

ناظر گمرکات خراسان رضوی  در پاسخ به قدس عنوان کرد

بالتکلیفی خط ریلی خواف - هرات
 باغداران انار 

منتظر دست حمایت دولت

یاقوت سرخ 
 فردوس 

زیر تیغ سرما
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 »ناجا« به فناوری  روز 
مجهز می شود

یک سوم  زنان خراسان شمالی 
نام فاطمه و زهرا دارند

 مهد کودک های متخلف 
پلمب می شوند

مشاوره رایگان برای فرزندآوری 
نوعروسان نیازمند
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 سرانجام پس از ماه ها کش وقوس های فراوان 
و کارشکنی عده ای از متولیان، اعمال تبصره 
یک مــاده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور که 
غیرقانونی  که  می کند  اشــاره  مسئوالنی  به 
دارند  حضور  اصناف  مدیره های  هیئت  در 

پیگیری های  با  کنار گذاشته شــود،  باید  و  
ــرار  ق ــرا  اجــ مــرحــلــه  ــی مشهد در  ــان دادســت
گرفت. در بهمن  ماه پارسال بود که ماجرای 
بی اعتنایی مسئوالن سازمان صمت استان 
قانون  به یک  اصناف مشهد  اتــاق  و حتی 

صریح نظام صنفی را رسانه ای کردیم. باتوجه 
به اینکه این پشت گوش انداختن های مکرر 
در اجــرای قانون از مصادیق بارز ترک فعل 
به شمار می آمد بررسی دقیق تری روی ماجرا 
قانون  مــاده ۲۲  صــورت گرفت. تبصره یک 

که  دارد  اشــاره  ایــن  به  نظام صنفی کشور 
اعضای هیئت مدیره های صنوف نمی توانند 
دوره  چــهــار  یــا  و  متوالی  دوره  دو  از  بیش 
متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها عضویت 

داشته باشند...

سازمان صمت خواستار اجرای قانون شد

اسباب کشی مدیران متخلف از اتاق اصناف مشهد
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تعمیركاران الکترو مکانیک مشهد
در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند نوبت دوم 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تعمیركاران الکترو مکانیک مشهد با رعایت كامل مفاد 

دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد .
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف تعمیركاران الکترو مکانیک 
مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت 
در  شركت  جهت   1400/11/19 مورخ   شنبه  سه  روز   11 لغایت  صبح   9 ساعت  از  دار  عکس  شناسائی 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه به » تاالر قصر خاتم « واقع در حد فاصل شهید صادقی 27 
و میدان فردوسی، مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء 

اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
نفر                               1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر   2 مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضاء  تعداد  است  ذكر  شایان   *

می باشد .   
** هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
  ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف تعمیركاران الکترومکانیک 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف تعمیركاران الکترومکانیک مشهد 
به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

نام و نام خانوادگیردیف
محمد بیکس1
امیر حکیمی2
محمدرضا راستی3
علی محمد صفائی4

نام و نام خانوادگیردیف
مهدی طوسی5
جعفر مختاری خراسانی6
محمود منصوری7

نام و نام خانوادگیردیف
غالمحسن اوشان1
احمد خوزستانی منفرد2

ش��هرداری باجگیران در نظر دارد نسبت 
 same به ف��روش یک دس��تگاه تراكت��ور
طرح بیل بکهو مدل 1386 از طریق مزایده 
حض��وری اق��دام نماید متقاضی��ان جهت 
كسب اطالعات بیش��تر در ساعت اداری با 
شماره تلفن 05147723311 تماس حاصل 

نمایند.
 روابط عمومی شهرداری باجگیران

آگهی مزایده نوبت اول 

ف
14
10
58
4

موقوف�ات غیرمتصرف�ی ذیل الذکردرنظر دارند تعدادی از رقبات مس�كونی خودرا به مدت یكس�ال از طریق 
مزایده کتبی به اجاره واگذارنمایند.

متقاضی�ان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر م�ی توانند ب�ه اداره اوقاف واقع در می�دان تختی،خیاب�ان آبكوه،مقاب�ل پمپ بنزین                             
سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 35295160 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ  12 /11 /1400 می باشد. 
 پاکت های مزایده در روز چهارش�نبه مورخ  13 /11 /1400 س�اعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای 

کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

14
10
60
3

اطالعیه آگهی مزایده

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

یک واحدآپارتمان 1
خیابان توحید، رضویهای 3 نبش کوچه 000 /000 /24 ریال5 /79مسکونی -نوبت  اول

شهیدمحمدزاده 13پالک 28 طبقه همکف 

یک واحدآپارتمان 2
خیابان توحید، رضویهای 3 نبش کوچه 000 /000 /32 ریال5 /79مسکونی -نوبت  اول

شهیدمحمدزاده 13پالک 28 طبقه اول

یک واحدآپارتمان 3
خیابان توحید، رضویهای 3 نبش کوچه 000 /000 /30 ریال5 /79مسکونی -نوبت  اول

شهیدمحمدزاده 13پالک 28 طبقه دوم

یکباب منزل مسکونی  4
چهارراه شهدا خیابان آیت ا...بهجت 6 000 /000 /47 ریال280در دوطبقه–نوبت اول

پالک 114

 جلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده نوبت دوم ش��ركت تعاونی مس��کن مهر كاركنان بیمارس��تان 
دكت��ر ش��یخ در روز پنجش��نبه م��ورخ 1400/11/21 رأس س��اعت 16 در مح��ل دفت��ر تعاون��ی مس��کن واق��ع 
در خیاب��ان ش��هید اس��دا.. زاده پ��الک 80 برگ��زار م��ی ش��ود اعض��ای متقاض��ی نمایندگ��ی به هم��راه وكیل 
م��ورد نظ��ر خ��ود بای��د از س��اعت 9 ال��ی 13 روزه��ای ف��رد به مح��ل دفتر ش��ركت مراجعه ت��ا پ��س از تایید 
وكالتنام��ه ه��ای مزب��ور توس��ط مق��ام مج��از ورق��ه ورود ب��ه مجمع ب��رای ف��رد نماینده ص��ادر گ��ردد كه در 
اینص��ورت تع��داد آراء وكالت��ی هرعضو حداكثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها ی��ک رای خواهد بود .

دستور جلسه: 
1 . تصویب صورت های مالی سال 1399 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  

2 . تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 
3 . انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

4 . انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی .
ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شركت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداكثر به مدت 

یک هفته جهت ثبت نام و ارائه مدارک به دفتر شركت تعاونی مراجعه نمایند .
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر كاركنان بیمارستان دكترشیخ

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده                          ) نوبت دوم (
        شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ                   تاریخ انتشار : 1400/11/04
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 جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شركت 
تعاونی مسکن مهر كاركنان بیمارستان دكتر شیخ 
روز پنجشنبه مورخه 1400/11/21 راس ساعت 15 
در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان شهید 

اسدا.. زاده پالک 80 برگزار می شود .
اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر 
خود باید از س��اعت 9 الی 13 روزهای فرد به محل 
دفتر شركت مراجعه تا پس از تایید وكالتنامه های
 مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 
فرد نماینده صادر گ��ردد كه در اینصورت تعداد 
آراء وكالتی هرعضو حداكثر سه رای و هر شخص 

غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .
دستور جلسه :

تصمیم گی��ری در خصوص تمدی��د مدت فعالیت 
شركت )موضوع ماده 5 اساسنامه(

هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر كاركنان 
بیمارستان دكترشیخ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
) نوبت سوم(

شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان
 بیمارستان دکتر شیخ    

تاریخ انتشار : 1400/11/04
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آمادهباش
برایرویارویی
باپیککرونا
نظری،استاندار
خراسانرضوی
گفت:درصورت
رویاروییباپیک
احتمالیبیماری،
همهبخشهای
درمانیدراستاناز
آمادگی100درصد
برخوردارباشند.
ضرورتداردازیک
روشدرمانیمعینو
مشخصبرایهدایت
بیماراندرمراکز
درمانیاستفادهشود
تاسردرگمیصورت
نگیرد.

چهره خبر رشد آماری در تبادالت  ◾
و ترددهای مرزی

وی با بیان اینکه بیشترین 
حجم رشد صــادرات مربوط 
به گمرکات مرزی لطف آباد و 
سرخس بوده است، تصریح 
کرد: کمترین میزان صادرات از مرز دوغارون با 
48درصــد کاهش بوده که با توجه به تحوالت 

منطقه قابل پیش بینی بود.
وی با ذکر این نکته که ما به 76کشور کاالهای 
ــال می کنیم کــه عمده  صــادراتــی مــان را ارســ
کــشــورهــای مقصد افغانستان بــا 29درصـــد، 
ازبکستان 15درصــد، تاجیکستان 11درصــد و 
پاکستان 5درصد بوده است، گفت: عمده ترین 
کاالهایی که به این کشورها صادر شده کاالهای 
فــلــزی و مــصــالــح ســاخــتــمــانــی، مــنــســوجــات، 
کفپوش ها و مصنوعات پالستیکی و مــواد 

خوراکی بوده است.
وی عــنــوان کـــرد: در 9مــاهــه امــســال بــا تالش 
واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی چندین 
کشور جدید مثل ونــزوئــال، صربستان، اردن 
ــی مــا افـــزوده  و موریتانی بــه مقاصد صــادرات
شده که کاالهایی مثل زعفران، ماشین آالت 
و محصوالت خــوراکــی به ایــن کشور ها صادر 

شده است.
وی همچنین عملکرد صـــادراتـــی اســتــان را 
ــادرات کشور از  نسبت بــه آمــار واردات و صـ
لحاظ وزنی 2درصد و از لحاظ ارزشی 3درصد 
عنوان و اظهار کرد:عملکرد گمرکات استان 
درخــصــوص واردات نسبت بــه کــل کشور از 
ــد و از لــحــاظ ارزشـــی  ــ ــی 0/5درصـ لــحــاظ وزنـ
ــد واردات کـــل کــشــور را بـــه خــود  ــک درصـ یـ

اختصاص داده است.

مشکالت به آن سوی مرز برمی گردد ◾
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
به پرسش خبرنگار قدس در خصوص آخرین 
ــواف و ایستگاه  ــادرات ریــلــی خـ وضــعــیــت صــ
شمتیغ و البته مشکالت به وجود آمده با اشاره 
بــه اینکه ســال گذشته مــرز ریلی شمتیغ در 
هیئت وزیران مصوب و تأیید شد، اظهار کرد: 
همان موقع هم ایــرادهــای زیرساختی در این 

مرز وجود داشت که برای نظارت های گمرکی 
مورد نیاز بود.

وی افزود: با تحوالت افغانستان و روی کارآمدن 
طــالــبــان بــخــشــی از ایـــن مــســیــر ریــلــی کــه در 
افغانستان و منطقه روزنک بود آسیب جدی 
دید، اما با توجه به سفرهای ما با استاندار به 
افغانستان این موضوع جزو پیگیری های ما 
بود که قرار شد هیئت های دوطرف در منطقه 

حضور یابند و میزان خسارت های وارده برطرف 
و این مرز فعال شود که مذاکرات متوقف شد.

وی افزود: با وجود پیگیری های فراوان مشکالت 
هنوز پابرجاست و درحــال حاضر هیچ تبادل 
ــم؛ چــون  ــداریـ ــواف نـ ــلــی خــ ــرز ری کــاالیــی از مـ
مشکالتی که در آن سوی مرز برای خط ریلی به 
وجود آمده امکان تبادل ریلی کاال را از بین برده 
است کما اینکه زیرساخت های ریلی مرز هم 
هنوز آماده نیست و باید کامل شود و پیگیری ها 

درحال انجام است.
وی هــمــچــنــیــن در پــاســخ بـــه پــرســش دیــگــر 
خــبــرنــگــار قـــدس در خــصــوص کــمــبــود واگــن 
بــرای صادرکنندگان با اشــاره به اینکه دربــاره 
ایــن مــوضــوع جلسه های ماهانه بــا اتحادیه 
صادرکنندگان استان داریـــم، اظهار کــرد: در 
آخرین جلسه اتحادیه صادرکنندگان مواردی 
در خصوص مشکالت حمل ونقل ریلی مطرح 
شد و مشکالت تا حدودی برطرف شده است. 
وی افــزود: مدیران در راه آهــن اظهار می کنند 
مــا در تأمین واگــن بــا مشکل خاصی مواجه 
نــیــســتــیــم، چـــراکـــه تــأمــیــن واگــــن بـــه صـــورت 

خصوصی انجام و مجوزها صادر می شود. 
وی درخــصــوص مــیــزان کــاالهــای دپــو شــده و 
رسوبی های استان هم با بیان اینکه ما کاالهای 
رسوبی و دپو شده چندانی در گمرکات استان 
نداریم، گفت: با پیگیری های انجام شده در 
سطح گمرکات استان و هماهنگی با سازمان 
امــوال تملیکی کاالهای اساسی دپــو شــده در 
گمرکات به هیچ عنوان وجــود نــدارد و عمده 
ــوده کــه بــه دالیــل  کــاالهــای رســوبــی کاالهایی ب
ــا کــد رهگیری  مختلف بــرگــشــت خــــورده و ی
نداشته اند و در مجموع کاالهای دپو شده در 

گمرکات ما به 40تن هم نمی رسد.

ناظر گمرکات خراسان رضوی  در پاسخ به قدس عنوان کرد

 بالتکلیفی 
خط ریلی خواف - هرات

فرهنگ فرهنگ 
و هنرو هنر

تمدیدفراخواننخستینجشنوارهملیادبی»کوثرانه«
ــراخــوان شــرکــت در نخستین جــشــنــواره ملی ادبــی  ف
»کوثرانه« آموزش و پرورش تا 20 بهمن1400 تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شعر سرودن و آفرینش 
ادبی در بیان فضائل، مناقب، میالد و مصائب اولیای 
الهی، صورت تکامل یافته هنر برای سیر کلمات از تاریکی 

به سوی نور حقیقت است.

ــان شعر و ادبیات،  پرداختن به فرهنگ فاطمی با زب
 گسترش فعالیت های ادبی با محوریت سیره، سلوک، 
زنــدگــی خــانــوادگــی، اندیشه های اجتماعی حضرت 
زهرا)سالم هللا علیها(، مدارا با عامه مردم و نقش مادر 
و همسر نمونه بـــودن ایــشــان، کشف استعدادهای 
 جوان فعال در حوزه خلق آثار فاخر شیعی به ویژه شعر 

و نثر ادبی-فاطمی و گرامیداشت هنرمندان برتر والیی و 
تالش در نشر حداکثری آثار برگزیده از اهداف جشنواره 

ملی ادبی »کوثرانه« است.
 بر این اساس، از جمله موضوعات این جشنواره می توان 
به »سیره و شخصیت واالی حضرت فاطمه الزهرا)س(« 

و »گرامیداشت مقام مادر« اشاره کرد.

 دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم در سراسر کشور 
می توانند آثار خود را در قالب های اشعار کالسیک، نو، 
ترانه، قطعه ادبی نثر و شعر محلی با گویش مازنی، از 
طریق ایمیل:kowsaraneh@iran.ir  و یا شبکه شاد 
به نشانی: @kowsaraneh به جشنواره ملی ادبی 

»کوثرانه« ارسال کنند.

گزارش
مهدیتوحیدیناظرگمرکاتخراسانرضوی 

ومدیرکلگمرکمشهدعملکردصادراتاستاندر
9ماههابتدایامسالراحدودهزارو912هزارتنبه
ارزشبیشازیکمیلیارددالرعنوانواظهارکرد:این
میزانازنظروزنیبا3درصدکاهشوازنظرارزشی

بایکدرصدرشدهمراهبودهاست.
امیدجهانخواهدرنشستخبریبااصحابرسانهبه
مناسبتروزجهانیگمرکبااشارهبهاینکهواردات

استاندراینمدت141هزارتنبهارزش387میلیون
دالربودهاست،عنوانکرد:اینمیزانازلحاظوزنی

10درصدوازلحاظارزشی46درصدرشدداشته
است.ویبابیاناینکهگمرکاتاستانیکگمرک

ترانزیتیصادراتیودارایرتبهباالدرکشوراست
کهدرحدود2هزارو585هزارتنکاالیترانزیتیو
صادراتیازگمرکاتاستانعبوردادهشدهکهنسبت

بهمدتمشابهسالگذشته129درصدرشدداشته
است،افزود:دراینمدتحدود741هزارمسافراز
مبادیورودیوخروجیاستانومرزهایهوایی
وزمینیترددداشتهاندکهنسبتبهمدتمشابه

پارسالبا49درصدرشدهمراهبودهاست.

تصرف اراضی ملی نتیجه 
ترک فعل برخی مسئوالن است

رئیس کل دادگستری خــراســان شمالی گفت: 
ترک فعل مدیران گذشته عامل به وجــود آمدن 
پرونده های قضایی در حوزه تصرف اراضی ملی و 

تضییع بیت المال شده است.
به گــزارش مهر، حجت االسالم رضا براتی زاده در 
شــورای حفظ حقوق بیت المال در اراضــی ملی و 
منابع طبیعی خراسان شمالی، اظهار کــرد: هر 
مسئولی در مسیر صیانت از حقوق بیت المال 
به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاهی 

و قصور کرده باشد، تحت تعقیب قرار می گیرد.
وی با اشــاره به احکام مربوط به تصرفات اراضی 
ملی، بیان کرد: باید احکام قضایی این پرونده ها 
هرچه سریع تر اجرا شود و دادستان ها مکلف اند 
زمینه های اجــرای احکام ایــن پرونده ها را با قید 

فوریت تسهیل کنند.
بــراتــی زاده به برخی ترک فعل های انجام شده در 
گذشته از سوی مسئوالن اجرایی اشاره کرد و گفت: 
بی تردید این قصور و سهل انگاری هاست که منجر 
به تضییع حقوق بیت المال و حقوق عامه می شود 
که اگر این موارد نبود بی شک پرونده قضایی هم 
شکل نمی گرفت و هزینه گزاف و بار مضاعفی به 

دستگاه قضایی تحمیل نمی شد.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

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

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

سـررسیــد و تقــویم 
ه��دایای تبلیغ����اتی و جوای��ز م��دارس

A4 کلی���ه ل����وازم اداری  - کاغ���ذ
نازلترین قیمت - بهترین کیفیت

مشهد،حدفاصل ابوطالب 14 و 16  ،تحـریر صالح

14
10
30
9



باک غیرمجاز 
یک اتوبوس 

دردسر ساز شد
حسن پور، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
به صداوسیما 

گفت: در پی کشف 
2هزار لیتر سوخت 
قاچاق از درون باک 

غیرمجاز یک دستگاه 
اتوبوس در حوالی 

نهبندان عالوه بر 
ضبط سوخت های 

مکشوفه، متخلف 
۶۸ میلیون تومان 

جریمه شد.

خبرخبر
روزروز

قانون چگونه روی زمین  ◾
ماند

وقتی این قانون صریح و شفاف 
را در کنار آنچه در حال اجرا بود، 
گذاشتیم پی بردیم متأسفانه 
این موضوع به هیچ عنوان مورد 
توجه مسئوالن متولی در سازمان صمت استان و 
اتاق اصناف مشهد قرار نگرفته است و انگار اصالً 
قانونی وجود نداشته و یا این کتاب قانون نظام صنفی 
برای کشوری دیگر تدوین شده، چراکه تعداد زیادی 
از اعضای هیئت مدیره صنوف مختلف که شامل 
این قانون صریح و شفاف می شدند بدون توجه به آن 
همچنان دو دستی میزهای اتحادیه ها را چسبیده 
بودند و حاال عده ای عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف 

مشهد هم شده بودند.
در این میان مطلع شدیم حتی دیوان عدالت اداری 
هم باتوجه به شکایت برخی اعضای اتحادیه ها که 
از بی توجهی مسئوالن در اجرای رأی به تنگ آمده 
بودند در سال99 رأی صادر و اعالم می کند: »طبق 
حکم ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی 
کشور مصوب۱۳9۲ مقرر شده، اعضای هیئت مدیره 
اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا 
چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت 
داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون 
مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت 
به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره یک ماده 
۲۲ قانون نظام صنفی از زمان الزم االجرا شدن قانون 
قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل 
تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که 
فارغ از اینکه عضو هیئت مدیره اتحادیه پیش یا پس 
از الزم االجرا شدن قانون عضو هیئت مدیره اتحادیه 
باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب 
بــاشــد  عضویت در هیئت مــدیــره اتــحــادیــه را دارا 

امکان عضویت جدید در هیئت مدیره را نــدارد، 
بنابراین مفاد نامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷- ۱۳9۶/۵/۲۵ 
رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف 
و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره یک ماده 
۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است 
که عضو هیئت مدیره پس از الزم االجرا شدن حکم 
تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا 
چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت 
داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش 
گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون 

ــی دیـــوان عــدالــت اداری  تشکیالت و آیین دادرسـ
مصوب سال ۱۳9۲ ابطال می شود«.

وقتی کار به اینجا رسید برای تطبیق دادن قانون و 
رأی دیوان با افراد شناخته شده اتاق اصناف مشهد 
دســت به کــار شدیم، در میان هیئت رئیسه اتاق 
اصناف بودند تعدادی که باید میز خود را خالی و 
پست را تحویل دیگری می دادند که شناخته ترین 
آن هــا رئیس اتــاق اصناف مشهد بــود. به ســراغ وی 
رفتیم که او هم موضوع را تأیید و عنوان کــرد رأی 

شامل حال او می شود.

در این زمینه چندین گزارش پیگیرانه منتشر کردیم 
که واکنش های زیادی داشت. پس ازآن دادستانی 
مشهد و معاونت پیشگیری از وقــوع جرم دادســرا 
قاطعانه پای کار آمد و از مسئوالن مذکور خواست 
قانون را اجرا کنند. از سوی دیگر پژمان فر، نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی هم 
از برخی نامه نگاری ها برای به تعویق افتادن انتخابات 

اتاق گالیه و ما موضوع را رسانه ای کردیم.
حتی در مقطعی از پیگیری های رسانه ای، موضوع 
ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد هم منتشر شد 
که دادستانی مشهد همان ابتدا به رعایت نشدن 
قوانین اجرایی ایراد گرفت و کار به ابطال انتخابات 

حاشیه دار کشیده شد.

سرانجام به قانون تمکین کردند ◾
جمع بندی تمامی حواشی کار به اینجا ختم می شد 
که متأسفانه برخی در مقابل اجــرای تبصره یک 
مـــاده ۲۲ قــانــون نــظــام صنفی در ســازمــان صمت 
استان و اتاق اصناف مقاومت می کردند و در نهایت 
بازهم دادستانی مشهد برای احقاق حقوق اعضای 
اتــحــادیــه هــا کــه شــکــایــت هــای مــتــعــددی بــه حــوزه 
پیشگیری از وقوع جرم دادسرا ارائه داده بودند، دست 
به کار شد. درآخرین اقدام چند روز پیش مسئوالن 
سازمان صمت استان در معاونت پیشگیری حاضر 
و تمامی جوانب کار با حضور قاضی شریعت یار مورد 
بررسی قــرار گرفت. این اقــدام قاطع قضایی به این 
منجر شد که مسئوالن مذکور چــاره ای جز اجرای 

قانون پس از ماه ها تأخیر نداشتند.
از همین رو آن هــا چند روز پیش هرچند با تأخیر 
طوالنی که خسارت زیادی به بازار و صنوف وارد کرد، 
فهرست افــرادی که باید تبصره یک ماده ۲۲ قانون 
نظام صنفی کشور در مورد آن ها اجرا شود را تهیه 
کردند و برای اجرای  تبصره ۴ همین ماده )درصورتی که 

بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت 
از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیئت مدیره، 
با وجــود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیئت 
از نصاب این مــاده خــارج شــود، کمیسیون نظارت 
مکلف است ظرف ۶ ماه نسبت به برگزاری انتخابات 
برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند( آن را به اتاق 
اصناف مشهد ارسال و حتی اعضای جایگزین آن ها 
هم مشخص شد و برای اعمال آن یک هفته فرصت 
داده شد. این قبیل اقدام های قابل قدردانی مسئوالن 
صمت استان با روی کــار آمــدن رئیس جدید این 
سازمان تغییرات محسوسی در پیگیری مطالبات 

مردمی و قانون داشته است.
از طرفی در فهرست ارسالی اسامی بیش از ۵۰ نفر 
از مسئوالن اتحادیه هایی که حداقل سه دوره متولی 
در اتحادیه ها حضور داشتند ارسال و در میان آن ها 
به اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مانند 

رئیس اتاق و تعدادی دیگر نیز اشاره شده بود.

برای اجرای قانون تعارف نداریم ◾
قاضی سیدهادی شریعت یار، معاون دادستان در 
حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان 
به خبرنگار قدس گفت:هیچ کس حق ندارد درمقابل 
اجــرای قانون مقاومت کند. متأسفانه درگذشته 
عده ای به بهانه کرونا و... روند اجرای قانون را با کندی 
مواجه کردند.وی خاطرنشان کــرد: درحــال حاضر 
با ورود دادستانی و صدور دستورات قاطع تمامی 
جوانب کار را مورد رصد و پیگیری قرار داده ایم. باید 
با اجرای قانون اتحادیه های قانونمند و فعال شکل 
بگیرند. برای ما اسم و رسم افراد مهم نیست و اجرای 

عدالت خط قرمز ماست. 
معاون دادستان تصریح کرد: در گذشته اجرای قانون 
صریح نظام صنفی روی زمین مانده بود و ما با جدیت 

تمام پیگیر اجرای آن هستیم.

سازمان صمت خواستار اجرای قانون شد

 اسباب کشی مدیران متخلف
از اتاق اصناف مشهد 

در شهر3
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»ناجا« به فناوری  روز مجهز می شود
 فرمانده نــیــروی انتظامی دیـــروز در مــراســم گشایش 
مسابقات سراسری قرآن کریم ناجا در مشهد گفت: 
تجهیز به فناوری های روز و کارکنان توانمند در ناجا از 
اولویت هاست، امــا در کنار آن بــال معنویت نیز باید 

قوی شود.
سردار اشتری افزود: خداباوری و معنویت همواره موجب 

موفقیت و پیشرفت در عرصه های مختلف می شود 
همان گونه که رمز پیروزی در دفاع مقدس توکل به خدا و 
معنویت بود و با اینکه دشمن در مقابل تجهیزات کم ما، 
از همه امکانات برخوردار بود پیروزی نصیب جمهوری 

اسالمی شد.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: بسیاری از کشور ها 

از مــا مجهزتر هستند، امــا تــوان نیرو های جمهوری 
اسالمی را ندارند، زیرا امروز برکات زیادی از قرآن در ناجا 

وجود دارد که باید تقویت شود.
فرمانده ناجا افزود: نیروی مسلح در تراز انقالب اسالمی 

باید مسیر قرآنی، معنوی و معرفتی قوی را طی کند.
ــان کــــــرد: بــــراســــاس تـــأکـــیـــدات  ــیـ ــری بـ ــ ــت ســـــــردار اشــ

رهبرمعظم انقالب جامعه باید بیشتر با قرآن مأنوس باشد 
و فرماندهان ناجا نیز به این مهم اهتمام داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیروی انتظامی خود را حافظ 
ارزش های انقالب و جان، مال و ناموس مردم شهیدپرور 
جمهوری اسالمی می داند و با همه آسیب ها مقابله 

می کند.

پرونده
   عقیل رحمانی   سرانجام پس از ماه ها 

کش وقوس های فراوان و کارشکنی عده ای از 
متولیان، اعمال تبصره یک ماده 22 قانون نظام 
صنفی کشور که به مسئوالنی اشاره می کند که 

غیرقانونی در هیئت مدیره های اصناف حضور 

دارند و  باید کنار گذاشته شود، با پیگیری های 
دادستانی مشهد در مرحله اجرا قرار گرفت.

در بهمن  ماه پارسال بود که ماجرای بی اعتنایی 
مسئوالن سازمان صمت استان و حتی اتاق 

اصناف مشهد به یک قانون صریح نظام صنفی را 

رسانه ای کردیم.
باتوجه به اینکه این پشت گوش انداختن های 

مکرر در اجرای قانون از مصادیق بارز ترک فعل 
به شمار می آمد بررسی دقیق تری روی ماجرا 

صورت گرفت.

تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور 
به این اشاره دارد که اعضای هیئت مدیره های 
صنوف نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا 

چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها 
عضویت داشته باشند.

ط
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40
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48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

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

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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

09380904479
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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به یک نفر خانم جهت کار در 
موسسه آموزشی کامپیوتر 

نیازمندیم. منطقه توس 
09153526269
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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واگذاری مجوز
دفتر پیشخوان

امتیازات پست، 
مخابرات

 09153082484
09351341731

آق��ای علیرض��ا مهربان��ی فرزند 
همس��ر  مجهول المکان؛  رمض��ان 
ش��ماره  دادنام��ه  براب��ر  ش��ما 
شعبه   140025390008306955
12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری مش��هد با بذل یک 
میلی��ون ریال از مهری��ه خود )با 
احتس��اب مهری��ه ب��ه ن��رخ روز( 
تقاضای ثبت طالق نموده اس��ت، 
ل��ذا الزم اس��ت ظرف م��دت یک 
هفت��ه پس از انتش��ار آگهی، در 
این دفترخانه به آدرس: مشهد- 
بلوار معلم- بین معلم 61 و 63- 
پالک 147 واحد 1 حاضر شوید، در 
غیر اینصورت طبق مقررات اقدام 
به ثب��ت خواهد ش��د و اعتراض 
ب��ود. بع��دی مس��موع نخواه��د 

دفتر رسمی ازدواج 39 
و طالق 59 مشهد

علی اصغر دلیلی صالح
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

منشی و تایپیست

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان
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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

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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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



   سوادآموزی به 
کارگران سرگذر  
مسعود رضوی، 
مدیرعامل سازمان 
ساماندهی 
مشاغل شهری 
و فراورده های 
کشاورزی شهرداری 
مشهد گفت: نیمی 
از کارگران سرگذر 
مشهد زیرپوشش 
خدمات آموزشی 
سواد آموزی 
قرار می گیرند و 
زیرساخت های 
آموزش سوادآموزی 
در همه مناطق 
شهری فراهم شده 
است.

هواشناسی

 هوای 
 خراسان رضوی
گرم می شود

کارشناس پیش بینی 
اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
دمای هوای استان تا دو 
روز آینده رو به افزایش 
است.
مرتضی اثمری افزود: 
بیشینه و کمینه دمای 
هوای امروز مشهد 
به ترتیب به ۱۲درجه 
سلسیوس و یک درجه 
زیرصفر خواهد رسید. 
وی ادامه داد: با توجه به 
جو پایدار هوا در خراسان 
رضوی کیفیت هوای 
مشهد در سه روز آتی 
برای گروه های حساس از 
قبیل کودکان، سالمندان 
و افراد دارای بیماری، 
ناسالم پیش بینی 
می شود.
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 افقی ◾
ــرای ظهور فیلم و عکس در  ۱. مکانی ب
عکاسی آنالوگ – پله اتوبوس ۲. واحد 
نمایش فیلم در سینما – شــهــری در 
استان گلستان 3. باالآمدن آب دریا – 
ستون – ترمز کشتی - ریشه 4. الهه 
آفتاب مصر باستان – از صنایع دستی 
باستانی ایرانیان که کرمانشاه را خاستگاه 
آن دانسته اند - سرگشته 5. نمایش 
عمومی فیلم – از خــواهــران برونته - 
مسلک 6. آب در گویش بچه لندن – 
فرهیختگان – زیردست ارباب 7. درس 
کشیدنی – گــل ســـرخ- سنگی کــه در 
 ســاخــت دیــزی ســنــگــی بـــه کـــار  مـــی رود 
8. خط کش هندسی – حمام بخار – 
ــارو)ع( - جــســم 9. کاغذ  ــ ــب ــ پــیــامــبــر زی
ــوان  ــاری – کـــجـــاســـت؟ - حــی ــکـ ــافـ صـ
بیمار ۱0. کــم – نــخ مــاســوره و نــخ بــاال را  
در خیاطی بـــرای ایــجــاد بخیه هدایت 
مــی کــنــد– الــتــمــاس کــردن ۱۱. آسایش 
ــدارد  ــد درشـــت - پـــدرومـــادر ن  – مــرواری

۱۲. تن – پوششی بــرای صحافی کتاب 
– حرف دهن کجی ۱3. صوت شگفتی 
– مــادر گرامی امــام زمـــان)ع( - ماه سرد 
- صنم ۱4. عضو مجلس سنا - شیوع 
۱5. موسیقی نظامی – سریال عید ۱400 
علی مسعودی که از تلویزیون پخش شد

عمودی ◾
 ۱. نوعی سنگ رسوبی تزئینی - بازگشت 
۲. بنیان – تصویرگری - جاکتابی 3. چرک 
ــادآور بــر انگشت  ــ لباس – بستن نــخ ی
– سالمتی مـــی آورد – پسوند شباهت 
4. خــاطــره آور – اولــیــن شهیده اســالم 
ــوس و بــی مــزه 5. شهر جــشــنــواره –  – ل
پـــول کــشــور آفـــتـــاب تـــابـــان – ایـــن هم 
پــول پوتین اســت – شهری در جنوب 
فــارس 6. پــادشــاه – شهری در لرستان 
- خواسته 7. مبارزه در راه خدا – بشر- 
»بی حس+زبان گنجشک« 8 . یکی از 
دوجنس – جانشین دم برای گوسفند 
– رسانا - چهره 9. کودن – جواب مثبت 

– اسب زردرنــگ ۱0. سرپناه – خوراکی 
از تخم مرغ – موی شاعرانه ۱۱. بازیکن 
شــیــرازی تیم فوتبال استقالل تهران 
بــا نــام کوچک مسعود- موش خرما – 
جهت – گل سرخ ۱۲. سرمایه جاودانی 
 – شــنــاســنــده – مــســلــســل سنگین 
۱3. لــحــظــه- مــتــضــاد خــنــده – مــرغ 
سعادت – انجیر عرب ۱4. نان شب مانده 
– االبختکی - دویدن ۱5. ستاره شناس 
– این خط از الفبای هیروگلیف مصریان 

پدیدآمد
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 1 ا ش  ش  ل ه ق ل م ک  ا ر   ج م ع
 2 م ن  ی  ر   م ا ل ی    ک  ا ل ب د
 3   گ و ز ن    م ا ن  د   ش  ف ت ه
 4 ن  و ن    م ر س  ل   ا م ک  ا ن   
 5 ق ل   خ ر د ه   م ر ب ا   ی  خ
 6 ر   م ا ه ی    ک  د ب ا ن  و   ط 
 7 ه م د ل   ف خ ر ا و ر   س  ک  ه
 8   ق ی  ص ر   ر ی  و   ک  ر و ن   
 9 س  ر و   ف ر ی  م ا ن    م س  ج د
 10 ب   م ت و س  ط  ه   ا گ ا ه   ر
 11 د ز   ج ز و ه   م ت ا ل   ت ب
 12   م و ا ه ب   س  ت و ر   ق و س 
 13 م ز ا ر   ی  و ی  و   د ک  ا ر ت
 14 ک  م ی  ت ه   ل ک  ل ک    ج ل ب  
 15 ر ه د   ه ر ا ل د ت ر ی  ب و ن 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

امــســال بــه دلیل سرما و طوفان 
بخش قابل توجهی از دسترنج 
باغداران انار فردوس کیفیت خود 
را از دســت داد و از بین رفــت که 
به گفته کارشناسان جبران این خسارت ها با 
حمایت دولت و با قرار دادن تسهیالت کم بهره 

تا حدودی امکان پذیر است.
فردوس یکی از قطب های تولید انار باکیفیت 
در کشور و مهم ترین تولیدکننده این محصول 
در خراسان جنوبی اســت. ۲هــزار و ۱00 هکتار 
از باغ های شهرستان زیرکشت درختان انار 
است و بیش از 3هزار نفر جزو بهره برداران این 

محصول در این شهرستان هستند.
ــردوس  رجــــب زاده یکی از بــاغــداران انـــار در ف
در گفت وگو بــا فــارس اظــهــار کــرد: متأسفانه 
ــان و آفــت هــای  ــوفـ ــا، طـ خــشــکــســالــی، ســـرمـ
مختلف هر ساله به باغ های انار این شهرستان 
خــســارت هــای زیــــادی وارد مــی کــنــد و 
دیگر این فعالیت برای 

بسیاری از کشاورزان جنبه اقتصادی ندارد. حتی 
دالالن نیز رغبتی برای خریداری این انار ندارند 
و این موضوع سبب شده بیشتر کشاورزان به 
امید افزایش قیمت بخش اندکی از انار خود را 
نگهداری کنند که این روزها دغدغه از بین رفتن 
آن به طــور کامل وجــود دارد. سلیمانی، مدیر 
ــردوس هم گفت: براساس  جهاد کــشــاورزی ف
برآورد صورت گرفته بر اثر سرما و طوفان 40درصد 
محصول انار کشاورزان از بین رفته و خسارت 

زیادی به باغداران وارد شده است.
یکی از مشکالتی که باغداران در فصل برداشت 
انار با آن روبــه رو بودند عدم تمایل کارخانه های 
تولید کنسانتره و رب انار برای خرید انار در این 
شهرستان بود. سلیمانی تصریح کرد: صندوق 
حــمــایــت از بــخــش کـــشـــاورزی نــیــز مــوضــوع 
تسهیالت با کارمزد کم را پیگیر شده اما تنها 
پیشنهاد تسهیالت با نرخ ۱8درصــد شده که  
باغداران این شهرستان با توجه به باال بودن نرخ 

این تسهیالت تمایلی برای دریافت آن ندارند.

دره سبزرود که در 33کیلومتری 
شمال شهرستان ســرایــان واقــع 
شده، یکی از مناطق ییالقی زیبا و 
دارای آبشارهای متعدد، جاذبه های 
طبیعی فــراوان و آب و هوای مطبوع به خصوص 
در فصول گرم است.بخش هایی از این دره که به 
خاطر آبشارها و طبیعت بکر و دست نخورده اش 
مشهور است، در فهرست آثار ملی قرار گرفته و 
ورود به آن تنها با مجوز رسمی امکان پذیر است. از 
جمله دره »دوتگی« در شمال شرق و دره »کُلگی« 
که در انتهای دره سبزرود و در قسمت شمال این 

دره قرار گرفته است.
دره دوتگی که تا همین اواخر ناشناخته مانده و 
به طور کامل پیمایش نشده بود، چندی پیش 
توسط یک تیم حرفه ای از هیئت کوهنوردی 
شــهــرســتــان ســـرایـــان پــیــمــایــش و شناسایی 
شــد. ایــن دره کامالً بکر بــوده و وجــود النه های 
پرندگان به خصوص گونه های مختلف بلبل در 
قسمت های پایین دره، مؤید این واقعیت است.

بــراســاس گـــزارش گــروه اکتشافی، درمجموع 
۱۲آبشار تکی و یک آبشار دوقلو در این دره وجود 
دارد که بیشتر آبشارها به صــورت طبقاتی و 
پشت سرهم قرار گرفته اند و شیب تند و عرض 
کم دره سبب شده حوضچه های آب بزرگی در 
پایین آبشارها تشکیل نشود. البته به استثنای 
آبشارهای بزرگ که دارای حوضچه ای به عمق 
یک متر هستند.پوشش گیاهی دره به دلیل 
سخت گذر بودن، بسیار بکر باقی مانده و مأمنی 
برای زندگی گونه های جانوری نایاب شده است 

که امیدواریم به همین صورت باقی بماند.
ــره جــاذبــه هــای  ُــلــگــی، در زمـ دره دوتــگــی و ک
 مــنــحــصــربــه فــرد خـــراســـان جــنــوبــی هستند 
ولی امکان پیمایش برای مردم عادی وجود 
نــدارد و عالقه مندان باید با تجهیزات کامل 
و همراه گروه ها و راهنمای محلی و البته با 
هماهنگی و گرفتن مجوز از اداره  های میراث 

فرهنگی و محیط زیست، اقــدام به 
پیمایش آن کنند.

 یاقوت سرخ فردوس 
زیر تیغ سرما

 سفر به دره ناشناخته 
»سبزرود«

معاون 
ــداشـــت  ــهـ بـ

دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با بیان اینکه رعایت و اجــرای کامل 
دستورالعمل های بهداشتی بــرای بازگشایی 
مهدهای کودک ضروری است، گفت: چنانچه 
این واحدها پس از بازگشایی، در مورد هرکدام 
از دستورالعمل های بهداشتی ابـــالغ شده 

تخطی نمایند بالفاصله پلمب خواهند شد.
ــزارش پــایــگــاه وزارت بــهــداشــت، دکتر  ــ ــه گ ب
سیدجواد حسینی گفت: بازگشایی مهدهای 
کــودک مستلزم رعایت کامل شیوه نامه های 

بهداشتی و دستورالعمل های ابالغی است.
وی افزود: با توجه به عدم واکسیناسیون کرونا 
در کودکان زیر ۱۲ سال، کودکان گروهی پرخطر 

در مقابل 
ایــــــن بـــیـــمـــاری 
هستند. تجربه نشان داده 
است کودکان ناقلین بی صدای بیماری کرونا 
در جامعه هستند و همین موضوع مهم ترین 
علت تأکید بر اجرای کامل دستورالعمل های 
بهداشتی و نظارت های کارشناسانه بر فعالیت 

مهد های  کودک است.
حسینی خاطرنشان کــرد: شــرط اولــیــه بــرای 
بــازگــشــایــی مــهــدهــای کـــودک کسب حداقل 
85درصــــد امــتــیــاز چــک لــیــســت هــای مــربــوط 
ــن واحــدهــاســت. عـــالوه بــرآن  در بــازدیــد از ای
داشــتــن چــهــار شـــرط شــامــل اســتــفــاده همه 
کارکنان از ماسک، وجــود فضای 4 مترمربع 
به ازای همه کودکان حاضر در مهد، کسب 

حداقل 75درصد چک لیست تهویه مناسب 
و واکسیناسیون کامل کودکان، عوامل اجرایی، 
رانندگان سرویس و تمامی اعضای خانواده 
و موجود بــودن مــدارک و مستندات در مهد 
از مــواردی است که اجرای آن ضروری و به آن 

تأکید شده است.
وی تأکید کــرد: رعــایــت و اجـــرای کامل مــوارد 
مذکور برای بازگشایی مهدهای کودک ضروری 
است و چنانچه این واحدها پس از بازگشایی، 
در مورد هرکدام از دستورالعمل های بهداشتی 
ابــالغ شده تخطی نمایند واحــد مذکور فوری 

پلمب خواهد شد.
ــری حـــاکـــی از تــدویــن  ــگـ هــمــچــنــیــن خــبــر دیـ
شیوه نامه جدید بهداشتی بــرای بازگشایی 

مدارس است.

ی یپیشگیر پیشگیر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مهد کودک های 
 متخلف 

 پلمب می شوند

مردان آسمانی

خبر

تلنگر خراسان گردی

شهید جعفر خانلری
تاریخ تولد: ۱345/03/۱0 

محل تولد: تربت جام
شغل: معلم

نوع عضویت: بسیجی
تاریخ شهادت: ۱365/۱۱/04

محل شهادت: شلمچه 
جــوانــی پــرانــرژی و بشاش بــود کــه اوقات فراغتش 
را بــه بیکاری نمی گذراند. جعفر اهــل ورزش بود 
و فرصت های خالی روزانـــه اش را در زمین فوتبال 
می گذراند و به عنوان بسیجی بارها راهی جبهه شد.
اهل مردانگی بود. نیمه های شب ۱0خــرداد ۱345 
به دنیا آمد. پدر عید سال 65 را بدون جعفر بر سر 
سفره نشست و تازه فهمید که او پزشکی هم قبول 

شده بود.
او ۱7 فروردین 65 طی عملیاتی در شلمچه گم شد. 
۱3ســال دیــده هــای پــدر و مــادر منتظر بر در ماند و 
سرانجام 4 بهمن۱388 پیکر او تفحص شد و انتظار 

آن ها پایان یافت. 

پیکر جانباز شهید »بایزیدی« 
در تربت حیدریه تشییع شد

پیکر سرهنگ شهید و جانباز دوران دفاع مقدس 
حاج محمد بایزیدی بر دوش مردم تربت حیدریه 
ــای ده پایین این  تشییع و در زادگـــاهـــش روســت

شهرستان به خاک سپرده شد.
امــام جمعه تربت حیدریه در ایــن مراسم گفت: 
براساس آیــات کریمه قــرآن، خدا خیر و عظمت و 
صالح اسالم را در دو واژه امربه معروف و نهی ازمنکر 
می داند و می فرماید شما بهترین امتی هستید که 

امربه معروف و نهی ازمنکر می کنید.
حجت االسالم محمدرضا عصمتی افــزود: فردی 
که امر به معروف می کند خیر و برکت را به جامعه 
منتقل می نماید و حاج محمد بایزیدی که دبیر ستاد 
امربه معروف و نهی ازمنکر بود، این مجموعه را به 

بهترین شکل مدیریت کرد. 
وی ادامـــه داد: واژه شهید را مناسب ایــن عزیز 
ــه حــق شیعه  مـــی دانـــم و اعـــتـــراف مــی کــنــم وی ب

آل محمد)ص( بود.

 تشکیل کمیته بحران 
شرکت گاز در ساعت 2 بامداد 

در پی کاهش محسوس دما و افزایش میزان مصرف 
گازطبیعی در بخش خانگی و عمومی خراسان 
رضوی، کمیته بحران شرکت گاز استان به منظور 
بررسی شرایط و حصول اطمینان از تأمین پایدار گاز 

طبیعی در نیمه شب تشکیل جلسه داد.
ــط عمومی شرکت گــاز خراسان  ــزارش روابـ بــه گـ
رضـــوی، حسن افتخاری در ایــن نشست کــه با 
حضور مدیران ستادی و تمام رؤســای اداره هـــا و 
کارکنان عملیاتی گاز شهرستان های استان برگزار 
شد، اظهار کرد: همه ساله در فصل سرما شاهد 
افزایش میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی 

و عمومی هستیم.
وی افزود: در ۲4 ساعت رقمی بیش از 50 میلیون 
مترمکعب گاز در استان مصرف شد که 93درصد 
ایــن آمــار فقط در بخش خانگی و عمومی توزیع 
شده است. مصرف بهینه گاز یک ضرورت است و 
رعایت نکاتی ساده اما بسیار مهم همانند استفاده 
از پوشش مناسب زمستانی در مــنــزل، کاهش 
شعله وسایل گرمایشی، خاموش کردن سیستم 
گرمایشی اتاق های بدون استفاده و رعایت دمای 
رفاه ۱8 تا ۲۱ درجه سانتیگراد راهکارهای ساده و 

فوری بهینه سازی مصرف گاز در زمستان است.

مشاوره رایگان برای فرزندآوری 
نوعروسان نیازمند

رئیس شورای مشارکت های زنان مجمع خیران 
سالمت خراسان رضوی از اجرای طرح معاینه و 
مشاوره رایگان نوعروسان نیازمند این استان برای 
فرزندآوری با عنوان »عطر یاس، عطر سالمت« 
همزمان با سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا)س( 

خبر داد.
آرزو حیدریان به ایرنا گفت: در اجرای این طرح، 
نــوعــروســان زیرپوشش نهادهای حمایتی به 
مــدت یک ســال از خدمات رایگان پزشکی در 
بخش مشاوره های زنان و زایمان و تربیت فرزند 
با هدف کمک به تحکیم بنیان خانواده بهره مند 

می شوند.
ــه نــخــســت ایــــن طــرح  وی افـــــــزود: در مــرحــل
ــان نیز توسط  ــوعــروس کــه جهیزیه های آن ۱۱0ن
خیران تهیه شده است تحت حمایت های کامل 

پزشکی در حوزه زنان و زایمان قرار می گیرند.
ــزاری ششمین  ــ ــرگ ــ حـــیـــدریـــان هــمــچــنــیــن از ب
همایش »زنــان، سرمایه های اجتماع« با هدف 
گرامیداشت مقام واالی زن و مادر با محورهای 

اشتغال، کارآفرینی و سالمت خبر داد.

برای نخستین بار در خراسان جنوبی 
عمل پیوند عصب در بیمارستان 

ــد رحـــیـــمـــی بــیــرجــنــد بــا  شــهــی
موفقیت انجام شد.

این عمل را دکتر رضایی پور، 
مــتــخــصــص ارتـــوپـــد روی 
دســـت مــــردی 43 ساله 
انجام داد و در گفت وگو 
با خبرنگار صداوسیما 
ــن بــیــمــار دو  گــفــت: ایـ
ســـال گــذشــتــه بـــر اثــر 
حــــادثــــه ای بـــا جسم 
برنده دچار آسیب در 
عصب های کف دست 
ــد و دو انــگــشــتــش  شـ

بدون عصب بود.
ــایـــــی پـــــور،  ــر رضـــ ــ ــتـ ــ دکـ

متخصص ارتوپد با اشاره 
به اینکه ایــن عمل تاکنون 

فقط در شهر های بزرگ انجام 
ــرای پیوند  ــزود: مــا ب مــی شــد، افـ

ــازوی  عصب از ناحیه ســاعــد و ب
دست بیمار، این عصب را برداشتیم 

و عمل پیوند عصب را برای ایشان انجام 
دادیم.

 انجام عمل پیوند عصب 
در  بیرجند

بجنورد: مدیرکل ثبت احوال خراسان 
ــام فــاطــمــه بــرای  شــمــالــی از ثــبــت نـ
ــان استان  ــد جمعیت زن ۲7درصـ
ــدای تأسیس خــراســان  ــت از اب

شمالی تا کنون خبر داد. 
ــزارش قـــدس آنــالیــن،  ــ بــه گ
ــیـــا گــفــت:  عــلــی زاهـــدی نـ
اسامی فاطمه و زهــرا در 
صــدر اســامــی منتخب 
فــرزنــدان دختر در بین 
خــانــواده هــای خراسان 
ــــدای  ــت ــ ــالـــی از اب شـــمـ
تــأســیــس ثــبــت احــوال 

است.
وی اظهار کرد: از مجموع 
ــر  ــفـ 494هـــــــــزار و 7۲4نـ
ــزار و  ــ ــان، ۱33هـ ــان اســت زنـ
۲76نفر نام مبارک فاطمه، 
زهرا و ترکیبات آن ها را به خود 
اختصاص داده اند. از این تعداد 
ــزار و  ــ ــام، فاطمه بــا فــراوانــی 70ه نـ
۱۲9، زهــرا با فراوانی 53هــزار و 794 و 
فاطمه زهرا با فــراوانــی هــزار و 60۱ در بین 

اسامی منتخب استان قرار دارند.

یک سوم  زنان خراسان شمالی 
نام فاطمه و زهرا دارند

مقدم      سعید بن اسماعیل بن سعید بن منصور 
حیری نیشابوری از معتبرترین علما و فقهای قرن سوم 

هجری است.
ابوعثمان حیری در حیره )نیشابور( در 

نزدیکی آرامگاه خیام)کنونی( زندگی 
می کرده  است.

ــود در مــنــابــع  ــوجـ ــات مـ ــالعــ از اطــ
برمی آید که وی در کودکی و جوانی 
ــت و در  ــرداخـ ــدوزی پـ ــم انـ ــلـ بـــه عـ
میان علوم بیشتر به علم حدیث 
اشتغال یافت. از همان ابتدا در 
ــود داشـــت که  وی احــســاســی وجـ
این علوم نمی تواند او را به مقصود 
راهنمایی و به حقیقت واصل کند.

ــاره چنین  ــ از ابــوعــثــمــان در ایـــن ب
ــم طلب  ــ آورده انـــــــــد: »پــیــوســتــه دل

حقیقت می کردی اندر حال طفولیت و 
از اهل ظاهر نفرتی می نمودی و دانستمی 

المحاله که جزین ظاهر که عامه بر آن اند نیز 
سری هست مر شریعت را تا به بالغت رسیدم«.

بدین ترتیب، او به تصوف روی آورد. ابوعثمان ابتدا 
مرید یحیی بن معاذ رازی بود، سپس به خدمت 
شــاه شجاع کرمانی درآمـــد و سرانجام به 
جــرگــه شــاگــردان و یـــاران ابوحفص 
ــداد پــیــوســت و مشی  ــ حــ
عــرفــانــی اش را 

رونق بخشید.
عــده ای بر این باورند که تصوف در نیشابور به وسیله 

ابوعثمان رواج یــافــت. وی و ابوحفص حـــداد و 
حمدون قصار طریقه مالتیه را بنیاد نهادند 

و ترویج کردند. از اقوالی که در منابع 
متعدد از او نقل شده به خوبی روشن 

مــی شــود کــه بــه شــریــعــت سخت 
پایبند بوده  است. این موضوع در 
آخرین عباراتی که هنگام خطاب 
به فرزندش، ابوبکر، گفت به خوبی 
معلوم می شود. آورده اند که هنگام 
احتضار،  پسرش از شدت حزن و 
اندوه جامه بر تن درید و ابوعثمان 
از ایــن کــار سخت دلگیر شد و به 
او گفت: »خالف سنت ]کــردن[ به 

ظاهر، دلیل ریای باطن بوَد«.
از میان سخنان وی، این موضوعات در 

منابع مختلف شرح و تفسیر شده  است: 
ذکر، خوف و رجا، تفویض، رضا، صبر، فراست، 

ادب، توبه، مجاهده، زهد، حزن و اندوه، توکل، شکر، یقین، 
ارادت، اخالص، محبت، سماع و طریقت؛ از ابوعثمان 

اثری باقی نمانده؛ هرچند ابوبکر کل آبادی تصریح 
مــی کــنــد کــه وی در مــعــامــالت، تصانیفی 

ــه  اســــت. ابــوعــثــمــان در ســال  داشــت
 ۲98هجری قمری در نیشابور

 وفات یافت. 

»ابوعثمان سعید حیری« فقیه و عالم خراسانی

نام آوران خراسان
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