
مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: امسال 
۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای 
بحث اشتغال زایی به بهزیستی خراسان جنوبی 
سال  به  نسبت  که  کرد  خواهد  پیدا  تخصیص 

گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش دارد.
این سازمان خدماتی  کرد:  اظهار  علی عرب نژاد 

را بــه صـــورت عــام و خــاص به 
این  ارائــه می دهد و در  جامعه 
بر  وظیفه   ۷۰ از  بیش  راســتــا 
قرار  بهزیستی  سازمان  عهده 

دارد ...

قدسازبیتوجهیبرخیاصنافبهالگویمصرفدرشرایطبحرانیانرژیگزارشمیدهد

مسابقه اسراف برق در روز روشن!
مدیرکلبهزیستی

خراسانجنوبیخبرداد

افزایش 
۵۰درصدی 
تسهیالت 

اشتغال زایی 
معلوالن
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توقف تخریب ها در بافت تاریخی 
پیرامون حرم مطهر رضوی 

یک مسئول بانکی در خراسان شمالی خبر داد

 7هزار و 4۰۰ پرونده 
در صف دریافت وام ازدواج

 کشف تریلی آرد 
در یک خانه مسکونی!

 دلخوری جوان ایده پرداز 
از شهردار مشهد
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خــراســان  اســتــانــداری  بــحــران  مدیریت  دفــتــر  مدیرکل 
هر  بــه  ــت  دول هیئت  بــراســاس مصوبه  گفت:  شمالی 
خانوار شهری و روستایی استان که خانه هایشان بر اثر 
تخریب شد، حدود  اردیبهشت سال جاری  زلزله ۲۷ 

۲۰۰ میلیون ریال تسهیالت بالعوض پرداخت می شود.
این مصوبه  براساس  کــرد:  اظهار  ایرنا  با  جــواد نظری در گفت وگو 
۱۵۹میلیارد ریال تسهیالت بالعوض برای کمک به ساخت مسکن 
۱۴۵ خانوار زلزله زده شهری و ۶۵۰ خانوار زلزله زده روستایی  به ازای 
هر خانوار ۲۰۰ میلیون ریال از سوی بانک های عامل پرداخت خواهد 

شد.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر آن طبق مصوبه هیئت دولت هر خانوار 
زلــزلــه زده که واحــدهــای مسکونی آن هــا تخریب شــده، بــرای اجــاره 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی در قالب اسکان 

موقت ۱۵۰ میلیون ریال تسهیالت ودیعه مسکن دریافت می کند.

ریــال کمک بالعوض  و ۸۰۰ میلیون  به گفته وی دولــت ۷میلیارد 
 بـــرای مــرمــت واحـــدهـــای مسکونی روســتــایــی، شــهــری و تــجــاری 

مصوب کرد.
کرد:  اظهار  شمالی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
هیئت دولت برای تسریع در ساخت وساز مسکن زلزله زدگان برای 
و خانوارهای  ریال  واحد مسکونی روستایی حدود ۲۰ میلیون  هر 
شهری که مسکن آن ها در زلزله تخریب شد حدود ۱۰۰ میلیون ریال 
مصوب کرد که این اعتبار در اختیار دهیاری و شهرداری های مناطق 

زلزله زده برای صدور پروانه قرار می گیرد.
واحد  هر  ساخت  ــرای  ب ــت  دول همچنین  کــرد:  خاطرنشان  نظری 
نیز  ریال و مسکن شهری  مسکونی روستایی حدود ۸۰۰ میلیون 
تا سقف یک میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت مصوب کرد که 
در مجموع ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار برای این بخش 

اختصاص داد.

دستی  صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  مــیــراث   مدیرکل 
تاریخی  بافت  احــیــای  و  گفت: حفظ  رضـــوی  خــراســان 
پیرامونی حرم مطهر رضوی در اولویت قرار دارد و از ادامه 

تخریب ها در این مناطق جلوگیری می شود.
با شهردار  در نشستی  موسوی   آنالین، سیدجواد  قدس  گــزارش  به 
منطقه ثامن مشهد و معاونان و مشاوران وی اظهار کرد: در سالیان 
اخیر سکونت در بافت اطراف حرم مطهر رضوی کاهش یافته است که 
باید زندگی و فعالیت فرهنگی و اجتماعی در این بافت دوباره احیا شود.

وی ادامه داد: محله های تاریخی نوغان و تپل محله تخریب شده و باید 
از ادامه روند تخریب این بافت قدیمی جلوگیری کنیم و همه اقدام ها 
در راستای حفظ و احیای میراث ارزشمند بافت تاریخی و هویتی اطراف 
حرم باشد. موسوی اظهار کرد: قرار بود در طرح نوسازی بافت اطراف 
حرم زشتی ها پاک و مسیر تشرف به حرم برای زائران تسهیل شود اما 
ساختمان های مجلل بدون توجه به الزام های حفظ و احیای هویت های 

تاریخی و فرهنگی قد برافراشته است.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی 
یادآور شد: در گذشته براساس توافقی که صورت گرفت در قالب طرح 
برخی خانه های تاریخی از جمله خانه ملک و فرهنگسرای بهشت 
مرمت و احیا شد اما در دوره های بعدی فرایند مرمت و احیای خانه های 
تاریخی مشهد متوقف شد که بنا داریم ارائه بسته های گردشگری و 

سرمایه گذاری روی خانه های تاریخی مشهد را آغاز کنیم.
وی بر ضرورت عالمت گذاری کاربری های گردشگری با هماهنگی این 
اداره کل تأکید کرد و گفت: صدور مجوزهایی با عنوان »اقامتی  موقت« 
توسط شهرداری برای افراد حق ایجاد می کند که باید از واگذاری چنین 

مجوزهایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به تصویب طرح تفصیلی حریم رضوی اظهار کرد: آمادگی 
داریم برای تبدیل مجموعه های تاریخی به فضای فرهنگی سرمایه گذار 

جذب کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری:

زلزله زدگان خراسان شمالی ۲۰۰ میلیون ریال وام بالعوض می گیرند
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی تأکید کرد

توقف تخریب ها در بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر رضوی 
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

جمع  در  گذشته  روز  دهقانپور  سرهنگ 
ارتــقــای  ایــن  گــفــت:  خــبــرنــگــاران مشهدی 
امنیت اجتماعی به مدت دو روز )۲۲ و ۲3 
هدف  با  مشهد  شهر  سرتاسر  در  تیرماه( 
ــرخــورد بــا عــامــالن نــاامــنــی،  شــنــاســایــی و ب
کار  دستور  در  و...  قاپ ها  کیف  ســارقــان، 

این  اجــرای  اول  روز  در  و  دارد  قــرار  پلیس 
نفر   ۷۵ از  بیش  پلیسی  گسترده  عملیات 

دستگیر شده اند.
فرمانده انتظامی مشهد مقدس در تشریح 
دیگر زوایای این طرح بیان کرد: پلیس در 
راستای تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با 

متخلفان نظم و انضباط عمومی، طرح های 
متعددی در دست اقدام و دستور کار دارد.

وی ادامه داد: برخورد با دارندگان سالح و 
مهمات غیرمجاز، سارقان خشن، زورگیران 
دستگیر  کــه  اوبــاشــی  و  اراذل  همچنین  و 

شده اند، نمونه ای از این گونه طرح هاست.

سرهنگ دهقانپور افزود: پس از اتفاق های 
مانند  شهر  مناطق  برخی  در  که  مهمی 
نزاع های  و  شــرارت  مــورد  چند  تخریب، 
دسته جمعی با سالح سرد و گرم رخ داد، 
و  دستگیر  پرونده ها  مجرمان  از  تعدادی 

عده ای هم متواری بودند...

رئیسپلیسمشهددرحاشیهطرحارتقایامنیتاجتماعیخبرداد

دستگیری 7۵ زورگیردر 6 ساعت

شهر3

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/9/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013000365 مورخ 1400/2/26 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای حسن علیخانی فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 233/36 مترمربع قسمتی از پالک شماره 8387 فرعی )به 
مساحت 198/78 مترمربع خریداری شده از خانم زهرا نقوی مقدم از سهام ثبت شده( و قسمتی از پالک 368 فرعی )به مساحت 34/58 مترمربع خریداری شده 
مع الواسطه از حسن پسر کربالئی اسماعیل از سهام ناثبت( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد محرز گردیده است. لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1403140

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/23        رئیس ثبت اسناد وامالک گناباد-سیدضیاالدین مهدوی شهری

 از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دع��وت 
می ش��ود در س��اعت 9 صبح روز دوشنبه 
1400/05/04 در مشهد کیلومتر 25 جاده 
قوچان ش��هرک صنعت��ی چهارطاقی محل 

شرکت حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: بررسی و تصویب ترازنامه 
و س��ود و زیان س��ال مالی 1399- تعیین 
روزنامه کثیراالنتش��ار- انتخ��اب اعضاء 

هیئت مدیره و بازرسان- سایر موارد.
 هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت طوس چین 

)سهامی خاص(
شماره ثبت 6710

 شناسه ملی 10380225207
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  شهرداری مشهدریزه در نظر دارد،مطابق مجوز 
ش��ماره 186 مورخ 1400/04/10 ش��ورای محترم 
اسالمی شهر مشهدریزه ،  نسبت  به اجاره کارگاه 
تولید موزائیک و قطعات بتنی شهرداری مشهدریزه واقع در بلوار وحدت  اقدام نماید ؛ لذا  از کلیه  
متقاضیان  درخواس��ت می شود، از مورخ 1400/04/23 تا پایان وقت اداری مورخ 1400/05/06  
نس��بت  به بازدید و اعالم  قیمت  کتبی به واحد مالی ش��هرداری مش��هدریزه مراجعه  نمایند .

شرایط مزایده :
1-محل تحویل پیشنهاد مزایده امور مالی شهرداری مشهدریزه می باشد.

2-شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
3-م��ورد اجاره بصورت وضع موجود اجاره داده می ش��ود و مس��تأ ج��ر  حق هیچگونه  تغییر در 

وضعیت  ملک را بدون اخذ مجوز از شهرداری نخواهد داشت.
4-هزینه چاپ آگهی مزایده از برنده اخذ خواهد شد.

شهرداری مشهدریزه 

آگهی مزایده 
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 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت به 
واگذاری 23عدد بیلبورد و60عدد تابلو پرتابل 
آویز س��طح ش��هر جهت اکران تبلیغات محیطی 
بص��ورت اجاره اق��دام نمایند. ل��ذا متقاضیان 
واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مزایده و ارائه پیشنهاد از طریق سامانه ستاد 

اقدام نمایند. 
حمید زارع حسینی شهردار گناباد
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آگهی مزایده کتبی شهرداری 
گناباد

 بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1400/05/05 بنش��انی: 
ش��هرک صنعتی طوس- فاز 3 کارگاهی- واحد 
س��وم پالک 302 در س��اعت 18 برگزار میشود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب مدیران تصفیه
2-سایر موارد پیش بینی نشده

 مدیران هیئت تصفیه شرکت

 آگهی دعوت مجمع عادی بطور 
فوق العاده شرکت منحله در حال تصفیه 
مهندسی قطعات صنعتی حمراء دشت 

خاور بشماره ثبت 16129 شناسه 
10380317424
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  بدینوس��یله ازکلی��ه س��هامداران محترم 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت 
که راس ساعت18 روزچهارش��نبه مورخ 5/6/ 1400 در 
محل قانونی ش��رکت واقع در مشهد –بلوار سازمان آب ، 
خیابان آپادانا ، بن بس��ت آپادانای یک ، پالک 51 طبقه همکف – انجمن صنفی کارخانجات آرد ، برگزار خواهد ش��د 
ش��رکت فرمایند. ضمنًا مجمع عمومی عادی ش��رکت دردعوت نوبت اول بدلیل نرسیدن تعداد صاحبان سهام به حد 

نصاب قانونی برگزار نگردید . 
دستور جلسه:   1-ارائه گزارش هیئت مدیره وبازرسان قانونی شرکت 

2-بررس��ی وتصویب صورتهای مالی س��الهای 98و99              3-تصمیم گیری در خصوص میزان پرداخت سود سهام 
سالهای 98و99      4-انتخاب بازرسان قانونی شرکت    5-سایر موارد 
 هیئت مدیره شرکت 

آگهی مجمع عمومی عادی شرکت 
صنایع تبدیلی نگین گل شرق

 )سهامی خاص(ثبت: 11579  )نوبت دوم ( 
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 جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم ش��رکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه ش��اندیز روز                     
س��ه ش��نبه 1400/5/5 راس س��اعت 11 صبح در محل س��الن آمفی تاتر واقع در طرقبه اداره آموزش و 
پرورش طرقبه تش��کیل خواهد ش��د. هر عضو میتواند به غیر از خود سه نفر و غیر عضو یک نفر وکالت 
کتبی همراه داشته باشند درخصوص اخذ وکالت تا تاریخ 1400/5/3 به شرکت مراجعه نمایند و اعضایی 
که در سمت بازرسی شرکت تمایل دارند عضو شوند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته درخواست 

کتبی خودرابه شرکت ارسال نمایند.
دستور جلسه:1-گزارش عملکرد در سال 1399 تعاونی توسط هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد در س��ال 1399 تعاونی ش��امل عملکرد ، ترازنامه ، حس��اب سود و زیان ، 
تقسیم سود وسایر گزارشهای مالی تعاونی

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4-طرح و تصویب در خصوص تغییرات سرمایه شرکت در سال 1399

5-تصویب در مورد تقسیم وجه فروش زمین بین سهامداران
6-انتخاب بازرس ) اصلی و علی البدل ( برای مدت یکسال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه  شاندیز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

س
/1
40
36
56



   تشدید برخورد 
قانونی با پدیده 
کبوترپرانی در 
حریم هوایی 
فرودگاه های 
خراسان رضوی  
هادی شریعت یار، 
معاون حفظ حقوق 
عامه و پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز 
خراسان رضوی بر 
ضرورت پیشگیری از 
کبوترپرانی و تشدید 
برخورد با این پدیده 
در حریم هوایی 
فرودگاه ها برای 
حفظ ایمنی پروازها 
تأکید کرد.

خبر مهدی توحیدی   هر چند 
کــاهــش ســاعــات کـــار ادارات، 
صــدور ده هــا بیانیه و هشدار 
ــه مشارکت  و دعـــوت مـــردم ب
در صرفه جویی مصرف برق، 
تــاکــنــون تــوانــســتــه بخشی از 
مصرف را مدیریت کند، اما هنوز با عدم رعایت 
الگوی مصرف برق در برخی اصناف و مردم مواجه 
هستیم . این روزها بر اساس شواهد و بررسی ها 
به نظر می رسد باالنشین های شهر در استفاده از 
لوازم سرمایشی و البته برخی بازاریان و کسبه در 

این مناطق، رکورددار هستند. 
این موضوع در حالی است که بر اساس مشاهدات 
میدانی خبرنگار ما در بسیاری از اصناف و مراکز 
تجاری مناطق برخوردار یا همان باالی شهر مصرف 
برق بسیار بیشتر از دیگر مناطق و البته کسبه 

پایین شهر است.
ــورپـــردازی بــســیــاری از  ایــن در حــالــی اســت کــه نـ
ساختمان ها و برج های مسکونی در منطقه غرب 
مشهد یکی دیگر از موارد سوءمصرف برق در سطح 
شهر است؛ نورپردازی هایی که در اوج مصرف برق 
روشن می شوند به گونه ای که به نظر می رسد این 
ساختمان ها در مصرف برق با هم رقابت می کنند.

میزان مصرف بــرق در بسیاری از منازل و البته 
اصناف به گونه ای است که بیشترین استفاده را از 
یارانه برق می برند و گویی در مسابقه اسراف بیشتر 
شرکت کرده اند به همین دلیل می توان گفت یارانه 
برق درصدی از مشترکان بسیار پرمصرف حتی از 
حقوق یک کارگر در ماه بیشتر بوده و این مصداق 
بارز بی عدالتی در نظام تعرفه گذاری برق است. به 
عنوان مثال یک لوسترفروشی در یکی از مراکز باالی 
شهر در طول روز با المپ های روشن به استقبال 
مشتریان مــی رود؛ در این مغازه حــدود ۶۰ متری 

بیش از 1۰۰ لوستر بــرای فــروش وجــود دارد و اگر 
هر یک به طور متوسط پنج المپ روشن داشته 
باشد نزدیک به 75۰ المپ در روز روشن می شود. 
صاحب این لوسترفروشی با بیان اینکه شغل وی 
نیاز به المپ روشن آن هم به صورت دائمی دارد، 
می گوید: اگر المپ ها را روشن نکنیم، مشتری به 
گمان اینکه تعطیل هستیم به مغازه نمی آید؛ کار 

لوسترفروشی همراه با المپ روشن است.
وی با بیان اینکه ایــن المپ ها از نــوع ال ای دی و 
بسیار کم مصرف است، در پاسخ به روشن بودن 

دو اسپلیت در دو طرف مغازه می گوید: حرارت 
این المپ ها بسیار کم است، اما به هر حال نیاز به 
کولر هم داریم. البته در این روزهای گرم همه از کولر 
استفاده می کنند، نیاز ما به کولر با توجه به حرارت 

موجود در مغازه بیشتر است.
بیشتر میوه فروشی ها نیز بــرای اینکه میوه ها 
خوش آب و رنگ نشان داده شوند و البته برای 
جلب نظر رهگذران و افزایش فــروش خود اقدام 
به استفاده مستمر از روشنایی با المپ های پرنور 
در تمام ساعات روز می کنند، به همین دلیل یکی 

از پرمصرف ترین مشترکان برق به شمار می روند.
یک میوه فروش اظهار کرد: برخی از مردم بر اساس 
ظاهر خرید می کنند و میوه فروشان نیز با استفاده از 
این نقطه ضعف همانند زرگران برای وسوسه آن ها و 
به فروش رساندن محصوالت خود چراغ های خود 
را در طول روز روشن نگه می دارند. وی افزود: علت 
روشن نگه داشتن شبانه روزی المپ ها، جوان تر 
نشان دادن پوست میوه ها به خصوص موز است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای خراسان 
ــاره بــه اینکه ما  ــوی در ایـــن خــصــوص بــا اشــ رضـ
برنامه های تنبیهی و تشویقی بــرای مشترکان و 
اصناف پرمصرف داریــم و به طور مرتب اخطار و 
تذکر می دهیم، عنوان کرد: گروه  هایی به طور روزانه 
و مرتب با همکاری مدیریت مصرف برق و بسیج به 
کسبه پرمصرف تذکر و اخطار می دهند به طوری که 
در برخی از موارد به آن ها تذکر داده می شود و گاهی 

تعهد کتبی گرفته می شود. 
رمضانی با بیان اینکه در این بازدید ها و گشت های 
گروه های ما بسیاری از کسبه همکاری کرده و مصرف 
برق خود را کم می کنند افزود: ما باید با ارائه طرح ها 
و روش های تشویقی و با اجرای راهکارهای فرهنگی 
موارد مربوط به مصرف بی رویه برق را هدایت کنیم تا 

شاهد اثرات مثبتی در این زمینه باشیم.
در حال حاضر که در تمامی مجامع و محافل به 
خصوص در رسانه ها تأکید بر صرفه جویی مصرف 
برق می شود، مصرف زیاد و در واقع اسراف برق در 
مشاغلی مانند لوسترفروشی ها، میوه فروشی ها 
و... البته در نبود نظارت ها پذیرفتنی نیست که 
البته در این میان سود زیاد حاصل از فروش، چشم 
فروشندگان را به کلی کور کرده است و این در حالی 
است که به دلیل چنین رفتارهای اسراف گرایانه 
و منفعت طلبانه ای برخی دیگر از شهروندان از 

نعمت برق بی بهره می مانند.

  قدس از بی توجهی برخی اصناف به الگوی مصرف  
در شرایط بحرانی انرژی گزارش می دهد

  مسابقه اسراف برق 
در روز روشن!

خبرخبر
ويژهويژه

افزایش ۵۰ درصدی تسهیالت اشتغال زایی معلوالن در خراسان جنوبی
مدیر کــل بهزیستی خــراســان جنوبی گفت: امسال 
۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای بحث 
اشتغال زایی به بهزیستی خراسان جنوبی تخصیص 
 پــیــدا خــواهــد کــرد کــه نسبت بــه ســال گذشته حــدود 

5۰ درصد افزایش دارد.
علی عــرب نــژاد اظهار کــرد: ایــن سازمان خدماتی را به 

صــورت عام و خاص به جامعه ارائــه می دهد و در این 
راستا بیش از 7۰ وظیفه بر عهده سازمان بهزیستی 

قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: هم  اکنون 
۲1 خانه کودک در استان برای ارائه خدمات به ۲1۹ کودک 
بی سرپرست فعالیت دارند. در سال گذشته برای 1۴۲ 

ــان سرپرست خــانــوار زیــر پوشش در استان  نفر از زن
اشتغال ایجاد شد.

عرب نژاد با بیان اینکه ۳7۰ کودک زیر پوشش بیمه آتیه 
در استان هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در استان 
هزار و 15۹ زن سرپرست خانوار زیر پوشش بیمه زنان و 

دختران روستایی قرار دارند.

عرب نژاد تصریح کرد: در حال حاضر ۳هزار و ۶۰8 نفر 
پشت نوبتی در استان داریــم تا از خدمات بهزیستی 

استفاده کنند و این چالش مربوط به کل کشور است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در 
سال گذشته ۴هزار و ۴۶۴ وسیله کمک توانبخشی بین 

معلوالن زیر پوشش در استان توزیع شده است.

هشدار
    افزایش آمار مراجعان دارای عالیم کرونا 

به بیمارستان ها  
عضو کمیته استانی مبارزه با کرونا و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از افزایش آمار 

مراجعان دارای عالیم کرونا به بیمارستان ها خبر داد.

به گزارش قدس آنالین؛ رزیتا خداشاهی  گفت: در 
چند روز اخیر میزان مراجعان دارای عالیم کرونا به 
بیمارستان ها افزایش یافته است، در این پیک بیشتر 

شاهد ابتالی اقشار مختلفی از مردم به خصوص 
افراد زیر ۵۰ سال و جوانان نسبت به سایر گروه های 

سنی هستیم که الزم است بار دیگر همه مردم با عزمی 
جدی در راستای پیشگیری و مقابله با همه گیری 

این ویروس جهش یافته هندی همت خود را به کار 
بندند.

در پیک پنجم کرونا و بر خالف پیک های قبلی شاهد 

کاهش میزان موارد ابتال به نوع شدید و منجر به 
بستری کرونای دلتا در سالمندان باالی ۷۵ سال 

هستیم که اجرای واکسیناسیون به موقع این گروه 
سنی یکی از مهم ترین علل کاهش موارد ابتال به نوع 

شدید کرونای دلتا یا هندی است.

یک مسئول بانکی در خراسان شمالی خبر داد

 7هزار و 400 پرونده 
در صف دریافت وام ازدواج

دبیر شـــورای هماهنگی بــانــک هــای خراسان 
شمالی گفت: در حــال حاضر 7هـــزار و ۴۰۰ 
ــت وام ازدواج در  ــافـ ــده در صـــف دریـ ــرونـ پـ

بانک های این استان هستند.
محمدرضا هدایتی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کــرد: از ابتدای سال جــاری تاکنون نیز توسط 
بانک های استان برای ۳هزار و ۹۶۳ پرونده وام 

ازدواج پرداخت شده است.
وی افــزود: مبلغ پرداختی وام هــا ۳هــزار و ۶5۰ 
ــوده و بیشترین پرداختی ها  ــال ب میلیارد ری

توسط بانک های ملی و ملت بوده است.
وی تصریح کــرد: میزان پرداختی وام ازدواج 
در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 85.5 درصــد رشد 

داشته است.
وی تــصــریــح کـــــرد: مــهــم تــریــن مــشــکــالتــی 
کــه مــوجــب شــده بــانــک هــا نتوانند بــه موقع 
تسهیالت را ارائه دهند و از سوی دیگر تعداد 
پرونده های پشت نوبت افزایش یابد، مسئله 

ضامن است.
دبیر شـــورای هماهنگی بــانــک هــای خراسان 
ــا تـــوجـــه به  ــی گـــفـــت: در حــقــیــقــت بـ شــمــال
اینکه میزان اعطای وام ازدواج به مبلغ 1۰۰ 
میلیون تومان رسیده، پیدا کردن ضامن برای 

درخواست کنندگان سخت شده است.
به ویژه زوج هــای روستایی برای معرفی ضامن 
معتبر به بانک های عامل با مشکالت بیشتری 

روبه رو هستند.
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40
28
38

باربری نمونه
امام رضا

تریلی، تک، خاور، کارگر
شهرستان همه روزه

32136393
32136394

09152494232
09013563828

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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
01
97

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/9
90
46
75

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
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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/1
40
19
15

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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
57
4

زمین باغی فروشی
2000متردرروستای دستگرد
09156971409

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

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

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

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



اختصاص ۶۰ 
هزار ُدز واکسن 

به دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

۶۰ هزار دز واکسن 
جدید به گروه های 

هدف زیر پوشش 
دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد 
اختصاص یافت.

قلیان، معاون بهداشت 
دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد به 
صداوسیما گفت: بر 

این اساس نام نویسی 
از افراد باالی ۶۵ سال 

آغاز شده و فهرست 
همه گروه های 

سنی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 

موجود است.

خبرخبر

عقیل رحمانی   سرهنگ 
دهــقــانــپــور روز گــذشــتــه در 
جمع خــبــرنــگــاران مشهدی 
گفت: طــرح ارتــقــای امنیت 
اجــتــمــاعــی بــه مـــدت دو روز 
)22 و 23 تیرماه( در سرتاسر 
شهر مشهد با هــدف شناسایی و بــرخــورد با 
عامالن ناامنی، سارقان، کیف قاپ ها و... در 
دستور کار پلیس قرار دارد و در روز اول اجرای 
این عملیات گسترده پلیسی بیش از 75 نفر 

دستگیر شده اند.

خواب راحت از چشمان افراد شرور پرید ◾
فرمانده انتظامی مشهد مقدس در تشریح 
ــن طــرح بــیــان کـــرد: پلیس در  ــای ای ــ دیــگــر زوای
راستای تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با 
متخلفان نظم و انضباط عمومی، طرح های 

متعددی در دست اقدام و دستور کار دارد.
ــان ســالح و  ــدگ ــه داد: بــرخــورد بــا دارن وی ادامـ
مهمات غیرمجاز، سارقان خشن، زورگیران و 
همچنین اراذل و اوباشی که دستگیر شده اند، 

نمونه ای از این گونه طرح هاست.
سرهنگ دهقانپور افـــزود: پس از اتفاق های 
مهمی که در برخی مناطق شهر مانند تخریب، 
چند مورد شرارت و نزاع های دسته جمعی با 
سالح سرد و گرم رخ داد، تعدادی از مجرمان 
پرونده ها دستگیر و عده ای هم متواری بودند. 
عده ای هم تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار 
داشتند، از همین رو پلیس برآن شد در راستای 
تأمین امنیت با اجرای این طرح، برخورد با این 
افــراد شــرور را اجرایی و با استفاده از ظرفیت 
کالنتری های شهر مشهد این متهمان تحت 

تعقیب را شناسایی و دستگیر کند.

این طرح از ساعت 5 صبح روز گذشته آغاز و 
تا حدود ساعت 12 همان روز، تعداد زیادی از 
این افراد که آمارشان از 75 نفر هم عبور کرده 
است دستگیر شده و به مقر انتظامی منتقل 

شده اند.
رئیس پلیس مشهد ادامه داد: پیش از اجرای 
طـــرح، در بــررســی هــای صـــورت گــرفــتــه، برخی 

کــالنــتــری هــا در مــنــاطــق هـــدف قـــرار داشتند 
بدین منظور بیشترین آمــار شــرارت، سرقت، 
درگیری و زورگیری که در آن حوزه رخ داده بود، 
بــا تــوان بیشتری مناطق مــذکــور مــورد پایش 
ــرار گــرفــت. ایــن افـــراد نیز بــه سرعت تحویل  ق
 مراجع قضایی خواهند شد تا به سزای اعمال 

خود برسند.

کشف انواع سالح از متهمان ◾
سرهنگ دهقانپور بــه مجرمانی کــه در سر، 
نقشه اقدام های هنجارشکنانه دارند، هشدار 
ــاش  ــن افــــراد بــه خــصــوص اراذل و اوبـ داد ایـ
بدون شک بدانند پلیس با آن هــا با قاطعیت 
رفتار خواهد کرد و از سوی دیگر به همکاران 
براساس قوانین ابالغ شده است که به محض 
رسیدن به صحنه جرم با عامالن جرم برخورد 
ــه قـــداره  ــه بــاشــنــد. آن هـــایـــی ک قــاطــعــی داشــت
ــه دســت هستند و ســـالح حــمــل می کنند،  ب
همچنین افــرادی که امنیت مــردم عزیز را به 
خطر می اندازند بدانند با آن ها هیچ مماشاتی 

نخواهد شد. 
پلیس مصمم است برخورد عبرت آموز با این 
دست هنجارشکنان را ادامــه دهد تا آرامش 
روحی و روانــی بیش از پیش برای شهروندان 

ایجاد شود.
بازهم تأکید می شود این اقدام پایان اجرای طرح 
مذکور نیست و مجرمانی که تا به این لحظه 
دستگیر نشده اند تصور نکنند همه چیز به 
پایان رســیــده، چراکه هرکجا باشند مأموران 
انتظامی به سراغ آن ها خواهند آمد و خواب 

راحت را ازچشمان آن ها خواهند گرفت.
ــن مــقــام ارشـــد انتظامی بــیــان کـــرد: در این  ای
عملیات پلیسی بیشتر تأکید ما بر حاشیه 
شهر مشهد بود در کنار کشف تعداد زیادی 
سالح سرد از قبیل چاقو، قمه و شمشیر، یک 
قبضه سالح ساچمه زنی غیرمجاز نیز کشف 

شد.
ــه تــمــرکــز پلیس روی مــنــاطــق میانی  ــ در ادام
شهر مشهد هم خواهد بــود، امــا بیشتر این 
متهمان از حاشیه شهر به مناطق مرکزی آمده 

و اقدام های مجرمانه را رقم می زنند.

رئیس پلیس مشهد در حاشیه طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد

 دستگیری 75 زورگیر 
در 6 ساعت

در این عملیات پلیسی بیشتر تأکید ما بر حاشیه شهر مشهد بود در کنار 
کشف تعداد زیادی سالح سرد از قبیل چاقو، قمه و شمشیر، یک قبضه سالح 

ساچمه زنی غیرمجاز نیز کشف شد.
گزيدهگزيده

قاچاق
 کشف تریلی آرد 

در یک خانه مسکونی!

رحمانی  نیروهای معاونت عملیات سپاه ناحیه 
مسلم)ع( ویژه حاشیه شهر مشهد در پی پایش 
حوزه عملیاتی خود، موفق به کشف محموله 10 تنی 
آرد شدند. دوشنبه شب گذشته منابع خبری در 
پی تماس با معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج 
حضرت مسلم)ع( ویژه حاشیه شهر مشهد، اعالم 
کردند یک دستگاه تریلی در حوالی عباس آباد پس 
از توقف در مقابل یک خانه مسکونی به سرعت 
در حال تخلیه کیسه های شبیه به آرد هستند. 
باتوجه به حاشیه های ایجاد شده در زمینه تولید 
نــان و برخی کمبودها، موضوع در اولویت کاری 
نیروهای معاونت عملیات این ناحیه قرار گرفت و به 
سرعت موضوع به اطالع قاضی عندلیب، معاون 
دادستان در دادسرای ناحیه چهار مشهد رسید. 
لحظاتی بعد دستور آغاز عملیات و بررسی های 
تکمیلی صادر و ضابطین قضایی حوزه مقاومت 
بسیج 2 حضرت مسلم)ع( به سرعت به محل 
ــزام و مــوضــوع رابــه صــورت نامحسوس رصد  اعـ
کردند. درادامه، مسیر احتمالی فرار خودرو سنگین 
مسدود و نیروهای بسیجی اقدام نهایی را هم کلید 
زدند و محموله حدود 10 تن آرد دولتی که از حاشیه 

شهر مشهد سر درآورده بود را توقیف کردند.

در شهر3
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دستگیری سارق حرفه ای با 32 فقره سرقت در بجنورد
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری سارق 
سابقه  دار با 32 فقره سرقت از اماکن خصوصی در 

بجنورد خبر داد.
ســـردار سعید مــطــهــری زاده اظــهــار کــرد: در پــی وقــوع 
چندین مورد سرقت از اماکن خصوصی و منازل خالی 
از سکنه در شهرستان بجنورد، موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
وی گــفــت: پــس از 24 ســاعــت تـــالش، متهم در یک 
عملیات غافلگیرانه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
به گزارش قدس، فرمانده انتظامی خراسان شمالی با 
بیان اینکه متهم در بازجویی های انجام شده به 32فقره 

سرقت از اماکن خصوصی و منازل خالی از سکنه در 
شهرستان بجنورد اعتراف کــرد، یــادآور شــد: در این 
خصوص یک نفر مالخر نیز دستگیر و در نهایت هر دو 
متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
سردار مطهری زاده با بیان اینکه در این زمینه شاکیان 

پرونده نیز شناسایی شده اند، تصریح کرد: هر دو متهم 
با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تأکید کرد: امنیت 
 و آرامش شهروندان و جامعه خط قرمز پلیس است 
ــورت مــشــاهــده هــر گــونــه مـــوارد  و شــهــرونــدان در صـ
مشکوک موضوع را از طریق 110 به پلیس منتقل کنند.

خط قرمز
    معرفی عروس و داماد متخلف مه والتی 

به مراجع قضایی
   بی توجهی عروس و داماد عبدل آبادی به تذکرات 
مرکز بهداشت و درمان درباره پیشگیری از کرونا، 

منجر به معرفی آنان به مراجع قضایی شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مه والت به صدا 
وسیما گفت: این امر با توجه به مصوبه ستاد 

کرونای شهرستان مه والت مبنی بر ممنوع بودن 
برگزاری هر گونه مراسم عروسی و عزا در منازل 

انجام شد.

مهندس مهدی دهقان افزود: این عروس و داماد 
با وجود تذکرات متعدد، مراسم عروسی خود را 
با حضور حدود  ۵۰۰ نفر و توزیع شام در محل 

روستای عبدل آباد برگزار کرده بودند که این زوج 
متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونای این 
شهرستان هر گونه مراسم عروسی و ترحیم در منازل 

که موجب تجمع و به خطر افتادن سالمت مردم شود 
ممنوع است و براساس دستور مقام قضایی متخلفان 

به یک سال حبس محکوم می شوند.
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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

ط
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40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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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
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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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

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1

40
35

20

به 2 نفر نیروی خانم جهت 
انجام امور دفتری نیازمندیم 

ساعت کاری: 8 الی 15 
حقوق 850،000 تومان و 

قابلیت افزایش
آدرس محل کار: مصلی 30/7
09021223304 گلپرور

فروشنده خانم نیازمندیم 
خیابان شیرازی مجتمع امید

 09104497068 
09155325486

14
03

54
0

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
14

16

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

منشی و تایپیست

فروشنده و
صندوقدار

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

ط
/1

40
28

37

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

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44
ج

/1
40

07
26

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد صفری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16507
 به نشانی:  سرافرازان 10 بین رز 2 و 4 پالک 40

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 ب��ه محل 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: 09159926727
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40

36
32

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا شیبانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7868
 به نشانی:  کوهسنگی نبش رودکی 13 امالک یوسف 

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خ��ود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه مدارکی 

دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را 
تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در 
زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 
مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاه��ای احتمالی بع��دی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155048984
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1ف
40

35
57

متفرقه



   رتبه نخست 
مشهد در 
تولید عسل در 
خراسان رضوی  
سعید خوش قامت، 
مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان 
مشهد با اشاره به 
اینکه  مشهد به 
دلیل داشتن آب 
و هوای مساعد، 
در زنبورداری 
استعدادهای 
فراوانی دارد، گفت: 
مشهد در تولید 
عسل و فراوری های 
آن رتبه نخست را 
در خراسان رضوی 
کسب نموده است.

در  حاشيه

تولید 25 هزار 
تن گندم در 
جغتای 

مدیر جهاد کشاورزی 
جغتای گفت: در سال 
زراعی جاری ۲۵ هزار 
تن گندم از مزارع این 
شهرستان برداشت 
شد که نسبت به سال 
گذشته ۱۵ هزار تن 
کاهش دارد.
خلیل شایستگان در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
امسال 7 هزار و ۳۰۰ 
هکتار از کشتزارهای 
شهرستان جغتای زیر 
کشت گندم بود که بروز 
خشکسالی و افزایش 
دمای هوا کاهش 
تولید گندم را به همراه 
داشت.
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افقی ◾
 ۱. داور ایــرانــی لیگ فوتبال استرالیا که 
بهترین داور سال ۲۰۲۰آسیا شد- درس 
کشیدنی ۲. فناوری اطالعات و ارتباطات – 
بی فروغ - گرامی ۳. دلداده رامین – پیامبر 
نقاش – قرص خواب 4. نرده پله– بیماری 
مسری دستگاه گــوارش – باالآمدن رایانه 
۵. میوه نیکو – فرومایه – قفسه آشپزخانه 
ــام جــهــان 7. پسر  6. بنیان – ســاعــی – ب
مازنی – پیشه و شغل – سبزی پیچیده 
– نیم صدای انکراالصوات 8. ساختمان 
 – انــجــیــر عـــرب – برجستگی سیاهرگ 
 9. یازده – حیوان بیمار – ثالث - خشنود 
۱۰. خــلــق  و خــو – بیخ گــیــاه – گــل زیــبــا و 
خوشبوی شیرازی ۱۱. چهارنعل – کلیم هللا 
ــازی ۱۲. صــدا  و نــوا – یک چهارم  – نفی ت
 – در ساخت کیف و کفش به کار مــی رود 
۱۳. پــیــاده نــظــام سنگین اســلــحــه یــونــان 
 باستان – درس نوشتنی – کتاب انگلیسی 
۱4. قماش و گـــروه- حکومت ضــددیــن – 
قانون مغولی ۱۵. سبزی خردکردنی – مجال 

- روزی

عمودی ◾
 ۱. لــــذت آن بــیــشــتــر از انـــتـــقـــام اســت 
 – دیـــــدار عــمــومــی شـــاهـــان - مــهــربــانــی 
۲. تصویب کردنی مجلسی ها - برد مشهور 
– مــادر بـــاران ۳. پیامبر زیــبــارو – مکه در 
گویش بچه لندن – عنوانی تشریفاتی 
ــرون وسطا   ــ ــنــــگ آوران اروپـــــای ق ــرای جــ ــ  ب
4. عــالمــت مــفــعــول بــی واســطــه – پیل 
الکتریکی - رویــه ۵. جــای شک و گمان - 
پیست دو که پیرامون یک زمین ورزشــی 
واقع شده 6. پدر ترکی – شیرینی سوغاتی 
 کرمانشاه – چــرک لباس – از پس غذاها 
ــتـــی قـــدمـــا  ــفـ 7. چــــــــراغ روشــــنــــایــــی نـ
ــال – از تــقــســیــمــات  ــ ــب ــ ــی ــ ــد وال ــ ــ – واحـ
کــشــوری - خـــانـــدان 8 . نــاآشــنــا – ســال 
ــد حــافــظــه رایـــانـــه ای  ــ  ۳66روزی – واحـ
9. صـــــــوت نـــــــدا – طـــنـــیـــن صـــــــدا – 
ــالم  ــ ک ــون  ــمــ ــضــ ــ م  – کـــهـــنـــه   دل آزار 
ــده – لیست  ۱۰. مطلوب – ســرشــک دیـ
 غــــــذای رســـــتـــــوران – ســـپـــاس شــیــریــن 
ــرو  ــی آب ــایــی و شــربــتــی – ب ــوه مــرب  ۱۱. مــی
۱۲. محرومیت زدایی از مهم  ترین اهداف 

ایــن بنیاد متعلق بــه بنیادمستضعفان 
اســت – معرکه گیری کــه مــارهــای زنـــده را 
نمایش می دهد - قلب قــرآن ۱۳. پزشکی 
ــدن دوره تخصصی  ــذرانـ کــه مــشــغــول گـ
اســـــــت– واحـــــــد شــــمــــارش احــــشــــام – 
سوغاتی مشهد ۱4. همان سیب است 
 – نابرابری نــژادی و جنسیتی - خورشید 
۱۵. بیماری کهنه – بیمناک شدن - طرح 
قدیمی دبیرستانی که توسط شهیدرجایی 

پایه گذاری شد

جدول     8140
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

سرورهادیان   زنان توانمند با 
کاربردی ساختن هنر در زندگی 
روزمـــره، هنر را به درون خانه ها 

می برند.
»پریسا محدثی« متولد67، کارشناس شیمی 
است. او یکی از همین بانوان توانمند است که 
به نقاشی عالقه مند بوده و با گذراندن دوره های 
تصویرگری در انجمن تصویری تهران، چند 
سالی اســت به صــورت جدی تر وارد فضای 

هنری کاربردی شده است. 
او می گوید: در خانه کنار همسر و دخترم کار 
نقاشی را انجام می دهم. مدت ها بود این فکر 
ذهنم را مشغول کرده بود که چرا مردم تابلو 
ــرای دیــوارهــای خانه شان انتخاب  نقاشی ب
نمی کنند و شاید هزینه گــران آن برایشان 

مطرح است.
ــد: تصمیم گرفتم نقاشی را  ــزای وی مــی اف
کاربردی تر سازم. از این رو سعی کردم 
نقاشی را روی وسایل 

تزئینی در زندگی روزمره مردم وارد کنم تا شاید 
ــرای داشتن یک کــار هنری  آن هــا را بیشتر ب
کوچک در منزلشان ترغیب کنم. از این رو روی 

کوسن، شال، ماگ و...نقاشی کشیدم.
او بیان می کند: نقاشی ها را به صورت مستقیم 
ــگ پارچه  و غیرمستقیم روی کــوســن بــا رن
ــرای مثال  می کشم و یــا چاپشان می کنم. ب
در روش غیرمستقیم نقاشی را با آبرنگ و 
روان نویس روی مقوا می کشم و بعد روی پارچه 

کوسن چاپ می کنم.
او تأکید می کند: متأسفانه مدت هاست با 
افزایش 8۰ درصدی مواد اولیه مثل رنگ ها، 
بوم و پارچه مواجه ام و این در حالی است که 
رکــود اقتصادی، افزایش قیمت مــواد اولیه و 
اولویت نداشتن هنر برای مردم، در خرید آن 
مؤثر است که امیدوارم به زودی از این رکود 
خارج شویم.  پریسا محدثی در انتها تصریح 
می کند: به اعتقاد من هنر در زندگی حس 

خوبی را به افراد انتقال می دهد.

بــخــش  کاهانی   مهدی 
میان والیت تایباد با ۱۳روستا 
به مرکزیت شهر مشهدریزه، 
دارای جاذبه های گردشگری، آثار تاریخی و 

روستاهای با قدمت زیاد است.
- روستای جوزقان: در فاصله ۳4 کیلومتری 
غرب تایباد و ۵ کیلومتری شهر مشهدریزه 
در منطقه ای کوهپایه ای واقــع  شده است. 
طبیعت بکر و آب وهوای دلچسب این روستا 
و همچنین وجود سنگ مزارها و آثار تاریخی 
ــار ملی،  ــراوان و ثبت شده در فهرست آث فـ
ازجمله مزار خواجه، این روستا را به مکانی 

جذاب تبدیل کرده است.
- روستای کهجه: در فاصله 4۲ کیلومتری 
غرب تایباد واقــع  شده اســت؛ از مهم ترین 
جاذبه های گردشگری این روستا می توان به 
درختان سرو قدیمی، تپه تاریخی و باغ های 

سرسبز آن اشاره کرد.
- روســتــای شــیــزن: در ۵۲ کیلومتری غرب 

تایباد در دل کوه های سرسبز و زیبا واقع  
شده است. بند خاکی، چشمه های جوشان 
بــه خــصــوص چشمه آب دارو، غارصوفه 
و سنگ مــزارهــای شــیــزن از معروف ترین 

جاذبه های گردشگری این روستاست.
- ســمــنــگــان: ایـــن روســتــا در 7 کیلومتری 
ــرار دارد. مکان جالب توجه  مشهدریزه ق
گردشگران در این روستا مــزار »پیر چکو« 
است که شامل یک غار بزرگ و آبشار است.
ــن روســتــا کــه در فــاصــلــه 4۵  - ســـــوران: ایـ
کیلومتری جنوب غربی تایباد، در منطقه ای 
کوهستانی و زیــبــا در کــنــاره  رود مــرغــزار 
ــده، بــه خــاطــر داشــتــن مــکــان هــای  ــع  شـ واقـ
بــکــر طــبــیــعــی، مــنــاطــق تــفــریــحــی مــعــروف 
چــون سبریز و نیز سنگ قــبــور تاریخی و 
منحصربه فرد، مشابه قبرستان نشتیفان، 
معروف است. سوران، بیشترین و بلندترین 

سنگ افراشته های منطقه را در خود 
جای  داده است.

 نقاشی کاربردی 
در زندگی روزمره

 از بهشت سروها 
تا مزار پیرچکو

هاشم 
رسائی فر 

سال 96 در نمایشگاهی 
ــوآوران جــوان  ــ کــه توانمندی های مخترعان و ن
خراسان و مشهد را در معرض دید عموم گذاشته 
بودند دیدمش. پسر پرتالش و خوش ایده ای به 
نظر می رسید. با طراحی یک اپلیکیشن با نام 
»نون نت« در این نمایشگاه شرکت کرده بود. 
اپلیکیشنی محلی بود و اهالی محلشان )شهرک 
شهید بهشتی( می توانستند از این طریق نان 
مورد نیازشان را بدون مراجعه به نانوایی سفارش 
دهند و در خانه آن را تحویل بگیرند. شعار یاسین 
چاملی و دو دوســت دیگرش که »نــون نــت« را 

طراحی کرده بودند این بود 
»با نون نت نونتو بگیر از اینترنت!«. بعد از طرح 

نـــــــــــون 
ــت، یــاســیــن  ــ ن
و دوستش محمد ایده 
دیگری مشابه آن را طراحی کردند که این بار به 
جــای یک محله همه شهر را در بر می گرفت. 
ایده آن ها راه اندازی شبکه توزیع گسترده ماهی 

جنوب در شهر بود. 
آن ها با همین ایده در مسابقه استارت آپ ویکند 
بازآفرینی شهری که توسط شهرداری برای نواحی 
حاشیه ای و کم برخوردار برگزار می شود، شرکت 
می کنند و مقام دوم را هم کسب می کنند! این 
اتفاق سبب می شود خیلی ها از جمله شهردار 
ــرای پیاده سازی  مشهد به آن هــا قــول بدهند ب
ایده شان کمکشان کنند، اما هیچ وقت این اتفاق 
نیفتاد و تاکنون وعده ها در حد همان حرف باقی 

مانده اند!
یاسین جوان ایده پردازی است که باور دارد اگر او 
و جوانانی مثل خودش حمایت شوند کارهایی 
می توانند انجام دهند که حتی هیچ کس فکرش 
را هم نمی کند مثل دور زدن تحریم ها که طراحی 
ایده و اپلیکیشنی توانسته ممنوعیت تبلیغات 
پزشکان ایرانی در توییتر، فیس بوک و اینستاگرام 
را دور بزند و در حــوزه توریست سالمت تعداد 
ــادی از مــردم کشورهای همسایه را مشتری  زی

پزشکان ایرانی و مشهدی کند!
اگرچه یاسین چاملی دلخوری زیادی از بدقولی 
مسئوالن و شهردار مشهد دارد اما با قاطعیت 
می گوید می شود کارهای بزرگی کــرد به شرط 
ــای جـــوانـــان نــیــنــدازنــد و  ایــنــکــه ســنــگ جــلــو پـ

حمایتشان کنند.

گفت و گوی آزادگفت و گوی آزاد

دلخوری جوان 
ایده پرداز از 

شهردار مشهد

نيش و نوش بر جرايد

خبر خوب

خبر

کافه هنر خراسان گردی

سعید ترشیزی
قدس: قطع برق موجب ترافیک سنگین در چهار 

نقطه مشهد شد
نیش و نوش: اگه ژاپن بود از ترافیک حاصل از 

قطع برق ما هم برق تولید می کرد!
قدس: حل معضل حاشیه نشینی شهر مشهد 

با تأکید بر مشارکت مردمی
نیش و نــوش: بــازم مثل همیشه تو مسائلی که 
هزینه داره، مسئوالن توپ رو میندازن تو زمین 

مردم!
قدس: کرونا نمایش  تئاترهای مشهد را تعطیل 

کرد
نیش و نوش: یک جوری میگن نمایش تئاترها، 
انــگــار قبل کــرونــا هـــرروز تــو مشهد تئاتر برگزار 

میشده!
قدس: اختالف مرزی ۵۳ ساله با افغانستان در 

مرز دوغارون حل شد
نیش و نــوش: یکم دیگه صبر میکردن جشن 
قرنگرد اختالف رو میگرفتن، بعد حلش میکردن!
قدس: تمامی مشاغل فرهنگی هنری مشهد باید 

تعطیل شود
نیش و نوش: ولی تمامی مشاغل تجاری سودآور 
مشهد باید با قدرت تمام به فعالیتشون ادامه 

بدن!
قــدس: معضالت شبکه فاضالب غــرب استان 

خراسان رضوی برطرف می شود
نیش و نوش: اگه مردم غرب استان مشارکت کنن 

و کمتر از سرویس بهداشتی ها استفاده کنن!
قدس: سه پروژه خیران حوزه سالمت کاشمر به 

بهره برداری رسید
ــوش: حــاال اگــه پـــروژه دولــتــی بــود هنوز  نیش و ن
داشتن دنبال کلنگ واســه مراسم کلنگ زنی 

میگشتن!
قدس: برگزاری نشست تجار ایرانی و افغانستانی 

در مشهد
نیش و نوش: که احتماالً پس از صرف شیشلیک 

و اهدای پک زعفران، بی نتیجه به پایان رسید!

 اهدای میوه های مهربانی 
در بردسکن به نیت سالمتی 

امام زمان)عج(
مــیــوه فــروش نیکوکار بردسکنی کــه هــر هفته 
تعدادی از افراد معسر را رایگان میوه می دهد، نیت 
خود از این کار خیر را سالمتی آقا امام زمان)عج( و 

آمرزش پدر و مادر مرحومش عنوان کرد.
موضوعی که مورد توجه امام جمعه شهرستان 
بردسکن هم قرار گرفت. حجت االسالم امینی 
امام جمعه بردسکن، مدیر حوزه علمیه و رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی بردسکن با حضور در 
مغازه این میوه فروش مهربان، از وی تجلیل کردند. 
این میوه فروش نیکوکار بردسکنی در گفت وگو 
با فارس گفت: از آنجا که در این روزهای سخت 
شاهد بودم افرادی برای دریافت چند میوه مشکل 
مالی داشتند، تصمیم گرفتم با شناختی که از 
افراد بی بضاعت منطقه پیدا کردم، مقداری میوه 

فصل را هر هفته به آنان هدیه کنم.
سروری افــزود: با توجه به ایجاد مرکز نیکوکاری 
سازمان تبلیغات اسالمی در شهرستان، بهترین 
مکان را برای شناسایی، این مرکز دانستم که هر 
هفته تعداد ۱۰ نفر را معرفی می کنند و میوه شان را 
در کمال احترام و جایگاه شخصیتی تحویل آن ها 
می دهم. وی نیت خود از این کار خیر را سالمتی 
امــام زمان)عج( و آمــرزش پدر و مــادر مرحومش 
عنوان کرد و گفت: برکت و ثواب این کار خیلی 
زیاد است، لذتی که در کار خیر است در هیچ چیز 
دیگری نیست و همین که شادی هرچند ناچیزی 

را به خانواده ای هدیه می کنم خدا را شاکرم.

بستنی فروشی ها بیشترین 
 پرونده گران فروشی 
در خراسان جنوبی

بیشترین پرونده های گران فروشی در خراسان 
جنوبی به بستنی فروشی ها اختصاص دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در گفت وگو با 
خبرنگار صداوسیما گفت: ۲۱۳ پرونده گران فروشی 
از ابتدای سال جاری تا ۲۰ تیر در استان تشکیل 
شد که از این تعداد ۱87 پرونده تاکنون مختومه 
شــده اســت. حسین حسن پور افـــزود: متهمان 
پرونده های گران فروشی در استان به پرداخت ۵ 
میلیارد و 4۵۵ میلیون و 6۳7 هزار ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شدند.
وی گفت: بستنی فروشی ها، پوشاک و روغن نباتی 
به ترتیب بیشترین پرونده های گران فروشی در 

استان را در سال جاری به خود اختصاص دادند.
مــدیــرکــل تــعــزیــرات حکومتی اســتــان مجموع 
پرونده های تشکیل شده در سال جاری در بخش 

کاال و خدمات را 9۵6 پرونده اعالم کرد.

کارشناس مرکز پیش بینی اداره  کل 
هواشناسی خراسان رضوی گفت: 

ــوســان و تغییر دمــــای هـــوا در  ن
استان تا آخر هفته جاری قابل 

مالحظه نخواهد بود.
مرتضی اثمری در گفت وگو 
با ایرنا افزود: با وجود این، 
در روزهای آینده آسمان 
اســتــان بیشتر ابـــری و 
در ســاعــاتــی هــمــراه با 
افـــزایـــش ســرعــت بــاد 

خواهد بود.
وی ادامـــــــه داد: در 
نواحی بادخیز استان 
ــاد  افـــزایـــش ســـرعـــت ب
ــرد و خــاک  ــ هـــمـــراه بـــا گ

پیش بینی می شود.
کــل  اداره   کــــارشــــنــــاس 

هواشناسی خراسان رضوی 
گفت: از ســوی دیگر افزایش 

ابرناکی در نواحی شمال و شمال 
غرب استان پیش بینی می شود که 

همراه با ایجاد رعد و برق و رگبار پراکنده 
باران خواهد بود.

هواشناسی

- امامزاده یحیی بن موسی بن جعفر)ع(؛ 
بقعه متبرکه امامزاده در فاصله ۱۰ 
کیلومتری پس از قدمگاه رضوی در 
روستای باغشن نیشابور واقع 
شده است. بنا به باور مردم 
ایشان از فرزندان امام هفتم 
اســت. وی به همراه سایر 
ــاران امام  امــامــزادگــان و ی
رضا)ع( به ایران وارد شده 
و در درگیری با سپاهیان 
مأمون در این نقطه به 

شهادت رسیده اند. 
- امـــامـــزاده شعیب؛ 
ــان مـــقـــدس ایــن  ــتـ آسـ
امـــــامـــــزاده در بخش 
مــرکــزی و ناحیه جنوب 
شـــهـــر ســـــبـــــزوار، ضــلــع 
ــوی  جــنــوبــی خــیــابــان رضـ
واقــع شــده اســت. امــامــزاده 
شعیب بــه دلــیــل انــتــســاب به 
امــام رضــا)ع( و اعتقادات عمیق 
مذهبی مــردم، در طول سال به ویژه 
در روزهای چهارشنبه مورد توجه اهالی 

شهر سبزوار است.

گردشگری زیارت

مقدم           ابوعباس احمد بن محمد 
بن مـــروان بن طیب سرخسی، 

عالمی حکیم، ادیب، نحوی، 
ــورخ،  شــاعــر، فــیــلــســوف، مـ

سیاستمدار، خــوش ذوق، 
ــف و از  ــنّـ ــصـ بـــلـــیـــغ و مـ

مترجمان فلسفه یونانی 
به زبان عربی بوده است.

وی کــــه در ســـــال ۲۱8 
هجری قمری در سرخس 
از تــوابــع خــراســان رضــوی 
ــد، مــلــقــب به  ــه دنــیــا آمــ ب
ابــن طــیــب، از شـــاگـــردان 

معروف یعقوب بن اسحاق 
کندی بود.

ابن ابی اصیبعه، ۵4 کتاب و 
رساله از او نام  می برد که گویا 

هــیــچ کــدام در دســت نیست. 
ازجــمــلــه کـــتـــاب »الــمــســالــک و 

الممالک« در جغرافیا و شاید اولین 
جغرافی نویس جهان اسالم او باشد. هانری کربن 
می نویسد او الفبای صــداداری اختراع کرد که 
به وسیله حمزه  اصفهانی تکمیل شد. این 
مرد نیز از تکفیر بی نصیب نمانده 
ــت. بـــراســـاس اســنــاد  ــ اسـ
تـــــاریـــــخـــــی، 

ابن طیب در ابتدا معلم معتضد عباسی 
بود، به حدی که محرم اسرار و از 

دوستان خصوصی او شد، به 
همین خاطر وقتی معتضد 

به قــدرت رسید، ابن طیب 
ــور حسبه و  را مــتــولــی امــ

مــواریــث در بــغــداد کــرد؛ 
ولی چون اســرار او را فاش 
ــور او  ــتـ ــه دسـ ــاخـــت، بـ سـ
تــازیــانــه خـــورد و بــه زنــدان 
افتاد. بعضی هم دلیل آن 
را شیعه بــودن ابن طیب و 
نقل حدیثی بر ضد معاویه 

دانسته اند.
مــســعــودی در کــتــاب خــود 
مکرر از او یاد کرده و می گوید: 

در ســال ۲8۳ ق. معتضد او 
ــرده، امــوالــش را  ــ را دستگیر ک

مــصــادره نــمــود و سپس بــه قتل 
رساند. سال مرگ احمد سرخسی را 

به اختالف سال های ۱86، ۲86 و ۳86 ه.ق نوشته اند؛ 
ولی با توجه به دوران معتضد )خالفت ۲89-

۲79 ق( پیداست که قــول اولــی و سومی 
اشتباه است. وی به دست قاسم بن 

ــر معتضد به   عبیدهللا وزی
قتل رسید.

احمد بن محمد سرخسی؛ نخستین جغرافی نویس اسالم

مفاخر خراسان
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