
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان رضوی گفت: این استان از نظر ایجاد جنگل 

دست کاشت بیابانی رتبه نخست کشور را دارد.
به گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
از مجموع ۵۷۸ هزار  زنگنه گفت:  رضــوی، محمود 
هکتار جنگل های بیابانی استان، ۲۷۰ هزار هکتار آن 
بیابانی طبیعی بوده و ۳۰۸ هزار هکتار  جنگل های 
همچون  گونه هایی  از  دست کاشت  جنگل های  آن 
تاغ، قــره داغ، اسکنبیل، اشنیان و آتریپلکس است 
پرتالش  کارکنان  همت  با  تاکنون  دهــه ۱۳۴۰  از  که 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی کاشت 
و حفاظت و مراقبت شــده اســت. وی افـــزود: یکی 
تله  اجــرای  روان  پــروژه هــای مهم کنترل شن های  از 
رسوب گیر است که با ساخت کانال هایی به عمق و 
عرض یک متر با طول متفاوت و مورد نیاز عمود بر 
جهت بادهای غالب انجام می شود. طوفان های شن 
پس از برخورد با خاکریز و با چرخش داخل کانال 
شن ها حبس می شوند معموالً وقتی پس از سه تا 
پنج سال حدود دو سوم کانال ها پر از شن شد؛ اقدام 

به نهال کاری با گونه های بیابانی در آن می کنند.

بانوی گنابادی، دکتر افضلیان  دنبال رونق دوباره یک هنر سنتی است

دغدغه های سفالین یک دکتر شیمی
 خراسان رضوی 

 رتبه نخست 
جنگل دست کاشت

2
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خطر آلودگی گوشی های اندرویدی 
توسط یک »تروجان«

 چالش های صادرات ریلی
 از مرز لطف آباد 

 رفع مشکل آب شرب
40روستا در درگز

بیرجند میزبان خانواده شهید علیرضا حسینی شد

پایان فراق ۳4 ساله
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امام جمعه مشهد گفت: حوادث ۱۶ آذر سال ۳۲ 
نشان داد دانشجو در خط مقدم استکبارستیزی و 

آمریکاستیزی قرار دارد.
عــلــم الــهــدی در نشست  آیــــت هللا ســیــداحــمــد 
روز  به مناسبت  »دانشجو، مبارزه، خدمت« که 
دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد 
با اشــاره به عنوان ایــن همایش افـــزود: مــبــارزه و 

از یکدیگر جداشدنی نیست و طی ۲۵  خدمت 
سال پس از حادثه ۱۶ آذر جریان داشته است و 
سپس این مبارزه از دانشگاه به حوزه منتقل شد 
و حضرت امام خمینی)ره( این دو جریان را برای 

مبارزه یکپارچه کرد.
بــه گـــزارش ایــرنــا، آیــت هللا علم الهدی افـــزود: این 
مبارزه ها به پیروزی انقالب اسالمی منتهی شد و 

در ابتدا این مبارزه با شاه به عنوان یکی از مظاهر 
استکبار در کشور بود اما امروز این مبارزه با دیگر 
ابعاد نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور شکل گرفته 
است.  وی ادامه داد: امروز ما در جریان پیروزمند 
آمریکا  که  حالی  در  هستیم  استکبار  با  مقابله 
از همه قــدرت خــود در ایــن مــدت استفاده کــرد و 
شکست خورد. امام جمعه مشهد گفت: امروز برای 

آمریکا هیچ ظرفیتی نمانده جز تحریم اقتصادی و 
مستأصل سازی سفره و معیشت مردم و این رفتار 
انتهای دوران  آمریکا نشان داد جریان سلطه در 
تسلط خود قرار دارد. آیت هللا علم الهدی افزود: 
اکنون جنگ، اقتصادی است و فعالیت ها با هدف 
خدمت به معیشت مردم انجام می شود و نقطه 

مبارزه و خدمت به هم وصل شده اند.

امام جمعه مشهد در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی عنوان کرد 

دانشجو در خط مقدم آمریکاستیزی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

     1400/9/17      صفحه  1 خراسان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306005006575 مورخ 1400/08/26  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای عزیزاله بادیانی   فرزند 
محمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132/5 مترمربع از پالک شماره 478 فرعی از 233 اصلی واقع در اراضی سیان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی پارسا محرز 
گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار 
در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . )م.الف751(       آ1408081

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/02                       تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17                                    علی امینی - رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306005006594 مورخ 1400/08/29  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد قرائکی  فرزند 
حسین   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 138/87 مترمربع از پالک شماره 118 فرعی از 231 اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد  بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
اسماعیل علیمردانی  محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و 
محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. )م الف757(         آ1408072

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/02                                     تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17                            علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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روابط عمومی شرکت کویرتایر

از خط  برگشتی  کامپاند  تن  دارد حدود 32   درنظر  کويرتاير  شرکت 
تولید ،  موجود در محل کارخانه را که مناسب قطعه سازی ها می باشد 
از طريق مزايده به فروش رساند . از متقاضیان دعوت می شود پس از 
با رعايت شرايط  شرکت در مزايده،  را  ، پیشنهاد کتبي خود  بازديد 
پاکات  در   1400/09/20 مورخ  شنبه  روز  اداري  وقت  پايان  تا  حداکثر 
دربسته ) پاکت الف : سپرده شرکت در مزايده و پاکت ب : تکمیل فرم 
مزايده و ارائه قیمت پیشنهادی ( به واحد تدارکات کارخانه کويرتاير به 
آدرس: بیرجند – کیلومتر 11 جاده کرمان – کارخانه کويرتاير تحويل 
ازمورخ  می توانند  مزايده  دراين  کنند گان  شرکت  همچنین  نمايند 
 )15 الی   8( اداری  ايام  و  ساعات  در   1400/09/20 لغايت   1400/09/15

جهت بازديد از اقالم مزايده ای به محل کارخانه مراجعه نمايند. 
شرکت کويرتايردررديک ياهمه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده عمومی شماره 258

فروش فوری
مشهد، شهرک شهید باهنر، حر 90، 

ملک مسکونی 308 متر

ف
, 1
40
87
10

09155217921

14
08
57
2

رساند  می  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  اطالع  به 
طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  دوم  نوبت 
صبح   10 ساعت  در  شرکت  ساالنه  العاده  فوق 
خانه  رفاهی  مجموعه  در   1400/10/01 چهارشنبه 
روبروی  پیروزی  بلوار  ابتدای  در  واقع  کارگر 
محترم  اعضاء  کلیه  از  گردد،  می  تشکیل  ویژه  یگان 
یابند. حضور  فوق  جلسه  در  میشود  درخواست 

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان مربوط به 

عملکرد شرکت 
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای 

مالی و تراز نامه و حساب و سود و زیان سال 1398 
و 1399

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 
مالی 1400

4- تصمیم گیری در خصوص دارائیهای شرکت 
فروش زمین و غرفه فروشگاه 

5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت سه سال 

6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی

ضمنًا از اعضایی که مایل به کاندیدا شدن در سمت 
با  میشود  دعوت  باشند  می  بازرسی  و  مدیره  هیئت 
در دست داشتن دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه 
برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  مدرک  و  ملی  کارت  و 
بازرسی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 

به محل شرکت مراجعه نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
ساالنه شرکت تعاونی کامیونداران تک واحدی مشهد

)) نوبت دوم ((

هیئت مدیره

تاریخ انتشار:
1400/09/17
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ش��رکت پویش��گران مع��ادن ش��رق در نظ��ر دارد 
اج��رای عملیات و خری��د کاالی پروژه برق رس��انی 
ب��ه مع��دن ک��وه باخ��رز) س��م آهن��ی( واق��ع در 
شهرس��تان تایباد ب��ه طرف شهرس��تان خواف بعد 
از پاس��گاه کرات به طرف روس��تای رهنه و فرزنه 
بع��د از جرثقی��ل س��نگبری ج��اده خاکی به س��مت 
مع��دن کوه باخ��رز را از طری��ق برگ��زاری مناقصه 
مح��دود ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط و م��ورد تایید 
توزیع برق اس��تان خراس��ان رضوی واگذار نماید.

 ل��ذا از کلی��ه ش��رکت های محت��رم واجد ش��رایط 
ف��وق دع��وت م��ی گ��ردد ضم��ن بازدی��د از مح��ل 
پ��روژه و بررس��ی نقش��ه ه��ای اجرایی نس��بت به 
ارائه پیشنهاد قیمت بر اس��اس آنالیز جدول ریز 
اقدام و قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ 
1400/9/22 به دبیرخانه شرکت واقع در بلوار سجاد 
بهارستان 2 - ساختمان تجاری وصال - طبقه ۵ واحد 
۵3 ش��رکت پویش��گران معادن شرق تحویل نمایند. 
تلفن تماس :                   0۵1-37624971-2            
   0902۵21937۵   

مناقصه محدوده 
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   تخصیص 
۳۵۰میلیارد 
تومان از 
مصوبات سفر 
رئیس جمهور به 
خراسان جنوبی  
جواد قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی گفت: 
از محل مصوبات 
سفر رئیس جمهوری، 
تاکنون ۳۵۰میلیارد 
تومان به استان 
تخصیص یافته که این 
اعتبار در بین برخی 
دستگاه ها ازجمله 
راه و شهرسازی، 
راهداری و حمل ونقل 
جاده ای و دانشگاه 
علوم پزشکی توزیع 
شده است. 

خبر ــیــان مــنــد مـــی افـــزایـــد:  افــضــل
ــفــاق هــمــزمــان با  ــون ایـــن ات چـ
شیوع کرونا بود، ازاین رو هدف 
ــوزش بــانــوان به  نخست را آمـ

صورت مجازی قرار دادیم.
وی تصریح مــی کــنــد: در یک 
ســال گذشته حــدود 20 کــارگــاه توسط بــانــوان در 
منازلشان راه اندازی شده است حتی کوره هایی را 
خریداری کرده اند. تعدادی رنگ کاری و میناکاری 
انجام می دهند و از کوره های دیگران برای پخت 

محصوالتشان بهره می برند. 
 این معین اقتصادی توضیح می دهد: تولیدات 
سفالی مند به دو دسته کلی تقسیم می شود 
بخشی از تولیدات به روش سنتی با نقوشی به 
سبک گذشته اســت امــا در یک دهــه گذشته با 
ورود جوانان هنرمند به ایــن حــوزه و نیازسنجی 
بازار، محصوالتی تولید می شود که به لحاظ فرمی 
و نقوش ترسیمی روی آن ها، کامالً با محصوالت 

گذشته متفاوت است.

رفع نواقص سنتی سفال ◾
افضلیان مند خاطرنشان کرد: خاک منطقه مند 
به دلیل داشتن آهن رنگ متفاوتی از سفال سایر 
مناطق ایــران دارد ازایـــن رو نسل جدید بــرای رفع 
نواقص سفال سنتی، روی جنس خاک کار کردند 
تا آن را بهبود بخشند و با افزودنی هایی به خاک، 
آهن آن را کاهش داده و رنگ خاک را روشن تر و 
مشکالت حوزه رنگ و لعاب را نیز برطرف کرده اند 
چرا که ترسیم نقوش بر سطوح سفال با رنگ روشن 

جلوه بیشتری دارد.
ــازی به   وی تأکید مــی کــنــد: تبدیل کـــوره هـــای گـ
الکتریکی از دیگر مــوارد اســت تا پخت ها بهتر 
و یکسان تر شــود. البته همه ایــن کارها با حفظ 

اصالت و سنت هایی است که در کار سفال مند 
وجود دارد.

این فعال فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه 
در حاشیه این موضوع گروه هایی نیز درخصوص 
ارتــقــای ایــن محصوالت تــالش کــردنــد، اظهار 
ــا، مــراکــز رشــد و فــنــاوری  می کند: یکی از آن هـ
شهرستان گناباد است که به شدت از سفالگران 
خالق حمایت و فضا و بستر را برای فروش بهتر 
فراهم و در جهت احیای نقوش فراموش شده 
سفالگری کمک می کند. همچنین سفال سفید 
گناباد که در حــال فراموشی بــود در ایــن مرکز 

دوباره احیا شده است.

چوب مشکالت الی چرخ تولید ◾
وی درباره مشکالت بانوان سفالگر شهرستان نیز 
بیان می کند: مشکل بزرگ تعداد قابل توجهی از 
بانوان هنرمند و عالقه مند به سفالگری نداشتن 
چرخ سفالگری است و برای شروع سفال خام را از 
همدان می خرند و خودشان رنگ آمیزی می کنند 
ــرای آن هــا هزینه تمام شــده مثل حمل ونقل  و ب

باالست.
 وی دربــاره صــادرات سفال مند تصریح می کند: 

متأسفانه امکان صادرات وجود ندارد، چون هزینه 
حمل ونقل بسیار زیــاد اســت. از طرفی در بحث 
بسته بندی نیز هزینه ها بسیار باال رفته است و 
باید بسته بندی برای سفال درحد بسته بندی های 
چینی و سرامیک باشد که مقرون به صرفه ینست.
در بسته بندی ضعیف هستیم که این ضعف در 
کل سفال کشور مشهود است بر همین اساس 
بــه دنــبــال تأسیس شرکت تعاونی بسته بندی 
ــوع کار  در شهرستان هستم کــه متناسب بــا ن
بسته بندی های مناسبی ایــجــاد کنم و بــانــوان 
ــن خــصــوص ببینند و  ــ آمـــوزش هـــای الزم را درای
فقط کار بسته بندی برای محصوالت مختلف را 
انجام دهند. از طرفی دربحث صـــادرات نیاز به 
تصمیم گیری هایی در سطح کــالن داریــم که در 
کشور باید انجام شود و صنعت سفال را در بحث 

صادرات حمایت کند.

ورود سفال و سرامیک چینی  ◾
ــاره بــه واردات بی رویه  ایــن بــانــوی پــرتــالش بــا اشـ
محصوالت سفال و سرامیک چینی بیان می کند: 
ورود سفال و سرامیک چینی ضربه بزرگی به سفال 

و سرامیک ایران وارد می کند 
چراکه با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها 
استقبال خــریــداران از محصوالت ارزان چینی 
بیشتر اســت در حالی که محصوالت تولیدی 
داخلی به لحاظ ارزش هنری و کیفیت بسیار بهتر 
ــی چینی هستند امــا چون  از محصوالت وارداتـ
فروش کمتری دارند، فروشندگان این محصوالت 
گاهی مجبورند برای تأمین هزینه های خود هم که 
شده محصوالت چینی را هم در فروشگاه های خود 
عرضه کنند در حالی که باید در منطقه ای مانند 
مند گناباد که مهد سفال است چیزی جز تولیدات 

سفالین همین منطقه وجود نداشته باشد.

بانوی گنابادی، دکتر افضلیان  دنبال رونق دوباره یک هنر سنتی است

 دغدغه های سفالین 
یک دکتر شیمی

خبرخبر
روزروز

تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر در مشهد
ششمین جشنواره مالک اشتر با تجلیل از برگزیدگانش 

در مشهد به کار خود پایان داد.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی در ششمین جشنواره مالک اشتر گفت: 
پس از غیبت امام زمان)عج(، در فرهنگ شیعه پیروی از 
روحانیت جریان سابقه داری است که تاکنون ادامه یافته 

است، زیرا ابزار هدایت خداوند در جامعه روحانیت است 
و نباید از آن فاصله گرفت.

آیت هللا سیداحمد علم الهدی با اشاره به اینکه پیش از 
انقالب اسالمی، جریان اسالم منهای روحانیت بسیار 
تبلیغ می شد، ادامه داد: حضرت امام)ره( در مراسم چهلم 
حاج آقا مصطفی، به این موضوع واکنش نشان داده و 

اعالم کردند اسالم منهای روحانیت، همانند طب منهای 
طبیب اســت و همان گونه که درمــان بیمار باید توسط 
دکتر انجام شود، اسالم منهای روحانیت هم امکان پذیر 

نیست.
وی تأکید کرد: سعی کنید با همه روحیه ایثار و فداکاری 
که نسبت به اسالم و ایران دارید از روحانیت جدا نشوید 

تا تلفیق جریان بسیج و روحانیت در مساجد به بهترین 
شکل ایجاد شود.  آیت هللا علم الهدی افــزود: جوانان و 
نوجوانان از سرمایه های نظام اسالمی هستند و ما باید 
نسبت به آن ها احساس مسئولیت داشته باشیم، زیرا از 
زمان آغاز اسالم تاکنون، هر حرکتی انجام شده، با اعتماد 

و تکیه بر نیروی نسل جوان بوده است. 

کارآفرینی
سفالگری

   سرور هادیان  دارای دکترای تخصصی شیمی و 
مدیرعامل شرکتی است که در حوزه نانو کار می کند، اما 
همه تأکید و دغدغه اش روی سفال »مند« است. او یکی 
از معین های اقتصادی و فرهنگی و همچنین از فعاالن 

فرهنگی، اجتماعی زنان شهرستان گناباد و سرگروه سفال 

است.
دکتر بهنازافضلیان مند، متولد ۱۳۶۶ گناباد در گفت وگو 

با قدس می گوید: روستای مند در گناباد به عنوان مهد 
سفال و روستای سفالین در کشور ثبت ملی شده است. من 
با وجود داشتن تخصص در شیمی، چون اشراف کامل به 

روستای مند دارم دوسالی است به صورت جدی در حوزه 
کارآفرینی و اشتغال زنان به خصوص در مشاغل خرد و 
خانگی با بیش از  ۱۰۰ بانو از سایر روستاهای گناباد که 

هرکدام شغلی انجام می دهند، در حوزه های مختلف 
ارتباط و همکاری دارم. 

به دنبال کاهش علوفه

آهوان به روستاها پناه آوردند
مدیر حفاظت محیط زیست جاجرم خراسان 
شمالی گفت: امسال حضور آهــوان در مناطق 
حاشیه میاندشت افزایش یافته که خشکسالی 
و کاهش تولید علوفه در طبیعت از علت های آن 

است.
احمد صفرزاده به ایرنا اظهار کرد: امسال جمعیت 
آهوان دو برابر شده که در دهه های اخیر بی سابقه 
است اما کاهش تولید علوفه در مراتع سبب شده 
تا آهوان برای یافتن غذا به باغ ها و یا مزارع کشانده 
شــونــد. مدیر حفاظت محیط زیست جاجرم 
گفت: جمعیت آهـــوان به عنوان طعمه اصلی 
یوزپلنگ های پناهگاه میاندشت جاجرم دارای 
اهمیت است. حیات وحش برای ادامه حیات به 
آب، غذا و امنیت نیاز دارد که در این زمینه تالش 
شده است آب مــورد نیاز وحــوش در میاندشت 

تأمین شود.
وی اظهار کرد: پیش از این دامــداران برای چرای 
۱۵ هزار رأس دام در میاندشت پروانه داشتند که 
در سال های اخیر حدود یک سوم از این پروانه ها 
خریداری شده است و اکنون پروانه ۱0 هزار رأس 
دام که حقوق عرفی چرا دارند باید خریداری شود.

مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم 
خاطرنشان کرد: با خروج بخشی از گله ها و خرید 
عرفی دامداران، فشار بر مراتع کمتر شده و شرایط 

برای آهوان بهتر شده است. 
منطقه حفاظت شــده میاندشت جــاجــرم با 
گستره ۸۵ هزار هکتار از امن ترین زیستگاه های 
یوز ایرانی است که در سال ۱۳۵2 زیر حفاظت 

قرار گرفته است.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

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

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

قالی شویی

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



بازداشت مالک 
کارخانه ای 

 شناخته شده 
به اتهام مالی

رحمانی  شنیده ها 
حاکی از آن است که 

مدیر یک کارخانه 
تولید مواد غذایی 

شناخته شده 
درحوالی مشهد که 
تبلیغات گسترده ای 

هم در صدا وسیما 
دارد، بنا به اتهامات 
مالی روز گذشته با 

دستور مقام قضایی 
بازداشت شده است.

خبرخبر
روزروز

ــزار در  ــ ــداف ــ یـــک مــجــمــوعــه ب
 AppGallery مقیاس بزرگ در
هواوی منجر به نصب تقریباً 
9 میلیون و 300 هزار تروجان 
ــت که  ــده اســ انــــدرویــــدی شــ
در قالب بیش از 190 برنامه 

مختلف ظاهر شده اند.

بدافزار Cynos را بشناسید ◾
به گــزارش قــدس و به نقل از سایت پلیس فتا، 
Android.«با نـــام Dr.Web این تروجان توسط

origin.7.Cynos« شناسایی و نسخه اصالح 
شده بدافزار Cynos است که بــرای جمع آوری 
داده های حساس کاربر طراحی شده است. این 
 Dr. Web AV کشف و گزارش از سوی محققان
تهیه شده که به هواوی اطالع داده و به آن ها کمک 
کرده تا برنامه های شناسایی شده را از فروشگاه 
خود حذف کنند. با این حال، کسانی که برنامه ها 
را روی دستگاه های خود نصب کــرده انــد، هنوز 
هم باید آن ها را به صورت دستی از دستگاه های 

اندرویدی خود حذف کنند.
در این آلوده سازی گوشی های هوشمند تروجان 
خــود را به شکل برنامه های بــازی درآورده بود. 
عــامــالن تهدید، بــدافــزار خــود را در برنامه های 
اندرویدی پنهان کردند تا وانمود کنند شبیه ساز، 
پلتفرم ساز، بازی های آرکید، استراتژی RTS و 
بازی های تیراندازی برای کاربران روسی زبان، چینی 
یا بین المللی )انگلیسی( هستند. همان طور که 
همه آن ها قابلیت تبلیغ شده را ارائه می کردند، 
ــازی هــای خــود لذت  ــران در صــورتــی کــه از ب کــارب
می بردند بعید به نظر می رسید که آن ها را حذف 

کنند.
ــدافــزار Cynos بـــرای به  فهرست برنامه های ب

اشــتــراک گذاشتن بسیار گسترده اســـت، اما 
برخی از نمونه های قابل توجهی کــه بــه دلیل 
ــادی نصب برجسته هستند  داشتن تعداد زی
عبارت اند از:- عجله کن و پنهان شو با 2 میلیون 
نصب، مــاجــراهــای گربه بــا 427 هـــزار نصب و 
شبیه ساز مدرسه رانندگی که 142 هزار نفر آن را 

روی گوشی های خود نصب کرده اند. 
در ادامـــه ایــن هشدار پلیس فتا آمــده است: 
ــوع تــروجــان Cynos می تواند  عملکرد ایــن ن
ــیــت هــای مـــخـــرب مــخــتــلــفــی از جمله  ــعــال ف
ــود و نصب  ــل جــاســوســی از مــتــون SMS و دان

قابلیت های دیگر را انجام دهــد. تحلیلگران 
ــد که  ــ ــزارش خـــود تــوضــیــح دادن ــ بـــدافـــزار در گ
origin.7.Android.Cynos  یکی از اصالحات 
نمونه برنامه Cynos است. این پلتفرم حداقل 

از سال 2014 شناخته شده است.
در تشریح عملکرد برخی نسخه های آن که رفتار 
تهاجمی دارند می توان گفت آن ها پیامک های 
خاص ارســال می کنند، پیامک های دریافتی را 
رهگیری می کنند، ماژول های اضافی را دانلود و 
ــدازی می کنند و برنامه های دیگر را دانلود و  راه ان

نصب می کنند. 

هدف این تروجان چیست؟ ◾
ماهیت تهاجمی تروجان درست از مرحله نصب 
ظاهر می شود، زمانی که برای انجام فعالیت هایی 
که عموماً با یک بازی مرتبط نیستند مانند برقراری 
تماس تلفنی یا شناسایی مکان کاربران درخواست 
مجوز می خواهد. اگر کاربر مجوز های درخواستی 
را اعطا کند، بدافزار می تواند داده های نظیر شماره 
تلفن هــمــراه کــاربــر، موقعیت مکانی دستگاه 
براساس مختصات  GPS  یا شبکه تلفن همراه 
و داده هــای نقطه دسترسی Wi-Fi، پارامترهای 
مختلف شبکه تلفن همراه مانند کد شبکه و کد 
کشور، شناسه سلول GSM و کد منطقه محل 
GSM بین المللی و مشخصات فنی مختلف 

دستگاه را به یک سرور راه دور منتقل کند.
عالوه بر موارد باال، تروجان های Cynos می توانند 
به طــور بالقوه مــاژول هــا یا برنامه های اضافی را 
دانلود و نصب کنند، پیامک خدمات ویژه ارسال و 
پیامک های دریافتی را رهگیری کنند. همین طور، 
این برنامه ها می توانند منجر به ایجاد هزینه های 
غیرمنتظره به واسطه اشتراک گذاری سرویس های 
ــژه شوند و همچنین می توانند قابلیت های  وی

جاسوسی مخفی تری را انتشار دهند.
ــواوی مدعی شــده اســت:  سخنگوی شرکت هـ
 AppGallery ســیــســتــم امــنــیــتــی داخـــلـــی
به سرعت خطر پنهانی درون ایــن برنامه ها را 
ــون فــعــاالنــه با  ــن ــرده اســــت. مــا اک ــ شــنــاســایــی ک
ــرای عیب یابی  توسعه دهندگان آسیب دیده ب
برنامه هایشان کار می کنیم. زمانی که ما بتوانیم 
تأیید کنیم همه برنامه ها پــاک هستند، آن ها 
ــاره در AppGallery لیست می شوند تا  ــ دوب
استفاده کنندگان بتوانند دوباره برنامه های مورد 

عالقه خود را دانلود کنند.

پلیس فتا هشدار داد

خطر آلودگی گوشی های اندرویدی 
توسط یک »تروجان«

خبر
حمایت از خانواده  زندانیان 
نیازمند در خراسان رضوی

مدیرکل زنــدان هــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی 
خراسان رضوی گفت: هم اکنون هزار و 4۸خانواده 
نیازمند زیرپوشش انجمن حمایت از زندانیان این 
استان قرار دارند. سعید سرباز جانفدا افزود: توجه 
به اقشار آسیب پذیر و نیازمند تکلیف اجتماعی 
برای همه ارکان جامعه است و خانواده زندانیان نیز 

به عنوان عائله نظام باید حمایت شوند.
وی ادامه داد: در سند تحول قضایی و همچنین 
ــا رســیــدگــی  ــ ــدان ه ــ ــان زن ــازمــ ســیــاســت هــای ســ
به وضعیت خــانــواده زندانیان به عنوان یکی از 
مهم ترین اولویت ها، مورد توجه قرار گرفته است 
و در کمک و حمایت از این خانواده ها نوع جرم و 
محکومیت زندانی در خدمت رسانی ما تفاوتی 

ایجاد نمی کند.
 مدیرکل زنــدان هــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی 
خــراســان رضــوی گفت: در همین راستا تا پایان 
آبان امسال با خانواده 400نفر از زندانیان نیازمند 
استان دیدار به عمل آمده و در این دیدار ها عالوه بر 
بررسی مشکالت آنان، بسته های کمک معیشتی 

و کمک های نقدی نیز به این خانواده ها اهدا شد.
ــزود: در کنار این  بــه گـــزارش صــدا وسیما، وی افـ
کــمــک هــا، حــمــایــت هــای مــعــنــوی و فرهنگی با 
برگزاری کالس های مختلف آموزشی و کمک به 
اشتغال زایی به منظور توانمندسازی این خانواده ها 
در حــال انجام اســت. سرباز جانفدا ادامــه داد: 
خانواده زندانیان نیازمند با نام نویسی در »سامانه 
samanehemayat. حمایت« به نشانی اینترنتی

com  بر اســاس سطح نیاز خــانــواده، زیرپوشش 
خدمات انجمن حمایت از زندانیان قرار می گیرند. 

در شهر3
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دستگیری دو گوشی قاپ با همکاری یک شهروند وظیفه شناس
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری دو گوشی قاپ 
خیابانی که کلیپی از صحنه سرقت آن هــا در فضای 

مجازی نیز منتشر شده بود خبر داد. 
 به گــزارش قــدس، سرهنگ حسین دهقان پور گفت: 
در پی انتشار قطعه فیلمی از صحنه گوشی قاپی در 
محدوده خیابان احمدآباد مشهد در فضای مجازی که 

دو جوان موتورسوار تلفن همراه مرد جوانی را ربوده و به 
سرعت از صحنه متواری می شوند، همچنین گزارش 
چند سرقت مشابه دیگر به پلیس 110، دستورات الزم 
بــرای پیگیری سریع پرونده و شناسایی و دستگیری 
عامالن این سرقت های خیابانی صادر شد و در دستور 

کار کالنتری احمدآباد قرار گرفت.

وی افزود: تیم تجسس کالنتری احمدآباد به سرنخ هایی 
دست یافت که منجر به چهره زنی متهمان شد و درحالی 
که تحقیقات گسترده در این باره ادامه داشت گزارش 
یک فقره گوشی قاپی دیگر در محدوده بولوار بعثت 
به فوریت های پلیسی 110 اعــالم شد که بررسی های 
اولیه پلیس نشان داد سرقت توسط متهمان مورد نظر 

انجام شده است.  مأموران با همکاری یکی از شهروندان 
وظیفه شناس که به تعقیب سارقان پرداخته بود، پس از 
تعقیب و گریزی کوتاه در خیابان شهید کالهدوز، متهمان 
را درحالی که موتورسیکلت آن ها واژگون شد محاصره و 
دستگیر کردند. تاکنون این افراد به چهار فقره گوشی قاپی 

اعتراف کرده اند. 

خط قرمز
    نزاع خانوادگی در صالح آباد

 دو کشته بر جای گذاشت
ابوالحسن صاحبی  بر اثر وقوع یک فقره نزاع 

خانوادگی در روستای »گالرچه علیا« بخش جنت آباد 
از توابع شهرستان صالح آباد دو نفر کشته شدند. 

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان صالح آباد در 
تشریح ماجرا به خبرنگار قدس گفت: یک مرد۴۹ 
ساله در یک نزاع خانوادگی برادر ۴۲ ساله خود و 

فردی دیگر را با ضربات چاقو از پا درآورد.
سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: جوان ۴۲ ساله که با 

ضربات چاقوی برادر بزرگ ترش به شدت مجروح 
شده بود به مرکز درمانی منتقل شد اما با وجود 

تالش  نیروهای اورژانس و کادر درمان بیمارستان 
شهدای صالح آباد جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به اینکه ضارب توسط مأموران 

انتظامی دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد، 
تصریح کرد: عامل این اقدام در این نزاع، پیرمرد 

۶۰ ساله ای را نیز با ضربات متعدد چاقو مورد 
حمله قرار داده بود که او هم بر اثر شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داد.
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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 
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
طرقبه شاندیز09335225171
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

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

09380904479
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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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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بازاریاب آقا و خانوم 
جهت فروش مواد غذایی 

، بهداشتی و ...با حقوق 

و مزایا و پورسانت 

عالی نیازمندیم. 

09354079032
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قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562
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پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141
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پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

قصابی و دامداری

بازاریاب

کارگر ساده

پیک موتوری

آژانس های مسافرتی

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

ط
/1

40
81

34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
49

92

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



   واکسیناسیون 
خانه به خانه 
کرونا در 
صالح آباد   
سعید غالمزاده، 
رئیس شبکه 
بهداشت و درمان 
شهرستان 
صالح آباد گفت: 
در طرح جهادی 
واکسیناسیون خانه 
به خانه ۶۰ نفر از 
کارکنان بهداشت، 
بسیج و گردان امام 
حسین)ع( با حضور 
در محالت اقدام 
به واکسیناسیون 
شهروندان کردند. 

هواشناسی

سامانه جدید 
 بارشی 
 جمعه آینده
 در خراسان رضوی

خراسان رضوی که در 
روزهای اخیر شاهد جوی 
به نسبت آرام همراه با 
بارش های پراکنده باران 
در برخی نقاط استان بود 
از آخرین روز هفته جاری 
تحت تأثیر سامانه جدید 
بارشی قرار خواهد گرفت.

کارشناس پیش بینی 
اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی زمان آغاز 
فعالیت سامانه جدید 
جوی را در استان ظهر 
جمعه ۱۹ آذرماه اعالم 
و بیان کرد: فعالیت این 
سامانه جوی در خراسان 
رضوی به ویژه در نواحی 
شمال و شمال غرب 
استان بارش باران به 
همراه خواهد داشت. 
آیدا فاروغی همچنین 
پدیده شاخص جوی 
خراسان رضوی تا پیش 
از آغاز فعالیت سامانه 
بارشی در آخرین روز 
هفته جاری را افزایش 
دمای هوا ذکر و بیان 
کرد: دمای هوا در استان 
از چهارشنبه تا پایان 
هفته جاری رو به افزایش 
می رود. 
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افقی ◾
ــه کلر«   ۱. فیلمی محصول ۱۹30 از »رن
2. بوی رطوبت – پس غذا – کاغذ کپی - 
کشیدن 3. عنصری با عدد اتمی 35- از 
 غــزوات – خــواهــروبــرادر اصلی - دولتیار 
4. پیامبری در شکم ماهی – پیشینیان - 
ابله 5. از دروس دبیرستانی – سنگ نوشته 
6. بازیکن سابق تیم ملی ایتالیا و باشگاه رم 
که تنها در این دوتیم بازی کرد – پسندیده 
ــده – جبین - دیلم  ــرای 7. آهــک زنـ  - بـ
8. نت چهارم – جا – بخش پایینی لباس 
– تیر پیکان دار ۹. صفت انسان بین تمام 
مخلوقات خداوند – هر365روز یک بار - 
آدم ۱0. حق حذف مصوبات سازمان ملل 
توسط چند کشور خاص – کیف دستی – 
تار و رشته ۱۱. مشکل – نام مادر اسفندیار 
۱2. یاخته – برنامه های ذخیره شده در 
تراشه رایانه - دورانــدیــش ۱3. یک ترکی 
– درخت انگور – دوختن – صوت ندای 
بی ادبانه ۱4. نگاه خیره – جنگجوی غرب 
وحشی – تقویت امــواج رادیــویــی – نت 

منفی ۱5. طایفه ای در آسیا – تکلیف – 
نادرشاه افشار در این جنگ هندوستان 

را فتح کرد

عمودی ◾
 ۱. ســبــد دســتــی – کــفــشــدوز – رنــگ 
طبیعت 2. فالنی – سعی – یار داستانی 
سامسون 3. شوم – سفیدآب 4. شرور – 
 شل – میله توپر فلزی – دوست داشتن 
5. حیوان نجیب – گروه البیگر آمریکایی 
صهیونیستی- تعجب خانمانه – یک 
ساعت 6. باتالق – گل نومیدی – آدم آهنی 
7. به بررسی و درمــان اخــتــالالت روحی 
می پردازد – گرامی تر 8. دربست کارخانه 
– کرم کدو – رنگی از خانواده قرمز - سایه 
۹. ســازمــان جهانی حمل ونقل هوایی 
 – جـــدول پخش بــرنــامــه هــای تلویزیون 
۱0. پادگانی در شهرستان رباط کریم استان 
تــهــران – سخنان بیهوده – الیــه درونــی 
لباس ۱۱. رنــگ آرامش بخش – حــرارت 
بدن بیمار – نام دخترانه وطنی – بانک 

خانگی ۱2. رود اروپایی – روزنامه باسابقه 
ایرانی – روز عرب - همگی ۱3. خورجین - 
کافی ۱4. جانماز- بن گیاه - فوق ۱5. دادگر 
– سایدبای سایدی – مجموعه دنباله  دار 

تلویزیونی
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 2 ع   ن  ث ر   ر س  م ی    ا ل ی  س 
 3 ر م   ا ز ن  ا   ه و ت ن    ا ت
 4 ش  ه پ ر   ص م ت   ه م ک  ا ر ی 
 5 ه ل و   ب ی  ت ا ب   ا ی  ر ج  
 6   ت ک  ا و ر   ک  ا ظ  م   د م ا
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

پیرمرد نیشابوری بقالی کوچک 
خــود را به یک کتابخانه تبدیل 

کرده است.
ــن، »هر  ــالی ــزارش قـــدس آن ــ بــه گ
کتابی که در این بقالی کوچک خوانده می شود 
آخرتم را آباد می کند« این را پیرمردی می گوید 
که برای دیدنش از چهارراه انقالب به خیابان 
فردوسی جنوبی می روم. مغازه خواربار فروشی 
کوچکی با گنجی عظیم نهفته در خود که ظاهر 
مغازه تفاوتی با دیگر بقالی های کوچک و بزرگ 

قدیمی جنوب شهر نیشابور ندارد.
دیـــوارهـــای مــغــازه پــر شــده از کتاب هایی که 
بــا نظمی خــاص در قفسه های فلزی چیده 
ــد. بـــاالی هــر قفسه هــم تکه کاغذی  شــده ان
چسبانده شده که موضوع کتاب های آن قفسه 
را نشان می دهد. ادبیات فارسی و عرفان، تاریخ 
و سیاست، علمی و فرهنگی، داستان و رمان، 

دیوان اشعار و... .
ردیــف بــاالی یکی از قفسه ها تندیس عالمه 
طباطبایی و تابلو یغما  شاعر نیشابوری 
ــی مــی کــنــد.  ــمــای خــودن

کتابخانه کــوچــک انتهای دکـــان کتاب های 
متنوعی دارد؛ کتاب های چاپ قدیم، کمیاب، و 
کتاب هایی با قطع های بزرگ و کوچک که در این 
دکان قدیمی، اقیانوسی ژرف از علم و فرهنگ 
جاری کرده اند. برخی مشتریان پس از خرید 
روزانه، کتابی انتخاب کرده و بعد از تورقی کوتاه، 
کتاب را با خود به امانت می برند و یا اینکه در 
فاصله کوتاه بین خرید و پرداخت پول با دستگاه 
کارتخوان، کتابی که به امانت گرفته بودند را 
پــس می دهند. بعضی ها هــم بــرای انتخاب 
کتاب از آقای سلطانیان راهنمایی می خواهند. 
پیرمرد هم با خوشرویی و صبر و حوصله فراوان 
راهنمایی می کند. در همان قسمت انتهایی 
مغازه، چند صندلی دور میزی مستطیل شکل 
گذاشته شده تا مشتریان در صورت تمایل آنجا 

کتاب بخوانند.
پیرمرد 77ساله نیشابوری به مشتریانی که 
برای خرید موادغذایی به مغازه می آیند اشاره 
می کند و می گوید: سود خرید این مشتریان 
دنیایم را می سازد، اما هر کتابی که از این دکان 

گرفته  و خوانده  می شود آخرتم را می سازد. 

روستای »طَرق«؛ مأمنی هزارساله 
در انتظار شماست!

َــرق یکی از روســتــاهــای بسیار  ط
ــع  ــواب ــای کــوهــســتــانــی از ت ــبـ زیـ
شهرستان کوهسرخ است که با بافت قدیمی 
و منازل پلکانی، در حاشیه رودخانه ای دائمی 
به نام »قلعه نو« در فاصله 8 کیلومتری شهر 
ریوش و در فاصله 33 کیلومتری شمال شهر 
کاشمر واقــع شده اســت. عــالوه بر آب وهــوای 
مــعــتــدل كــوهــســتــانــی، چــشــمــه هــای متعدد 
همچون چشمه کربالیی لیال و میان ده، منازل 
پلکانی و صخره ای، درخت های تنومند گردو و 
سپیدار و تنوع گیاهان دارویــی، این منطقه را 
به مکان مناسبی برای گردش و تفریح و لذت 
بردن از زیبایی های طبیعت تبدیل کرده است؛ 
به ویژه آنکه طرق به داشتن مردمانی مهربان و 

میهمان نواز معروف است.
این روستای تاریخی در کنار رودخانه ای دائمی 
که در شهر ریوش به »نابای« و در گویش محلی 
»تهروی« نامیده می شود، قرار گرفته  و دارای 
طبیعتی بکر، درختان چندصد ساله گردو و 

باغ های آلو، زردآلو و بادام است.
مصالح به کار رفته در بافت پلکانی روستا، 
سنگ، چوب و خشت بوده و بسیاری از خانه ها 
روی صخره های طبیعی و سخت بنا شده است 
و در مواردی حتی صخره بخشی از بافت خانه 

را نیز تشکیل می دهد.
در بافت سنتی روستا تقریباً تمام خانه ها به 
سمت جنوب و رو به قبله ساخته  شده که زیبایی 
منحصربه فرد معماری خانه ها در کنار طبیعت 
سرسبز، منظره روح نوازی را به چشمان بینندگان 
هدیه می دهد. به استناد اسناد و شواهد موجود، 
این روستا سابقه ای بیش از هزار سال دارد. نام 
و نشان مشاهیر و مفاخر روستا نیز دست کم 
از قرن هشتم هجری قمری در منابع مختلف 
دیده می شود، اما از همان زمان تاکنون از این 
منطقه با عنوان »طـــرق« یــاد مــی شــود. گفته 
 شده ناامنی های زیاد روزگاران قدیم، سبب شد 
 تا مــردم بــرای امنیت خــودشــان، در دامنه کوه 
ــه  ــافـــت چــنــد صــدســال ــد و بـ ــونـ مــســتــقــر شـ

 پلکانی روستا قرن ها محل زندگی آنان 
بوده است.

گنجی بزرگ در بقالی کوچک پیرمرد نیشابوری روستای »طَرق« مأمنی هزارساله 

مــــــــــــرز 
ریلی لطف آباد 

درگز در جوار ترکمنستان، 
با وجود داشتن زیرساخت های الزم و وجود پشتوانه 
توافقات دوجانبه مسئوالن عالی رتبه دو کشور، مورد 
استقبال صادرکنندگان قرار نگرفته که بررسی ها 
نشان می دهد ناهماهنگی های محلی عامل رکود 

فعالیت تجاری در این مرز ریلی است.
ــد ســـالـــی اســــت بــرخــی  ــا، چــن ــ ــرن ــ بـــه گــــــزارش ای
تعرفه گذاری ها و در ادامــه اعمال محدودیت های 
سختگیرانه کرونایی کشور همسایه، بر حمل ونقل 
جاده ای کاال با ترکمنستان به شدت تأثیر گذاشته 
است. از جمله مشکالت و محدودیت های مهم 
تعرفه ای، دریافت تعرفه ۱/5 دالری بــرای حمل 
ــود. بر  هر تن بــار در کیلومتر از رانندگان ایــرانــی ب
این اساس حمل 20 تن بار ترانزیتی توسط ناوگان 

ایــرانــی از 
مــرز لطف آباد و 
از درون خاک ترکمنستان 
به مرز ازبکستان، عالوه بر تعرفه های معمول، بیش 
از هزار و 500 دالر هزینه بر شرکت های حمل ونقل 
تحمیل می کرد. ایده استفاده از حمل ونقل ریلی 
در مرز لطف آباد - آرتیق بسیار عالی است، اما گویا 
مشکالتی وجود دارد که تاکنون تجار تمایل چندانی 

به استفاده از ناوگان ریلی نشان نداده اند.
برخی مسئوالن محلی و منابع آگــاه که تمایلی 

ــد، کــاســتــی هــا در  ــ ــدارن ــ ــود ن ــام خــ ــ بـــه افـــشـــای ن
زیرساخت های پایانه ریلی ایــران )لطف آباد( را 
علت تمایل نداشتن بازرگانان به صــدور کاال از 
این مسیر عنوان کرده اند و گروهی نیز نبود انگیزه 
کافی از طرف ترکمنستان را دلیل رکود فعالیت 
در ایــن مــرز ریلی مــی دانــنــد، امــا برخی دیگر از 
مدیران محلی مدعی اند به دلیل ســود بیشتر 
حمل کاال از طریق جاده، شرکت های حمل ونقل 
بین المللی کاال از روی عمد برای صادرات ریلی کاال 

به ترکمنستان بهانه تراشی می کنند.

تلنگرتلنگر

چالش های 
 صادرات ریلی

  از مرز لطف آباد 

مردان آسمانی

خبر

کتاب و کتاب خوانی خراسان گردی

بیرجند میزبان خانواده شهید علیرضا حسینی شد

پایان فراق ۳۴ ساله
بیرجند دیــروز میزبان خانواده شهید علیرضا 

حسینی بود؛ شهیدی که 34 سال گمنام بود.
بــه گـــزارش تسنیم، انــگــار همین دیـــروز بــود که 
علیرضا سراسیمه وارد خانه شد، در چشمان 
بی تاب و نگاه معصومانه اش می توانستی بخوانی 

که چه در سر دارد.
علیرضا 2۱ سال داشت که در قالب لشکر 2۱حمزه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در جبهه حضور 

یافت.
وی در جبهه بود و مادر و پدر برایش در شهر ری 
دعا می خواندند. علیرضا عاشق شهادت بود. 
نمی دانم در کــدام یک از قنوت های نمازش در 
جبهه از خدا درخواست شهادت کرد که خیلی 
زود به آرزویش رسید و سال 67 در منطقه مهران 
فقط چند ماه پس از اعــزام به جبهه در سن 2۱ 

سالگی به معبودش پیوست.
وقتی خبر شهادتش را دادند مادر بی تاب بود چرا 
که از فرزند شهیدش هیچ نشانی نداشت فقط 
می دانست او هم مثل مادران شهدای جاویداالثر 
باید شب های جمعه سر مــزار شهدای گمنام 
برود و با آن ها نجوا کند. این دوری و فراق 34 سال 
به طول انجامید. در این سال ها گیسوان مادر 
سفید شد و قد پدر خمیده و در نهایت در سن 
75 سالگی دار فانی را وداع گفت بی آنکه نشانی 

از فرزند شهیدش بیابد.
در یــک روز پاییزی خبر تعیین هویت فرزند 
شهیدش، مادر را نقش بر زمین می کند. 34 سال 
فراق و دوری به پایان می رسد و دیروز دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند میزبان این خانواده شهید بود 
تا مادر پس از 34 سال قبر فرزند شهیدش را به 
آغوش بکشد و با خواندن الالیی برای علیرضای 

شهیدش دلش آرام شود.
علیرضا حسینی چهارمین شهید گمنامی 
است که هویت وی به تازگی در خراسان جنوبی 

شناسایی شده است.
ــاع  ــار و نــشــر ارزش هـــــای دف ــ مــدیــرکــل حــفــظ آث
مقدس خراسان جنوبی گفت: چهارمین شهید 
گمنامی که هویت وی به تازگی در خراسان جنوبی 
شناسایی شده »علیرضا حسینی« اهل شهر 

ری است.
سرهنگ غالمرضا فالحی افزود: شهید حسینی 
سال ۱367 در تک دشمن در منطقه مهران در 
سن 2۱ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و 
پیکر مطهرش 28 خرداد ۱386 همزمان با سالروز 
شهادت حضرت زهرا)س(، تشییع و در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد بیرجند به خاک سپرده شد.
وی بیان کرد: مراسم میزبانی از خانواده شهید 
علیرضا حسینی دیــروز با حضور مسئوالن، 
خــانــواده  معظم شهدا و ایثارگران استان، بر 
سر مزار این شهید واالمقام در دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند برگزار شد و خانواده شهید 
حسینی پس از 34 سال، مزار شهید خود را در 

آغوش کشیدند.

رشد ۳۷ درصدی صادرات 
تعاونی های خراسان جنوبی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: صادرات تعاونی ها در هشت ماه امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان 

37درصد افزایش یافت.
غالمرضا اشرفی گفت: از ابتدای امسال 7 میلیون 
و 35۱هزار دالر توسط تعاونی های استان صادرات 
انجام شد که این رقم در هشت ماه پارسال معادل 

5 میلیون و 352 هزار دالر بوده است.
ــزود: از ابــتــدای امسال،  به گـــزارش ایسنا، وی افـ
22تعاونی در استان محصوالت خود را به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم صادرات کرده اند.
به گفته وی این محصوالت بیشتر شامل سنگ 
بازالت و گرانیت، محصوالت کشاورزی )زعفران، 
ــادام، زیـــره و عـــنـــاب(، عــســل، فــرش،  ــ زرشــــک، بـ
صنایع دستی و... به کشورهای عراق، افغانستان، 
آلمان، کانادا، حــوزه خلیج فــارس )عمان و قطر(، 

مالزی و پاکستان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
ــادرات گفت:  در تشریح نقش تعاونی ها در صـ
تعاونی ها بــه عــنــوان یکی از بهترین بنگاه های 
ــاب آوری بسیار خوبی در  اقتصادی می توانند تـ
شرایط تحریم داشته باشند که در کشور از دیرباز 
فعالیت خود را شــروع کرده اند و براساس اسناد 
باالدستی باید سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی 

کشور به بیش از 25درصد برسد.
وی یادآور شد: تعاونی ها یکی از بخش های فعال 
حوزه اقتصاد کشورند که سهمی حدود 7درصد از 
تولید ناخالص داخلی دارند؛ ازاین رو تسهیل و رفع 
موانع صادرات بخش تعاونی می تواند به افزایش 

اشتغال زایی مستقیم کمک کند.

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 2 
هــزار جلد مصحف شریف توسط 

خــیــران در خــراســان رضــوی وقف 
شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره 
ــور خیریه  کــل اوقــــاف و امــ
ــوی، هزینه  خــراســان رضــ
وقف این 2 هزار جلد یک 
۱00 میلیون  میلیارد و 
ــال بــــرآورد مــی شــود.  ریـ
قـــرآن هـــای وقـــف شــده 
بــا تــوجــه بــه اعـــالم نیاز 
ــای علمیه،  ــوزه هـ ــه حـ ب
پـــادگـــان هـــا، مــســاجــد، 
ــای قـــــــرآن و  ــه هـ ــسـ ــلـ جـ
مــکــان هــایــی کــه بــه قــرآن 
نــو نیازمند هست ارائـــه 

می شود.
خیران گرامی می توانند برای 

وقف مصحف شریف به دفتر 
مشاوره وقف در محل اداره کل 

اوقاف استان و یا اداره های اوقاف در 
سراسر استان مراجعه کنند و یا برای 

کسب اطالع بیشتر با شماره 3843۱3۱0 
تماس بگیرند. 

 وقف ۲ هزار جلد قرآن
 در خراسان رضوی

مدیر امور آبفا درگز گفت: از ابتدای طرح 
یکپارچه سازی تاکنون مشکل کمی 
و کیفی آب شــرب 40روســتــا در این 
شهرستان با 2 هزار و 744خانوار 

رفع شده است.
بـــه گــــــزارش پـــایـــگـــاه خــبــری 
اقــتــصــادی مشهد عــمــران، 
رضــا تــیــمــوری، مــدیــر امــور 
آبــفــا درگـــز اظــهــار کـــرد: از 
ــن تــعــداد 38 روســتــا با  ای
مشکل کمبود و دو روستا 
با چالش کیفی آب مواجه 

بودند.
ــا هــدف  ــه گــفــتــه وی بـ بـ
تسریع در حل مشکالت 
آب شـــرب روســتــاهــا در 
ــوارد از حــفــاری  ــ ــرخــی مـ ب
مسیر و دفن لوله خودداری 
و اقــدام به اجــرای شبکه روی 

زمین شد.
وی با اشــاره به خدمت رسانی امور 
ــتـــرک در  ــزارو600مـــشـ ــه 30هـ ــز ب ــ درگ
چهار شهر و ۱۱5 روستا افزود: 20روستای 
شهرستان خالی از سکنه است و ۱3روستای 

باالی 20خانوار هم زیر پوشش نیستند.

 رفع مشکل آب شرب
۴0روستا در درگز »محمد بن عبدهللا کاتبی« شاعر نادره گو

نام آوران خراسان

ــدم           مـــوالنـــا شــمــس الـــدیـــن محمد  ــق م
ــور بـــــه کـــاتـــبـــی  ــهــ ــشــ ــی مــ ــ ــب ــ ــات ــ ــدهللا ک ــ ــبـ ــ بـــــن عـ

ترشیزی)نیشابوری(؛ شاعر نادره گوی، 
عارف وارسته و از هنرمندان بزرگ 

عصر تیموری )قرن هشتم و نهم 
هجری( بود.

کاتبی در نیمه دوم قرن هشتم 
َـــرق از  هــجــری در روســتــای ط
تــوابــع شهرستان کوهسرخ 
در خراسان رضوی)کنونی( به 
دنیا آمــد و در نیمه اول قرن 
نهم هجری قمری درگذشت. 
در روزگــــار او کــاشــمــر قدیم 
)تــرشــیــز( از تــوابــع نیشابور 

محسوب می شد؛ به همین 
خــاطــر او خـــود را نیشابوری 

عنوان کرده است.
نــــی از  بـــــتـــــدای جــــوا وی در ا

زادگــاهــش به نیشابور رفــت و نزد 
سیمی نیشابوری خطاطی و ادبیات 

فــرا گــرفــت و در شــاعــری و خوشنویسی شهره 
ــرای خــود تخلص کاتبی را  شــد تــا جایی کــه ب
برگزید. می گویند تبحرش در خطاطی به 
حدی بود که استاد به او حسادت 
ــد و او بــه حرمت  مــی ورزی
اســتــاد، راهــی 

هــرات شد. از آنجا به استرآباد )گرگان فعلی(، 
گیالن و سپس شروان رفت و در آنجا به بارگاه امیر 

ابراهیم شاه شروانی راه یافت و مدتی 
بعد هم راهی تبریز شد.

مدتی بعد به اصفهان رفت و در 
حلقه عارفی چون خواجه صائن 

الدین ترکه وارد شد و به کسب 
کمال پرداخت. وی سرانجام 
به استرآباد)گرگان( بازگشت 
و در ســال83۹ هجری قمری 
به علت ابتال به وبا درگذشت 
و در یکی از محالت آن دیار به 

خاک سپرده شد.
روزگــــــــار کـــاتـــبـــی را دوران 
ــر و شــعــر و  ــث ــی ن ــســامــان ــاب ن
ــان  ــویـ ــارســـی گـ کـــم مـــایـــگـــی پـ

دانــســتــه انــد. وی گـــرد تقلید 
نــگــشــت و بـــا خــالقــیــت خــاص 

خـــود، غزلیاتی لطیف و مملو از 
مضامین عرفانی و عاشقانه تقدیم 

ادب پارسی کرد. از مجموعه اشعار کاتبی هفت 
نسخه در ایران موجود است.

تبحر او در شــاعــری امــا بــه حــدی است 
ــامـــی او را  کـــه عـــبـــدالـــرحـــمـــان جـ

خــاتــم الــشــعــرا لــقــب داده 
است.


	Khorasan 1 new
	Khorasan 2
	Khorasan 3
	Khorasan 4

