
معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی از 
تکریم مادران شهدای مظلوم مرزبانی در نقطه صفر 
مرزی خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی فرماندهی 
مــرزبــانــی خــراســان رضـــوی، ســرگــرد مجتبی بیهقی 
در این باره گفت: در راستای ارج نهادن به مقام شامخ 
مــادران شهدای مظلوم مرزبانی همزمان با 26دی مــاه 
از  تکریم  روز  و  وفــات حضرت  ام البنین)س(  سالروز 
مادران شهدا، تعدادی از مادران گرانقدر شهدای مظلوم 

مرزبانی از مرزهای استان بازدید نمودند.
در یک  بــا حضور  مرزبانی  ــادران شــهــدای مظلوم  مـ
پاسگاه مرزی به یاد فرزندان شهیدشان غذای ظهر 

مرزبانان را طبخ و آن ها را میهمان سفره شان کردند.
بیهقی اظهار کرد: مرزبانان پس از اقامه نماز ظهر، 
زیارت عاشورا را به یاد شهدای مرزبانی همراه با مادران 
شهدا قرائت و در سوگ حضرت  ام البنین)س( عزاداری 
کردند. وی در پایان تصریح کرد: در این مراسم از مادران 
احمدی  مهراندوز،  قرایی،  رحمانی،  ــارداد،  پ شهیدان 
النگ و خدادادی با اهدای لوحی تجلیل به عمل آمد.

بررسی مشکالت خوشه صنعتی مبل خراسان رضوی در گفت وگو با کارشناسان

باغتاالرهاجایتولیدیهاراگرفتهاند
 سربازان یک پاسگاه مرزی 

میهمان سفره مادران شهدا شدند

 سالم مادران 
به مرزبانان
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بارش های اخیر
قنات های گناباد را زنده کرد

آموزش ۳۰۰ زن سرپرست خانوار 
در خراسان جنوبی

آسیب های انتقال مرکز فرش ایران 
به میراث فرهنگی

تجهیز ۲۲ خانه ورزش روستایی 
خراسان شمالی
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رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم 
اساسی  نقش  بــه  ناجا  فتا  پلیس  سایبری 
کــودکــان  از  محافظت  و  کنترل  در  ــدیــن  وال
»والــدگــری«  عنوان  تحت  مجازی  فضای  در 
اشاره کرد و گفت: والدگری در فضای مجازی 

از  استفاده  با  والدین  که  است  مهارت هایی 
برای حضور  را  آن ها می توانند فرزندان خود 

امن در دنیای دیجیتال پیش رو آماده کنند.
دوم علی محمد  قــدس، سرهنگ  گـــزارش  بــه 
مردمی  »پــویــش  از  روز  نخستین  در  رجبی 

ــان ســایــبــری« بــا عــنــوان »والـــدگـــری در  کــودک
فضای مجازی«، اظهار کرد: امــروزه ما شاهد 
فناوری ای هستیم که سال ها پیش در دسترس 
دیجیتالی  دنــیــای  در  کــودکــان  تربیت  و  نبود 
که به سرعت در حال تغییر است، می تواند 

چالش برانگیز باشد به طوری که برای والدین 
انجام  آنالین  کــودکــان  آنچه  از  اســت  سخت 
می دهند و خطراتی که ممکن است با آن ها 
ادامـــه داد:  باشند. وی  آگـــاه  مــواجــه شــونــد، 
رسانه های اجتماعی، برنامه های تلویزیونی و ...

سواد رسانه ای ضرورت خانواده های امروز است

هشدار  پلیس فتا درباره کودکان آنالین
در شهر3

دبیر همایش بین المللی روز غزه 
روز  بین المللی  همایش  گــفــت: 
فعاالن حوزه  با حضور  مقاومت 
رضوی  مطهر  حــرم  در  مقاومت 

برگزار می شود.
باقری  گــزارش مهر، حجت االسالم رســول  به 
با اشاره به برگزاری همایش روز غزه به صورت 
تنها  نه  غــزه  کــرد: مسئله  اظهار  بین المللی، 
یک  بلکه  اســالمــی  بحث  و  مقاومت  بحث 

مسئله حقوق بشری است.
وی ادامه داد: در مسئله غزه نه تنها کشورهای 
ســازمــان  حتی  کشورها  همه  بلکه  اســالمــی 
بـــه تعبیر  و  مــقــصــرنــد  ــا  ــ ــی اوه و ان جــ مــلــل 
انقالب، غزه عرصه رسوایی آمریکا  رهبرمعظم 

و مدعیان حقوق بشر است.
دبیر همایش بین المللی روز غزه با اشــاره به 
مردم  به  که  ظلم هایی  و  غــزه  موضوع  اینکه 
ــت کــه در  ــده، مــســئــلــه ای اسـ مــظــلــوم آن شــ

تأکید  آن  به  انقالب  رهبرمعظم  فرمایشات 
بسیاری شده است، یادآور شد: رهبری معظم 
چندین بار از عدم اهتمام دولت های اسالمی 
به مسئله غزه انتقاد کردند که پیرو فرمایشات 
غزه  روز  همایش  برگزاری  به  تصمیم  ایشان، 
گرفته شــد و بـــرای پــاســداشــت رشــادت هــا و 
ایستادگی مردم غزه در جنگ 22روزه با رژیم 
غزه«  »روز  نام  به  ماه  صهیونیستی، 2۹ دی 
بــراســاس آخرین  ــام گــذاری شــد. وی گفت:  ن
اخبار منتشره از سوی صلیب سرخ جهانی؛ 
۹۷درصد آب های غزه مسموم شده و امروز که 
آب مایه حیات است در غزه به سالح کشتار 
جمعی مبدل شده و بیش از ۹۰درصد مردم از 

همین آب مسموم در حال استفاده هستند.
وی به دیگر مسئله برگزاری این همایش اشاره 
کــرد و گفت: عــدم مخابره درســت وضعیت 
و سانسور خبرهایی  به جهانیان  غــزه  مــردم 
امــپــراتــوری  تــوســط  غــزه  ــورد مظلومیت  مـ در 

رسانه و جلوگیری از باخبر شدن ان جی اوها و 
دادخواهی آنان از وضعیت موجود، ما را بر آن 
داشت تا با برگزاری این همایش این وضعیت 

را به آزادی خواهان جهان مخابره کنیم.
دبیر همایش بین المللی روز غزه به رونمایی از 
مرجع  به عنوان یک  »سایت قدس شریف« 
رسانه ای در حوزه حمایت از مقاومت فلسطین 
در همایش روز چهارشنبه اشاره و ابراز کرد: 
این سایت به نشانی holyquds.org و به پنج 
و  اسپانیولی  انگلیسی،  عربی،  فارسی،  زبــان 
روسی فعالیت خواهد کرد که آخرین تحوالت 
تاریخ فلسطین،  مــرور  و  فلسطین، روزشــمــار 
حامیان قدس شریف و محصوالت فرهنگی 
این  بخش های  ازجمله  مقاومت  بــا  مرتبط 

سایت است.
ایــن همایش فعاالن  ــادآور شــد: در  ــ ی بــاقــری 
لبنان،  عـــراق،  ترکیه،  کشورهای  از  مقاومت 

فلسطین و ایران شرکت خواهند کرد.

ستاد تسهیل برای رفع مشکل 
واحدهای تولیدی در شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی تشکیل 

می شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: از این پس 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای 
شهرک های  در  واحــدهــا  مشکالت  بــررســی 
صنعتی استان تشکیل و برای رفع مشکالت 

آن ها چاره جویی و اقدام خواهد شد.
نظری در بازدید از شهرک صنعتی چناران، 
نظارت شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضــوی بر تأمین زمین مــورد نیاز واحدهای 
تــولــیــدکــنــنــدگــان،  از  حــمــایــت  و  صــنــعــتــی 
هم افزایی دستگاه های اجرایی و اتخاذ نگاه 
و هدف مشترک برای توسعه تولید و تسریع 
در امور مربوط به واحدهای تولیدی را مورد 

تأکید قرار داد.
ــزود:  ــ ــ ــن، وی اف ــ ــالی ــ ــدس آن ــ ــزارش قـ ــ ــ بـــه گـ

زیرساخت های  از  چــنــاران  شهرک صنعتی 
توسعه  و ظرفیت  بــرخــوردار است  مناسبی 
فعالیت تا 6۰۰ واحد صنعتی را دارد که باید 
زمینه استقرار این واحدها در آن فراهم شود. 
وی ادامه داد: هم اینک بیش از 2۷۰واحد 
صنعتی در این شهرک فعالیت دارند که باید 
برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی موجود 
و حل مشکالت واحدهای راکد یا واحدهایی 
از ظرفیت خود فعالیت دارنــد،  با کمتر  که 

اهتمام ورزید. 
ــاره بــه عــارضــه یــابــی واحــدهــای  نــظــری بــا اشـ
صنعتی  شهرک  در  شــده  تعطیل  صنعتی 
افـــزود: الزم اســت هر چه سریع تر  چــنــاران 
فعال سازی  برای  واحدها،  این  موانع  رفع  با 

و بازگشت آن ها به چرخه تولید اقدام کرد.
مــدیــرعــامــل شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی 
ایــن مراسم گفت:  نیز در  خــراســان رضــوی 
عارضه یابی واحدهای نیمه  فعال که قادر به 

فعالیت با ظرفیت کامل خود نیستند، حفظ 
بروز  از  و جلوگیری  موجود  فعال  واحدهای 
مشکالت برای آن ها از برنامه های این شرکت 

است.
ــزود: شــهــرک صنعتی  ــ اف بــهــرامــی زاده  علی 
چناران با بــرخــورداری از هــزار و ۱6۷ هکتار 
زمینه  فــعــال  صنعتی  2۷۱واحـــــد  و  زمــیــن 
اشتغال ۷هزار و ۵۰۰نفر را فراهم کرده است.

تولیدی  داد: مشکالت ۳۷واحــد  ادامــه  وی 
نیز  چــنــاران  صنعتی  شهرک  در  غیرفعال 
ستاد  کارگروه  نشست  در  که  شده  بررسی 
تــســهــیــل و رفـــع مـــوانـــع تــولــیــد بــــرای حل 

مشکالت آن ها تصمیم گیری می شود. 
پروانه  دارای  صنعتی  واحــدهــای  مجموعه 
نواحی  و  شهرک ها  در  مستقر  بــهــره بــرداری 
صنعتی خراسان رضوی 2 هزار و ۷۷۱ واحد 
از این تعداد 2 هــزار و ۴۴۳ واحد  است که 

فعال و ۳2۸ واحد راکد است.

تشکیل ستاد تسهیل تولید در شهرک های صنعتی خراسان رضوی برگزاری »همایش بین المللی روز غزه« در مشهد
اقتصادفرهنگ

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و 
معدن خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 16 بهمن ماه 1400 در دفتر مرکزی 
شرکت به نشانی گلبهار، نبش جمهوری 39، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت 

و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
 از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ 

تصمیم به موضوعات دستور جلسه در جلسه فوق حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر:
 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را 
به موجب وکالتنامه به عضو دیگری با نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت 
هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند 
داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��تی به هم��راه نماینده خود در 
تاریخ های 13 و 14 بهمن ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه 
صنعت و معدن خراسان رضوی ساعت 11 ظهر روز شنبه مورخ 16 بهمن ماه 1400 در دفتر 
مرکزی شرکت به نشانی گلبهار –بلوار جمهوری اسالمی – نبش جمهوری اسالمی 39- سالن 
چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397-1398

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4- انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
6- تصمیم گیری در خصوص اخراج 20 نفر از اعضا

تذکر :   در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در اینصورت 
هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند 
داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ 
های 13 و 14 بهمن ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن 

کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
 هیات مدیره شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها غرفه 
شماره 5جدید االحداث عرضه میوه و تره 
ب��ار واقع در میدان بار را از طریق مزایده 
به اج��اره واگ��ذار نمای��د ل��ذا متقاضیان 
می توانند جه��ت دریافت اس��ناد و ارائه 
پیشنهاد به سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد

تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد
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28
7

 ازکلیه س��هامداران شرکت رس��ام سه بعدی 
درنیکا)سهامی خاص(به شماره ثبت 73748و 
شناس��ه ملی 14009448208 دع��وت میگردد 
در جلس��ه مجم��ع ع��ادی به ط��ور ف��وق العاده 
مورخ 1400/11/10 س��اعت 11 به نشانی؛ مشهد، 
امیری��ه31،  امیری��ه،  رفس��نجانی،  بزرگ��راه 
آراسته1، مجتمع ماهان بلوک 1 واحد18 حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه: تصویب خط مشی و استراتژیک 

جدید شرکت
 هیئت مدیره

دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده
 شرکت رسام سه بعدی درنیکا

)سهامی خاص(

ح
/ 1
41
02
89



   آزادی 
 ۸۹زندانی 
جرایم غیرعمد در 
خراسان جنوبی  
غالمرضا روشان، 
مدیرکل زندان ها 
و اقدامات تأمینی 
و تربیتی خراسان 
جنوبی گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 
به برکت برگزاری 
یادواره های سردار 
دل ها به عنوان مکتب 
حاج قاسم، ۸۹ زندانی 
جرایم غیرعمد در 
استان آزاد شدند.

حـــال  توحیدی   مهدی 
صنعت مــبــلــمــان در خــراســان 
رضوی به عنوان یکی از قطب های 
ایــن صنعت در کشور بــه گفته 
بــســیــاری از فــعــاالن ایـــن بخش 
ــه گـــونـــه ای که  ــوب نــیــســت؛ ب خـ
بسیاری از واحد های تولیدی یا تعطیل شده اند و یا 

در آستانه تعطیلی قرار دارند.
کارشناسان این صنعت معتقدند التهابات اقتصادی 
کنونی تأثیر زیادی بر صنعت مبل به عنوان یکی از 
پنج خوشه صنعتی استان داشته و تولیدکنندگان را با 
چالش های بسیاری مواجه کرده به طوری که باال رفتن 
قیمت تمام شده، کاهش میزان فروش، رکود موجود 
در بازار، مسائل مربوط به تهیه مواد اولیه و مواردی از 
این دست معضالتی است که واحدهای تولیدی را 

درگیر کرده است.

سودیکهبهجیبنمایشگاهدارمیرود ◾
یكی از فعاالن حــوزه صنعت مبل استان و عضو 
خوشه صنعتی مبلمان بــا بیان اینکه کیفیت 
ــان رضــــوی در حد  ــراسـ ــیــدی خـ مــصــنــوعــات تــول
استانداردهای کشورهای اروپایی است، به طوری که 
می توانیم عالوه بر تأمین نیازهای کشور، بخشی 
از نیازهای کشورهای منطقه را هم تأمین کنیم، 
گفت: نبود یک مرکز فروش برای عرضه تولیدات 
از مهم ترین مشكالت خوشه صنعتی مبلمان این 

شهر است.
مجتبی محبی افزود: برای راه اندازی یک نمایشگاه 
فــروش مبلمان در جــاده شاندیز یا طرقبه به جز 
هزینه دارایــی، ماهیانه باید مبلغ هنگفتی بابت 
اجاره و هزینه های جانبی پرداخت شود كه از توان 
صنعتگران این بخش در شرایط فعلی خارج است.

وی اظهار کــرد: چنانچه صنعتگر و تولیدكننده، 

نمایشگاه فـــروش و عرضه محصوالت نداشته 
باشد باید محصولش را به نمایشگاه دار بفروشد، 
مثالً یــک دســت مبلمان را 10میلیون تــومــان به 
ــوی چشم  ــشــگــاه دار مــی فــروشــد و او جــل ــمــای ن
تولیدكننده همان محصول را بیش از 30 میلیون 
تومان به فروش می رساند یعنی تمام سود تولید 
مبل به جیب نمایشگاه داری می رود كه در پروسه 
تولید هیچ نقشی ندارد و تنها كرایه حمل یک وانت 

را پرداخت كرده است.
ــادی از تولیدكنندگان با این  وی افـــزود: بخش زی
ــه هــســتــنــد یــعــنــی یـــک نــظــامــی  ــواجـ مــشــکــل مـ
ــرای خــودش  شكل گرفته كــه هــر كــس توانست ب
ــاقــی مــی مــانــد در  یــک نــمــایــشــگــاه ایــجــاد كــنــد ب

غیراین صورت باید محصولش را با قیمت نازل به 
نمایشگاه دارعرضه كند.

وی با بیان اینكه خواسته اعضای خوشه صنعتی 
ــدازی یک مركز فروش دائمی  مبلمان مشهد راه ان
است، اظهار كرد: راه انــدازی این نمایشگاه فروش 
نیازمند مساعدت مسئوالن برای پرداخت وام هایی 
با حداقل دو سال استراحت است تا تولیدكننده 

امكان ارائه محصوالت خود را داشته باشد.
وی تأکید كــرد: میزان تعطیلی كارگاه های تولید 
مبلمان در مشهد 10بــرابــر افــزایــش یافته است 
چراکه تولیدی های مبل در عمل به یک مجموعه 
نمایشگاهی تبدیل شده اند و تولید مبل فاقد توجیه 

اقتصادی است.

پیشرویباغتاالرها ◾
در این خصوص مدیر سابق خوشه صنعتی شرکت 
شهرک ها و مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت 
شهرک های صنعتی خراسان رضوی با بیان اینکه 
ــاه بــه آن هــا  ــار خــوشــه هــای صنعتی كــه گ فرایند ك
خوشه های كسب وكار نیز گفته می شود به ترتیب 
با شناسایی، امكان سنجی و مطالعه شناختی آغاز 
می شود، افزود: پس از مراحل ذکر شده شناختی از 
صنعت مورد نظر حاصل می شود و پس از حدود سه 
تا پنج سال از طریق شناختی كه درباره آن صنعت 
پیدا شــده برنامه های عملی شكل می گیرد كه از 

جنس تولید و مسائل آموزشی است. 
جواد دریــادل با اشاره به اینکه کار خوشه صنعتی 
مبلمان در مشهد بــا منطقه ویــرانــی شــروع شد، 
امــا درحــال حاضر ایــن بحث در حومه مشهد هم 
راه انــدازی شده و بیشتر گسترش پیدا کرده است، 
عنوان کــرد: از زمانی که باغ تاالرها به ایــن منطقه 
ورود کــردنــد و منطقه توریستی شــد، کارگاه های 
تولیدی مبل در این منطقه کمتر شده و بیشتر حالت 
نمایشگاهی به خود گرفته است و این کارگاه ها به 

مناطق حاشیه ای شهر مشهد منتقل شدند.
وی با تأکید بر اینکه باید یک راهبرد مشخصی وجود 
داشته باشد تا با توجه به هم افزایی های حاصله 
مشکالتی چون تولید، واردات و صـــادرات، نیروی 
انسانی و سایر مسائل صنعت برجسته تر شده و 
راحت تر قابل پیگیری و مذاکره باشد، افزود: ضرورت 
نوآوری در زمینه های مختلف و از طرفی بسته بندی 
مناسب، تولید مبلمان، ثبات کیفیت محصوالت 
ــرداری و نــــوآوری در طراحی  ــی، عـــدم کــپــی ب داخــل
بومی، به کارگیری فناوری مدرن و ارائــه محصوالت 
مشتری پسند و مطابق نیاز روز و با قیمت مناسب، 
از ضروریاتی است که باید در آینده صنعت مبلمان، 

مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

نبودطراحیمناسبواستاندارد ◾
وی اظهار کــرد: یکی از مهم ترین معضالتی که در 
بیشتر رشته گــروه هــای صنعتی و به خصوص در 
همین بحث چوب و مبلمان با آن مواجه ایم بحث 
استانداردسازی و طراحی است که در این حوزه بسیار 
ضعف داریــم؛ ما باید در طراحی، دانــش استفاده 
از مواد و ترکیب رنگ ها را به صورت علمی داشته 
باشیم. وی بحث شناسنامه دار کردن مبلمان تولیدی 
را بسیار مهم دانسته و اظهار کرد: باید در صنعت 
مبلمان این اتفاق نظر وجود داشته باشد و مبلمان 
ما دارای کد و شناسنامه باشد، اما متأسفانه فرهنگ 

این موضوع در کشور نهادینه نشده است.
من فکر می کنم کارگاه های تولیدی مبلمان به کیفیت 
محصول خود چندان توجهی نمی کنند و یا به دلیل 
سنتی کار کردن از این موضوع غافل اند، این درحالی 
است که اگر روی شناسنامه دار شدن محصول خود 
کار کنند مطمئناً بازار فروش بهتری خواهند داشت.

وی افـــزود: چیزی که متأسفانه در حــال حاضر در 
کارگاه های تولیدی مبل در مشهد و حتی در کشور 
وجود دارد بحث استاد شاگردی است که فرد براساس 
ــدن چند تصویر و عکس طــراحــی مبل را انجام  دی
می دهد و به اصطالح تولیدی مبل راه اندازی می کند. 

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح سواد و دانش 
در بــازار مبلمان، اظهار کــرد: چالش های اصلی در 
این زمینه دانش کم تولیدکنندگان، ترس از فناوری و 
تفکر سنتی مدیران واحد های تولیدی است، افزود: 
عدم اطمینان و نداشتن برون سپاری، دغدغه اصلی 
مدیران واحد های تولیدی این صنف است، چراکه 
بیشتر مدیران ترجیح می دهند صفر تا صد کارها را 

خودشان انجام دهند.
نکته قابل ذکر اینکه باوجود پیگیری های چند روزه، 
رئیس انجمن صنایع همگن چوب و مبلمان استان 

فرصتی برای گفت وگو با خبرنگار ما نداشتند...

بررسی مشکالت خوشه صنعتی مبل استان در گفت وگو با کارشناسان

باغتاالرهاجایتولیدیهاراگرفتهاند

خبرخبر
روزروز

آموزش ۳۰۰ زن سرپرست خانوار در خراسان جنوبی
معاون جوانان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 
300 زن سرپرست خــانــوار نهبندان و سربیشه با هدف 
اشتغال زایی در دوره هــای آموزشی گلیم بافی و حوله بافی 
شرکت کردند. فائزه موهبتی در گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی عالوه بر انجام 
رسالت های امــدادرســانــی تــالش دارد با اجــرای طرح های 

مختلف به نیازمندان کمک کند که یکی از ایــن طرح ها 
برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی است.

بــه گفته وی در راســتــای احــیــای صنایع دستی و ایجاد 
کسب وکار خــرد، 300 زن سرپرست خانوار در دوره هــای 
آموزشی گلیم بافی و حوله بافی با هدف اشتغال زایی در 

شهرستان های نهبندان و سربیشه شرکت کرده اند.

 با بــرگــزاری ایــن دوره هـــای آموزشی 11 کارگاه اشتغال زایی 
ــت.  همچنین یک  در نهبندان تاکنون ایــجــاد شــده اسـ
کارگاه حوله بافی با استفاده از هشت دستگاه در روستای 
حاجی آباد بیرجند با هدف توانمندسازی محلی و توسعه 
کسب وکار خرد در مناطق حاشیه نشین ایجاد شده است. 
موهبتی ادامه داد: در قالب اجرای طرح یاس و کاروان نیکوکار 

نیز برای زنان سرپرست خانوار و جوانان در شهرستان های 
درمیان و سربیشه کارگاه های آموزشی کارآفرینی در حال 
برگزاری است. به گفته وی برای ۸0 نفر از افــراد عالقه مند 
استارت آپ ویکندی برگزار شد و طرح های برگزیده برای اجرا 
به سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور معرفی شدند 

تا در صورت تأیید، زمینه اجرای آن ها فراهم شود.

خبر
  صنعت و معدن به دنبال راهکارهای 

مؤثر جذب سرمایه گذار باشد
بجنورد:  استاندار خراسان شمالی گفت: مجموعه 

سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان به دنبال 
راهکارهای مؤثر جذب سرمایه گذار باشد.

به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری خراسان شمالی، محمدرضا 

حسین نژاد گفت: امروز باید کار کردن محور ارتباطی 
ما با مردم باشد و سازمان صمت می تواند یکی از 

بازوان قوی برای تحقق این هدف باشد. وی با تأکید 

بر ایجاد بسترهای الزم برای جذب سرمایه گذار در 
استان، افزود: امکانات، بازگشت سرمایه و سود بیشتر 
از مالک های حضور سرمایه گذار در یک منطقه است 

و باید تالش کنیم با ارائه راهکارهای کارشناسی و 
تخصصی این موارد را در استان بسترسازی کنیم. 

سهم آب مصرفی صنعت استان 2درصد و پایین تر 
از میانگین کشوری است، گفت: مسئله کم آبی یکی از 
مشکالت استان برای تعریف صنعت جدید در استان 
است که حل این مشکالت مستلزم ارائه راهکارهای 

دستگاه های تخصصی است.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
65
60

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

معمار تجربی امید 
تغییرات و تعمیرات و نوسازی خانه 
و ساخت باربیکیو زغالی و شومینه 

کنده ای ،آبشار طبیعی  و برکه 
حاجی مالئی 09153041951

1/ر
41

01
57

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

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

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ج
/1
40
62
38

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1
40
43
10

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

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

ج
/1
40
08
72

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

ط
/1
40
09
47

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

نماسازی، آب نما
و آبشار

داربست

آسانسورایزوگام و عایق کاری

گازرسانی

ج
/1
41
01
61

ج
/1
40
52
66



کشف 
49کیلوگرم 

زعفران تقلبی
فرمانده انتظامی 

شهرستان داورزن 
به صدا وسیما گفت: 
49 کیلوگرم زعفران 
تقلبی با رنگ آمیزی 

صنعتی از یک 
دستگاه سواری پژو 

4۰۵ در این شهر 
کشف و سه نفر نیز 

دستگیر شدند.

خبرخبر
روزروز

رئـــیـــس مـــرکـــز تــشــخــیــص  و 
پیشگیری از جــرایــم سایبری 
پلیس فتا ناجا به نقش اساسی 
والدین در کنترل و محافظت از 
کودکان در فضای مجازی تحت 
عنوان »والدگری« اشاره کرد و 
گفت: والدگری در فضای مجازی مهارت هایی است 
که والدین با استفاده از آن ها می توانند فرزندان 
خود را برای حضور امن در دنیای دیجیتال پیش رو 

آماده کنند.

والدگری را تقویت کنیم ◾
به گزارش قدس، سرهنگ دوم علی محمد رجبی در 
نخستین روز از »پویش مردمی کودکان سایبری« 
ــدگــری در فضای مــجــازی«، اظهار  بــا عــنــوان »وال
کرد: امروزه ما شاهد فناوری ای هستیم که سال ها 
پیش در دسترس نبود و تربیت کودکان در دنیای 
دیجیتالی کــه بــه سرعت در حــال تغییر اســت، 
می تواند چالش برانگیز باشد به طــوری که برای 
والدین سخت است از آنچه کودکان آنالین انجام 
می دهند و خطراتی که ممکن است با آن ها مواجه 

شوند، آگاه باشند.
وی ادامــه داد: رسانه های اجتماعی، برنامه های 
تلویزیونی و بازی های ویدئویی، جامعه ما و نحوه 
تعامل ما با یکدیگر را تغییر داده انـــد و این بدان 
معناست کــه بــایــد هــرچــه ســریــع تــر شــیــوه هــای 
فرزندپروری را تغییر دهیم و والــدگــری را تقویت 
کنیم. وی افزود: والدگری در فضای مجازی نوعی 
تعامل و ارتــبــاط گفت وگو محور میان والــدیــن و 
فرزندان با چاشنی آگاهی و دانش سایبری است که 
باید مبتنی بر احساس اعتماد متقابل بین والدین 
و فرزندان باشد به گونه ای که آن ها نوعی همراهی و 

همگامی را در کنار هم احساس  کنند.

شکاف والدین و کودکان در دنیای آنالین  ◾
وی ادامه داد: »با غریبه ها صحبت نکن!« عبارتی 
است که بیشتر والدین از دوران کودکی خود با آن 
آشنا هستند. با این حال، آنچه خانواده ها کمتر 
با آن آشنا هستند این است که چه توصیه ای به 
فرزندان خود در مورد صحبت نکردن با غریبه ها به 

صورت آنالین داشته باشند.
ایــن کارشناس انتظامی ضمن اشـــاره به شکاف 
در دنیای دیجیتال والــدیــن و فــرزنــدان افـــزود: به 
لطف خدا امــروز والدین درک بهتری از خطراتی 
که کودکانشان در فضای مجازی با آن هــا روبــه رو 

هستند، دارنــد، امــا وقتی صحبت از رسانه های 
اجتماعی، واقعیت های مجازی یا بازی های آنالین 
می شود، اغلب احساس می کنند دانش یا تجربه 

کافی ندارند.
ــادآور شد: بسیاری از  سرهنگ رجبی در ادامــه ی
والدین تصور می کنند آموزش به کودکان در مورد 
استفاده از اینترنت و نحوه ایمن نگه داشتن آنالین 
وظیفه مدارس است. البته مدارس نقش مهمی در 
افزایش آگاهی کودکان از خطرات مرتبط با اینترنت 
دارند، اما بیشتر اوقاتی که کودکان آنالین هستند، 
در واقع در خانه به خصوص در اتاق خوابشان است. 

ایــن کارشناس سایبری گفت: صحبت کــردن با 
کودکان در مورد رفتار آن ها در فضای آنالین بخش 
مهمی از نقش والدین است. همان طور که والدین به 
کودکان می آموزند که چگونه از یک جاده، ایمن عبور 
کنند، همان طور هم باید به فرزندان خود بیاموزند 

چگونه در فضای مجازی و اینترنت ایمن بمانند. 
وی به برخی اقدام های ساده برای ایمن نگه داشتن 
ــاره کــرد و  کــودکــان در شبکه های اجتماعی اشــ
گفت: رعایت محدودیت های سنی در رسانه های 
اجتماعی، آموزش نحوه عملکرد تنظیمات حریم 
خصوصی و کنترل محتوای بازی هایی که کودکان 
انجام می دهند، مکانیسم های بسیار مؤثری برای 

کاهش خطرات هستند. 
وی ادامه داد: تنظیم و نظارت و کنترل استفاده از 
پهنای باند، دستگاه های تلفن همراه و سرگرمی های 
خانگی نیز راه هــای ارزشمندی بــرای محافظت از 

کودکان هستند.
صحبت با کودکان در مورد اشتراک گذاری تصویر و 
به اشتراک نگذاشتن اطالعات شخصی یا تصاویر 
بدون رضایت فرد ازجمله صحبت های است که 
والدین با کودکان باید داشته باشند و آن هــا را از 

مخاطرات موضوع آگاه کنند.
اگــر قــرار اســت کودکان بتوانند به صــورت آنالین 
انعطاف پذیری خود را توسعه دهند، باید بدانند 
چگونه تنظیمات حریم خصوصی را بررسی کنند، 
مخاطبان ناخواسته را مسدود کنند و از ابزارهای 

گزارش دهی استفاده کنند.
سرهنگ رجبی در پایان بر نقش اساسی والدین 
در کاهش خطرات برای کودکان آنالین تأکید کرد و 
گفت: والدین باید به صحبت کردن با فرزندان خود 
در هر سنی که هستند اهمیت داده همچنین باید 
درخصوص یادگیری و کسب معلومات و ارتقای 

دانش سایبری اقدام کنند.

سواد رسانه ای ضرورت خانواده های امروز است

 هشدار  پلیس فتا 
درباره کودکان آنالین

خبر
بارش های اخیر

قنات های گناباد را زنده کرد 
بارندگی های چند روز اخیر در شهر گناباد اثر 
مساعدی بر قنات های این شهرستان گذاشت و 

جان تازه ای به آن ها داده است.
ایــن روز هـــا کــشــاورزان گناباد خوشحالی خــود را 
نمی توانند پنهان کنند چراکه برف هفته گذشته 
و بارندگی های این روز ها آن ها را به استمرار سالی 

پر بارش امیدوار کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد به باشگاه خبرنگاران 
گفت: بیش از ۲۰ سال است شهرستان گناباد با 
خشکسالی دست وپنجه نرم می کند و در این مدت 
بسیاری از قنات های این شهر با کاهش آبدهی 

روبه رو شده اند.
ــــزود: بــارنــدگــی هــای اخــیــر که  نعمت غــفــوری اف
منجر به سیالب شده در قنات های کم عمق که 
در رودخانه ها و یا حاشیه رود ها واقع شده اند اثر 
مضاعفی داشته و در بازه زمانی بسیار کوتاهی 

این اثربخشی نمایان می شود.
قنات هایی که بــاالدســت آن هــا ســازه هــای آبخیز 
احداث و آبگیری شده باشند قنات های پایین دست 

آن ها دارای افزایش دبی چند برابری خواهند شد.
رئیس اداره هواشناسی گناباد هم گفت: در هفته 
گذشته بــرف خوبی در شهرستان داشته ایم به 
صورتی که در روستای زیرجان بیش از ۴۰ سانتیمتر 

بارش برف را شاهد بودیم.
ــرف در بخش  ــ داریــــــوش شــیــبــانــی گـــفـــت: ب
کاخک به نسبت خوب بــوده و در خود شهر 
گــنــابــاد بــارنــدگــی داشــتــه ایــم کــه پــس از چند 
سال خشکسالی این بارندگی ها نوید روز های 

امیدوارکننده ای را می دهد.

در شهر3
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دست »پسته دزد« رو  شد 
فرمانده انتظامی شهرستان مه والت گفت: یک متهم که 
اقدام به پنج فقره سرقت از کارخانه های فراوری پسته در 

شهرستان مه والت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ حمزه ذوالفقاری در تشریح ماجرا بیان کرد: 
در پی وقوع چند فقره سرقت از کارخانه های ضبط و 
فراوری پسته در حوزه استحفاظی شهرستان مه والت، 

پیگیری موضوع به منظور شناسایی و دستگیری سارق 
یا سارقان احتمالی در دستور کار مأموران انتظامی 

قرار گرفت.
به گــزارش صداوسیما، فرمانده انتظامی شهرستان 
مه والت تصریح کرد: پس از مدتی مأموران پلیس آگاهی 
با اشراف اطالعاتی موفق به شناسایی دو متهم در این 

زمینه شدند و با هماهنگی مقام قضایی یک نفر در 
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و نفر دوم در حال 

حاضر متواری است. 
ایــن مقام انتظامی ادامــه داد: متهم دستگیر شده 
در مواجهه با ادلــه و مستندات پلیس به پنج فقره 
سرقت از کارخانه های ضبط و فراوری پسته به ارزش 

۲میلیارد ریــال در شهرستان مــه والت اعــتــراف کرد. 
سرهنگ ذوالفقاری خاطرنشان کــرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی 
بــه مــراجــع قضایی معرفی شــد و کماکان تحقیقات 
ــرای دستگیری نفر دوم و همچنین کشف  بیشتر ب
دیگر سرقت های احتمالی توسط این افراد ادامه دارد.

حاشیه
   عضو شورای شهر مشهد در دادگاه

یک عضو شورای شهر مشهد به خاطر مضروب 
کردن کارگر شهرداری مشهد در سال 97 در 

شعبه ۱4۵ دادگاه کیفری دو مشهد مجرم 
شناخته شد، او ۲۰ روز فرصت دارد به حکم 

صادره اعتراض کند.
به گزارش انصاف نیوز، این عضو شورای شهر 

مشهد در سال ۱۳97 مسئولیتی در بوستان 
کوهسنگی برعهده داشت و زمانی که قصد 

داشت از دِر خروجی بوستان وارد محوطه شود 

در واکنش به مخالفت مأمور پارکینگ، به آن 
کارگر شهرداری سیلی زد. او پس از این اتفاق 
از شهرداری رفت و در نهادی دیگر مشغول به 
کار شد. حاال رئیس شعبه ۱4۵دادگاه کیفری 
دو مجتمع امام خمینی)ره( مشهد مستند به 

گزارش پزشکی قانونی و با رد دفاعیات متهم، 
بزه انتسابی را تأیید کرده و او را مجرم شناخته 

است. باتوجه به این رأی فرد مذکور ۲۰ روز 
پس از ابالغ رأی دادگاه فرصت دارد به این حکم 

اعتراض کند.
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قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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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 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325

ج
/1

40
94

05

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

ج
/1

40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1

40
79

15

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66
ط

/1
40

88
31

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58
ج

/1
40

61
06

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

ط
/1

40
81

34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی حکیم زاده

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9735
 به نشانی: بلوار چمن 31 بین بنی هاشم 9 و 11 

پالک 69 جنب مرغ فروشی
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155227525
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

02
58

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

قصابی و دامداری

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/1

40
42

53

ط
/1

40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1

40
09

70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1

40
09

69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



   مدیر 
»غیرپاسخگو« 
جایی ندارد  
جواد قناعت، 
استاندار خراسان 
جنوبی گفت: 
پاسخگو نبودن 
مدیران کاری 
غیرمنطقی و 
عذر بدتر از گناه 
است و مدیری 
که پاسخگوی 
پرسش های 
خبرنگاران و 
مطالبات جامعه 
نباشد، از جنس 
مردم نیست و چنین 
مدیری در این دولت 
هیچ جایگاهی 
ندارد. 

در  حاشيه

پیش بینی 
۷۰۰سورتی 
پرواز تا پایان 
سال در مسیر 
تهران- بجنورد

بجنورد: مدیر فرودگاه 
بجنورد گفت: در ۹ ماه 
سال جاری ۵۷۸سورتی 
پرواز در مسیر تهران - 
بجنورد در این فرودگاه 
انجام شد که نسبت 
به مدت مشابه پارسال 
۱۶درصد افزایش دارد.
به گزارش قدس آنالین، 
ابراهیم قدمگاهی در 
دیدار با سرپرست 
فرمانداری بجنورد تصریح 
کرد: در سال۹۹، تعداد 
۴۸۶پرواز در مسیر تهران- 
بجنورد صورت گرفته 
است که شاهد رشد 
مناسبی در این زمینه 
بوده ایم و پیش بینی 
می شود تا پایان سال به 
۷۰۰سورتی پرواز در این 
مسیر برسد.
وی در ادامه این جلسه در 
خصوص تأمین تجهیزات 
فرودگاه ازجمله دستگاه 
برف خور و سایر تجهیزات 
و ضرورت تشکیل جلسه 
مشترک برای تأمین 
روشنایی ورودی روستای 
محمدعلی پهلوان و 
تملک بخشی از اراضی 
فرودگاه تأکید کرد.
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افقی  ◾
 ۱. حالت تصویر شی در آینه تخت - 
ــارغ – کیف پشتی – اهل  سرنیزه 2. ف
کاشان 3. صوت تایید – سریع تر - زمان 
۴. بی دینی – همدستی – شیون کردن 
۵. شدیدتر – پــول – عضو تامین غذا 
و آب گیاهان ۶. مــوی مجعد – خلق و 
 خو – حیوان شاخدار جنگلی – چه وقت 
۷. واحــد شمارش احشام- برجسته - 
تاج ۸. فرمانده بدن – کثرت - پدرتازی 
۹. نصفه - سرچشمه - سازپرسروصدا 
۱۰. مایه حیات – پرنمکی – ایستاده - 
ابرزمینی ۱۱. پایان دهنده – انجام یافتن 
- هــدررفــتــن ۱2. قــاضــی شــرع کــه حکم 
شرعی جنایت شهادت امام حسین)ع( 
را صادرکرد - مامور تقسیم آب – سمت 
و جهت ۱3. مالیات – تسمه چرمی 
– سنگ طلق ۱۴. عــرصــه مسابقات 
اتومبیلرانی – ستیزه – تشکیل دهنده 

یک زبان ۱۵. نپذیرفتن – واضع تئوری 
نسبیت

عمودی ◾
 ۱. ایــالــت جــدایــی طــلــب اسپانیایی – 
مناطق غربی اســتــان گیالن را گویند- 
ابــزار دفاع در جنگ های قدیم 2. خاک 
کوزه گری – فانوس دریایی – عالم ناپیدا 
– کلمه تردید 3. هاضمه – نبرد – پرنده 
پرسروصدای سحرخیز ۴. گونه و نوع 
ــاه الهی – راهــرو  – طلب حاجت از درگ
 سقف دار جلوی عمارت - حرف فاصله 
ــغ و حــســرت - یگانه   ۵. روســتــا – دریـ
۶. فقدان – تکرار پایتخت ایتالیا - واحد 
غیررسمی و غیراستاندارد طول ۷. دهان 
پرنده – از دروس دوره ابتدایی – بهشت 
زیــرپــای اوســت ۸. شاخه تــازه رســتــه از 
ــعــال ربــطــی – ســازمــان  درخـــت - از اف
ماهیگیری ۹. اعتبار اسنادی – ارجمند 

– نـــت مــنــفــی ۱۰. رودخـــانـــه – منفذ 
 – خــالیــق ۱۱. گــرامــی – دســتــی - شرح 
۱2. طالیه دار اعداد – شناس – سعی و 
تالش – باقیمانده محصوالت دروشده 
در کــشــتــزار ۱3. کــاربــامــیــد – بــخــت - 
نرمی ۱۴. فشنگ فاقد چاشنی و خرج 
 پرتاب- شغل – راه فرار – پیشوند نداری 
۱۵. صفحه الکترونیکی – سنگ زینتی 

آبی رنگ نیشابوری - زاری

جدول     8287
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 د ا غ م ر ا ت ا ز ه ت ر ک  ن   
 2 غ و ل   ی  و ن  ا ن    م د ی  و م
 3 ل ر   ب ش  ا ش    ب ل   پ ا ز ل
 4   ه ا ل ت ر   ت و ا ن  ا   د و
 5 م   ن  و ر   ن  ا ر و ا   ب ه ا
 6 ج و ا ز   ب و ف   ک  و ک  ا   ن 
 7 س  د ر   ب ی  ش  ت ر   د و د ه  
 8 م و ش  و ا ر ه   و ل ا د م ی  ر
 9   د ی  س  ک    ر ی  ح ا ن    ج م ع
 10 ا   س  ع ت ر   ک  ی  س    ک  ا ه ش 
 11 س  م ت   ر س  ا ل ه   م ا ن    ه
 12 ف ت   ا ی  و ن  ا   ت س  ر ی  ع  

 13 ن  ر م ی    ب ک    ج ا م د   ا ش 
 14 ا ت ا و ا   ا ن  د ر و   ا ب ی 
 15 ج ب ر ا ر ب ر ا ه ی  م ج ب ر ا

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مردان آسمانی

ورزش روستایی

رئیس اتحادیه صنف فرش 
ــاف مــشــهــد گــفــت:  ــبـ ــتـ دسـ
قوانین دست و پاگیر، مالیات، 
کمبود مشوق های دولــتــی و 
کاهش شدید صادرات فرش، 
انگیزه تولیدکنندگان در این 
بخش را کاهش داده و انتقال مرکز ملی فرش 
ایران به وزارت میراث فرهنگی نیز مشکالت این 

بخش را بیشتر خواهد کرد.
به گــزارش قــدس آنــالیــن، به تازگی توافق هایی 
بین دو وزارتخانه »صنعت، معدن و تجارت« و 
»میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی« 
بــرای انتقال مرکز ملی فرش دستباف ایــران به 
وزارت میراث فرهنگی انجام شده و این موضوع 
تولیدکنندگان و تجار این بخش را نگران کرده 
اســت. مجمع اتحادیه ها و انجمن های حوزه 
فرش دستباف سراسر کشور نیز در خصوص 
انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صمت به وزارت 
مــیــراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

بیانیه ای صادر کرد.
هــدف گــذاری صــادرات فرش دستباف در ایران 
۱۵۰میلیون دالر اســت، این در حالی است که 
ساالنه 2میلیون بافنده حدود 3میلیون و ۵۰۰ 
هزار مترمربع فرش دستباف تولید می کنند و 
پیش بینی می شود امسال صادرات فرش به ۶۰ 

میلیون دالر برسد.
هادی مخملی در این باره اظهار کرد: بخش تولید 

فرش دستباف در تأمین مواد اولیه و صادرات به 
خارج از کشور وابسته است و در صورتی که زیر 
پوشش وزارت صمت باشد می تواند نیازهای 
خود در این بخش و شرایط بازرگانی و تجاری 

را حفظ کند.
وی بیان کرد: فرش از یک زنجیره تأمین ارزش 
بــرخــوردار اســت که همه بخش های آن به هم 

وابسته اند و باید سیاست گذاری درستی انجام 
شود تا با تقویت صنعت و تجارت بتوان هنر را 

متجلی کرد.

حال فرش دستباف ایران با تحریم های داخلی  ◾
خوب نیست

رئیس اتحادیه صنف فــرش دستباف مشهد 

گفت: فرش دستباف اشتغال زایی زیادی دارد 
و تخمین زده می شود 2میلیون نفر به صورت 
مستقیم و ۸میلیون نفر به صورت غیرمستقیم 
در صنعت فرش دستباف فعال باشند و همه 
زمینه های تولیدی فرش جنبه صادراتی داشته و 

به آن وابسته است.
مخملی اضافه کرد: در صورتی که مرکز ملی فرش 
ایــران به وزارت میراث فرهنگی انتقال یابد، به 
جنبه هنری آن بیشتر توجه شده و حوزه تجارت 
و صــادرات آن کمرنگ می شود که ایــن انتقال 
مــورد مخالفت همه اتحادیه ها و انجمن های 

حوزه فرش دستباف کشور است.
وی اظهار کرد: دولت ها به فرش بی مهری زیادی 
داشته اند و این کاالی ملی را چندان مورد توجه 
ــد، فــرش ایــرانــی بــه دلیل حمایت  ــداده ان ــرار ن ق
ناکافی دولــت نتوانسته به عنوان یک کاالی 
رقابت پذیر جایگاه خــود را حفظ کند و اکنون 
کشورهایی مثل ترکیه وارد بازار بین المللی این 
محصول شده اند و این امر زنگ خطری برای 

فرش ایران است.
رئیس اتحادیه صنف فــرش دستباف مشهد 
گفت: قوانین دست وپاگیر، مالیات، کمبود 
مــشــوق هــای دولــتــی و کاهش شدید صــادرات 
فــرش، انگیزه تولیدکنندگان در ایــن بخش را 
کاهش داده و انتقال مرکز ملی فرش ایــران به 
وزارت میراث فرهنگی مشکالت این بخش را 

بیشتر خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف مشهد عنوان کرد

آسیب های انتقال مرکز فرش ایران به میراث فرهنگی

خبرخبر
روزروز

وضعیت کنونی دفنگاه زباله بجنورد، سالمت شهروندان را تهدید می کند
مــعــاون عــمــرانــی فــرمــانــدار بــجــنــورد گــفــت: وضعیت 
نامناسب دفنگاه زبــالــه، شهر بجنورد و آبــادی هــای 
اطراف را با معضل بزرگ بهداشتی مواجه کرده و جان 

مردم را در معرض آسیب قرار داده است.
به گزارش خبر گزاری فارس، هادی خودنیا اظهار کرد: 

در بــازدیــد از دفنگاه زباله در بابا موسی و محل دپو 
نخاله های ساختمانی در کنارگذر  شمالی، متأسفانه 
وضعیت نامناسب دفنگاه زباله و عدم رعایت ضوابط، 
شهر بجنورد و آبــادی هــای اطــراف را با معضل بزرگ 
بهداشتی مواجه کــرده و جان انسان ها را در معرض 

آسیب قرار داده است.
وی گفت: دود ناشی از سوختن زباله ها و الستیک های 
فرسوده در کنار هجوم هزاران پرنده و حشرات موذی و 
بعضاً انتقال آن به شهر سالمت شهروندان را تهدید 

می کند .

معاون عمرانی فرماندار بجنوردبا اشــاره به راهکار های 
پیشگیری از تشدید شرایط موجود  افزود: تعیین تکلیف 
هرچه سریع تر کارخانه کمپوست در مکان فعلی و یا تغییر 
مکان آن می تواند در کاهش مخاطرات به خصوص برای 

اقشار آسیب پذیر بسیار مؤثر باشد.

   افزایش 9/5 درصدی حجم تسهیالت مانع زدایی از تولید 
پرداختی در خراسان رضوی 

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
گفت: حجم تسهیالت پرداختی 9ماه سال جاری 

نسبت به سال گذشته به تفکیک بخش های 

اقتصادی در بخش کشاورزی 1/68درصد، صنعت و 
معدن 1/65درصد، مسکن و ساختمان 1/12درصد، 

خدمات و گردشگری 6/46درصد، در بخش 
قرض الحسنه 5/۷9درصد، صادرات 4/1۰5درصد 

و در سایر بخش ها 8/366درصد و مجموع 

تسهیالت پرداختی 9/56درصد رشد داشته است.
حمید صفایی نیکو در گفت وگو با ایسنا درخصوص 

اعطای تسهیالت در 9 ماه امسال به بخش اشتغال 
در خراسان رضوی اظهار کرد: تسهیالت اعطا شده 
در حوزه اشتغال طی سال جاری 9هزارو64 فقره و 

معادل 4هزارو511 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: همچنین تسهیالت اعطا شده مربوط 
به برنامه تولید و اشتغال)تبصره 18( در استان 

9۰۷ فقره و به میزان 15 هزار و 25۷ میلیارد ریال 
بوده است.

شهید عباس خوش سیما 
متولد: قوچان

والدت:۱33۷/۸/2۰
شهادت: ۱3۶۵/۱۰/2۶
محل شهادت: شلمچه 

مزار: گلزار بهشت رضا)ع( 
سرور هادیان  بیستم آبان ۱33۷ در روستای 
آنچی کیکانلو چشم به جهان گشود. در چهار 
سالگی پدرش را از دست داد و دوران ابتدایی 
را در همان روستا به پایان رســانــد. سپس به 
اتفاق خانواده اش به تهران رفت. عالقه زیادی 
به تحصیل داشــت. با وجود مشکالت زیاد از 
نظر مالی و مسکن، به ادامه تحصیل پرداخت. 
مــدتــی بعد بــه مشهد نقل مــکــان کــردنــد و با 
گذراندن سال آخر دبیرستان در مشهد مقدس 

توانست دیپلمش را بگیرد. 
برگزارکننده جلسه های قرآن بود و در دعاهای 
کمیل و ندبه شرکت می کرد. به نماز اول وقت 
بسیار اهمیت مـــی داد. اگــر بــه دیــگــران کمک 
مــی کــرد، مستقیم ایــن کــار را انــجــام نــمــی داد، 
حتی در مــورد مـــادرش اگــر می خواست پولی 
بــه او بــدهــد، یــا لــب طاقچه و یــا در کنار سفره 
ــزار بـــود و از  ــی ــراد مــغــرور ب ــ مــی گــذاشــت. از اف

مستمندان دلجویی می کرد.
در دوران انقالب اعالمیه های امام)ره( را توزیع و 
در راهپیمایی ها شرکت می کرد. در جلسه های 
آقایان شیرازی و قمی حضور می یافت. در زمان 
ورود امام)ره( به ایران، با مشقت زیادی خودش را 

به تهران رساند و به استقبال امام رفت. 
بــا تشکیل بسیج عضو ایــن نهاد شــد و سعی 
می کرد مشکالت دیگران را حل کند و برای جوانان 
کاری انجام دهد. شب ها کشیک می داد. مدتی 
به »سقز« رفت و سپس به صورت افتخاری عضو 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد.
ــرای حفظ انــقــالب بــه مــبــارزه بــا گروهک ها و  ب
منافقین برخاست و برای مبارزه با شورش های 
ضــدانــقــالبــیــون در کــردســتــان حــضــور یــافــت. 
ــار توسط منافقین  مسئول تــدارکــات بــود. دوب
مـــورد ســوءقــصــد قـــرار گــرفــت. بــا شـــروع جنگ 
تحمیلی به خاطر دفاع از قرآن، دین، مملکت 
و ناموس به جبهه های حق علیه باطل شتافت. 
در سقز مسئول تدارکات و در مشهد فرماندهی 
مهندسیـ  رزمـــی ســپــاه خــراســان را برعهده 
داشــت. در بــردن مهمات و اسلحه به مناطق 

جنگی بسیار فعال بود.
سال ۱3۶۱ و در 2۰سالگی با خانم ملکه خیری 
ازدواج کرد که ثمره ازدواج آن ها حامد و هانیه 

است. 
عباس خوش سیما در ۱3۶۵/۱۰/2۶ در عملیات 
کربالی۵ در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش 

به سر به فیض شهادت رسید.

تجهیز ۲۲ خانه ورزش روستایی 
خراسان شمالی

معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
ــاه امــســال  خـــراســـان شــمــالــی گــفــت: در ۹ مـ
22خانه ورزش روستایی با اعتبار 3میلیارد و 
3۰۰ میلیون ریــال تجهیز شد که بیشتر این 

روستا ها در مناطق کم برخوردار هستند.
محمد بــروحــی گــفــت: ایــن خــانــه هــای ورزش 
ــجــی هــا و  ــازســن ــی ــه بـــه ن ــوجـ ــی بـــا تـ ــایـ ــتـ روسـ
بــراســاس درخــواســت روســتــایــیــان در تمامی 
شهرستان های استان مجهز شدند. تجهیز هر 
یک از این خانه های ورزش روستایی در ابتدای 
سال۹۴، 3۰میلیون ریال هزینه داشته است، 
اما در سال های اخیر هر یک از این خانه های 

ورزش با ۱۵۰میلیون ریال تجهیز شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از ابتدای 
تجهیز خانه ورزش روستایی )سال۹۴(، تاکنون 
۱۷2خــانــه ورزش روستایی در استان تجهیز 
شده است. هر ساله بیش از 2۰خانه ورزش در 

خراسان شمالی تجهیز شده است.

هدف گذاری صادرات فرش دستباف در ایران 15۰میلیون دالر است، این در 
حالی است که ساالنه 2میلیون بافنده حدود 3میلیون و 5۰۰ هزار مترمربع 
فرش دستباف تولید می کنند و پیش بینی می شود امسال صادرات فرش به 

6۰ میلیون دالر برسد.
گزیدهگزیده

ــراث فــرهــنــگــی،  ــیـ رئـــیـــس اداره مـ
گردشگری و صنایع دستی کاشمر 
گــفــت: مــرمــت ابنیه تــاریــخــی این 
شهرستان نیازمند تأمین ۱۰۰میلیارد 
ریال اعتبار است. رضا یوسفی اظهار کرد: بیش از 
۹۰درصد بناهای تاریخی این شهرستان موقوفه 
است که برخی نیاز به مرمت دارند ازجمله مرمت 
اثر شاخصی چون »مدرسه سلطان العلما« که 
به تنهایی ۴۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. عالوه 
بر آن، برای خرید حریم آثار و آزادســازی بناهای 
تاریخی بیش از 2۰۰میلیارد ریــال اعتبار مورد 

احتیاج است.
یوسفی بر ضرورت مرمت اضطراری و بام سازی 
خانه تاریخی دانش و مدرسه سلطان العلمای 
کاشمر تأکید کــرد و گفت: زیرساخت اصلی 
گردشگری این شهرستان بر محور زیــارت قرار 

دارد و باید از این ظرفیت نهایت بهره برداری 
صورت گیرد.

وی اظــهــار کـــرد: مــوزه هــا جـــزو زیــرســاخــت هــای 
گردشگری هستند اما باید اذعان کرد کاشمر در 

این زمینه توفیقات کمتری بدست آورده است.
وی از نبود هتل در شهرستان به عنوان یکی از 
ضعف های زیرساختی حوزه گردشگری یاد کرد و 
گفت: باوجود ظرفیت ها و قابلیت های خوب خطه 
ترشیز برای جذب گردشگر و زائر، این ظرفیت ها 

چندان معرفی نشده  است.
ــوزه گــردشــگــری و  یوسفی دیــگــر چــالــش هــای حـ
صنایع دستی این منطقه را نبود زیرساخت های 
مورد نیاز و افراد متخصص و آموزش دیده در این 
حــوزه برشمرد. 2۶ اثــر تاریخی و سه اثــر معنوی 
شهرستان کاشمر تاکنون در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است. 

ابوالحسن صاحبی رئیس 
بهزیستی شهرستان صالح آباد 
از اهدای 2۷دستگاه بخاری گازی 
و ۱۵ ویــلــچــر درمــجــمــوع مــعــادل 
ــال به مددجویان زیرپوشش  ۵۰۰میلیون ری
بهزیستی ایـــن شهرستان مــحــروم و مــرزی 

خبر داد. 
زری صادقی افــزود: باتوجه به اینکه در مدت 
اخــیــر بــه دلــیــل شــیــوع کــرونــا و تـــورم، شرایط 
اقتصادی بــرای بسیاری از خانواده ها سخت 
ــار ضــعــیــف فـــشـــار مــضــاعــفــی  ــشـ ــده و اقـ شــ
ــهــاد با  ــن ن ــد، ازایــــــن رو ایـ ــده انـ را متحمل شـ
پیگیری های فـــراوان سعی کــرده با اقــدام هــای 
ــان زیــرپــوشــش  ــود، از مــددجــوی حــمــایــتــی خــ

حمایت کند.
وی تصریح کــرد: 2۷دستگاه بخاری به همت 

خیران و با مشارکت خانواده ها و ۱۵دستگاه 
ویلچر اهدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
ــام)ره( و بنیاد ۱۵ خــرداد به مناسبت یادبود  ام
ــاج قــاســم ســلــیــمــانــی بــیــن خـــانـــواده هـــای  حــ
زیرپوشش با حضور فرماندار و امامان جمعه 
و جمعی از مسئوالن، نیکوکاران  وخانواده های 

معلوالن این شهرستان توزیع شد.
رئیس بهزیستی شهرستان صــالــح آبــاد در 
حاشیه این مراسم توجه ویژه به مناسب سازی 
ــردد معلوالن در معابر عابران  محیط های ت
پیاده را امر مهم و حیاتی در حمایت از این 
قــشــر دانــســت و افــــزود: بــایــد مــعــابــر امــاکــن 
و فضاها در شهرستان، اداره هــــا، نهادها، 
ــا و فــضــاهــای عــمــومــی و  ــارک هـ بــانــک هــا، پـ
ــراد دارای معلولیت  دولتی بــرای استفاده اف

مناسب سازی و ایمن شود.

اهدای ۲۷ بخاری گازی و ۱۵ویلچر به مددجویان مرمت بناهای تاریخی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال 
صالح آباد کاشمر
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