
نیمه دوم مهر ماه و ابتدای آبان، آغاز فصل برداشت 
رضوی  خراسان  شهرستان های  بیشتر  در  زعفران 
اســـت؛ محصولی کــه بــه عــنــوان طــای ســـرخ، این 
استان را در کشور و جهان شهره کرده است. اما هر 
سال فصل برداشت این محصول راهبردی که از راه 
می رسد، جوالن سودجویان در بازار این محصول کام 
کشاورزان را تلخ می کند؛ به گونه ای که کشاورزان در 
سه ضلع دالالن، تاجران و دولت گرفتار می مانند.
این محصول در حالی  پای هر ساله دالالن در  رد 
است که به گفته بسیاری از کشاورزان نرخ زعفران 
در خراسان رضوی توسط دالالن و البته در مشهد 
از سوی عده اندکی از سودجویان تعیین می شود؛ به 

گونه ای که قیمت خرید گل زعفران 
در شهرهای استان متفاوت است 
و بــرای گل هر شهرستان قیمت 

متفاوتی از سوی دالالن ...

شیب مشارکت واکسیناسیون کرونا  در خراسان رضوی در حال کاهش است

زنگ خطر موج ششم به صدا درآمد
 قیمت مصوب زعفران 

کشاورز را ترغیب به فروش نمی کند 

 بازار طالی سرخ 
در دست دالالن
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برگزاری رویداد کارآفرینی بانوان
 در حاشیه شهر مشهد 

 آموزش مجازی با چاشنی 
نیش مار و دندان گرگ !

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد
 ضرورت رصد 

و مراقبت مستمر از بازار 

سرپرست شبکه بهداشت عنوان کرد

کمبود پزشک در رازوجرگالن

722323 617
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در استان2

ــان شــمــالــی در  ــراسـ ــیــس پــلــیــس فــتــا خـ رئ
ــوص هــــک شـــبـــکـــه هـــای اجــتــمــاعــی  ــصـ خـ
اصلی ترین  گفت:  اینستاگرام  به خصوص 
ــک شـــــدن صـــفـــحـــات کـــاربـــری  عـــامـــل هــ
امنیتی  نــکــات  بــه  بی توجهی  اینستاگرام 

قــدس، سرهنگ یوسف  گــزارش  به  اســت. 
شاکری در تشریح این خبر گفت: به  تازگی 
شاهد رشد چشمگیر هک شدن شبکه های 
و  افــراد  اینستاگرام  به خصوص  اجتماعی 

کاربران این فضا در استان هستیم.

وی ادامه داد: در بررسی این گونه پرونده ها که 
معموالً به کاهبرداری اینترنتی ختم می شود، 
مشخص شد قربانیان رمز عبور قابل حدس 
زدن مانند کد ملی، شماره شناسنامه و شماره 
اجتماعی  شبکه های  رمــز  به عنوان  را  همراه 

خود انتخاب کرده اند و ایمیل پشتیبان هم 
در نظر نگرفته اند که این موضوع به مهم ترین 
عامل هک حساب کاربران تبدیل  شده است.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی افزود: در این 

روش مجرمان به شیوه های مختلف...

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی هشدار داد

رعایت نکردن نکات امنیتی عامل هک صفحات مجازی
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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از کلیه اعضاء تعاونی دعوت می ش��ود در جلس��ات مجامع فوق العاده و عادی تعاونی که رأس س��اعت 9 صبح مورخه های 
1400/08/18 و 1400/09/02 در محل نمازخانه اداره کل واقع در میدان فردوسی برگزار می شود حضور بهم رسانند در 
صورت عدم امکان حضور عضو می تواند وکالت خود را به فرد دیگری واگذار نماید در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر 3 رأی و غیرعضو یک رأی خواهد بود وکیل و موکل می بایست در ساعات اداری تا یک روز قبل از برگزاری 

مجمع به دفتر فروشگاه تعاونی مراجعه نمایند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- اصالح ماده بیست اساسنامه در خصوص دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 98 و 99
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرس می باشند می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی 

تا حداکثر روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در ساعات اداری به دفتر فروشگاه تعاونی مراجعه نمایند.
مدیرعامل- غالمی

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
تعاونی مصرف کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

تاریخ انتشار 1400/8/5
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 بنا به دعوت هیئت مدیره  جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه راس ساعت 9 روز شنبه مورخ 1400/09/06 درمحل دفتر شرکت 
واق��ع در خیابان آخوند خراس��انی بی��ن 7 و 9 پالک 905 برگزارمی گردد. ل��ذا ازعموم اعضاء دعوت به عمل 
می آید راس س��اعت مقرر با همراه داش��تن کارت ملی حضور بهم رسانند ویا وکیل خود راتا حداکثر 7روز 
کاری ازتاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��رکت واقع در خیابان آخوند خراس��انی بین 7 و 9 پالک 905 
ازساعت9الی12به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو(وموکل )عضو(وتایید وکالت نامه و دریافت برگه 
ورود به جلسه مجمع عمومی معرفی  نمایند دراین صورت هرعضو میتواند حداکثرسه رای باوکالت وغیر عضو 
فقط یک رای باوکالت  داشته باشد. ضمنا" داوطلبین کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی نیز حداکثر 7روزکاری 
ازتاری��خ انتش��ار این آگهی مهل��ت دارند بامراجعه به دفتر ش��رکت وارائه م��دارك الزم ثبت نام نمایند.

دستور  جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال1398و1399
3-طرح وتصویب بودجه سال1400 
4-طرح وتصویب تغییرات سرمایه

5-اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد عقود اسالمی با بانکها واشخاص حقیقی وحقوقی
6- انتخاب روزنامه محلی جهت چاپ اعالمیه و اطالعیه ها

7- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل
8- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای سال مالی1400

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه

            آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت اول  
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه

ح
/ 1
40
69
92

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول (شرکت تعاونی فروشندگان کتاب و نوشت 
افزار صحاف مشهد به شماره ثبت 2633 

راس س��اعت 18:00 روز پنج ش��نبه مورخ 27 / 08 / 1400 در محل هتل دیپلمات واقع در مش��هد ، 
میدان راه آهن ، بولوار ش��هید کامیاب ، ش��هید کامیاب 32 با دس��تور جلس��ه ذیل تشکیل می شود 
:از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می شود با دردست داشتن کارت  شناسایی معتبرجهت اتخاذ 

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

1 - استماع گزارش هیا ت مدیره و بازرسان .   2 - تصویب صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399 .
3 - تصویب بودجه سال مالی 1400 .                   4 – انتخابات هیات مدیره جدید .

5 - انتخابات بازرسان جدید .
ی��اد آوری :1 - از اعض��ای محترمی که قصد کاندید ش��دن در س��مت های هیات مدیره و یا بازرس��ی 
ش��رکت را دارند دعوت می ش��ود تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع عمومی جهت تکمیل فرم 
مربوطه به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه فرمایند .2 - اعضاء محترمی که حضور آنها در جلس��ه مجمع 
عمومی مقدور نمی باش��د ، می توانند حق رای و حضور خود در مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی ب��ه فرد دیگری واگذار نمایند ، در این صورت هر عضو ع��الوه بر رای خود حداکثر تا3 رای  با 
وکالت و غیر عضو فقط یک رای وکالتی می تواند داش��ته باش��د . هریک از اعضا می تواند جهت اخذ 
ورقه ورود به جلس��ه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود باداش��تن مدارک شناسایی معتبر 

در تاریخ 26 / 08 / 1400 از ساعت 09:00 الی 13:00 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
 هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
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 بدین وس��یله از س��هامداران و نماین��دگان محترم 
سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عموم��ی عادی س��الیانه ک��ه راس س��اعت9:00 مورخ 
1400/08/16 در مشهد – بلوار وکیل آباد-وکیل آباد 
77 )فارغ التحصیالن 10( برگزار می شود حضور بهم 

رسانید .
دستور کار مجمع عمومی عادی :

1 – اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره و گزارش بازرس 
قانونی مربوط به عملکرد سال 1399

2 – تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/29
3 – انتخاب بازرس قانونی شرکت

4 – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
5 – سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی 

سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه، مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان 

به شماره ثبت 7092  
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از اعضا محترم دعوت می شود در جلسه مجمع فوق الذکر که در روز جمعه مورخه  1400/8/21  راس ساعت 10 صبح  در 
مکان اول جاده میامی روبروی خادم آباد پشت معاینه فنی شهرک صنفی درودگران برگزار میگردد حضور بهم رسانید 
اعضا محترمی که امکان حضور ندارند می توانند بموجب وکالتنامه حق حضور و رای خود را به دیگری واگذار نماید که در 
این صورت وکیل و موکل یک روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نماید . 

هر عضو تعاونی سه وکالت و غیر عضو فقط یک وکالت می تواندداشته باشد .
دستور جلسه : 

1- گزارش هیات مدیره                     2- گزارش بازرسی                        3- طرح صورتهای مالی سال 1399 .
4- ارائه طرح پیشنهاد هیات مدیره پیرو تکلیف مجمع گذشته در خصوص ارائه آیین نامه واگذاری قطعات زمین رضویه به 

صورت الف : تحویل زمین به انضمام تعهد ساخت . ب : اجرا ساخت شهرک توسط تعاونی به انضمام تعهد پرداخت هزینه ها .
5- طرح دریافت وام و تسهیالت اعتباری از بانکها و موسسات مالی یا اشخاص حقیقی وحقوقی و اعضا تعاونی 

6-طرح و تصویب آیین معامالت .
7-اخراج اعضایی که با تعاونی همکاری نمی کنند . ) طبق لیست ( 

8-کسرسهم ازاعضایی که در پرداخت هزینه هایاعالمی پروژه طبق زمانبندی تهیه شده باهیات مدیره همکاری نمی کنند .
9-پرداخت هزینه های جاری شرکت بصورت ماهیانه یا سالیانه طبق جدول و آمار ارائه شده توسط هیات مدیره .

10- تصمیم گیری برای باقیمانده احتمالی از سهم زمین جاده میامی .
                                                                                                                  هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی مصنوعات چوبی آشیان سازان زرین هنر توس شماره ثبت 34272 شناسه ملی 10380494764
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شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نسبت 
ب��ه واگذاری به صورت اجاره اماکن مش��روحه ذیل از طری��ق برگزاری مزایده عمومی با 
قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از 

کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/07/27 لغایت 1400/08/15         

 مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ 1400/08/15 
زمان بازگشایی پاکات 1400/08/16 در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده 
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . 

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 قیمت ماهیانه پایه اجارهنام محلردیف
)ریال(

 ضمانت شرکت در مزایده
)ریال(

15/000/00020/000/000حمام بهداشتی واقع در پارکینگ شهید فخری زاده با 8 چشمه موجود1

2904/500/0006/000/000 متر مربع زمین واقع در ترمینال مسافربری جهت احداث کارواش2

4/000/0006/000/000مدیریت و بهره برداری از تاکسی بیسیم3

مهرداد کریم زاده  - شهردار تایباد

   آگهی مزایده 
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   ضرورت 
رصد و مراقبت 
مستمر از بازار  
یعقوبعلی نظری 
استاندار خراسان 
رضوی با بیان اینکه 
در حوزه تنظیم 
بازار نباید منفعالنه 
عمل شود، گفت: 
بازار باید به صورت 
مستمر رصد و 
مراقبت شود. صمت 
و جهاد کشاورزی به 
عنوان دستگاه های 
متولی باید با رصد 
و مراقبت از التهاب 
بازار جلوگیری 
کنند.

مهدی توحیدی نیمه دوم 
مهر مــاه و ابــتــدای آبـــان، آغــاز 
ــران در  ــفـ ــرداشـــت زعـ فــصــل بـ
بیشتر شهرستان های خراسان 
رضوی است؛ محصولی که به 
عنوان طالی سرخ، این استان را 

در کشور و در جهان شهره کرده است.
اما هر سال فصل برداشت این محصول راهبردی 
که از راه می رسد، جوالن سودجویان در بازار این 
محصول کام کشاورزان را تلخ می کند؛ به گونه ای 
که کشاورزان در سه ضلع دالالن، تاجران و دولت 

گرفتار می مانند.
رد پای هر ساله دالالن در این محصول در حالی 
اســت کــه بــه گفته بــســیــاری از کـــشـــاورزان نرخ 
زعفران در خراسان رضوی توسط دالالن و البته در 
مشهد از سوی عده اندکی از سودجویان تعیین 
می شود؛ به گونه ای که قیمت خرید گل زعفران 
در شهرهای استان متفاوت است و برای گل هر 
شهرستان قیمت متفاوتی از سوی دالالن تعیین 
می شود و کشاورزان هم به دلیل خرابی و پژمرده 
شــدن گل مجبور هستند با هر قیمتی که این 

افراد تعیین می کنند گل خود را بفروشند.
در این بین آغاز اجرای طرح خرید حمایتی زعفران 
در 19مهر ســال جــاری توسط معاون وزیــر جهاد 
کــشــاورزی و سرپرست ســازمــان تعاون روستایی 
کشور در تربت حیدریه، کشاورزان را نسبت به کوتاه 
شدن دست دالالن کمی امیدوار کرد، اما کشاورزان 
معتقدند اگر چه نرخ مصوب و تضمینی می تواند 
کمک مؤثری برای تثبیت قیمت این محصول در 
بازار باشد، اما مهم ترین نیاز حال حاضر کشاورزان 
و زعفران کاران نظارت و ساماندهی بازار گل زعفران 
است؛ موضوعی که می تواند دست دالالن را از این 

محصول مهم و راهبردی کوتاه کند.

داستانتکراریداللبازی ◾
یکی از کشاورزان اظهار کرد: قیمت گل زعفران 
ــروع بـــرداشـــت مناسب  ــاری بــا شــ ــال جــ در سـ
بــوده و در حال حاضر کیلویی 250 تا 300 هزار 
تومان است که اگر قیمت همچنان ثابت بماند 
کشاورزان نیاز به کمک نخواهند داشــت اما با 

ورود دالالن و کاهش قیمت گل زعفران مشکالت 
آن ها افزایش یافته و نیاز به حمایت دارند.

رضــا پورتقی در رابــطــه بــا طــرح خرید حمایتی 
زعفران با گالیه از اینکه تأخیر و طوالنی شدن 
ــرداخــت محصول هــر ســال مــا را دچــار  زمـــان پ
مشکالت فراوانی می کند، اضافه کرد: با وجود 

وعده های مسئوالن مشکل زعفران کاران هنوز 
پابرجاست و وعده های مسئوالن دولتی و بخش 

خصوصی به سرانجام نرسیده است.
ــزود: دالالن همیشه هــنــگــام بــرداشــت  ــ وی افـ
محصول بــه ســـراغ مــا می آیند و بــا ترفندهای 
مختلف تــالش می کنند دســتــرنــج مــا را ارزان 
خــریــداری کنند حتی هنگام کاشت محصول 
نیز َسلَف خران به سراغ ما می آیند و محصول 
را به قیمت بسیار نازل  پیش خرید می کنند که 
امیدواریم با اجرای طرح خرید حمایتی واقعی 

دست دالالن کوتاه شود.

قیمتمصوبنامتعارف ◾
مدیر تعاون روستایی خــراســان رضــوی در این 
خــصــوص از خــریــد حــمــایــتــی زعـــفـــران توسط 
صــنــدوق حمایت از توسعه بخش کــشــاورزی 
با همکاری سازمان تعاون روستایی خبر داد و 
گفت: بــر اســاس خواسته صــنــدوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی، مراکز خرید حمایتی 
زعــفــران در تــربــت حــیــدریــه، زاوه، تــربــت جــام، 
رشتخوار، باخرز و مشهد راه اندازی شده و آماده 

تحویل گرفتن زعفران کشاورزان است.
ایرج ناصری مقدم در گفت وگو با خبرنگار ما در 
خصوص وضعیت خرید حمایتی زعفران در سال 
جــاری اظــهــار کــرد: در ســال جــاری مجری طرح 
خرید زعفران صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی است که امسال در راستای کمک به 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای 
خرید و انبار زعفران دستورات الزم به سازمان 

تعاون روستایی ابالغ شده است.
وی با اشاره به اینکه مراکز خرید، زعفران کشاورزان 
را با نرخ تضمینی تحویل می گیرند، عنوان کرد: 
خرید طبق توافق با دولت و صندوق حمایت است 

اما ما در سازمان تعاون روستایی بــرای کمک به 
تسریع در امر خرید و کمک به صندوق حمایت 
6مرکز را مباشر قرار دادیم و در همین راستا مراکزی 
در هشت شهرستان دیگر در روزهای آینده برای 

خرید تضمینی آغاز به کار می کنند.
وی افزود: در همین راستا جلساتی تشکیل شد 
که در آن سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر 
با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

قرارداد و تفاهم نامه ای منعقد کرد.
مــدیــر تــعــاون روســتــایــی خــراســان رضـــوی ادامــه 
داد: پس از نهایی شدن در روزهای آینده توسط 
صندوق حمایت از توسعه بخش کــشــاورزی و 
ابــالغ بــه ســازمــان تــعــاون روســتــایــی ایــن هشت 
شهرستان، مراکز خرید بازگشایی خواهند شد.

ناصری مقدم تصریح کــرد: در حــال حاضر هر 
کیلو زعــفــران در چــهــار دســتــه نگین بــه قیمت 
ــومــان، شبه  نگین 16  ــزار ت 20مــیــلــیــون و 500 هـ
میلیون، پوشال مرغوب 15 میلیون و 500 هزار 
تومان و پوشال معمولی به قیمت 13 میلیون و 

500 هزار تومان خریداری می شود.

خریدفقط3کیلوزعفراندرمدتیکهفته! ◾
وی با بیان اینکه مراکز خرید 6 شهرستان از 27مهر 
بازگشایی شده و زعفران کشاورزانی که محصول 
خــود را بــرای فــروش بیاورند بــر اســاس چارچوب 
و آیین نامه تعیین شــده تحویل گرفته می شود 
خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر استقبال از این 
مراکز بسیار اندک است به طوری که تاکنون تنها 
3کیلوگرم زعفران تحویل این مراکز شده است؛ 
چرا که قیمت زعفران نگینی که در مشهد باالی 
25میلیون و در شهرستان ها بــاالی 23میلیون 
است را کشاورز با نرخ مصوب 20میلیون و 500 هزار 

تضمینی به این مراکز نمی فروشد.

قیمت مصوب زعفران، کشاورز را ترغیب به فروش نمی کند 

بازار طالی سرخ در دست دالالن

خبرخبر
ويژهويژه

زنگ خطر موج ششم به صدا درآمد
دبیر کارگروه اطالع رسانی کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: رونــد کاهش بستری شدگان کرونایی در 
مناطق زیر پوشش این دانشگاه متوقف شده و با توجه به 
افزایش شمار مراجعان سرپایی، می توان گفت زنگ خطر 

آغاز موج ششم کرونا در مشهد به صدا درآمده است.
ــزود: این در حالی است که بررسی ها  محمد پهلوان اف

نشان داده شیب مشارکت برای دریافت واکسیناسیون 
در مشهد و خراسان رضوی در حال کاهش است و در 20 
روز گذشته هر روز شاهد کاهش مراجعات برای دریافت 

واکسن بوده ایم. 
به گــزارش ایرنا وی بیان کرد: در حال حاضر 7۴9 بیمار 
کرونایی در بیمارستان های خــراســان رضــوی بستری 

هستند که 17۸ نفر از آنان در بخش های مراقبت های ویژه 
تحت درمان و مراقبت اند و متأسفانه روند کاهشی آمار 

فوتی های ناشی از کرونا نیز متوقف شده است.
ــزود: بررسی ها نشان داده اســت تنها  دکتر پهلوان افـ
3درصــد از فوت شدگان کرونایی در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد کسانی بوده اند که واکسن 

دریافت کرده  بودند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر افزون بر ۴میلیون و 600 هزار 
نفر در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در استان خراسان رضوی دُز اول واکسن کرونا را دریافت 
کــرده انــد که 76 درصــد از جمعیت بــاالی 1۸ ســال و 75 

درصد جمعیت باالی 12 سال را شامل می شود.

   برگزاری رویداد کارآفرینی بانوانخبر خوب
 در حاشیه شهر مشهد 

رویداد کارآفرینی بانوان در حاشیه شهر مشهد با 
حضور بانوان کارآفرین شهر و بانوان عالقه مند به 
فعالیت اقتصادی با محوریت مساجد فعال حاشیه 

شهر در فرهنگسرای انقالب اسالمی برگزار شد.
مدیر فرهنگسرای انقالب اسالمی شهرداری مشهد، 

سه شنبه در حاشیه این برنامه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: این برنامه با هدف توانمندسازی 
و اشتغال زنان ساکن در حاشیه شهر برنامه ریزی 

شده  است. محمد بخشی افزود: در این برنامه یک 
کارگاه آموزشی تدارک دیده شده و تعدادی از بانوان 
کارآفرین شهر نیز برای ارائه مطلب به بانوان در این 

کارگاه حضور دارند.
وی اضافه کرد: در کنار برگزاری این کارگاه، زمینه 

برای اشتغال بانوان عالقه مند به کار نیز فراهم 
می شود. مدیر فرهنگسرای انقالب اسالمی در این 

کارگاه ظرفیت حضور ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن از بانوان 
تدارک دیده شده  و این کارگاه با مشارکت مساجد 

فعال در منطقه »پنجتن« برپا شده  است.

در حال حاضر استقبال از مراکز خرید بسیار اندک است به طوری که تاکنون تنها 
3کیلوگرم زعفران تحویل این مراکز شده است؛ چرا که قیمت زعفران نگینی که در 
مشهد باالی 2۵میلیون و در شهرستان ها باالی 23میلیون است را کشاورز با نرخ 

مصوب 2۰میلیون و ۵۰۰ هزار تضمینی به این مراکز نمی فروشد.
گزيدهگزيده
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در استان

ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
65
60

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
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

ج
/1
40
29
91

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

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
19
15

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

پیمانکاری ساختماننقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

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

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
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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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واژگونی 
 مینی بوس

  هفت مصدوم 
بر جای گذاشت

سرهنگ رضایی، 
رئیس پلیس راه 

خراسان جنوبی به 
ایسنا گفت: واژگونی 
مینی بوس در محور 

بیرجند - خوسف 
هفت مصدوم 

برجای گذاشت. این 
خودرو سرویس 

یک کارخانه تولید 
کاشی بود که در 
محور بیرجند-

خوسف دچار حادثه 
شد.

خبرخبر

رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان 
شــمــالــی در خــصــوص هک 
ــای اجـــتـــمـــاعـــی  ــه هــ ــکــ ــ ــب شــ
به خصوص اینستاگرام گفت: 
اصلی ترین عامل هک شدن 
صفحات کاربری اینستاگرام 

بی توجهی به نکات امنیتی است.

هک حساب کاربری برای کالهبرداری ◾
بــه گـــزارش قــدس، سرهنگ یوسف شــاکــری در 
تشریح ایــن خبر گفت: بــه  تــازگــی شاهد رشد 
چشمگیر هــک شـــدن شبکه های اجتماعی 
به خصوص اینستاگرام افراد و کاربران این فضا در 

استان هستیم.
وی ادامــه داد: در بررسی این گونه پرونده ها که 
معموالً به کالهبرداری اینترنتی ختم می شود، 
مشخص شد قربانیان رمز عبور قابل حدس زدن 
مانند کد ملی، شماره شناسنامه و شماره همراه را 
به عنوان رمز شبکه های اجتماعی خود انتخاب 
کرده اند و ایمیل پشتیبان هم در نظر نگرفته اند 
که این موضوع به مهم ترین عامل هک حساب 

کاربران تبدیل  شده است.
رئیس پلیس فتا خــراســان شمالی افـــزود: در 
ــه شــیــوه هــای مختلف  ایـــن روش مــجــرمــان ب
همچون بــرنــده شــدن جــایــزه، افــزایــش تعداد 
دنــبــال کــنــنــده و... اقـــدام بــه دریــافــت رمزعبور 
کاربران می کنند و به دوستان و آشنایان فرد 
ــر درخــواســت  هــک  شـــده پــیــام هــایــی مبنی ب
کمک مالی به دالیل مختلف همچون سانحه 
رانندگی، بستری شدن در بیمارستان و... با 
ذکــر مبلغ و شماره حساب ارســـال و از آن هــا 

مبالغی را کالهبرداری می کنند.
سرهنگ شاکری خاطرنشان کرد: فعال سازی رمز 

دو مرحله ای مهم ترین عامل در امنیت حساب 
کاربری شبکه های اجتماعی اســت، همچنین 
بــا چند اقـــدام کوچک دیگر مانند استفاده از 
رمزهای پیچیده، قرار دادن ایمیل پشتیبان و در 
اختیار دیگران قرار ندادن آن ها، می توان امنیت 
حــســاب هــای کــاربــری خــود را افــزایــش داد و در 
صورت هک شدن، به بازگشت حساب کاربری 

خود امیدوار بود.

بیان پیامدهای مخاطره آمیز برای کودکان ◾
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی در تشریح مورد 
دیگر هم بیان کرد: باتوجه به بازگشایی مدارس و 
افزایش استفاده کودکان از فضای مجازی و برنامه 
شاد، نیاز است توصیه هایی در این خصوص به 
شهروندان داشته باشیم زیرا  فرزندان ما  به هیچ 
وجه پیامدهای پرخطر استفاده نادرست از فضای 
مجازی را درک نمی کنند، بنابراین والدین نقش 

مهمی برعهده دارند.
این مقام انتظامی افزود: والدین از نصب پروکسی 
یا فیلترشکن توسط دانش آموزان روی گوشی ها 
ــرای این  جلوگیری کنند، چــراکــه نصب و اجــ
نرم افزار ها سطح دسترسی کودکان و نوجوانان 
را بــه محتوا های نامناسب بــاز کــرده و موجب 

آسیب های روحی و روانی دانش آموز می شود.
وی خاطرنشان کـــرد: وظیفه آن هـــا در مقام 
ــن ایـــن اســـت کـــه آســیــب هــای فــضــای  ــدیـ والـ
مجازی را برای کودکان روشن کنند. با شناخت 
ــری بـــرای مقابله با  ایــن آسیب ها کــار ســاده ت
پیامدهای ناخوشایند خواهند داشـــت. در 
زمــان حضور کودکان در فضای مجازی وقت 
بگذارید و همراه آن هــا شوید او باید به شما 
اعتماد داشته باشد و بدون ترس، تجربه های 

ناخوشایندش را با شما در میان بگذارد.
سرهنگ شاکری بيان کرد: نباید فضای مجازی 
را جایگزین فعالیت های فیزیکی و سرگرمی های 
جمعی کودک کنید بلکه باید برای استفاده از این 

فضا قوانین و ساعات مشخصی را تعیین کنید.
رئیس پليس فتا خراسان شمالی با اشاره به اینکه 
پليس فتا آمادگی مقابله با جرایم رايانه ای را دارد؛ 
از عموم مردم خواست: در صورت مواجهه با موارد 
مشکوک مراتب را فوری از طريق وب سايت پليس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش 

تماس به ما گزارش دهند.
سرهنگ شاکری افــزود: استفاده از موتورهای 
ــد از دسترسی  ــوان جــســت وجــوی بــومــی مــی ت
اتفاقی کودکان به محتوای غیراخالقی و مطالب 
هرزه نگاری جلوگیری کند که البته موتورهای 
جست وجوی متعددی در کشور راه اندازی شده 
است که والدین می توانند از آن ها برای دسترسی 

کودکان به اینترنت استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی هشدار داد

رعایت نکردن نکات امنیتی 
عامل هک صفحات  مجازی

وظیفه والدین این اســت که آســیب های فضای مجازی را بــرای کودکان 
روشن کنند. با شناخت این آسیب ها کار ساده تری برای مقابله با پیامدهای 
ناخوشایند خواهند داشت. در زمان حضور کودکان در فضای مجازی وقت 

بگذارید و همراه آن ها شوید.
گزيدهگزيده

سالمت اجتماعی
 کاهش گرایش به اعتیاد 

با شناسایی عوامل خطرساز
مدیر گــروه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد 
معاونت بهداشتی خراسان شمالی به ایسنا 
گفت: شناسایی عوامل خطر و هوشیاری والدین 
می تواند احتمال وقوع مشکالت رفتاری و اعتیاد 

را در نوجوانان کاهش دهد.
زهــرا یــوســف نــژاد اظــهــار کــرد: منظور از عوامل 
خطرساز آن دسته از موقعیت ها، رویــدادهــا، 
ویژگی ها و متغیرهایی هستند که احتمال گرایش 

نوجوان به مواد مخدر را افزایش می دهند.
وی بیان کرد: نگرش مثبت به مواد، ویژگی های 
شخصیتی مانند ضعف اعتماد به نفس، اختالل 
روانی، انزوا طلبی، خشونت و ضعف مهارت نه 
گفتن، کمبود اطالعات در مــورد خطرات مواد، 
درجه پایین تعهد به جامعه و ضعف مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و گروه همساالن 

از جمله این عوامل هستند.
یوسف نژاد با اشــاره به اینکه شناسایی عوامل 
خطر و هوشیاری والدین می تواند احتمال وقوع 
مشکالت رفتاری و اعتیاد را در نوجوانان کاهش 
دهــد، گفت: عــوامــل خطرساز بــه عــنــوان علت 
اصلی تمایل نوجوانان به مواد مخدر محسوب 
نــمــی شــونــد امـــا در صـــورت وجـــود آن عــوامــل، 
می توان احتمال این گرایش را پیش بینی کرد و 

مراقبت های الزم را انجام داد.
داشتن اطالعات در مورد خطرات مصرف مواد، 
برخورداری از مهارت های اجتماعی، تاب آوری، 
اعتماد به نفس و عزت نفس باال، نگرش منفی در 
مورد مواد و... از عوامل کاهش دهنده گرایش به 

مواد مخدر است.
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تلف شدن یک قالده روباه  در استخر کشاورزی
ــه والت به  ــ رئــیــس اداره حــفــاظــت محیط زیــســت م
صداوسیما گــفــت: ســهــل انــگــاری مــالــک استخر در 
فنس کشی استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در اراضی 
روستای شمس آباد شهرستان، منجر به سقوط سه 

قالده روباه در عمق ۲۰ متری آن شد.
اباذر حسین نژاد افزود: با حضور به موقع مأموران یگان 

محیط زیست و همکاری باغداران اطراف استخر، دو 
قالده روباه نجات یافتند و متأسفانه یک قالده دیگر که 

مدت زیادی درون استخر گرفتار بود تلف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مــه والت عنوان 
کــرد: متأسفانه همه ساله تعداد زیــادی از گونه های 
جــانــوری و همچنین انــســان در استخر های ذخیره 

آب کــشــاورزی دچـــار حــادثــه مــی شــونــد، زیـــرا بیشتر 
استخر های ذخیره آب کشاورزی از جنس ژئوممبران 
است که به علت جنس و حالت دیواره شاهد تلفات 

به ویژه حیات وحش هستیم.
حــســیــن نــژاد گــفــت: درصـــــورت پــیــش بــیــنــی نشدن 
تمهیدات ایمنی توسط مالکان و اتالف گونه های حیات 

وحش، مالکان استخر ها مشمول پرداخت ضرر و زیان 
وارده به محیط زیست خواهند شد.

شــهــرونــدان و دوســتــداران حیات وحــش می توانند 
ــوع را  ــوضـ ــه مـ ــوارد مــشــاب ــ ــ ــورت مــشــاهــده م ــ  در صـ
بـــه اداره حــفــاظــت مــحــیــط زیـــســـت شــهــرســتــان 

اطالع رسانی کنند.

خط قرمز
   دستگیری عامالن ۸۲ فقره سرقت 

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری 
چهار سارق سابقه دار با ۸۲ فقره سرقت در بجنورد 

خبر داد. سردار سعید مطهری زاده به باشگاه 
خبرنگاران گفت: در پی اعالم چندین مورد سرقت 

در شهرستان بجنورد، موضوع  در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تالش مستمر و بی وقفه کارآگاهان، 
چهار سارق سابقه دار شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه سارقان در 

بازجویی های انجام شده به ۸۲ فقره سرقت 
در این شهرستان اعتراف کردند، عنوان کرد: در 
روند رسیدگی به این پرونده ۱۵ نفر مالخر نیز 

شناسایی و دستگیر شدند.
سردارمطهری زاده با بیان اینکه سرقت از اماکن 

خصوصی و دولتی، منزل، مغازه، خودرو، 
داخل خودرو، موتورسیکلت و... از جمله 

سرقت های این افراد بود، یادآور شد: متهمان در 
نهایت پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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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
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 
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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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

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

ج
/1

40
37

34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آژانس های مسافرتیکرایه چی

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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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40
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58

همسر  حشمتی  کبری  خانم 
با  محمدعلیزاده  شماآقای 

در دست داشتن رای دادگاه 
خانواده  مشهد  شعبه 27 به 

شماره140025390004722009

مورخ 1400/4/31که در مورخ 
1400/7/6قطعیت یافته است جهت 

ثبت طالق به این دفتر خانه مراجعه کرده 
است  به شما اخطار میشود ظرف مدت یک 
هفته بعد از این آگهی به این دفتر خانه 

واقع در مشهد : قاسم آباد چهارراه 

مخابرات نبش شریعتی 28 و به 
شماره های 36631332 و 
36637305 مراجعه نمائید 

در غیر اینصورت طالق به 
صورت غیابی به ثبت میرسد 

و این دفتر خانه مسئولیتی در 
قبال شما ندارد

 حسین کتولی
سر دفترازدواج 38و طالق9 مشهد

/د
14

06
68

5

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سیدایمان کمال علوی
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11968

 به نشانی: نبش فکوری 36
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 
مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم 

به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09152553005
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا حیدری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5897
 به نشانی: سیدی نبش قائم 15 امالک یاسی

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 تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151047352
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

69
68

متفرقه



   گناباد میزبان 
همایش ملی 
زعفران شد  
حامد قربانی، 
فرماندار گناباد گفت: 
ششمین همایش 
ملی زعفران ۲۶ و 
۲۷ آبان ماه جاری 
با حضور مسئوالن، 
صاحبنظران و 
پژوهشگران کشوری 
در این شهرستان 
برگزار می شود.

وی برگزاری این 
همایش را فرصت 
مغتنمی برای 
شناساندن بیش از 
پیش زعفران این 
شهرستان در عرصه 
ملی خواند.

هواشناسی

دمای هوای 
خراسان 
شمالی به زیر 
صفر می رسد

معاون توسعه و 
پیش بینی اداره کل 
هواشناسی خراسان 
شمالی از احتمال 
سفیدپوش شدن 
بعضی مناطق استان 
در هفته جاری خبر داد.
مهدی کمالی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: بررسی نقشه های 
پیش یابی و تصاویر 
دریافتی از ماهواره 
بیانگر حاکم شدن 
شرایط جوی ناپایدار، 
افزایش ابر و افزایش 
وزش باد است.
وی افزود: از لحاظ 
دمایی به تدریج کاهش 
هشت الی ۱۰ درجه ای 
دما تا صبح پنجشنبه 
مورد انتظار است.

WWW.QUDSONLINE.IR  چهار شنبه 5 آبان ۱400    ۲0 ربیع االول ۱443   ۲7 اکتبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9655  ویژه نامه 4034

افقی ◾
ــان که با نظر خــاک را ...  آیا   ۱. نوکر - آن
ــه ماکنند  ــه گـــوشـــه چــشــمــی بـ ــود کـ  شــ
 2. امتیاز - ملتزمان شاه - بعد از رمضان 
ــانـــواده گــربــه ســانــان -  3. حــیــوانــی از خـ
محبوس - ظرف درکردنی 4. دندان های 
نیش - شجاع - نت منفی 5. فرش موس 
 - غـــاف شمشیر - بـــرگـــه دان روی میز 
ــردآوری ادبــی  ــ ــودرو - گـ  6. تعمیرکار خــ
ــارس - دوتــایــی - آخرین نازی  7. میوه ن
ــشــی و  ــای ارت ــدهـ - گریختن 8. از واحـ
مسئول تأمین ملزومات ارتــش - دهلیز 
- کرم انگلی روده کودکان 9. دلداده ویس 
- جاهل- رودخــانــه ۱۰. کهن - ویتامین 
جدولی - بند و گرفتاری ۱۱. کمبودها - 
واحد پول عربستان - میوه نیکو ۱2. برادر 
 پـــدر - حــیــات - زبان گنجشک -پمپ 
 ۱3. قوم اســاو - آراینده شهر - صبرزرد 
ــبـــاس پـــاره  ــالـــش - لـ  ۱4. اجـــســـام - بـ
۱5. کشوری در شاخ آفریقا با 4۰۰هزارنفر 
جمعیت- سرنیزه - شکست  دادن لشکر

عمودی ◾
۱. تکثیر و تولید یک نوشته به تعداد زیاد - 
نبرد - صعود پیامبراعظم)ص( به آسمان ها 
2. فرزندان - از واحدهای ارتشی - چراغی 
قدیمی 3. مارکی باری دوربین عکاسی - از 
مصنوعات شیمیایی مــورداســتــفــاده در 
ساخت ظروف غذاخوری - میوه پرخاصیت 
تابستانی 4. حلوای جنوبی - روز قبل - 
ــا - راز و نیاز  ــ  ضمیر بــی حــضــور 5. روزه
6. مشهور - زدنـــی بهانه گیر - پیشوند 
اســتــمــرار 7. کــشــور خجسته - عرصه 
مسابقه ورزشــی - شکل و قیافه 8. باادب 
- سرمای شدید - فرومایه 9. تک  به تک - 
باظرفیت - استخوانی در پا ۱۰. سوغاتی 
بجنورد - آخرین رمق - حرف نهم یونانی 
۱۱. عــدد فوتبالی - قصه گو- سه کیلوگرم 
 ۱2. ســـایـــه - بـــاجـــه - ضـــربـــه شمشیر 
۱3. عدد فوتبالی - صوت ندای بی ادبانه - 
زیرک - از نام های حضرت حوا ۱4. خطایی 
در بسکتبال - بــخــش ظــاهــری گـــوش و 
 بــیــنــی- کــارمــنــد مــرکــز بــهــداشــت روســتــا 

۱5. زبان کوچک - ناپسند شرعی - بیماری 
تنگی نفس

جدول     8218
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــوزان و دانــشــجــویــان  ــ ــــش آمـ دانـ
روستا های چکنه امسال هم به 
خاطر نبود پوشش اینترنت برای 
استفاده از آموزش مجازی مجبور به خروج از 

روستا و حضور در ارتفاعات هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 3۰ روستا 
در بخش سروالیت نیشابور از پوشش مناسب 
اینترنت برخوردار نیستند، با وجود گذشت 
بیش از یک سال از آموزش مجازی در سراسر 
کشور، دانش آموزان و دانشجویان روستا های 
شهر چکنه بخش سروالیت نیشابور، برای 
دریافت اینترنت باید از روستا ها خارج شده 
و به ارتفاعات بروند. علی رحمتی، پدر یکی 
از دانــش آمــوزان روستای قزل آغــول گفت: از 
سال گذشته با شروع آموزش مجازی مشکل 
کندی سرعت اینترنت برای ما پررنگ شد، برای 
همین چند نفر با گوشی از روستا خارج شدند 
و جهت های مختلف را برای آنتن دهی 
بهتر امتحان کــردنــد؛ 

نهایت یکی از تپه  ها، محل درس خواندن  در 
بچه های ما شد!

او افزود: مشکل اینجاست که در بهار از ترس 
مارگزیدگی و زمستان از ترس گرگ نمی توانیم 
بچه ها را در این مکان تنها بگذاریم، آن ها هر 
لحظه با دیــدن تکان بوته خــاری و یا شنیدن 
صدای زوزه حیوانی می ترسند و به طرف روستا 
فرار می کنند، از این رو هر بار یکی از اولیا با بچه ها 

همراه می شود تا از آن ها مراقبت کند.
علی دلگیر، رئیس اداره کل ارتباطات و فناوری 
خــراســان رضــوی گفت: ارتــقــای ۱24 دکــل این 
سایت ها را در برنامه داریم، اما تجهیزات ارتقا از 
نسل 2 به 3 و4 به علت تحریم به مرور وارد کشور 
می شود، از این رو طی یک سال آینده این مشکل 
حل می شود. او با بیان اینکه 3 هزار و 5۰۰ مدرسه 
روستایی را با 5۰ گیگ اینترنت رایگان تجهیز 
کردیم، افزود: دانش آموزان روستایی می توانند 
با هماهنگی مدیران به این مــدارس بروند و از 

پوشش اینترنت رایگان آن استفاده کنند.

روستای تاریخی »جهان« یکی 
از زیباترین روســتــاهــای پلکانی 
خراسان شمالی است که در شرق 
شهر اسفراین قــرار گرفته  که از طرف شمال به 
کــوه هــای شاه جهان و شهر شــیــروان، از شرق 
به روســتــای زالــی و بانی، از جنوب به روستای 
چهارمست و از سمت غرب به پارک ساریگل 
ــه تحقیقات  ــا اســتــنــاد ب مــحــدود مـــی شـــود. ب
باستان شناسی، »جــهــان« یکی از مهم ترین 
روستاهای تاریخی والیت ارغیان)در قدیم( بوده 
امــا قدمتش به حــدود 2هــزار و5۰۰ ســال پیش 
برمی گردد؛ آن زمــان احتماالً خانواده هایی از 
هخامنشیان در آن سکونت داشته اند که بقایای 
کشف شده در قلعه معروف به »قزلرقلعه« و نیز 

»آغول قلعه« شاه جهان مؤید آن است.
در کــنــار بــافــت  تــاریــخــی و ســاخــتــار معماری 
ــخــی فــــــراوان و  ــاری خـــانـــه هـــای روســـتـــا، آثــــار ت
تــونــل هــای متعدد بــا چشمه های جــوشــان در 
زیــر خانه های پلکانی وجــود دارد که جهان را 

در زمــره منحصربه فردترین روستاهای کشور 
قرار داده است. کوچه پسکوچه ها و منازل این 
روستا به طــرز عجیبی هویت تاریخی خــود را 
حفظ کرده اند. فقط کافی است چند قدم در این 
کوچه ها قدم بردارید؛ با دیدن چهره زنان و کودکان 
و لباس های رنگارنگ آن هــا در کنار دیوارهای 
کاهگلی، زمان و تاریخ را فراموش خواهید کرد. 
مــردم این روستا از نــژاد ترک و تیره »بغایری« 
هستند که در زمان حمله هاکوخان به ایران، 
از منطقه قــره قــوم ترکمنستان به ایــن منطقه 
کوچ داده شدند. کوه های »شاه حسن«، »گل 
خانی« و »خیزران« که جملگی بیش از 2 هزار 
متر ارتفاع دارند، روستای جهان را احاطه کرده اند 
و قنات »یخدان« با طول یک کیلومتر به همراه 
رودخانه دائمی جهان که از دامنه های جنوبی کوه 
3هزار و۱۰۰ متری »یاتوبا« سرچشمه می گیرد، 
عاوه بر درختان کهنسال گردو، مزارع و باغ های 

بادام، انگور، زردآلو، و هلو منطقه را انبوه و 
سرزنده نگاه داشته اند.

 آموزش مجازی 
با چاشنی نیش مار و دندان گرگ !

 گشت وگذاری در»جهان« 
 سکونتگاه هخامنشیان

نماینده 
مردم بجنورد، 

ــقــان، رازو  مـــانـــه و ســمــل
جــرگــان، گرمه و جــاجــرم در مجلس شــورای 
اسامی گفت: رفــع هشت نیاز مهم استان 
در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی از 

انتظارات مردم استان است.
مــحــمــد پــاکــمــهــر در گــفــت وگــو بــا ایــســنــا، با 
اشــاره به اینکه سفر رئیس جمهور به استان 
نزدیک اســت، اضافه کــرد: خــراســان شمالی 
نداشته های بسیاری دارد که باید مورد توجه 
دولت جدید قرار گیرد اما مردم انتظار دارند 
که در سفر رئیس جمهور به استان، هشت 
نیاز که جزو اولویت های توسعه استان است، 

تعیین تکلیف شود.

وی اظهار 
ــرد: جمعیت  ــ ک
زیـــادی در اســتــان از حــوزه 
ــزاق می کنند اما  ــ کــشــاورزی و دامـــپـــروری ارت
مشکات بسیاری در این حوزه وجود دارد که 
باید مورد توجه قرار گیرد. در خراسان شمالی 
3۰۰ روســتــای تنش آبــی دارنـــد و دشت های 
ممنوعه در استان نیز بسیار زیــاد اســت که 
نشان دهنده اهمیت انتقال آب دریای عمان 

به استان است.
ــه گــذار   پــاکــمــهــر تــأکــیــد کــــرد: جـــذب ســرمــای
ــان نــیــازمــنــد تــوســعــه راه هـــای  و تــوســعــه اســت
ارتباطی اســت و از همین رو اجـــرای راه آهــن 
گرگان- بجنورد- مشهد از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.

ــرای فــاز دوم پتروشیمی،  ــاره بــه اجـ وی بــا اشـ
ــه سیمان  ــرد: راه انـــــــدازی کــارخــان ــ تــصــریــح ک
سمنگان با توجه به اینکه 5۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و از منابع آستان قدس است، 
ــاری دارد و در  ــســی بــــرای اســـتـــان اهــمــیــت ب

اشتغال زایی استان نقش بسزایی دارد.
نماینده مــردم بجنورد، مانه و سملقان، رازو 
جــرگــان، گــرمــه و جــاجــرم در مجلس شــورای 
اسامی با اشــاره به ضــرورت افزایش سهمیه 
مسکن محرومان به خراسان شمالی، تأکید 
کرد: استان های محروم نیازمند افزایش سهمیه 
مسکن محرومان در حــوزه شهری و روستایی 
هستند و در سال گذشته سهمیه استان 3هزار 
واحد بوده که براساس نیازهای استان این تعداد 

اندک است و باید افزایش پیدا کند.

مطالبهمطالبه

 نماینده مردم بجنورد 
در مجلس عنوان کرد

۸ انتظار مهم مردم 
 خراسان شمالی 
 از رئیس جمهور 
در سفر به استان

مردان آسمانی 

خبر

تلنگر خراسان گردی

نام و نام خانوادگی: امین ابارشی
نـام پـــدر: ابوالفضل

تاریـخ تولد: ۱373/4/29
متولد: سبزوار

تاریخ شــهادت: ۱392/8/3
علت شهادت: نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در 

درگیری با اشرار مسلح 
مزار: سبزوار، امامزاده روستای خسروجرد

سرباز وظيفه شهيد امین ابارشی در بیست و نهم 
تیر ۱373 در شهرستان سبزوار در خانواده ا ی متدین 

به دنیا آمد.
دوران ابتدایی و راهنمایی خود را در روستای ابارش 
به پایان رساند، سپس برای تحصیل دوران متوسطه 
به سبزوار رفت. سال اول متوسطه را در دبیرستان 
دکتر شریعتی و ســال دوم و ســوم را در آموزشگاه 
کاردانش شهید حسن ساده در رشته الکترونیک 
به اتمام رساند و موفق به دریافت دیپلم شد. در آذر 
۱39۱ به صف سربازان دلیر جمهوری اسامی ایران 
پیوست و پس از اتمام دوره آموزشی در مرکز آموزش 
محمد رسول هللا)ص( بیرجند، به مرزبانی سیستان 
و بلوچستان و از آنجا به هنگ مرزی سراوان منتقل 
شد و در صف مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ قرار 
گرفت. شهید امین ابارشی در انجام فرایض دینی 
و اجــرای احکام اسامی بسیار مقید بود و با تمام 
دوستان خود صمیمانه برخورد می کرد. در میان 
نزدیکان به حسن خلق شهرت داشــت و از همان 
کودکی در مجالس عزاداری امام حسین)ع( شرکت 
مــی کــرد. وی از اخاقی نیکو و متانتی قابل توجه 
برخوردار بود. مقید به انجام امربه معروف و نهی از 
منکر بود و رفتاری شایسته و خداپسندانه داشت. 
از شیفتگان خــانــدان عصمت و طــهــارت و پيرو 
والیت فقیه بود و همواره بر حمایت از ارزش هــای 
اسام و انقاب تأکید فراوان داشت.  سرباز وظیفه 
امین ابارشی كه در سوم آبان ۱392بــه همراه اكيپ 
عملیاتی شامل دو دستگاه خـــودرو ســازمــانــی با 
ــرای اجـــرای گشت و  تجهيزات و مهمات جنگی ب
جلوگيری از ورود اشرار مسلح، به نقطه صفر مرزی 
ايران و پاكستان به مأموريت اعزام شده بود، در حين 
تردد در ارتفاعات مرزی با اشرار مسلح درگیر شد و با 
ساير همرزمانش در کمین مزدوران استکبار جهانی 
قرار گرفت. در این حادثه جانسوز، سرباز امين ابارشی 
به همراه ۱3تن ديگر از دوستانش در اثر اصابت گلوله 

اشرار به فيض شهادت نائل گشت.

سرپرست شبکه بهداشت عنوان کرد

کمبود پزشک در رازوجرگالن
سرپرست شبکه بهداشت و درمــان رازوجــرگــان 
گفت: به دلیل کمبود پزشک درمانگاه شبانه روزی 
»یکه سعود« در نوبت صبح و عصر ارائه خدمات 
درمانی دارد. به گزارش فارس، یوسفی اظهار کرد: 
دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی، 
یکی از راهکارها بــرای حفظ سامت افــراد است و 
بهره مندی مردم از حداقل امکانات درمانی که جزو 
نیازهای ضروری آن هاست؛ در مرکز خدمات جامع 
سامت شهری و روستایی یکه سعود این خدمات 

برای مراجعان انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه تمامی اقــدام هــای الزم برای 
جذب پزشک انجام  گرفته اســت، گفت: در حال 
حاضر در کل شهرستان و به تبع آن در مرکز خدمات 
یکه سعود، با کمبود نیروی پزشک عمومی مواجه 
هستیم. ســرپــرســت شبکه بــهــداشــت و درمـــان 
رازوجــرگــان افــزود: با پیگیری های صــورت گرفته و 
مکاتبه های انجام شده، به زودی این مشکل مرتفع 
خواهد شد و مانند گذشته خدمات رسانی به صورت 

شبانه روزی انجام خواهد گرفت.
گفتنی است این درمانگاه در منطقه محروم جرگان 
چند مــاه پیش شبانه روزی شــده بــود که با کمبود 

پزشک مواجه است.

نگرانی از شیوع آنفلوانزای 
پرندگان  در خراسان شمالی

ــان شمالی  ــراسـ ــرکــل پــدافــنــد غــیــرعــامــل خـ مــدی
از سخت گیری و کنترل جــدی بـــرای عــدم شیوع 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان خبر داد.
به گزارش تسنیم٬ طاهر رستمی اظهار کرد: ورود همه 
جانبه برای پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای 
فــوق حــاد پــرنــدگــان بسیار جــدی اســت کــه در این 
خصوص باید تمامی بخش های دولتی و خصوصی 
پای کار باشند و اقدام های پیشگیرانه الزم صورت 
گیرد. رستمی با ابراز نگرانی از تقارن بیماری فوق 
حاد پرندگان و موج ششم بیماری کرونا در استان، 
ــه هشدارهای الزم، پیش بینی  افــزود: باید با ارائ
برنامه مقابله با بیماری فوق حاد پرندگان در بدترین 
حالت ممکن و نظارت مستمر بر مرغداری ها، 
پرنده فروشی ها و کشتارگاه های طیور از بروز این 

بحران جلوگیری کنیم.
 خراسان شمالی از استان هایی است که با توجه به 
مهاجرت پرندگان به دریاچه ها، سدها و رودخانه های 
استان٬ همواره مــورد تهدید آنفلوانزای فــوق حاد 

پرندگان بوده است.
 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: هر 24 ساعتی که در موضوع 

انتخاب مدیران تأخیر شــود در 
واقع حقی از مردم ضایع شده 

است.
بــه گـــزارش مــهــر، آیــت هللا 
ــیــرضــا عـــبـــادی  ســیــدعــل
در دیـــدار بــا نمایندگان 
خـــراســـان جـــنـــوبـــی در 
مجلس شورای اسامی 
اظـــهـــار کــــرد: یــکــی از 
تعیین  مهم  مباحث 
ــی و  ــســان نـــیـــروهـــای ان
ــد در  ــ ــدی ــران جــ ــ ــدیـ ــ مـ
خراسان جنوبی است.

ــه اینکه  ــاره ب ــا اشــ وی ب
درخواست شتاب در این 

کار نه دخالت در کار دولت 
بلکه پیگیری حقوق مردم 

است، گفت: رئیس جمهور و 
همکارانشان شب و روز در حال 

تاش هستند، در زیرمجموعه ها 
نیز بــایــد افـــرادی انتخاب شــونــد که 

هــمــیــن گــونــه پـــرتـــاش بــاشــنــد تـــا همه 
کمبودها جبران شود.

 تأخیر در انتخاب مدیران استانی 
ضایع شدن حق مردم است

محسن نــجــات، مــدیــر کــل مدیریت 
بحران استانداری خراسان رضوی 
با اشاره به اینکه در مقاوم سازی 
منازل مسکونی در روستاها 
ــال  ــرمـ ــور بــــه درصـــــــد نـ ــ ــن هــ

نرسیده ایم، گفت: 
از 45۰هــــــــــــــزار واحـــــد 
مــســکــونــی در خــراســان 
رضــوی فقط حــدود 3۰ 
ــد مـــقـــاوم ســـازی  ــ درصـ
شـــــــــده اســــــــــــت. در 
راستای برنامه استانی 
کــاهــش خطر حــوادث 
و ســوانــح در خــراســان 
رضــــوی مــقــرر شـــد هر 
کــدام از شهرستان ها با 
ــوت و  شناسایی نــقــاط ق
ضعف )در مواقع بحرانی 
و بروز حوادث( در قالب یک 
سند نسبت بــه تهیه نقشه 
کاهش خطرپذیری اقــدام کنند 
ــا وجـــود پــیــگــیــری هــای انــجــام  کــه ب
شــده هــنــوز بیشتر شهرستان های 
ــاره تهیه این اطلس  خراسان رضــوی درب

کاری نکرده اند.

مقاوم سازی 30 درصد خانه های 
روستایی خراسان رضوی 

مقدم      شیخ ابوعبید عبدالواحد جوزجانی، 
از اهــالــی جــوزجــان خــراســان و از شـــاگـــردان خاص 

شیخ الرئیس ابن سینا و مصاحب  وی بود.
وی ابتدا به تحصیل فقه و علوم دینی 

ــودش چــون  پـــرداخـــت و بــه گفته خــ
دوســتــدار علوم فلسفی بــود و آوازه 

شیخ الرئیس بــه گــوش او رسید، 
تــرک دیـــار گفت و در جــرجــان به 
ابن سینا كه در آن هنگام نزدیک 
به 32 ســال داشــت، پیوست و تا 
پایان عمر همچنان مازم او بود. به 
جرئت می توان گفت: اگر ابوعبید 
نمی بود، کتاب های برجسته ای 

چــون شفا فــراهــم نمی آمد و چه 
ــار ابن سینا  ــ بــســا بــســیــاری از آث

برجای نمی ماند. به گفته ابوعبید 
جوزجانی، شیخ الرئیس به نگهداری 

ــار خــود اهــتــمــام نــداشــت و آنــچــه را  آثـ
تصنیف می كرد، به همان كسانی می داد 

كه طالب آن تصنیف بودند و نسخه ای برای خود نگاه 
نمی داشت؛ ازایـــن رو ابوعبید خاصه پس از مرگ 
استاد، به گردآوری آثار او اهتمام بسیار نشان داد 
و شرح حال ابن سینا، از اقامت در جرجان 
كه ابوعبید به او پیوست تا هنگام 
مرگ، همه به قلم این شاگرد 
و مــازم وفــادار 

اوست. 
تاریخ  والدت  ابوعبید معلوم  نیست  اما به  گفته خودش،  

هنگامی که  ابن سینا 32 ساله  بــوده ، در جوزجان  
)جرجان ( با وی ماقات  کرده  است . با توجه  به  

تاریخ  والدت  ابن سینا)37۰ ق(، احتماالً 
این  دیدار در سال 4۰3 صورت  گرفته  

و تا آخر عمر استاد )ســال 428( در 
خدمت او بوده است.

جوزجانی  25 سال  همراه  و ندیم  
ــزد ابن سینا  ابن سینا بـــود. وی  ن
کــتــاب هــایــی  مــانــنــد مجسطی  و 
المختصر االوســــط  فی المنطق  
را خــوانــد. او همچنین شــرح  آثار 
ارســطــو و تألیف  یــا اتــمــام  برخی  
نوشته های  ابن سینا، مانند شفا را از 
وی  درخواست  کرد و ابن سینا رساله 

»المعاوده فی  امرالنفس  والفیض« را 
در پاسخ  او نوشت. ابن سینا از او با عنوان  

شیخ  الفاضل ، شیخ  االجل ، سلطان  العارفین  
و خاتم  المشایخ  یاد کرده  است.  »شهرزوری«،  جوزجانی 

را فاضل ترین  شاگرد ابن سینا و از خــواص  یــاران او 
دانسته  اســت ، اما بیهقی  وی  را ضعیف ترین  

شاگرد ابن سینا شمرده است . جوزجانی  
در 438 در همدان  وفات  یافت  و او را 

در جــوار قبر ابن سینا دفن  
کردند.

نام آوران خراسان

»ابوعبید جوزجانی« احیاگر و ناشر آثار ابن سینا
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