
مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: تنها 
۱۰ درصد عشایر استان در مناطق قشالقی از خانه 
و سقف ایمن و مستحکم بهره مند هستند و مابقی 
هنوز در واحدهای مسکونی خشتی و گلی سکونت 

دارند.
کرد:  اظهار  ایرنا  به  قلی پور  محمدرضا  مهندس 
اکنون تنها ۸۰ خانوار از ۸۰۰ خانوار عشایری که در 
سامانه های عرفی مناطق قشالقی شهرستان مانه و 
سملقان هستند، نسبت به مقاوم سازی خانه خود 
اقدام کرده اند.قلی پور گفت: مشکل اساسی عشایر 
در مقاوم سازی مسکن در سامانه های عرفی، کمبود 
است.  قشر  ایــن  اقتصادی  ناتوانی  و  مالی  منابع 
متأسفانه عشایر از دریافت تسهیالت مقاوم سازی 
بهره مند نیستند و تأمین هزینه های ساخت و ساز و 

مقاوم سازی برای آنان دشوار است.
وی تصریح کرد: خشکسالی و کاهش درآمدها هم بر 
ناتوانی اقتصادی عشایر افزوده است از این رو انتظار 
می رود با حمایت های استانداری و همکاری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، تسهیالت مقاوم سازی به 

این قشر تعلق گیرد.
با اشــاره  امــور عشایری خــراســان شمالی  مدیرکل 
و  نــدارنــد  روستایی  کد  عشایری  مناطق  اینکه  به 
تسهیالت مقاوم سازی به آنان تعلق نگرفته است 
گفت: عشایر استان برای داشتن منزل مستحکم 
دریافت  و  حمایت  نیازمند  عرفی  سامانه های  در 

تسهیالت ارزان قیمت هستند.

مدیر کل اوقاف خراسان رضوی از سوق دادن نیت واقفان به سمت تأمین نیاز بیماران خبر داد

»وقف« در خدمت مقابله با کرونا
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آب بهای چاه های کشاورزی خراسان 
جنوبی دوباره محاسبه می شود

 رمز دو مرحله ای؛
مانعی در برابر سرقت اطالعات

 سهمیه مبادالت تجاری 
 مرزنشینان خراسان جنوبی 

به ۴۰۰ دالر افزایش یافت
خدمت رسانی »منتظران ظهور« 

به زندانیان خراسان جنوبی
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برخورد قانونی با محتکران 
سیمان در خراسان جنوبی

مصرف کنندگان  از  حمایت  و  بــازرســی  مــعــاون 
سازمان صمت استان از برخورد قاطع با متخلفان 
تولید و عرضه سیمان به ویژه محتکران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تهوری در بازدید 
از کارخانه سیمان باقران در شهرستان درمیان به 
منظور برخورد قانونی و قاطع با محتکران سیمان 
و بررسی وضعیت تولید، حمل و عرضه سیمان 
با اشاره به ضرورت حمایت از تولید گفت: تأمین 
نیاز بازار داخلی استان توسط هر دو واحد تولیدی 
سیمان باقران و قاین مورد تأکید است.وی افزود: با 
متخلفان، سودجویان و اخاللگران مرتبط با حوزه 
سیمان به خصوص محتکران سیمان با قاطعیت 
برخورد خواهد شد.تهوری از مردم استان خواست 
به میزان نیاز و مصرف خرید انجام داده و از خرید 
ــودداری و در  انــبــار کــردن سیمان خــ هیجانی و 
صورت مشاهده انبار و محل نگهداری مشکوک 
کاال مراتب را به ستاد خبری ۱۲۴ گزارش کنند.

کشف 25 دستگاه گوشی 
سرقتی توسط مرزبانان تایباد 

جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف 
۲5 دستگاه گوشی سرقتی با هوشیاری مرزبانان 
خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی 
مرزبانی خراسان رضوی، سرهنگ محمود پارسافر 
در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای مبارزه با 
قاچاقچیان، مرزبانان این استان در پست کنترل 
تایباد موفق  مــرزی ۱7شهریور هنگ  و مراقبت 
به کشف ۲5 دستگاه گوشی هوشمند سرقتی 
شدند.وی تصریح کرد: مرزبانان هنگ تایباد در 
از  حین کنترل مسافران و خودروهای خروجی 
کشور موفق شدند ۲5 دستگاه گوشی سرقتی 
را که ارزش آن ها 56۰ میلیون ریال برآورد شده، 

کشف کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان:

 استاندار آینده خراسان رضوی به 
توسعه زیرساختی توجه ویژه داشته باشد

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: حدود هفت، 
هشت نفر جزو گزینه های جدی برای تصاحب جایگاه استانداری 
خراسان رضوی محسوب می شوند و از تعدادی از آن ها درخواست 
شده است که رزومه خود را ارسال کنند.به گزارش قدس آنالین، 
جواد نیک بین با بیان اینکه افراد زیادی برای تصدی استانداری 
خراسان رضوی اعالم آمادگی کرده اند، اظهار کرد: استاندار بعدی 
خراسان رضوی باید به توسعه زیرساختی استان توجه ویژه کند، 
توسعه جاده های استان، راه آهن، صنایع و معادن و خط انتقال 
آب از اهم موضوعاتی است که استاندار بعدی خراسان رضوی 
باید مد نظر قرار دهد. همچنین باید به ظرفیت های استان از 
جمله آستان قدس توجه کند و مراکز گردشگری و صنایع دستی 
استان را توسعه دهد.نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای 
باید عالوه  بیان کرد: استاندار بعدی خراسان رضوی  اسالمی 
بر دارا بودن تعهد و تجربه، بتواند مجاهدانه کار کند و دارای 
برنامه و کارنامه قابل قبول باشد.نیک بین همچنین با بیان اینکه 
محمدصادق معتمدیان فردی کارآمد و جهادی است، گفت: از 
نظر من ابقای ایشان در سمت استانداری خراسان رضوی از 
گزینه های خوبی است که اگر وزارت کشور موافق باشد، می تواند 

اتفاق بیفتد.

همه زندانیان خراسان رضوی دُز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند

واکسیناسیون کرونا در مصالی نماز جمعه اهل سنت مشهد

تربیتی  و  تأمینی  اقــدامــات  و  زنــدان هــا  مدیرکل 
خـــراســـان رضـــوی گــفــت: در حـــال حــاضــر همه 
را  کــرونــا  واکــســن  اســتــان دز نخست  زنــدانــیــان 
برای  مقرر  موعد  انتظار  در  و  کــرده انــد  دریــافــت 

دریافت دز دوم واکسن کرونا هستند.
سعید سرباز جانفدا در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
این زمینه باید از مجموعه بهداشت و درمان استان 
که در اجرای طرح واکسیناسیون زندانیان، زندانبانان 

و نیروهای وظیفه به ما کمک کردند تشکر کرد.

وی ادامــه داد: هر چند زنـــدان، جامعه ای جــدا از 
زندانی،  از طــرف  تــردد  و  جامعه اصلی ما نیست 
زنــدانــبــان و خـــانـــواده مــددجــویــان در ایـــن محیط 
جریان دارد در موج پنجم کرونا که خراسان رضوی 
و تالش  عــزم  بــود  بیماری  ایــن  پیشانی همه گیری 
جدی و گسترده ای شکل گرفت تا بیماری کرونا وارد 

مجموعه های جمعیتی زندان های استان نشود.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان 
اقــدام هــای مراقبتی بهداشتی در  رضــوی گفت: با 

به مجموعه  کرونا  به  افــراد مبتال  ورود  از  زندان ها 
ــه ای کــه اگـــر فرد  ــون زنـــدان هـــا جلوگیری شــد بــه گ
مشکوک یا مبتال در بدو ورود به زندان ها شناسایی 
می شد یا به قرنطینه می رفت و یا به مراکز درمانی 

منتقل می شد.
سرباز جانفدا افزود: بدون استثنا همه افراد ورودی 
به زندان تحت آزمایش و تست کرونا قرار می گیرند 
و زندانی پس از اطمینان از عدم ابتال به کرونا به 

بندهای مربوطه فرستاده می شود.

واکسیناسیون  پــایــگــاه  مــســئــول 
ــا بـــیـــان ایــنــکــه  ــایـــی بـ شــهــیــد رجـ
اهــل سنت  مــولــویــان  از  نفر  ســه 
از  واکسن،  تزریق  از  پس  مشهد 
مــا دعــوت کــردنــد بــه نماز جمعه 
واکسینه  را  ــراد  ــ اف و  رفــتــه  ــا  آن هـ
ناحیه  سپاه  با  هماهنگی  از  پس  گفت:  کنیم، 
انجام  را  واکسیناسیون  و  رفته  نــور  مسجد  بــه 
انصاری فر  آنالین، محمد  دادیم.به گزارش قدس 
در خصوص واکسیناسیون اهل سنت در محله 
مولوی  آقایان  کرد:  اظهار  مشهد،  رجایی  شهید 
قرایی، مولوی قربانی و مولوی سامانی که پیشتر 
در این مرکز واکسیناسیون شده بودند از ما برای 
واکسیناسیون اهل سنت در مسجد نور پس از 

نماز جمعه دعوت کردند.
مسئول پایگاه واکسیناسیون شهید رجایی بیان 
برگزاری  محل  به  واکسیناسیون  تیم  یک  کــرد: 
نور(  )مسجد  در مشهد  اهل سنت  نماز جمعه 
فرستادیم و کار انجام شــد.وی در ادامــه تشریح 
تزریق می کنیم برکت است  کرد: واکسنی که ما 
آرام  ایــرانــی  واکــســن  مقابل  غربی  رســانــه هــای  و 

دارنــد.انــصــاری فــر  ســوء  تبلیغات  و  نمی نشینند 
اضافه کــرد: از ۲۱مـــرداد مــاه 7 هــزار نفر در این 
است،  این مجموعه  پایگاه   ۱۰ از  یکی  که  پایگاه 
شهر  حاشیه  بــرای  طرح  این  شده اند؛  واکسینه 
تزریق  بــرای  نقاط مشهد هم  از سایر  امــا  اســت 

مراجعه می کنند.
اهــل سنت  امــام جمعه  و  مولوی  اســت؛  گفتنی 
شهید  مــردمــی  عملیاتی  قــرارگــاه  توسط  مشهد 
سلیمانی در منطقه شهید رجایی، تزریق واکسن 

برکت را انجام داد.

از 21مرداد ماه ۷ هزار نفر درپایگاه واکسیناســیون شــهید رجایی، واکسینه 
شده اند؛ این طرح برای حاشیه شهر است اما از سایر نقاط مشهد هم برای تزریق 

مراجعه می کنند.
گزيدهگزيده

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

9۰ درصد مسکن عشایر خراسان شمالی مقاوم نیست
کمبود منابع مالی و ناتوانی اقتصادی، مشکل عشایر در مقاوم سازی مسکن

شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری و بهره برداری
 از جای��گاه CNG س��وم خ��رداد تایباد از طریق برگ��ذاری مزایده عموم��ی با مبلغ پایه اج��اره ماهیانه  
176/000/000 ریال اقدام نماید، لذا از کلیه ش��رکتها و افراد واجد ش��رایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات الزم و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1400/06/31 با شهرداری تایباد واحد امالک تماس حاصل نمایند. پیشنهادات واصله در 
تاریخ 1400/07/01 در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون بازگشایی و رسیدگی خواهد شد و متقاضیان محترم می بایست مبلغ 230/000/000 
ریال بعنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت خود کرده و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. ضمنا 
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود. تلفن تماس 54536525-051                                 رامین خواجه احمدی- سرپرست شهرداری تایباد

)) آگهی  مزایده(( 
نوبت اول

ف
/1
40
51
32

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول پارکینگ در روز سه شنبه مورخ  1400/06/30 راس 
ساعت 13 در محل پشت بام همکف مجتمع زیست خاور تشکیل می گردد ، بدینوسیله از کلیه مالکین محترم 
دعوت می شود در این جلسه حضور بهمرسانند ، ضمنًا در صورتیکه حضور مالکینی که به هر دلیل مقدور 
نمیباش��د میتواند رای خود را به موجب وکالتنامه مورد تایید هیئت مدیره به فرد دیگری واگذار نماید.

دستور جلسه:1. گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد 1398 و 1399
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به  1398/12/29 و 1399/12/30

3. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و زیان 98 و 99
4. انتخاب هیئت مدیره            5. انتخاب بازرس برای سال مالی 1400

6. تعیین حق الزحمه هیئت مدیره و بازرس
ضمنا آن دسته از مالکین محترمی که تمایل دارند کاندیدای هیئت مدیره و بازرس پارکینگ شوند تقاضای 
خود را بانضمام دو قطعه عکس و مدارک مالکیت پارکینگ خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 1400/06/29به دفتر هیئت مدیره تحویل نمایند.
 باتشکرهیئت مدیره پارکینگ طبقاتی زیست خاور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
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 بدینوس��یله، هیئت مدی��ره پارکینگ  طبقاتی 
زیس��ت خ��اور در نظ��ر دارد ، اج��اره راهب��ری 
فضاهای خالی پارکینگ مذکور واقع در ابتدای 
خیابان کوهسنگی، کوهسنگی 2 را به مدت یک 
س��ال به شرکت های واجد ش��رایط متقاضی با 
حداقل سه  سال س��ابقه کاری واگذار نمایند. 
متقاضی��ان می توانند ضمن بازدی��د از محل و 
دریافت فرم شرکت در مزایده در صورت تمایل 
به ش��رکت در مزایده ضمن  واریز مبلغ ش��ش 
میلیون ریال به حس��اب ج��اری 403054550 
نزد بانک تجارت به نام هیئت مدیره پارکینگ 
زیس��ت خاور بابت سپرده ش��رکت در مزایده  
بانضمام قیمت پیش��نهادی خ��ود را به همراه 
مدارک ثبتی ش��رکت خود تا پایان وقت اداری 
روز پنجش��نبه م��ورخ 1400/06/18 ب��ه دفتر 
هیئت مدیره واقع در مجتمع زیست خاور طبقه 
1-  واحد تجاری 2017 مجتمع زیست خاور آقای 
رخشانی مقدم تلفن 091553133239 تحویل 

و رسید دریافت نمایند. 
با تشکر

هیئت مدیره پارکینگ طبقاتی زیست خاور

آگهی  مزایده 
تاریخ : 1400/06/11   
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بدینوس�یله از کلی�ه اعض�اء محترم دعوت ب�ه عمل می آید در جلس�ه فوق الذکر ک�ه  در روز جمعه مورخ 
1400/07/02 س�اعت 15  در مح�ل مس�جد ولیعص�ر واقع در ابوطالب 74 چهار راه اول س�مت راس�ت 
برگزارمی گردد ش�خصا حضور بهم رسانند . اعضایی که امکان حضور ندارند می توانند حق حضورو رای 
خود را به موجب وکالتنامه به شخص دیگری واگذار نمایند که در این صورت هر عضو تعاونی 3 وکالت و 
غیر عضو فقط یک وکالت می تواند به همراه داش�ته باش�د .جهت وکالت یک روز قبل از برگزاری مجمع 

وکیل و موکل در ساعت اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .
دستور جلسه :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
 2- گزارش بازرس  3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 99 4-پیش بینی بودجه سال 1400

5-انتخاب اعضای هیئت تسویه در صورت انحالل تعاونی 
6-انتخاب ناظر تسویه در صورت انحالل تعاونی 

7-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 
کاندیدای محترم جهت اعالم کاندیداتوری و ثبت نام تا یک هفته بعد از انتشار آگهی در ساعت اداری به 

دفتر تعاونی مراجعه و ضمن پر کردن فرم مربوطه ثبت نام نموده و مدارک خود را تحویل نمایند .
هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 
کارکنان نان قدس رضوی نوبت دوم  به شماره ثبت 15631 و شناسه ملی 10380312546

/ر
14
04
93
7



   اعتبار 
۶۰میلیارد ریالی 
برای توسعه 
دانشگاه فرهنگیان 
خراسان شمالی    
شجاعی، استاندار 
خراسان شمالی از 
اختصاص ۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای اتمام 
پروژه های عمرانی 
دانشگاه فرهنگیان 
استان خبر داد و گفت: 
زمینی به مساحت 
چهار هکتار به پردیس 
خواهران دانشگاه 
فرهنگیان اختصاص 
می یابد که باید 
اعتبارات آن از سطوح 
 ملی پیگیری
 و جذب شود.

خبر مدیر کل اوقــاف و امــور خیریه 
خراسان رضوی گفت: ۱۴هزار 
بــســتــه مــعــیــشــتــی از محل 
مــوقــوفــات مــرتــبــط تهیه و در 
مناطق محروم و بین نیازمندان 
حاشیه شهر تا پایان ماه صفر 

توزیع می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی، حجت االسالم والمسلمین محمد 
احمدزاده در نشست خبری با موضوع اقدام های 
انجام شده در قالب طرح بصیرت عاشورایی، شمیم 
حسینی و برنامه های ماه صفر که در این اداره کل 
برگزار شد؛ بیان کرد: ماه های محرم و صفر یکی از 
زمان های اجرای نیات واقفان است که در قالب طرح 
بصیرت عاشورایی در نظر گرفته شده اســت، به 
همین منظور طرح بصیرت عاشورایی در 8۴ بقعه 
متبرکه استان با برگزاری یک هزار و ۱۴8 مراسم اجرا 

شده است.
وی با بیان اینکه ۲۳ مراسم شیرخوارگان حسینی 
و ۱۳ ویژه برنامه »احلی من العسل« در دهه اول 
محرم در بقاع مجری طرح برگزار شد؛ گفت: 57 
بقعه متبرکه نماز جماعت ظهر عاشورا را برگزار 
کــردنــد. همچنین ۲8 هیئت شــاخــص در بقاع 
متبرکه استان مراسم عزاداری را در دهه اول محرم 

برپا کردند.
وی تــعــداد مبلغان اعــزامــی و بــومــی بـــرای دهــه 
اول محرم را ۱۱۲ نفر عنوان کــرد و افـــزود: 9 مورد 
چهارپایه خوانی، ۱0۲ مورد دسته و کاروان عزا،  ۱5۲ 
مجلس تعزیه خوانی، ۴50 دقیقه برنامه استانی 
ویژه محرم و محفل انس با قرآن کریم در این دهه 
صـــورت گــرفــت و هـــزار و 800 بسته معیشتی و 
5۱5 هزار وعده غذای گرم در مناطق محروم و بین 

نیازمندان حاشیه شهر توزیع شده است.

ــمــیــن احــــمــــدزاده  ــمــســل ــالم وال ــجــــت االســ حــ
درخصوص اقدام های انجام شده در طرح شمیم 
حسینی گفت: ۲88 حــوالــه بــرای هیئت های 
مذهبی و ۳۳8 حــوالــه بـــرای مساجد و اماکن 
مذهبی در راستای اجرای نیت موقوفات مرتبط 

صادر شد.
وی افــزود: در دهه اول ماه محرم 50 میلیارد ریال 
عواید موقوفات اجرای نیت شد که بخشی از اجرای 
نیت با همکاری متولیان موقوفات، هیئت امنای 

مساجد و حسینیه ها صورت پذیرفت.

منشور عزت تا قدم های آسمانی ◾
وی در خصوص برنامه های ماه صفر تصریح کرد: 
بــرگــزاری مراسم منشور عــزت در دهــه اول صفر 
به مناسبت سالروز ورود اسیران کربال به شام، 
راه اندازی 9 موکب در ایران و یک موکب در عراق در 
ایام اربعین حسینی در صورت موافقت ستاد ملی 
مقابله با کرونا، برگزاری ویژه برنامه های دهه آخر 
صفر از جمله قدم های آسمانی تا امام مهربانی، 
مراسم قدم های آسمانی تا حرم حسینی، مراسم 
لبیک یا رســول هللا، مراسم شهادت امام رضا)ع( 

و تهیه و تــوزیــع حــدود هــزار و ۱00 بسته کیف و 
نــوشــت افــزار ویـــژه طــرح مهر تحصیلی از دیگر 

برنامه های اوقاف است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در ادامه 
به ارائه گزارشی از اقدام های این اداره کل برای مقابله 
با کرونا پرداخت و بیان کرد: در پی تأکید رهبر معظم 
انقالب مبنی بر پرداختن به بیماری کرونا به عنوان 
نخستین مسئله کشور، 500 میلیون تومان برای دارو 
و درمان بیماران کرونایی از محل موقوفات منطبق 
اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین تفاهم نامه ای 
بین موقوفه عبدهللا رضوی و بسیج جامعه پزشکی 
کشور برای تأمین داروهای بیماران نیازمند در مناطق 

کم برخوردار منعقد و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه اوقاف در حال تأمین 500 کپسول 
اکسیژن با مانومتر و دستگاه اکسیژن ساز برای بقاع 
متبرکه با مشارکت خیران و موقوفات منطبق برای 
استفاده بیماران نیازمند کرونایی اســت، افــزود: 
تاکنون ۳00 کپسول اکسیژن از محل نــذورات و 
کمک های خیران تأمین شده و ۲00 کپسول دیگر 
به زودی تهیه و در اختیار بیماران کرونایی قرار 
خواهد گرفت که برای تهیه این 500 کپسول بیش 

از ۲میلیارد تومان هزینه شده است.
ــزار و 800 بسته معیشتی بین خــانــواده هــای  هـ
نیازمند توزیع شده است که تا پایان ماه صفر به 
۱۴هزار بسته می رسد. وی در خصوص برنامه های 
پیش بینی شده برای ایام شهادت امام رضا)ع( بیان 
کرد: اگر شرایط به نحوی باشد که بتوانیم از زائران 
پیاده میزبانی کنیم تدابیری اندیشیده خواهد شد 
اما در حال حاضر برنامه ای برای این منظور ابالغ 
نشده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضــوی تصریح کــرد: از زمــان شیوع ویــروس کرونا 
خوشبختانه نیت واقفان به سمت وقف در حوزه 

درمان سوق داده شده است.

 مدیر کل اوقاف خراسان رضوی 
از سوق دادن نیت واقفان به سمت تأمین نیاز بیماران خبر داد 

»وقف« در خدمت مقابله با کرونا

خبرخبر

آب بهای چاه های کشاورزی خراسان جنوبی دوباره محاسبه می شود
نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، سرایان 
و بشرویه در مجلس از لغو پرداخت هزینه آب بهای 

چاه های کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد.
به گـــزارش باشگاه خبرنگاران جـــوان، حجت االسالم 
نصیرایی گفت: صدور قبض های چند میلیونی آب بها 
در هفته های اخیر موجب نگرانی کشاورزان شده بود که 

به نظر می رسد در اجرای دستورالعمل اجرایی این قانون 
دقت کافی نشده است.

او افزود: این موضوع در جلسه ای با حضور مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و مدیر عامل نظام 
صنفی کار های کــشــاورزی استان بررسی و مقرر شد 

قبض های صادر شده ملغی شوند.

ــرد: مــقــرر شــد در  حــجــت االســالم نصیرایی عــنــوان کـ
جلسه ای فرمول محاسبه آب بها و تخفیف های در نظر 
گرفته شده در دستورالعمل با حضور نماینده کشاورزان 
دوباره بررسی و تصمیم گیری شود، بنابراین قبض های 

آب بهایی که صادر شده بود فعالً ملغی شد.
همچنین مقرر شــد اجـــرای طــرح تعدیل پــروانــه هــای 

بــهــره بــرداری نیز تا ســال زراعـــی آینده متوقف شــده و 
نظام صنفی کار های کشاورزی به لحاظ کاهش تبعات 
اجتماعی، افزایش رضایت کشاورزان و نیز دستیابی به 
هدف حفظ سطح آب هــای زیرسطحی پیشنهادهای 
خود را برای اجرای طرح به شورای حفاظت از منابع آب 

استان اعالم کند. 

   افتتاح خانه های بهداشت حسن آباد و خبر خوش
جهان آباد شهرستان زبرخان

دّرود: همزمان با روز بهورز خانه های بهداشت 
حسن آباد و جهان آباد شهرستان زبرخان راه اندازی 

و شروع به کار کرد. در این مراسم مدیر شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان زبرخان گفت: خانه های 
بهداشت حسن آباد و جهان آباد چند سال قبل افتتاح 
ساختمانی شده بود، اما به علت کمبود نیرو غیرفعال 

بود که با تأمین نیرو و تجهیز خانه های بهداشت 
توسط شبکه بهداشت و درمان زبرخان و با مشارکت 

خیران نیک اندیش سالمت به بهره برداری رسید.
حامد سلیمانی افزود: از ۳۳ خانه بهداشت 

مصوب شهرستان زبرخان تنها یک خانه بهداشت 
)روستای آهوان( غیرفعال است که در آینده نزدیک 

با پیگیری های شبکه بهداشت و درمان زبرخان و 

مساعدت و همکاری شورای اسالمی و دهیاری 
این روستا شاهد راه اندازی و شروع به کار این خانه 

بهداشت نیز باشیم که با این اتفاق پوشش فعالیت 
خانه های بهداشت مصوب شهرستان زبرخان 

براساس طرح گسترش وزارت، 1۰۰ درصد خواهد شد.

سهمیه مبادالت تجاری 
 مرزنشینان خراسان جنوبی 
به ۴۰۰ دالر افزایش یافت

به گــزارش خبرگزاری صــدا و سیما، معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی گفت: پیش از این سهمیه 
مرزنشینان استان ۱00 دالر بود که با هدف کمک به 
معیشت این قشر و رونق مبادالت مرزی و تجاری، 
این سهمیه از ابتدای مرداد ماه به ۴00 دالر در سال 

افزایش یافت.
جویبان افزود: همچنین سهمیه مناطق عادی هم 

از 50 دالر به ۲00 دالر افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی تمامی 
سهمیه ها ۴00 دالری اســت گفت: هم اکنون 
۱90هــزار مرزنشین، 57 هــزار کــارت مرزنشینی 
ــد کــه در مجموع حـــدود 7۶ میلیون دالر  دارنـ
می توانند در ســال واردات انــجــام دهــنــد. وی 
گفت: این واردات در مقابل صادرات است که 
از طریق تعاونی های مرزنشین صورت می گیرد و 
مرزنشینان می توانند یک سال پس از صادرات 
خــود اقـــالم خــوراکــی و غــیــرخــوراکــی مدنظر در 
فهرست مرزنشینان را وارد کنند. مرزنشینان 
می توانند برای واردات کاال های خوراکی تا ۱00 
درصد و اقالم غیرخوراکی تا 50درصد از تخفیف 

حقوق گمرکی بهره مند شوند.
اگــر خــانــوار مرزنشینی کــاالیــی بیشتر از نیاز 
خود وارد کرد می تواند آن را در استان به فروش 
برساند و در صورت اقدام برای فروش در خارج 
استان باید مصوبه شــورای مــبــادالت مــرزی را 
گرفته و تمامی حقوق و عــوارض گمرکی را نیز 

پرداخت کند.

حجت االسالم والمسلمین احمدزاده: تاکنون ۳۰۰ کپسول اکسیژن از محل 
نذورات و کمک های خیران تأمین شده و ۲۰۰ کپسول دیگر به زودی تهیه و 
در اختیار بیماران کرونایی قرار خواهد گرفت که برای تهیه این 5۰۰کپسول 

بیش از ۲میلیارد تومان هزینه شده است.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق ساده متری 27000
آلومینیوم دار متری 32000 

با نصب،با ضمانت،چک 3 ماهه 
09153015535

ط
/1
40
44
08

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

به یک مهمانپذیر یا خانه مسافر
یا ساختمان چند واحدی
جهت اجاره نیازمندیم 

09019686691

ط
/1
40
50
44

ط
/1
40
50
43

کشمیری 19
منزل 100 متری

2 طبقه، امتیازات جدا
قیمت توافقی

یا معاوضه با خودرو
09153588667

ج
/1
40
50
47

فروش فوری 
شاهنامه 76

قیمت زیر فی کارشناسی 
بعدازروستامحمدآبادیک 
4650مت��ر  ب��اغ  قطع��ه 
سندآس��تانه ب��ا کارب��ری 
دارای  دوردی��وار  باغ��ی 
اس��تخر 3باب اتاق کارگر 
دارای آب برق وسیس��تم 
قط��ره ای ک��ه جم��ع ش��د 
باش��د  انبارم��ی  ودر 
روس��تای  :بی��ن  آدرس 
ی  س��تا و ر و د با آ محمد
م��دارک  هم��ه  دهش��ک 
واسنادآماده جهت گلخانه 
دامپ��روری ...زمین روبه 
رشد09151140772

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
خانه و ویال

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1
40
42
53



خدمت رسانی 
»منتظران ظهور« 

به زندانیان 
خراسان جنوبی

مهدی هنری، رئیس 
سازمان بسیج 

سازندگی خراسان 
جنوبی از ارائه 

خدمات دندانپزشکی 
توسط گروه جهادی 

منتظران ظهور به 
زندانیان استان خبر 

داد. این گروه 30 نفره 
 جهادی تهرانی 

در پنج زندان استان 
در شهرستان های 

بیرجند، قاین، 
فردوس، طبس و 

نهبندان فعالیت خود 
را آغاز کرده اند.

اخباراخبار

عقیل رحمانی  قاضی ویــژه 
فــضــای مــجــازی دادســــرای مرکز 
خــراســان رضـــوی گــفــت: بــا هک 
حــســاب کـــاربـــری تــلــگــرام یــا هر 
شبکه اجتماعی، مجرمان با جا 
زدن خــود به جــای مالک اصلی 
حساب کاربری، تقاضای واریز وجه یا ارسال تصاویر 
خصوصی را مطرح می کنند، البته این رفتار آن ها 
بسیار عادی و براساس سابقه پیام های موجود صورت 

می گیرد.
غالمرضا قنبری راد افزود: مجرمان فضای سایبری 
از زمانی که رمز پویا توسط بانک ها فعال شد سعی 
دارند به شیوه های مختلف از طریق هک تلفن همراه 
بــه اطــالعــات افـــراد مختلف دسترسی پیدا کنند. 
یکی از این شگرد ها ارسال بدافزار از طریق گروه ها و 
کانال های تلگرامی با عناوین مختلف صیغه یاب، شارژ 
با تخفیف ویژه و... است، گاهی هم از طریق روبات 

اقدام های مجرمانه خود را پیش می برند.
این مقام قضایی دادســرای ناحیه 7 مشهد تصریح 
ــه فــضــای تلفن  ــرد: هــکــر هــا پــس از دســتــیــابــی ب ــ ک
به خصوص پیامک ها به رمز پویا دست پیدا می کنند 

و حساب بانکی را خالی می کنند.
پس کاربران فضای مجازی باید توجه کافی داشته 
باشند بــرای پیشگیری از گرفتاری در دام این گونه 
افراد، نباید از منبع ناشناخته نرم افزار دانلود کنند و 
همچنین روی روبات های مختلف که هدف خاصی را 
دنبال می کنند و اطالعی از برنامه نویسی و کاربرد آن 

ندارند کلیک نکنند.

مراقب درخواست های واریز وجه تلگرامی باشید ◾
قاضی غالمرضا قنبری راد بیان کــرد: با هک کردن 
حساب کاربری تلگرام یا هر شبکه اجتماعی، مجرمان 
فعال در فضای مجازی با جا زدن خود به جای مالک 

اصلی حساب کاربری، تقاضای واریز وجه یا ارسال 
تصاویر خصوصی را مطرح می کنند. البته این رفتار 
آن ها بسیار عادی و براساس سابقه پیام های موجود 
صورت می گیرد زیرا آن ها به دقت، گذشته ارسال و 
دریافت پیام های حساب کاربری هک شده و طعمه 
را بررسی می کنند تا مخاطب به هیچ عنوان شک 
نکند حساب کاربری طرف مقابل هک شده است. 
در برخورد و مواجهه با این شیوه حتماً پیش از هر 
اقــدامــی با طــرف مقابل تماس تلفنی بــرقــرار کنیم 
و چنانچه هــک شــدن حــســاب کــاربــری محرز شد 

به سرعت موضوع را به تمامی افـــراد و مخاطبان 
اطالع رسانی کنید.

قاضی ویژه دادســرای فضای مجازی مرکز خراسان 
رضوی در تکمیل توضیحات خود بیان کرد: این ماجرا 
برای اینستاگرام هم صدق می کند و پیام های حاوی 
انتقال وجه در این گونه شبکه های اجتماعی را به 
هیچ عنوان نباید اجابت کرد و الزم است پیش از واریز 
پول به حساب افراد با مخاطب تماس تلفنی برقرار 
نمایید. اگر بازهم پای هک درمیان بود، فوری به تمامی 

فالوور ها این موضوع اطالع رسانی شود.

باید دقت داشــت تأیید هویت دو مرحله ای، یکی 
ــاال بــردن  از بهترین روش هـــای احــرازهــویــت بـــرای ب
امنیت حساب های کاربری مختلف است. بیشتر 
برنامه ها و سرویس هایی که الیه امنیتی احراز هویت 
دو مرحله ای را پشتیبانی می کنند، از آدرس ایمیل 
یا شماره تلفن همراه فــرد بــرای ارســال کد تأیید دو 
مرحله ای استفاده می کنند که در برخی موارد، دارای 
امنیت الزم نیست. به همین خاطر گوگل روش احراز 
هویت دو مرحله ای جدیدی را معرفی کرده که تنها از 
 Google« طریق نرم افزار مخصوص به این کار به نام
Authenticator« قابل انجام است. اگر رمز عبور 
شما نخستین و آخرین و تنها خط دفاع در برابر یک 
سارق سایبری در رسانه های اجتماعی، خرید آنالین 
یا حتی ایمیل های شماست بدانید یک هکر به 

راحتی به حریم شخصی شما نفوذ می کند.
قاضی قنبری راد افزود: خوشبختانه، تقریباً برای هر 
سرویس آنالین بزرگ، روش تأیید رمز دو مرحله ای یا 
احراز هویت دو مرحله ای یا دو پردازشی)2FA(  وجود 
دارد. در حالی که عامل دوم می تواند به تعداد زیادی از 
راه ها اشاره کند )کلید های USB فیزیکی، رمزهای عبور 
ایستا، حتی تماس های تلفنی(. به طور کلی این گونه 
رمز ها به معنای یک الیه ثانویه امنیتی هستند که 

شما در گوشی هوشمند خود فعال می کنید.
وی در تشریح جرم محرک و مادر هم گفت: همچنین 
دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای 
جرمی محرک و مــادر اســت. جــرم محرک اقدامی 
است که مجرم را به سوی ارتکاب جرایم دیگر تحریک 
می کند و جرم مادر به جرمی گفته می شود که جرایم 

دیگری را به دنبال خواهد داشت.
 مجرم زمانی که به دانش و تبحر در فناوری اطالعات و 
ارتباطات مسلط می شود، توانایی دسترسی غیرمجاز 
را پیدا می کند و این جرم منشأ جرایم دیگری همچون 
سرقت داده، جعل رایانه ای، کالهبرداری مرتبط با 

رایانه، تخریب یا اخالل و یا حذف داده، ممانعت از 
دسترسی به داده و... را به دنبال دارد.

کد های دو مرحله ای راه نجات از شر مجرمان ◾
در نرم افزارهای اجتماعی مانند فالو یاب چنانچه یوزر 
و پسورد اینستاگرام شما را درخواست کند، امکان 

هک شدن صفحه اجتماعی شما وجود دارد.
پیامک های فعال سازی نرم افزارهای مالی، اجتماعی 
و خدماتی و به طور کلی هر نوع کدی که به گوشی شما 
ارسال می شود را دراختیار دیگران قرار ندهید. افرادی 
با درج شماره تلفن شما در این گونه نرم افزارها و ارسال 
آن بــرای شما سعی می کنند با روش هــای مختلف 
به آن کد دسترسی پیدا کنند. در مــواردی مشاهده 
شده افراد بدون بررسی و دقت کافی کد را برای آن ها 
ارسال و موجب فراهم آمدن بستر ارتکاب جرایم و 
سوء استفاده از حساب کاربری خود را فراهم کرده اند.

قاضی قنبری راد همچنین هشدار داد: فضای مجازی 
باوجود تسهیل بسیاری از امــور، برای افــراد شیاد و 
تبهکار تبدیل به محیطی امن شده است تا هریک به 
نحوی شهروندان را فریب داده و جان، مال یا حیثیت 
آن ها را به خطر اندازند، ازاین رو در برخورد با افرادی که 
در این محیط فعالیت دارند با احتیاط خیلی بیشتری 
رفتار شود و حتی بعضی مواقع ولو اینکه مخاطب را 
بشناسیم امکان دارد حساب کاربری وی هک شده 
باشد و افــراد شیاد خود را به جای او معرفی کنند و 
ــه اســرار  ــز وجــه یا ارســال تصویر یا ارائ تقاضای واری
شخصی یا شغلی را مطرح کنند . پیشنهاد می شود 
حساب های کاربری خود را به کد دو مرحله ای مجهز 
و همچنین نرم افزار های مورد نیاز خود را از گروه ها و 

کانال های نامطمئن دانلود نکنید.
ــدام  در مــواجــهــه بــا پــیــج هــای مــشــکــوک کــه اقـ
مجرمانه مرتکب می شوند مراتب را فــوری به 

پلیس فتا اطالع دهید.

 یک مقام قضایی در دادسرای فضای مجازی خراسان رضوی 
درباره دسترسی هکر ها به اطالعات شخصی از طریق شبکه های اجتماعی هشدار داد

 رمز دو مرحله ای؛ 
مانعی در برابر سرقت اطالعات

در شهر3
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یک کشته و ۱۶ مجروح در تصادف اتوبوس و تریلیجاده ارتباطی »دّرود« باید دوبانده شود
درود: امام جمعه درود بر ضرورت دوبانده شدن جاده 

ارتباطی درود به قدمگاه تأکید کرد.
حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــیــن ســیــدمــحــمــدحــســن 
سجادی زاده در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه 
جاده ارتباطی درود به قدمگاه حدود ۶۰ سال پیش به 
طول ۵ کیلومتر و عرض ۶ متر به عنوان راه روستایی 

ساخته شــده گفت: با گذشت ایــن سال ها و تبدیل 
شدن درود به شهری گردشگری، زیارتی با جمعیت 
7 هزار و 2۰۰ نفر و پذیرایی از مسافران و زائران اقصی 
نقاط کشور و سایر کشورهای مسلمان انتظار بود 
ــورت دوبـــانـــده تبدیل  تــوســط دولـــت هـــای قــبــل بــه صـ

می شد.

ــوادث و  علیرضا عــبــاســی، مــعــاون مــرکــز مــدیــریــت حـ
فوریت های پزشکی خراسان جنوبی گفت: ساعت 
۳:2۵ شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، در حــادثــه تصادف 
اتــوبــوس و تریلی در مــحــور فـــردوس بــه بجستان در 
کیلومتر ۳۰ گردنه افغو، ۱۶ نفر مجروح شدند و یک 
نفر هم جان باخت که مجروحان به بیمارستان فردوس 

منتقل شدند.
 سرهنگ علیرضا رضایی، رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی علت حادثه را بی توجهی به جلو از سوی راننده 
اتوبوس ناشی از خستگی اعالم کرد و گفت: اتوبوس با 
۱۵ نفر مسافر از مبدأ بندرعباس به سمت مشهد در 

حرکت بوده است.

خط قرمز
   باند کودک ربایی در مشهد متالشی شد

معاون دادستان مشهد از دستگیری سه عضو باند 
کودک ربایی در مشهد خبر داد.

قاضی حسن زرقانی روز گذشته به ایرنا گفت: نهم 
شهریور یک فقره آدم ربایی به کالنتری معراج 

اعالم شد که در آن هنگامی که دختری ۶ ساله در 
حیاط منزلش در بولوار توس مشغول بازی بوده، 

زنی وارد خانه شده و اقدام به ربایش این دختر 
کرده بود.

وی ادامه داد: با فریاد مادر همسایه های داخل 

کوچه این زن را دستگیر کردند و موضوع در دستور 
کار قرار گرفت.

معاون دادستان مشهد گفت: پس از دستگیری این 
زن، یک زن دیگر و یک مرد که این فرد کودکان را پس 
از ربودن به آن ها تحویل می داده نیز دستگیر شدند.

زرقانی افزود: این افراد تاکنون به فروختن هشت 
کودک از مشهد به شهرهای دیگر اعتراف کرده 

و مدعی شده اند که هفت نفر از این کودکان با 
همکاری خانواده هایشان به فروش رفته اند. وی 
اضافه کرد: تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ج
/1

40
16

03
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 
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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دکترمبل
مبلمــان  ارتقــاع  درراســتای 
مشــهدوحومه تعمیرات انواع 
وتخــت  ونهارخــوری  مبلمــان 
میشــود  و...پذیرفته  خــواب 
وتمامی مبلمان شما رابابهترین 
طراحــان  توســط  کیفیــت 
وبــه  تغییــرداده  ای  حرفــه 
روزترین شــکل ممکن تقدیم 
شــماعزیزان میگردانداگربــه 
دنبال جای مطمئن برای تعمیر 
مبل خود می گردید بابهترین 
و... ازابرتاپارچــه  اجنــاس 
دربازاربرای  جنــس  بابهترین 
وازیــک  تعمیرکــرده  شــما 
ســال تا5ســال ضمانت کتبی 
درصورت بروزهرنوع مشــکل 
در مبل شما به صورت رایگان 
تعمیر ودوباره تقدیم شما می 

09035885878گرداند

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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40
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40
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عبدالجواد شجاعی

  مســئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
10031

 به نشانی: پنجتن 29 بین صادقیه 17 و 19
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارند ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاری��خ نش��ر آگهی 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: 09028204393

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
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41
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

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
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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

ج
/1

40
17

95



تولید چهار برابری 
عسل در سبزوار 
مدیر جهاد کشاورزی 
سبزوار گفت: از مجموع 
۱۱ هزار کلونی زنبور 
عسل در این شهرستان، 
امسال ۱۹۰ تن عسل 
تولید شده که این میزان 
نسبت به مدت مشابه 
چهار برابر بیشتر است. 
علی اصغر امانیان افزود: 
تعداد کلونی های تولید 
عسل در سبزوار نسبت 
به سال گذشته هزار عدد 
بیشتر شده است. وی 
افزود: با توجه به ارزش 
فراوان دیگر فراورده های 
زنبور دوره های آموزشی 
برای زنبورداران برگزار 
شده است.

در  حاشيه

نفرات برتر 
مسابقات 
تیراندازی 
اهداف پروازی 
 استان 
معرفی شدند

رئیس کمیته اهداف 
پروازی هیئت تیراندازی 
خراسان رضوی گفت: 
مرحله نخست مسابقات 
آزاد اهداف پروازی استان 
با معرفی نفرات برتر در 
مشهد به پایان رسید.
فرشید مریداحمدی 
افزود: در این مسابقه 
وحید اسدی از تربت جام 
به مقام نخست رسید، 
محمدعلی شرکت از 
مشهد بر سکوی دوم 
ایستاد و صادق لطفی 
احمدی از تربت جام مقام 
سوم را کسب کرد.
وی ادامه داد: مرحله 
نخست مسابقه اهداف 
پروازی در سایت اهداف 
پروازی فردوسی مشهد 
برگزار شد.
رئیس کمیته اهداف 
پروازی هیئت تیراندازی 
خراسان رضوی با بیان 
اینکه مسابقات اهداف 
پروازی در ۶ مرحله برگزار 
می شود، افزود: در صورت 
مناسب بودن شرایط 
کرونایی هر ۲۰ روز یک 
مرحله از این مسابقات 
برگزار خواهد شد.
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افقی ◾
ــرای اهــمــیــت  ــ ــ ــن ضـــرب الـــمـــثـــل ب ــ  1. ایـ
عــفــوکــردن بـــه کـــار مـــــی رود ۲. ســوغــات 
ــــع مــزاحــمــت –  – بـــدگـــوی مــــردم 3. دف
 اســــــرار- نــویــســنــده – نــیــم تــنــه مــردانــه
 4. سرپناه – نام دخترانه فرنگی - فرشته 
5. سبزی خردکردنی – مــرواریــد درشت 
– آزاد – بررسی و تحلیل ۶. عضو شنای 
ماهی – پایتخت جمهوری چک - دانش 
 7. سرپرستی و رهــبــری  - رنــج و آزردگــی 
8. نپذیرفتن – سوراخ کن ورقه های کاغذی 
و فلزی – سمیع – مادر ورزش ها 9. ماه سوم 
 مــیــادی – شیپور صبحگاهی ســربــازان
 1۰. جادو – تاج - اشعه 11. آتش را خاستگاه 
ایــن جــانــور می دانند – تعجب خانمانه 
ــدا – نشان تایید 1۲. صفحه  – صــوت ن
 الکترونیک – پایتخت ســودان - روستا 
13. سودای ناله – مبارز – پسر مازنی – قدم 
یکپا 14. سازمان مسافربری هواپیمایی 
ارتش – سوءظن فراوان داشتن 15. فرومایه 
-فیلمی ابرقهرمانی به کارگردانی انگ لی 

محصول سال ۲۰۰3 آمریکا - میل به غذا

عمودی ◾
 1. شهری در خــراســان رضــوی کــه مدفن 
ــش در آن واقــع  ــ بــرخــی از رهـــبـــران دراویـ
شده است - فلز سنگین – واحد برداشت 
سینمایی ۲. نــحــوه اســتــفــاده از چیزی 
– اولــیــن زن شهید اســـام 3. از مصالح 
ــج و  ساختمانی – بخشی از جمله – رن
تعب – نت بیماری 4. سفیده مــوی سر 
– بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس 
و گلزن ترین هافبک تاریخ فوتبال جهان 
–  مقام 5. بهشت شـــداد – از مقامات 
محلی کــه مــســوول اداره یــک دهستان 
است - نفوذکردن ۶. نوار باریک حاشیه 
کارهای چوبی – خبرگزاری رسمی ایتالیا 
– مطلع و باخبر 7. هرگونه فعالیتی که با 
هدف سرگرمی انجام شود – میخ ته پهن 
فلزی- عاجل 8. همسر مرد – کاری که با قوه 
قهریه انجام شود – محل کار دستفروش 
– مخترع تلفن 9. متاع – سلطان جنگل 
– جــهــاز عـــروس 1۰. ســوغــات کــاشــان – 
 آسیب و صدمه – باکتری میله ای شکل
 11. آکندگی – یـــاران و نزدیکان حضرت 

عیسی)ع( را گویند - مرزبان 1۲. خالص 
و ســره – از رشــتــه هــای فنی و مهندسی 
ــرد 13. حـــرص و  دانــشــگــاهــی – علم وخـ
طمع – صفحه چوبی یا پاستیکی برای 
حــمــل و نــقــل آســان تــر کـــاال در انــبــارهــا- 
 ظــرف آزمــایــش – پسوند مــصــدر جعلی 
14. بخشنده – از پــیــامــبــران الــهــی که 
آرامگاهش در شوش واقع شده 15. وارسی 
و کنترل – دزد خانگی – از آن در تهیه 
ژل گیاهی حالت دهنده مو هم استفاده 

می شود

جدول     ....
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 1 ت و ن ا ل ی ت ه   س ا س ا ت  
 2   ا س ت   ک ر ی ه   ف ی ن ا ل
 3 ب ن ی ا ن   د چ ا ر   س ی   ی
 4 ق ی م   ا س د   ل ا ک ی   د ق
 5 ر ل   ب م ب   پ ه ن ا   س ی ه
 6 ه   ف ا ر ا ب ی   ت ش ر ی ف  
 7   ف ر د ا   ر ا س   ف ا ن ت ا
 8 پ ا ک   د و ا ز د ه   ک و ر ه
 9 پ ل ا س   ن د   ی ل و   ه ی  
 10   و ن ی ز   ر ا م ا ل ل ه   ی
 11 ق د س   ه م ز ن   ک و ک   ب ا
 12 ب ه   ت ر ی ا   ه ت ل   ش ر ف
 13 ل   گ س   ش د ا د   ه و ن د ا
 14 ه م د ر د   ه م ی ن   ر و ی  
 15   ت ا ی م ر   م ه م ا ن د ا ر

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــی         ــانـ ــاهـ ــدی کـ ــه م
مقبره الشعرای تــوس، آرامگاه 
شاعران نامدار ایران و خراسان 
ــاه در ضلع  ــگـ ــن آرامـ اســــت. ایـ
شرقی بولوار پردیس توس و مشرف به میدان 
ورودی آرامــگــاه فــردوســی واقــع شــده است. 
وسعت مقبره الشعرای تــوس کــه در سال 
1378ایــجــاد شــده، حــدود ۲ هــزار متر مربع 
و بنای نمادین آن اســتــوانــه ای، مرمرین با 
اشــعــاری از حکیم ابوالقاسم فــردوســی که 

پیرامون آن را آراسته است.
سال 397 شمسی پس از درگذشت فردوسی 
آن گونه که نظامی عروضی نوشته، به دلیل 
مخالفت متعصبان محلی بــا فــردوســی به 
اتهام رافضی گری، پیکر او را که از دروازه رزان 
بیرون برده بودند، برگردانده و به جای قبرستان 
عــمــومــی مــســلــمــانــان، در بــاغــچــه شخصی 

فردوسی به خاک سپردند.
شــهــریــور 13۶9 شمسی نــیــز پیکر مهدی 
اخــوان ثــالــث در همین باغچه بــه خاک 
ســـــپـــــرده شــــــد. ســـال 

1378زمــیــنــی در فاصله 5۰ مــتــری بــیــرون از 
باغ آرامگاه فردوسی، به نام مقبره الشعرا در 
نظر گرفته شد و پیکر شاعرانی بزرگ همانند 
گلچین مــعــانــی، عــمــاد خــراســانــی، ذبیح هللا 
صاحبکار)سهی(، احمد کــمــال پــور، محمد 
و عشرت قهرمان در ایــن خــاک آرام یافتند. 
براساس یک پژوهش معتبر، افزون بر 5۰۰نام آور 
در دیار توس آرمیده اند که ۲4 نفر از این بزرگان 
دارای شهرت ملی هستند. ازجمله 1۰ نفر از 
مشاهیر همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
خواجه نصیرالدین توسی، شیخ توسی، خواجه 
نظام الملک و امام محمد غزالی در زمره این افراد 
هستند که شهرت و آوازه آن ها جهانی و فراتر از 

مرزهای ایران است.
توس یکی از چهار شهر عمده ناحیه توس در 
سده های اولیه و میانه اسامی بوده که در آن 
زمــان بانام تابران در فاصله حــدود هــزار متری 
از آرامگاه فردوسی و در فاصله ۲4 کیلومتری 
از مــشــهــد قــــرار داشـــتـــه اســــت. کــهــن تــریــن 
دست افزارهای مکشوفه در این خطه متعلق به 

8۰۰ هزار سال پیش  است. 

یــک پــژوهــشــگــر صنایع دستی 
می گوید: از آنجایی که صنعت 
ــن صــنــعــت آالیـــنـــده  ــیـ ــد دومـ مـ
محیط زیست است با استفاده 
از صنایع دستی در این صنعت می توان به حفظ 

محیط زیست کمک کرد.
ملیحه تمدن یزدیان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کــرد: در حــال حاضر یکی از مزیت هایی که 
استفاده از صنایع دستی می تواند در صنعت 
مد و لباس ایجاد کند، کمک به حفظ محیط 
زیست اســت. می دانیم صنعت مد دومین 
صنعت آالیــنــده محیط زیست اســت و باید 
راهکارهای ویژه ای در این زمینه اندیشیده شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تأکید می شود 
در صنایع دستی از مواد اولیه طبیعی استفاده 
شــود و آثـــاری جــزو صنایع دستی محسوب 
می شوند که از مــواد شیمیایی در تولید آن ها 
استفاده نشده باشد، می توان گفت در آن حوزه 
شاهد تولید آثاری هستیم که دوستدار محیط 

زیست هستند.
این پژوهشگر صنایع دستی ادامه داد: در کشور 

ما پارچه های دستبافت بسیاری وجــود دارد 
که با مواد اولیه طبیعی همچون پنبه، پشم و 
ابریشم تولید می شوند و در فرایند تولید آن ها 
کمترین آسیب ممکن به محیط زیست دیده 
می شود. در مقابل اما پارچه هایی که از مواد 
اولیه مصنوعی تولید شده اند، در اثر شست وشو 
ریزپاستیک ها )Microplastics( را وارد آب ها 

می کنند و به محیط زیست آسیب می زند.
وی اضافه کرد: می توان با استفاده گسترده تر 
از صنایع دستی در مراحل تولید نخ، رنگرزی، 
تولید پارچه و گاه تا مرحله تزئینات لباس از مواد 
طبیعی استفاده  کرد. گفتنی است این لباس ها 
حتی پس از فرسوده  شــدن قابل بازگشت به 
طبیعت هستند و هیچ آسیبی بــه طبیعت 
وارد نمی کنند.می توان بــا ایــجــاد کارگاه های 
آموزشی میان رشته ای به اتصال صنعت مد و 
صنایع دستی کمک کرد. این پژوهشگرخراسانی 
ــرد: مــــی تــــوان با  ــ ــ ــار ک ــهــ صــنــایــع دســتــی اظــ
ــاه هــای آمــوزشــی مــیــان رشــتــه ای  ــارگ  ایــجــاد ک

به اتصال صنعت مد با صنایع دستی 
کمک کرد. 

مقبره الشعرای توس حفظ محیط  زیست با استفاده از صنایع دستی

درحالی 
ــــس  ــی ــ کـــــــه رئ

ــرش  ــه صــنــف ف ــادیـ ــحـ اتـ
ــادرات فرش  دستباف مشهد مــدعــی شــده صــ
دستباف این شهر و خراسان رضوی کم رونق شده 
است، رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی با اشاره به نبود آمار در این 

زمینه برای رد این ادعا دالیل خاص خود را دارد.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف مشهد در 
گفت وگو با ایرنا گفت: شیوع کرونا و مشکات 
ناشی از آن و همچنین تغییر روابــط بین المللی 
ایران با کشورهای دیگر در نتیجه تحریم ها، انگیزه 
صادرکنندگان فرش را تضعیف کــرده و این امر 
حجم صـــادرات ایــن کــاال را در حد قابل توجهی 

کاهش داده است.
هــادی مخملی افـــزود: فــروش فــرش، مــدت زمان 

زیـــــادی 
را بــــــه خــــود 
ــد و  ــی دهـ اخــتــصــاص مـ
اغلب به صورت امانی به فروش می رسد و بازگشت 
سرمایه به سرعت انجام نمی گیرد از این رو ایفای 
تعهدات ارزی بــرای صادرکنندگان فرش توجیه 

اقتصادی ندارد.
ــه داد: خــراســان رضـــوی نیز یکی  مخملی ادامـ
از اســتــان هــای ســفــارش پــذیــر در عــرصــه فرش 
ــراوان اســت،  ــ دســتــبــاف و دارای مــزیــت هــای فـ
ازایــن رو افــراد سرمایه گذار در این حوزه نباید به 
سمت واسطه گری و مشاغل دیگر بروند، چراکه 
ماندگاری آنان سبب ارتقای فضای کسب و کار 
مــی شــود. رئیس اداره فــرش ســازمــان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه 
آمــاری از میزان صــادرات فرش در دسترس این 

سازمان نیست که ماک ارزیابی کاهش یا افزایش 
صادرات آن در سال جاری باشد، گفت: منبع آمار 
صــادرات، گمرک است اما باز هم چون بخشی 
از فــرش هــای تولیدی ایــن استان از گمرک های 
دیگر استان ها صادر می شود و در زمره آمار آن 
استان ها قرار می گیرد، نمی توان میزان صادرات 
فرش از گمرک استان را ماک قــرار داد. مهدی 
کالی افزود: افزایش نرخ ارز، مزیتی برای صادرات 
به شمار رفته و انگیزه بیشتری برای صادرات در 
بین بازرگانان ایجاد می کند ازاین رو با افزایش نرخ 
دالر باید رغبت صادرکنندگان به صادرات فرش 

بیشتر شده باشد.
وی گفت: ماهانه بیش از ۲ هزار و 7۰۰ مترمربع 
فرش دستباف توسط قالی بافان خراسان رضوی 
در ۶۰ کارگاه متمرکز و 4۰۰ کارگاه غیرمتمرکز تولید 

و بیش از 5۰ درصد از آن صادر می شود.

صنایع دستیصنایع دستی

آماری از میزان 
صادرات فرش دستباف 

 خراسان رضوی 
در دست نیست!

مردان آسمانی

مهارت آموزی

فرهنگ و هنر

خراسان گردی زیست بوم

نام شهید: عباس مهراندوز
تاریخ تولد: 1374/۰۶/۲7

محل تولد: مشهد
تاریخ شهادت: 1394/۰1/17

ــســتــان و  محل و نحوه شــهــادت: ســی
بلوچستان، گردان نگور، درگیری با اشرار مسلح

زندگی نامه: 
شهید مــهــرانــدوز در بیست و هفتمین روز 
شهریورماه 1374 در خانواده ای متدین و مذهبی 
در شهرستان مشهد مقدس پا به عرصه هستی 
نهاد. او دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش 
و در سایه حمایت پدری دلسوز و مادری مهربان 
سپری کــرد و در جــوانــی بــا روحــیــه انقابی به 
عضویت بسیج درآمد. با رسیدن به سن قانونی 
عازم خدمت مقدس سربازی شد. این مرزدار 
غیور پس از اتمام دوره آمــوزشــی به مرزبانی 
سیستان و بلوچستان منتقل شد. عزم آهنین 
او دشواری های خدمت در این خطه مرزی را بر او 
هموار ساخت. او در تمام مأموریت های محوله از 
سوی فرماندهانش شرکت می  کرد و به یاری خدا 
با موفقیت آن ها را به پایان  می رساند و سرانجام 
در هفدهمین روز از بهار 1394 با گروهک ضد 
انقاب )جیش الظلم( درگیر شــده و همچون 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس قهرمانانه 
با آن ها مبارزه کرد و ناجوانمردانه توسط آنان به 

فیض شهادت نائل گشت. روحش شاد

 کرونا، شرکت در کالس های 
فنی وحرفه ای گناباد را کاهش داد

رئیس مرکز آمـــوزش فــنــی وحــرفــه ای گناباد از 
کــاهــش 5۰ درصـــدی استقبال از کــاس هــای 
مهارت آموزی در مراکز آمــوزش فنی وحرفه ای 
شهرستان گناباد خبر داد و گفت: با توجه به 
اینکه بخش عمده آموزش های فنی وحرفه ای 
به صــورت عملی اســت، شیوع بیماری کرونا و 
به دنبال آن تعطیلی کاس های عملی، تعداد 

مهارت آموزان را به شدت کاهش داده  است.
مهدی مروج در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
بنا بر اباغیه ستاد مــبــارزه با کــرونــا، برگزاری 
کاس های حضوری در شرایط قرمز و نارنجی 
ــا تــوجــه بــه ایــنــکــه تابستان  مــمــنــوع اســـت و ب
سال جاری، شهرستان گناباد به لحاظ شیوع 
بیماری کرونا در وضعیت قرمز و نارنجی بود، 
این تعطیلی ها موجب کاهش چشمگیر تعداد 
مهارت آموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شده  

است.
ــد آمـــوزش هـــای  ــرد: 7۰ درصــ ــ ــروج اظـــهـــار ک ــ م
فنی وحرفه ای به صورت عملی برگزار می شود 
و با توجه به رنگ بندی شهرستان و تعطیلی 
ــال و نــیــم اخــیــر، مــیــزان  کــاس هــا در یــک سـ
استقبال از ایــن کــاس هــای آمــوزشــی تقریباً 

نصف شده  است.
وی افزود: مرکز آموزش فنی وحرفه ای گناباد هر 
ساله تعهد آموزش 4۲3 هزار نفر ساعت دارد که 
با شیوع کرونا این میزان به حدود ۲5۰ هزار نفر 

ساعت کاهش یافته  است.

درگذشت شاعر خراسانی 

مجید باوفا فریمانی، شاعر جــوان اهــل خراسان 
رضوی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در فریمان به 

خاک سپرده شد.
افشین تحفه گر، معاون فرهنگی و مطبوعات اداره 
ــاد اســامــی خــراســان رضـــوی در  کــل فرهنگ و ارشـ
گفت وگو با ایسنا با تأیید خبر درگذشت مجید باوفا 
فریمانی اظهار کــرد: وی از جمله هنرمندان فعال 
استان بود که عــاوه بر شعر در حوزه های نقاشی، 
مجسمه سازی، خطاطی، داستان، نمایش نامه  نویسی 

و عروسک سازی نیز فعالیت می کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سبزوار گفت: 7۶۰ تعاونی فعال در 

این شهرستان وجود دارد که این 
واحدها برای 13 هزار و 17۶ نفر 

اشتغال ایجاد کرده اند.
ــزدی بــا بیان این  محمود ی
ــا گــفــت:  ــرنـ مــطــلــب بـــه ایـ
عــمــده مــشــاغــل ایــجــاد 
شــده در بخش تعاون 
ســبــزوار در بخش های 
ــعــی،  ــوزی خـــدمـــاتـــی، ت
صنعتی و کــشــاورزی 

است.
ــرد: در  ــ ــ وی اضـــافـــه ک
مــجــمــوع 954 شرکت 
تعاونی در سبزوار ثبت 
شـــده کــه ســرمــایــه ثبتی 

ــیــه آن هـــا 1۰1 میلیارد  اول
ــا عــضــویــت بــیــش از  ریـــال ب

41۰هزار نفر است.
رئــیــس اداره تــعــاون، کــار و رفــاه 

اجتماعی سبزوار گفت: به بیش 
از 194 شرکت   تعاونی  غیرفعال این 

شهرستان نیز اخطار انحال داده شده 
است.

 اشتغال 13 هزار نفر 
در بخش تعاون سبزوار 

ــارت: بــنــای مقبره  گردشگری زی
ــزاده زیـــد بــن مــوســی کــه فــرزنــد  ــامـ امـ
امام کاظم)ع( و ملقب به امامزاده 
زیدالنار است، در روستای آفریز 
در ۶5 کیلومتری جنوب غربی 

شهر قاین قرار دارد.
ــدمــت ایـــن بــنــا بـــه عهد  ق
صــفــوی بـــرمـــی گـــردد. در 
داخل گنبدخانه، سنگی 
خاکستری قــرار دارد که 
ــردم منطقه نسبت  ــ م
بــه آن بـــــاورهــای ویــژه ای 

دارند.
 هـــمـــچـــنـــیـــن بــقــعــه 
ــزاده  ــ ــ ــام ــ ــ ــارک ام ــ ــبـ ــ مـ
ــه از  ــ ــــی کـ ــل عــ ــــن  ــدب ــ زی
نوادگان امــام سجاد)ع( 
اســــــــت، در روســــتــــای 
امامزاده علی در فاصله 1۶ 
کیلومتری دیهوک طبس قرار 
دارد. روستای امامزاده علی به 
خاطر قرار گرفتن آن در دامنه های 
شمالی رشته کوه شتری، دارای آب و 

هوای معتدلی است.

 امامزادگان زید  بن موسی 
و زید بن علی

مقدم حــیــدر یغما، شــاعــر مشهور نیشابوری 
در سال 13۰۲ در قریه صومعه از روستاهای بخش 

مــرکــزی نیشابور دیـــده بــه جهان گــشــود. یغما 
بـــه ســبــب شــغــل اصـــلـــی اش بـــه شــاعــر 

خـــشـــت مـــال نـــیـــشـــابـــوری مــشــهــور 
ــت. شــغــل او خــشــت مــالــی در  اســ

یکی از کوره پزخانه های نیشابور 
بود. بسیاری از اشعار وی نظرگاه 
شخصی وی به جهان اســت. او 
نه تنها سواد دانشگاهی نداشت 
که تا میانسالی، خواندن و نوشتن 
ــد نـــبـــود و پـــــــس ازآن هم  ــل ــم ب هـ
دســت نــوشــتــه ای پــر از غلط های 

امایی داشت. پیشه او در بیشتر 
ــدگــی اش خشت مالی و  دوران زن

بیل زدن بود و در سال های واپسین 
عمرش نیز بــه کــشــاورزی و کارگری 

اشتغال داشت.
در سن 34 سالگی، صفورا معشوق خویش 

را برگزید و با وی ازدواج کــرد. پس از مدتی تصمیم به 
سوادآموزی گرفت و ابتدا قرآن را آموخت، زیرا معتقد 
بود فارسی را از کتاب اکابر شروع کرده است. در 
خواندن قــرآن اما به درجــه استادی رسید 
و سپس یــک مجمع قــرائــت قــرآن 
تشکیل داد و شــاگــردان 
زیـــادی در این 

راه تربیت کرد.
وی از سال 134۲ و در سن 4۰ سالگی نخستین ابیاتش 

را ســرود که درونمایه اصلی اشعار نخست وی 
را مسائل دینی، مــدح ائمه اطــهــار)س( و 

حکایات و روایـــات مذهبی تشکیل 
ــی داد. در ســال 1347 نخستین  مــ

مجموعه شعر وی با عنوان »اشک 
ــور چـــاپ آراســتــه  عـــاشـــورا« بــه زیـ
شد و در سال 135۰ با مشکات 
فــــراوان زنــدگــی ربــاعــیــاتــش را به 
چــاپ رســانــد. در ســال 1355 نیز 
نخستین مجموعه غزلیاتش را با 
همیاری یکی از دوستان متمکن 
خویش در تهران به چاپ رسانید. 
سال 13۶5 هم مجموعه سیری در 
غزلیات یغما به همت چند تن از 

دوستان وی به چاپ رسید.
یغما در طــول ۲4 ســال دوران شاعری 

خــویــش بــیــش از 4۰ هــــزار بــیــت شــعــر در 
قالب های غزل، قصیده، مثنوی، ترکیب بند، شعر محلی 

و ربــاعــی ســرود کــه آخــریــن شعر وی ســه روز قبل از 
وفاتش سروده شده است. وی در دوم اسفندماه 

13۶۶ چشم از جهان فروبست و پــس از 
مراسم تشییع باشکوه در مکانی میان 

 آرامگاه خیام و عطار به خاک 
سپرده شد.

حیدر یغما؛ شاعر خشت مال نیشابوری

نام آوران خراسان
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