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خبر
روز

تخصیص
۳۵۰میلیارد
تومان از
مصوباتسفر
رئیسجمهوربه
خراسان جنوبی

جواد قناعت ،استاندار
خراسان جنوبی گفت:
از محل مصوبات
سفر رئیسجمهوری،
تاکنون۳۵۰میلیارد
تومان به استان
تخصیصیافتهکهاین
اعتبار در بین برخی
دستگاهها ازجمله
راه و شهرسازی،
راهداری و حملونقل
جادهای و دانشگاه
علوم پزشکی توزیع
شده است.

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 سابقهداری است که تاکنون ادامه یافته

کا رآفرینی

است ،زیرا ابزار هدایت خداوند در جامعه روحانیت است
و نباید از آن فاصله گرفت.
آیتهللا سیداحمد علم الهدی با اشاره به اینکه پیش از
انقالب اسالمی ،جریان اسالم منهای روحانیت بسیار
تبلیغ میشد ،ادامه داد :حضرت امام(ره) در مراسم چهلم
حاج آقا مصطفی ،به این موضوع واکنش نشان داده و

اف ـض ـل ـیــان م ـنــد مــیاف ــزای ــد:
چ ــون ای ــن ات ـفــاق ه ـمــزمــان با
شیوع کرونا بود ،ازاینرو هدف
نخست را آم ــوزش بــانــوان به
صورت مجازی قرار دادیم.
وی تصریح مـیکـنــد :در یک
ســال گذشته حــدود  20کــارگــاه توسط بــانــوان در
منازلشان راهاندازی شده است حتی کورههایی را
خریداری کردهاند .تعدادی رنگکاری و میناکاری
انجام میدهند و از کورههای دیگران برای پخت
محصوالتشان بهره میبرند.
این معین اقتصادی توضیح میدهد :تولیدات
سفالی مند به دو دسته کلی تقسیم میشود
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 میشود که به لحاظ فرمی
و نقوش ترسیمی روی آنها ،کامال ًبا محصوالت
گذشته متفاوت است.

اعالم کردند اسالم منهای روحانیت ،همانند طب منهای
طبیب اســت و همانگونه که درمــان بیمار باید توسط
دکتر انجام شود ،اسالم منهای روحانیت هم امکانپذیر
نیست.
وی تأکید کرد :سعی کنید با همه روحیه ایثار و فداکاری
که نسبت به اسالم و ایران دارید از روحانیت جدا نشوید

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

دغدغههایسفالین
یک دکتر شیمی

دراستان

متأسفانه امکان صادرات وجود ندارد ،چون هزینه
حملونقل بسیار زیــاد اســت .از طرفی در بحث
بستهبندی نیز هزینهها بسیار باال رفته است و
باید بستهبندی برای سفال درحد بستهبندیهای
چینیوسرامیکباشدکهمقرونبهصرفهینست.
در بستهبندی ضعیف هستیم که این ضعف در
کل سفال کشور مشهود است بر همین اساس
بــه دنـبــال تأسیس شرکت تعاونی بستهبندی
در شهرستان هستم کــه متناسب بــا نــوع کار
بستهبند یهای مناسبی ایـجــاد کنم و بــانــوان
آم ــوزشه ــای الزم را درایـ ــن خـصــوص ببینند و
فقط کار بستهبندی برای محصوالت مختلف را
انجام دهند .از طرفی دربحث ص ــادرات نیاز به
تصمیمگیریهایی در سطح کــان دار یــم که در
کشور باید انجام شود و صنعت سفال را در بحث
صادرات حمایت کند.

◾

◾ورود سفال و سرامیک چینی

◾

◾رفع نواقص سنتی سفال
افضلیان مند خاطرنشان کرد :خاک منطقه مند
به دلیل داشتن آهن رنگ متفاوتی از سفال سایر
مناطق ایــران دارد ازایــنرو نسل جدید بــرای رفع
نواقص سفال سنتی ،روی جنس خاک کار کردند
تا آن را بهبود بخشند و با افزودنیهایی به خاک،
آهن آن را کاهش داده و رنگ خاک را روشنتر و
مشکالت حوزه رنگ و لعاب را نیز برطرف کردهاند
چراکهترسیمنقوشبرسطوحسفالبارنگروشن
جلوه بیشتری دارد.
وی تأکید مـیکـنــد :تبدیل ک ــورهه ــای گ ــازی به
الکتریکی از دیگر مــوارد اســت تا پختها بهتر
و یکسانتر شــود .البته همه ایــن کارها با حفظ

اصالت و سنتهایی است که در کار سفال مند
وجود دارد.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه
در حاشیه این موضوع گروههایی نیز درخصوص
ارت ـقــای ایــن محصوالت تــاش کــردنــد ،اظهار
میکند :یکی از آنه ــا ،مــراکــز رشــد و فـنــاوری
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 میکند .همچنین سفال سفید
گناباد که در حــال فراموشی بــود در ا یــن مرکز

دوباره احیا شده است.

◾

◾چوب مشکالت الی چرخ تولید
وی درباره مشکالت بانوان سفالگر شهرستان نیز
بیان میکند :مشکل بزرگ تعداد قابل توجهی از
بانوان هنرمند و عالقهمند به سفالگری نداشتن
چرخ سفالگری است و برای شروع سفال خام را از
همدان میخرند و خودشان رنگآمیزی میکنند
و بــرای آنهــا هزینه تمام شــده مثل حملونقل
باالست.
وی دربــاره صــادرات سفال مند تصریح میکند:

تا تلفیق جریان بسیج و روحانیت در مساجد به بهترین
شکل ایجاد شود .آیتهللا علمالهدی افــزود :جوانان و
نوجوانان از سرمایههای نظام اسالمی هستند و ما باید
نسبت به آنها احساس مسئولیت داشته باشیم ،زیرا از
زمان آغاز اسالم تاکنون ،هر حرکتی انجام شده ،با اعتماد
و تکیه بر نیروی نسل جوان بوده است.

روستای مند دارم دوسالی است به صورت جدی در حوزه
کارآفرینی و اشتغال زنان بهخصوص در مشاغل خرد و
خانگی با بیش از  ۱۰۰بانو از سایر روستاهای گناباد که
هرکدام شغلی انجام میدهند ،در حوزههای مختلف
ارتباط و همکاری دارم.

است.
دکتر بهنازافضلیان مند ،متولد ۱۳۶۶گناباد در گفتوگو
با قدس میگوید :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

سرور هادیان دارای دکترای تخصصی شیمی و
مدیرعامل شرکتی است که در حوزه نانو کار میکند ،اما
همه تأکید و دغدغهاش روی سفال «مند» است .او یکی
از معینهای اقتصادی و فرهنگی و همچنین از فعاالن
فرهنگی ،اجتماعی زنان شهرستان گناباد و سرگروه سفال

سفالگری
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ایــن بــانــوی پــرتــاش بــا اش ــاره بــه واردات بیرویه
محصوالت سفال و سرامیک چینی بیان میکند:
ورودسفالوسرامیکچینیضربهبزرگیبهسفال
و سرامیک ایران وارد میکند
چراکه با توجه به شرایط اقتصادی خانوادهها
استقبال خــر یــداران از محصوالت ارزان چینی
بیشتر ا ســت در حالیکه محصوالت تولیدی
داخلی به لحاظ ارزش هنری و کیفیت بسیار بهتر
از محصوالت واردات ــی چینی هستند امــا چون
فروش کمتری دارند ،فروشندگان این محصوالت
گاهی مجبورند برای تأمین هزینههای خود هم که
شده محصوالت چینی را هم در فروشگاههای خود
عرضه کنند در حالیکه باید در منطقهای مانند
مندگنابادکهمهدسفالاستچیزیجزتولیدات
سفالین همین منطقه وجود نداشته باشد.

خبر

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 علتهای آن
است.
احمد صفرزاده به ایرنا اظهار کرد :امسال جمعیت
آهوان دو برابر شده که در دهههای اخیر بیسابقه
است اما کاهش تولید علوفه در مراتع سبب شده
تا آهوان برای یافتن غذا به باغها و یا مزارع کشانده
شــو نــد .مدیر حفاظت محیط زیست جاجرم
گفت :جمعیت آه ــوان به عنوان طعمه اصلی
یوزپلنگهای 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
 ۱۵هزار رأس دام در میاندشت پروانه داشتند که
در سالهای اخیر حدود یک سوم از این پروانهها
خریداری شده است و اکنون پروانه  ۱۰هزار رأس
دام که حقوق عرفی چرا دارند باید خریداری شود.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم
خاطرنشان کرد :با خروج بخشی از گلهها و خرید
عرفی دامداران ،فشار بر مراتع کمتر شده و شرایط
برای آهوان بهتر شده است.
منطقه حفاظت شــده میاندشت جــاجــرم با
گستره  ۸۵هزار هکتار از امنترین زیستگاههای
یوز ایرانی است که در سال  ۱۳۵۲زیر حفاظت
قرار گرفته است.

ستاره شرق
قالیشوئی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

ایزوگام و عایقکاری

باربری نمونه امام رضا

ایزوگام شرق

/1404555ط

/1406560ج
/1408175ج

/1404447ط

پیمانکاری ساختمان

خودرو فرسوده

/1406949ط

/1406955ط

09199197160

ایزوگام شرق

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان

/9907572ج

/1408135ط
/14007721ط

/1403778ج

/1401649ج

/1405859ط

/1400461ج

/1400113ط

/1404309ط

/1408190ج

خریدار عادالنه

/9911523ج

/1402997ج

/9911767ج

خریدار لوازم منزل

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

/1404160ج

/1404696ط

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

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

گ��لبهار

کلیه لوازم منزل و اداری

علی 36570836
09105799941

قالی شوئی نیما

مشاورین امالک

/1404411ط

روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

09153587292-38324530

خری��دار
زمین

جل���دک
 09151016288تبریزی

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502
 %100اسالمی
سرویس رایگان
بدون چین و چروک

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

/1401357ج

09155216864

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

گازرسانی

نرده لوله ای

قالی شویی

رضوی

خراسان

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

/1407163ط

نقاشی ساختمانی

داربست پردیس

35090900-09155181715

/1406764ط

09153185163

38824494

پایدار

/1404310ط

داربست سازه

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

/1407070ط

09157033742

آسانسور

ایام تعطیل 09155156953

گازرسانی
آتشفشانگاز

38545519
38931274
09353295701
09152142036

ایران

عدالتیان

1401721ج

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

مدیریت :سید علی

/1404252پ

داربست

 09151116733اکرمی

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

لوله کشی گاز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

/1400948ط

گروه هنری عالئی

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei

ش����اندیز

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

داربست رحمتی

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

09153138018-09388047702

09151115493
38696868

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

گازرسانی

واحد نمونه سال88و89

/1403596ج

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

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

عظیمی 09158023961

کرکره ای،راهبند

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

3 6 07 2 760

سنگ سابی الماس شرق
سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی
سند پالست،رولپالک،موزائیک

شیشه ای،جکی،ریلی

اجرای انواع رنگهای صنعتی

09155038564

سنگسابی ،سنگبری
و نماشویی

درب اتومات

خوشرنگ

نقاشی نظری

درهای اتوماتیک

32721789-09153132504
09366484449

مجری کلیه سیستم های

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

09150481053
09356369440

ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه

میالد ُدر

نقاشی و کاغذ دیواری

0915 0 400 536

هیچ شعبه دیگری ندارد

رجه ی

ک ات
حادیه

/1400971ط

پرهیزگار09153026722
09356353513

لکه گیری ،واکس قیر با ضمانت

رف

وگری

عضو د
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر

/1408642ط

09199197160

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

ایام تعطیل09155086122

قالی شوئی

/1405266ج

بازدید رایگان،باالترین قیمت

/1405041ط

09038017038

/9906354ط

پیمانکاری ساختمان

خرید خودروهای فرسوده

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

عدالتیان

ایزوگام شرق

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

09157064622
قالیشویی

/1406765ط

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

09155039634

ایزوگام شرق

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302

ویژه شاغلین درمشهد

/1400970ط

خودروهای فرسوده

تخریب ساختمان

/1406238ج

فرهنگیان

رنگ از شما اجراازما

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

خوابگاه

1403707ج

09152494232-32136393
09013563828-32136394

رهن و اجاره
آپارتمان

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

