
نخستین نیروگاه برقابی خراسان رضوی دیروز با 
حضور مسئوالن در محل سد ارداک به بهره برداری 
رسید. این پروژه که نخستین نیروگاه برقابی شرق 
به حساب می آید در مرحله نخست  نیز  کشور 
توانایی تولید 200 کیلووات ساعت برق را دارد که 
با ارتقای آن در مرحله بعدی این مقدار به 400 
برابر خواهد شد.  کیلووات ساعت می رسد و دو 
مدیرعامل شرکت سنگ باد بهمن شرق که مجری 
این طرح است در مراسم افتتاح گفت: از ابتدای 

یافتیم  مأموریت  گذشته  سال 
ــرای ســاخــت نــیــروگــاه هــای  ــ ــا ب ت
این  و  کنیم  اقــدام  تجدیدپذیر 

نیروگاه که نخستین...

نمی شود حقوقت را از کسی بگیری که قرار است بر عملکرد او نظارت کنی

دستمسئوالنفنیدامپزشکیزیرساطورکارفرماها!
 برق گرفتن از آب 

در خراسان کلید خورد

بهره برداری از 
 نخستین نیروگاه 
برقابی شرق کشور
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90 درصد اقالم پزشکی استان 
تأمین شد

 جریمه 3 هزار خودرو غیربومی
 در جاده های خراسان رضوی

مدیر جهاد کشاورزی گناباد: 
 پرورش شتر تهدید خشکسالی را 

به فرصت تبدیل می کند

واکسیناسیون 7 هزار سبزواری 
در یک روز
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در استان2

گفت:  جنوبی  خــراســان  بهزیستی  مدیرکل 
از ابتدای سال جاری تاکنون 5میلیارد تومان 
جمع آوری  خیران  غیرنقدی  و  نقدی  کمک 
شده و برای تأمین اقالم بسته های معیشتی، 
هزینه  کمک  توانبخشی،  لـــوازم  بهداشتی، 

ازدواج، سرمایه کار، ودیعه مسکن و غذای گرم 
در اختیار افراد زیر پوشش قرار گرفته است.

علی عرب نژاد در گفت وگو با ایرنا افــزود: در 
با  همکار  غیردولتی  مرکز   ۳۱۹ حاضر  حــال 
بهزیستی در این استان مشغول به خدمت 

هستند که برای نزدیک به هزار و ۳00نفر در 
این مراکز اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه 42 هزار و 5۶4 خانواده 
پوشش  ــر  زی نفر  هـــزار  از ۱2۱  بیش  مــعــادل 
بهزیستی استان هستند، گفت: ۱4 هــزار و 

۹۳۶ خانوار مستمری بگیر این اداره هستند 
و افزایش دو تا سه برابری مستمری معلوالن 
و مددجویان، گسترش خدمات الکترونیک و 
تأسیس ۳۷مرکز مثبت زندگی از دستاوردهای 

بهزیستی خراسان جنوبی ...

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی خبر داد

کمک 5میلیارد تومانی مردم به مددجویان بهزیستی
دراستان2
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
139460306013000277 مورخ 1394/01/26 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای هاشم میرثانی فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/18 مترمربع از پالک شماره 880 فرعی از یک اصلی 
واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود ایشان مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 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 صورتیکه 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.آ1405243

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17                                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/1
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری
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دوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن رأس 
ساعت 10 روز چهارشنبه  مورخ 1400/06/31 در  
محل پروژه  به آدرس: گلبهار، بلوار استقالل، 
امام رضا 41 مطهری 15 برگزار میشود. از کلیه 
اعضای محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
در  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای   *
جلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را 
به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول 
نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها 

یک رای خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل 
زوج  روزهای  اداری  ساعات  در  باید  نظر  مورد 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 1400/06/24 به 
آدرس قاضی طباطبایی بین قاضی طباطبایی سه 
وپنج ،پالک 170 واحد 3 مراجعه تا پس از تائید 
ورقه  مجاز  مقام  توسط  مزبور  های  وکالتنامه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1_ تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی مطابق با 
ماده 6 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره 

سه راه آهن
هیئت مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 

)تاریخ انتشار:1400/06/17(

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت اول( مؤسسه غیرتجاری پیشگیری آسیب های 
اجتماعی یاری رسان توس آراد به شماره ثبت 5512 
رأس س��اعت 17/00 بعدازظه��ر روز دوش��نبه مورخ 
1400/06/22 در محل دفتر مؤسسه واقع در مشهد، 
بولوار توس، توس 100، ش��هید جنگی 14، پالک 50 با 

دستورجلسه ذیل تشکیل می شود:
از کلی��ه اعضای محترم مؤسس��ه دعوت می ش��ود با 
در دست داش��تن کارت شناسائی معتبر جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره جدید مؤسسه
2- انتخاب بازرسان جدید مؤسسه

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
مؤسسه

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی بطور فوق العاده

تاریخ انتشار: 1400/06/17 
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ش��رکت تعاون��ی آب بران روس��تای چهچهه به 
ش��ماره ثب��ت 119 رأس س��اعت 9/00 صبح روز 
چهارش��نبه م��ورخ 1400/06/31 در محل دفتر 
ش��رکت واقع در خراس��ان رضوی، شهرس��تان 
کالت، دهستان پساکوه، روستای چهچهه، کوچه 
آب��ادی، پالک 0، طبقه همکف با دستورجلس��ه 

ذیل تشکیل می شود.
از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می شود 
ب��ا در دس��ت داش��تن کارت شناس��ائی معتبر 
جه��ت اتخ��اذ تصمی��م نس��بت ب��ه موضوعات 

دستورجلسه، حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: 1- تصویب اساسنامه جدید

2- اصالح مواد 1، 3، 6، 22، 23 و 37 اساسنامه فعلی
ی��ادآوری: اعضاء محت��رم می توانن��د حق رأی 
و حض��ور خود در مجم��ع عموم��ی را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند، 
در ای��ن صورت ه��ر عضو ع��الوه ب��ر رأی خود 
حداکث��ر تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک 
رأی وکالتی می تواند داش��ته باشد. هر یک از 
اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود به جلس��ه 
مجمع و اعط��ای وکالت به هم��راه نماینده خود 
با داش��تن مدارک شناس��ایی معتبر در تاریخ 
1400/06/30 از س��اعت 09/00 ال��ی 13/00 به 

دفتر شرکت مراجعه نماید.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

)نوبت اول( 
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کلیه س��هامداران و اعضای محترم 
ش��رکت دعوت می ش��ود در تاریخ 
1400/08/06 س��اعت 18 در مح��ل 
قانونی ش��رکت ب��ه آدرس: صدف 

24 پالک 38 حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش مدیرعامل
اساس��نامه   31 م��اده  اص��الح   -2
هیئ��ت  اعض��ای  ع��ده  )تعیی��ن 
ش��رکت انح��الل  ی��ا  و  مدی��ره( 

3- نقل و انتقال سهام
4- ورود و یا خروج شرکا

5- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار 
برای درج آگهی

6- تصویب س��ایر م��واردی که در 
صالحیت مجمع باشد.

مدیرعامل- سیدمحمد تقی سنجر موسوی 

آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت 

مهندسین مشاور زیست آرمان 
کاووش به شماره ثبت 38958 و 

شماره ملی 10380546073
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حسن نوروزی- سرپرست شهرداری درگز  

به اطالع میرساند 
شهرداری درگز در نظر دارد 
باستناد مصوبه شماره 3 مورخه  1400/05/24 شورای محترم اسالمی شهر درگز محل میدان دام خود را 
با کلیه امکانات )ابنیه و تأسیسات و غیره( از طریق مزایده کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره به افراد 

واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مزایده:اجاره محل میدان دام شهرداری درگز واقع در مسیر جاده روستای کماجخور

نوع تضمین شرکت در مزایده: اصل فیش واریزی  بصورت وجه نقد به مبلغ 151.116.900ریال به شماره 
حساب سپرده 3100002230000 بانک ملی نزد  شعبه مرکزی بنام شهرداری درگز

قیمت پایه کارشناسی: اجاره بهای ماهیانه مبلغ 251.861.500ریال
مکان دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری درگز

زمان تحویل اسناد :1400/06/17 تا 26 /1400/06محل تحویل اسناد : واحد حقوقی شهرداری درگز
جلسه بازگشایی پاکتها : روز شنبه  1400/06/27 ساعت 9:00 صبح

درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده ظرف مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده 
آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدیدمی گردد.

کلیه ی مراحل برگزاری مزایده.انتخاب برنده و... تابع آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به هرتعدادبر عهده برنده مزایده می باشد. 

قبل از انعقاد قرارداد برنده مزایده ملزم به تنظیم قرارداد ناظر دامپزشکی از سازمان دامپزشکی می باشد. 
  تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 46232801 

آگهی مزایده میدان دام شهرداری درگز

دانش��گاه علمی وکاربردی شهرستان 
ترب��ت جام  در نظر دارد یک دس��تگاه 
خودرو سواری پژو   405مدل 1389 و 
یک دستگاه موتور سیکلت هیو ندا  مدل 
1387 به فروش برس��اند. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
حداکث��ر ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز 
1400/06/24 با ش��ماره 09151110135  
و  09372732021 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی
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جلسه مجمع عمومی شرکت خدمات پشتیبانی اداری 
چهارشنبه  روز   10 ساعت  در  اتحاد  یاران  پوشش 
در  واقع  شرکت  مرکزی  دفتر  درمحل   1400/06/24
ابتداء فرامرز عباسی 3 مقابل مجتمع ورزشی شهید 

حاتمی برگزارمی گردد.
دستور کارجلسه : انتخاب هیئت مدیره جدید .

 هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت 
خدمات پشتیبانی اداری پوشش یاران 

اتحاد به شماره ثبت 37714 و شناسه ملی 
10380533188

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع تعاونی که در ساعت 10 صبح روز جمعه 
مورخ 1400/7/9 در محل مس��جد امام حسن)ع( گلبهار جمهوری اسالمی 39 روبه روی مجتمع حضور به هم 
رسانند طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی 
میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید که در این صورت 

تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
)کارت شناسایی و گواهی سوء پیشینه برای نامزدهای انتخابات الزامی است(

دستورجلسه:
1. استعفاء کلیه اعضای هیئت تصفیه و ناظر                           2. انتخاب اعضاء جدید هیئت تصفیه و ناظر

3. گزارش کار                                                                             4. برآورد مالی هیئت تصفیه
5. تأمین دلیل انبار                                                                    6. پاداش دوره مدیریت و بازرسی

7. ارجاع اختالف دو فاز به داوری اداره تعاون
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر 110 مشهد- مجید سالمیان- مدیر اجرایی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی در حال تصفیه 
مهر 110 به شماره ملی 010380460203 و شماره ثبت 30788
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جریمه 3 هزار 
 خودرو غیربومی

 در جاده های 
خراسان رضوی  
سرهنگ قانعی نژاد، 
جانشین رئیس 
پلیس راه خراسان 
رضوی گفت: مالکان 
3هزار و ١٥ دستگاه 
خودرو غیربومی در 
 جاده های این استان 
جریمه شدند.
مالکان ٢ هزار و 
٥٨٥دستگاه از این 
تعداد خودرو به 
دلیل تخلف ورود به 
شهرهای با وضعیت 
قرمز و نارنجی از طریق 
دوربین و مابقی توسط 
پلیس جریمه شدند.

خبر هاشم رسائی فر نخستین 
نیروگاه برقابی خراسان رضوی 
ــا حــضــور مسئوالن  دیــــروز ب
ــد ارداک بــه  در مـــحـــل ســ
بهره برداری رسید. این پروژه 
که نخستین نیروگاه برقابی 
شــرق کشور نیز به حساب می آید در مرحله 
نخست توانایی تولید 200 کیلووات ساعت 
برق را دارد که با ارتقای آن در مرحله بعدی این 
مقدار به 400 کیلووات ساعت می رسد و دو برابر 

خواهد شد.

 ظرفیت 50 مگاواتی سدهای استان  ◾
برای تولید برق

مدیرعامل شرکت سنگ بــاد بهمن شــرق که 
مجری این طرح است در مراسم افتتاح گفت: 
از ابتدای سال گذشته مأموریت یافتیم تا برای 
ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام کنیم این 
نیروگاه که نخستین در استان است امــروز با 

هزینه 20 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
الهی در ادامه افزود: بر اساس بررسی هایی که 
صــورت گرفته با توجه به ظرفیتی که در حوزه 
سدهای استان وجود دارد با ایجاد نیروگاه های 

برقابی می توان 50 مگاوات برق تولید کرد.

200 کیلووات شروع تولید برق از آب در استان ◾
مــدیــرعــامــل شــرکــت آب مــنــطــقــه ای خــراســان 
رضوی نیز در این مراسم گفت: با همت و تالش 
جوانان جویای نام همین مرز و بوم امــروز آبی 
که در خروجی سد ارداک پس از خروج بعضاً 
ــار مـــی آورد نــه تنها پــس از  خسارت هایی بــه ب
این تخریبی نخواهد داشت بلکه دارای مزیت 
خواهد شد و از نیروی آن 200 کیلووات برق تولید 

خواهد شد.
ــه در واکــنــش بــه برخی  محمد عــالیــی در ادامـ
سنگ اندازی ها برای صدور مجوزهای الزم برای 
اجرای طرح های اینچنینی اظهار کرد: چرا باید 
برای گرفتن مجوز برای مثال همین پروژه 30 ماه 
معطل ماند، در حالی که اگر همه ما در کنار هم 
باشیم و برخی سنگ اندازی ها وجــود نداشته 
باشد حداکثر باید یــک مــاه کــار صــدور مجوز 

طول بکشد.

وی همچنین بیان کرد: شرکت ما از همین امروز 
آمادگی این را دارد که زمینه همکاری برای اجرای 

چنین پروژه هایی را فراهم آورد. 

مزیت دار کردن پروژه ها ◾
ــا)ع( در این  همچنین فرمانده سپاه امــام رضـ
مــراســم گفت: همه باید دســت بــه دســت هم 
بدهیم تا چنین پروژه ها و برنامه هایی را گسترش 
دهیم و زمینه به ثمر رسیدن آن ها را فراهم کنیم.

سردار سرتیپ یعقوبعلی نظری ادامه داد: به طور 
مثال همین سد که برای ساخت آن هزینه شده 
و در کنار تأمین آب ظرفیت ایجاد مزیت دیگری 
از جمله تولید برق را دارد باید به همین سمت 
هدایت می شد که مــزیــت دار شــود که به یاری 
مهندسان و جوانان ضمن جلوگیری از تخریب 
آب پس از رهاسازی اکنون تخریب که ندارد هیچ، 
مزیت تولید برق هم بر آن افــزوده شده است. 
ظرفیت های نهفته ای که رهبر معظم انقالب 
بر آن ها تأکید دارند و باید از آن ها استفاده شود 

همین ها هستند که بایستی به ثمر برسند.
وی اظهار کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی همه 
مردم باید مشارکت داده شوند؛  چه آن هایی که 
صاحب ایده اند و چه آن هایی که ایده  ای ندارند 
امــا می توانند در به ثمر رسیدن ایده ها کمک 
کنند بایستی به کار گرفته شوند که این موضوع 

از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است.
فرمانده سپاه امــام رضــا)ع( با اشــاره به وجود 
فرصت ها و ظرفیت های موجود در طبیعت و 
نعمات خداوندی که در استان خراسان وجود 
دارد گفت: در این مواقعی که بعضاً با مشکل 
کمبود بــرق مواجهیم بــا خـــودم فکر می کنم 
چگونه می شود شرایطی را فراهم آورد که این 
مشکل از پیش پا برداشته شود. استفاده از 
ظرفیت کویر و تولید انـــرژی خورشیدی یک 
فرصت است که در استان ما به فراوانی می شود 
از آن استفاده کرد. در حال حاضر امکان اجرای 
پروژه هایی در محدوه شهرستان خواف وجود 
دارد کــه بــا اســتــفــاده از آن مــی تــوان 20 هــزار 
مگاوات برق تولید کرد. می بینید که وجود کویر 
امروزه دیگر تهدید نیست بلکه فرصتی است 
برای بهره برداری درست و مزیت افزایی. تنها 

باید به دنبال راهکار بود.

برق گرفتن از آب در خراسان کلید خورد

 بهره برداری از نخستین نیروگاه 
برقابی شرق کشور در »سد ارداک«

خبرخبر
ويژهويژه

کمک ٥میلیارد تومانی مردم به مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی
بیرجند مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون 5میلیارد تومان کمک نقدی 
و غیرنقدی خیران جمع آوری شده و برای تأمین اقالم 
بسته های معیشتی، بهداشتی، لوازم توانبخشی، کمک 
هزینه ازدواج، سرمایه کار، ودیعه مسکن و غذای گرم در 

اختیار افراد زیر پوشش قرار گرفته است.

علی عرب نژاد در گفت وگو با ایرنا افزود: در حال حاضر 
3۱۹ مرکز غیردولتی همکار با بهزیستی در این استان 
مشغول به خدمت هستند که برای نزدیک به هزار و 

300نفر در این مراکز اشتغال ایجاد شده است.
وی با اشــاره به اینکه 42 هــزار و 5۶4 خانواده معادل 
بیش از ۱2۱ هــزار نفر زیــر پوشش بهزیستی استان 

هستند، گفت: ۱4 هزار و ۹3۶ خانوار مستمری بگیر 
این اداره هستند و افزایش دو تا سه برابری مستمری 
معلوالن و مددجویان، گسترش خدمات الکترونیک 
و تأسیس 3۷مــرکــز مثبت زنــدگــی از دســتــاوردهــای 
بهزیستی خراسان جنوبی در چند سال اخیر بوده 

است.

ــرد: در راه انــــدازی مــراکــز مثبت زنــدگــی به  وی بیان ک
محورهای مختلف و مواردی همچون مشارکت مردمی، 
محله محوری، تسهیل دسترسی، خانواده محوری، 
مددکارمحوری، توجه به دولــت الکترونیک، ارتقای 
سالمت اجتماعی و اجرای طرح های غربالگری به ویژه 

کاهش آسیب های اجتماعی توجه ویژه  شده است.

  90 درصد اقالم پزشکی استان تأمین شدخبر خوش
  رئیس کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد گفت: ٨0 تا 90 درصد اقالم 
پرمصرف پزشکی و دارویی در خراسان رضوی 

تأمین شده است.

محمدرضا صابری در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد: 
بر اساس داده های دریافتی و به روز شده ٢0 قلم 

پرمصرف شناسایی شده و با پیگیری های صورت 
گرفته ٨0 تا 90 درصد این موارد تأمین شده است.

وی افزود: مأموریت های محوله در پنج محور؛ 

تأمین و مدیریت دارو با پیش بینی دو ماهه برای 
بیمارستان ها و داروخانه ها، تأمین ملزومات 

بیمارستانی تا دو ماه، تأمین و مدیریت تجهیزات 
برای بخش های کوویدی موجود و توسعه و تأمین 

اکسیژن بیمارستان های کرونایی و پیش بینی 

موج ششم بوده است. وی تصریح کرد: در بحث 
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستانی طبق 
داده های دریافتی و به روز شده ٢0 قلم پرمصرف 

 شناسایی شده و با پیگیری های صورت گرفته
٨0 تا 90 درصد این موارد تأمین شده است.

مدیرجهادکشاورزیگناباد:

پرورششترتهدیدخشکسالیرا
بهفرصتتبدیلمیکند

ــرورش شتر  مدیر جهاد کــشــاورزی گناباد گفت: پ
در گناباد، ظرفیتی است که می توان با آن تهدید 
خشکسالی را به فرصتی بــرای توسعه اقتصادی 
این منطقه تبدیل کرد. نعمت غفوری، مدیر جهاد 
کشاورزی گناباد افزود: بیش از دو دهه خشکسالی 
در گناباد و از طرفی کمبود نهاده های دامی سبب شده 

دامداران به پرورش شتر سوق داده شوند.
وی اظهار کرد: رونق پرورش شتر در شهرستان هایی 
مثل گناباد که با خشکسالی مواجه هستند می تواند 
ضمن ایجاد اشتغال به درآمدزایی و توسعه منطقه 
کمک شایانی کند و راه را برای مصرف داخلی و صادرات 
هموار کند. مدیر جهاد کشاورزی گناباد ادامه داد: در 
حال حاضر پنج واحد پرورش شتر مجوزدار در گناباد 
فعالیت می کند و جمعیت شتر در گناباد بیش از ۱50 
نفر شتر است. غفوری بیان کرد: صنعت شترداری، 
ــادرات گوشت و  ــژه به منظور تولید و صـ ظرفیتی وی
محصوالت لبنی با ارزش افــزوده بسیار باالست که 
گناباد با داشتن شرایط اقلیمی خاص خود بهترین 
فرصت سرمایه گذاری برای استفاده از شترداری در 
آینده را دارد و در نظر داریــم با توسعه این صنعت، 

گناباد را به یکی از قطب های استان تبدیل کنیم.

فرمانده ســپاه امام رضا)ع(: در حوزه اقتصاد مقاومتــی همه مردم باید 
مشــارکت داده شــوند؛  چه آن هایی که صاحب ایده اند و چه آن هایی که 
ایده  ای ندارند اما می توانند در به ثمر رسیدن ایده ها کمک کنند بایستی به 

کار گرفته شوند که این موضوع از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است.
گزيدهگزيده
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در استان

ان
یز

 م
ح -

ذبا
ق 

اد
ص

  

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

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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
 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
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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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 



برآوردخسارت های 
طوفان به 

کشاورزی 
خراسان جنوبی

غالمرضا قوسی، 
رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان 

جنوبی به تسنیم 
گفت: از ابتدای 

سال تاکنون طوفان 
461میلیون تومان 
به بخش کشاورزی 

استان خسارت زد.
کل مساحت زراعی 

آسیب دیده 12هزار 
 هکتار است که بین

 5تا 30 درصد خسارت 
وارد شده و در بخش 
باغی نیز 17.5 هزار 
هکتار دچار خسارت 

شده اند.

خبرخبر

ــی ســرو  ب رحمانی  عقیل 
ــوالن فــنــی  ــ ــئ ــســ ــی مــ ــ ــان ــ ــام ســ
و بـــهـــداشـــتـــی شـــبـــکـــه هـــای 
ــه خـــط مــقــدم  ــزشــکــی کـ ــپ دام
نظارت بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی مربوط به کشتار دام، 
طیور و... هستند موجب شــده اســت تا برخی 
کارفرماها به هر شیوه ای چه کاهش حقوق و چه 
تهدید به اخراج، آن ها را تحت فشار قرار دهند و 
عمالً در برخی بخش ها سربازان این خط مقدم 
بدون سالح و پشتوانه قوی به جنگ متخلفان و 

سودجویان فرستاده شده اند.

تنها میان معرکه ◾
چند روز پیش از طریق تماس یکی از مسئوالن 
فنی و بهداشتی شاغل در یک واحد کشتار طیور 
در استان، در جریان فشار های روحی روانی که روی 

این دست افراد وجود دارد قرار گرفتم.
این خانم که سال هاست به عنوان نماینده فنی 
و بهداشتی شبکه دامپزشکی به مراکز مختلف 
کشتارگاهی، قطعه بندی مرغ و گوشت و... فرستاده 
شده در توصیف حواشی پشت پرده به کارگیری یک 
نیرو با سطح سواد کاردان تا دکترا، بیان کرد: براساس 
قانون ما نماینده شبکه دامپزشکی در کشتارگاه های 
دام و طیور و هر جایی که این گونه کاال ها را قطعه کاری 

و بسته بندی می کنند، هستیم.
ما وظیفه داریــم با هرگونه تخلفی که در مسیر 
تولید این موارد سالمت محور وجود دارد برخورد 
کنیم، حتی کارفرماها این حق را ندارند بدون تأیید 

ما گوشت دام را راهی بازار و یا بسته بندی کنند.
ایــن نماینده و ناظر فنی و بهداشتی ادامـــه داد: 
اما گرفتاری های ما یکی، دوتــا نیست و ماجرا به 
ســال هــای دور بــرمــی گــردد. اصـــالً مــی تــوان گفت 

وجود ما در کشتارگاه ها به منزله مبارزه با تخلفات 
بهداشتی است اما خوب است بدانید حقوق ما را 

کارفرما می دهد!
شما خــودتــان قــضــاوت کنید حقوق از متخلف 
بگیری و بخواهی تخلفاتش را هم گــزارش کنی، 
مگر می شود این گونه رفتار کرد. درگذشته حقوق 
ماهیانه ما را مستقیم کارفرما می داد که با حضور 
مدیرکل جــدیــد دامپزشکی خــراســان رضـــوی و 
حمایت های ویژه این مقام مسئول، گرفتاری های 
ما به مراتب کمتر شد. اما درحــال حاضر حقوق 
ماهیانه ما به حساب واسطه ای واریز می شود تا ما 

مستقیم با مدیر واحد درگیر نباشیم. اما این ماجرا 
هم دور زدن های قانونی دیگری را رقم زده و دست ما 

زیر ساطور کارفرما مانده است.
از ســوی دیگر در برخی واحــد هــا کــه مــدیــران آن 
متخلف هستند به واسطه همین شیوه پرداخت 
حقوق نماینده فنی و بهداشتی از سوی کارفرما، 
همکاران ما تحت فشار قرارمی گیرند که مبادا 
گزارش تخلف به شبکه دامپزشکی ارسال شود، 
در غیراین صورت با اخــراج و یا تهدید به اخــراج 

روبه رو خواهیم شد.
با شنیدن این گالیه ها دست به کار می شویم و با 

تعدادی از مسئوالن شبکه دامپزشکی استان که 
نمی خواستند نامی از آن هــا بــرده شــود صحبت و 
تمامی زیر و بم کار را استخراج می کنیم و این گونه بود 
که گالیه های مطرح شده نیز مورد تأیید قرار می گیرد.
خــانــمــی کــه نــمــایــنــده فــنــی و بــهــداشــتــی شبکه 
ــی از  ــکـــی اســــتــــان بـــــود در قــســمــت دامـــپـــزشـ
صحبت هایش مدعی شــد اگــر آن هــا در برخی 
موارد با کارفرمای متخلف همراهی نکنند در بحث 
پرداخت حقوق و حتی تغییر آن ها دردسر ایجاد 
می شود که برای شفاف تر شدن موضوع این نکته 
را از جوانب مختلف بررسی می کنیم و به گلوگاه 
تخلفات می رسیم جایی که برخی کارفرما ها زمانی 
کــه نیرویی از ســوی شبکه دامپزشکی معرفی 
می شود می توانند او را قبول کنند یا بگویند فرد 
دیگری معرفی شود، این امر راه بروز تخلفات را 

مانند اتوبان دو بانده ای باز گذاشته است.

کلک کارفرماها برای کم کردن حقوق  ◾
از ســوی دیگر بــررســی هــای رســانــه ای نشان داد 
مدیران برخی واحد ها در بدو ورود کارشناس فنی 
و بهداشتی به آن ها اعالم می کنند حقوق ماهیانه 
شما به عنوان مثال جای 6 میلیون، سه میلیون 
تومان است، فرد متخلف برای آنکه در این مسیر 
بتواند حقوق قانونی واریزی به حساب های تعریف 
شده را پس بگیرد، در ازای هر ماه حقوق و به میزان 
مابه التفاوت )مثالً 3 میلیون تومان( از نماینده فنی 
و بهداشتی چک می گیرد و به محض اینکه حقوق 
قانونی به حسابش واریــز شد، چک را برداشت 
می کند. با ایــن کــار عمالً صــورت مسئله قانونی 
جلوه داده می شود، اما حقوقی که دست این افراد 

زحمتکش می رسد نصف آن هم نمی شود.
بیشتر ناظران فنی و بهداشتی شبکه دامپزشکی 
که این گونه توسط برخی کارفرمایان تحت فشار قرار 

دارند زن هستند. دلیل آن هم نیاز مادی، سرپرست 
خانواده بودن و تهدید به اخــراج است که موجب 

می شود در مقابل این ماجرا سکوت کنند.
ــی کــه در بخشنامه های  از ســوی دیــگــر درحــال
ابالغی از ســوی سازمان دامپزشکی کل کشور 
عنوان شد متصدیان و صاحبان مکان ها باید 
 حقوق این افراد را پرداخت کنند و حق دخالت 
ــهــداشــتــی را  ــنــی و ب ــایـــف مــســئــوالن ف در وظـ
ندارند، اما در عمل این گونه نیست و آن هــا به 
راحــتــی هرچه تمام تحت فشار قــرار می گیرند 
 و اگــر درمقابل برخی اقــدام هــا مقاومت کنند، 

کار تا اخراج هم پیش خواهد رفت.
 
پیشنهاد »قدس« چیست؟ ◾

با تمامی ایــن اوصــاف وجــود بخشنامه هایی که 
به صاحبان کشتارگاه ها، واحد های بسته بندی، 
قطعه کاری و... این اجــازه را می دهد هر مسئول 
ــد بــرای همکاری انتخاب  فنی را که دوســت دارن
کنند، خودبه خود سبب می شود این افراد هرچند 
اندک بین نظارت بهداشتی و حراست از سالمت 
مــردم و دریــافــت حقوق به سمت مــادیــات سوق 
داده شوند. باید فکری هم بــرای دور زدن قانون 
در زمان پرداخت حقوق نماینده های بهداشتی 
شود و نگذارند حقی از آن ها ضایع شود و راهکار 
آن هم ایجاد شرکت های خصوصی است که به 
صورت سالیانه با واحد ها قرارداد ببندند و خیال 
نماینده ها از حقوق راحت باشد. حتی مسئوالن 
فنی و بهداشتی را به صورت دوره ای و با تصمیم 
خودشان عضو کنند نه اینکه کارفرما هر کس را 
بخواهد به کار بگیرد. با این کار طرف حساب شبکه 
دامپزشکی هم یک بخش خواهد بود و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، مسئوالن شرکت باید 

پاسخگو باشند تا این چرخه معیوب از بین برود.

نمی شود حقوقت را از کسی بگیری که قرار است بر عملکرد او نظارت کنی

 دست مسئوالن فنی دامپزشکی 
زیر ساطور کارفرما ها!

در شهر3
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برخورد با هفت واحد عرضه کننده کاالی قاچاق در سرخس
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت از کشف کاالی 

قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.
علی اکبر اکبری با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی بازرسی و 
کشف کاالهای قاچاق در پنج ماهه گذشته به ایلنا گفت: 
برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش 
ــراد فرصت طلب،  غیرقانونی قیمت ها توسط برخی اف

تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات از ابتدای 
سال جاری، از تعداد 3۰۰ واحد صنفی بیشتر در قالب 
گشت مشترک با همکاری سایر دستگاه های نظارتی 
از جمله اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره بهداشت، اداره 

تعزیرات حکومتی و... بازرسی صورت گرفت.
وی افــزود: در این بازرسی ها به تعداد ۷۷ واحــد صنفی 

متخلف که عمدتاً  تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی، 
عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت داشتند تذکر 

اخطار و معرفی به تعزیرات انجام گرفت.
رئیس اداره صمت اظهار کرد: در راستای بازرسی های 
صــورت گرفته از هفت واحــد صنفی کــاالی قــاچــاق  به 
ارزش ۲۰۰ میلیون تومان کشف که پس از مراحل قانونی و 

تشکیل پرونده، برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی 
ارسال شد.

اکبری در پایان تصریح کرد: با همکاری همه دستگاه های 
ذی ربط و در ایام بازگشایی مدارس نظارت ها بیشتر و با 
هرگونه تخلفی به شدت برخورد می شود که الزم است 

شهروندان همکاری الزم را داشته باشند.

خط قرمز
   انفجار ساختمان مسکونی در مشهد 

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد  
از وقوع انفجار همراه با حریق در یک 

ساختمان مسکونی و نجات چهار نفر از 
این حادثه خبر داد. مهدی رضایی به ایرنا 

گفت: این حادثه صبح روز گذشته در یک 
واحد مسکونی چهار طبقه در خیابان ارشاد 

)بلوار خیام( مشهد روی داد که در پی آن 
آتش نشانان پنج ایستگاه با خودروهای 
نجات و نردبان به محل اعزام شدند. وی 

افزود: کانون حریق طبقه دوم این ساختمان 
مسکونی بود که در اثر این آتش سوزی 

ساکنان طبقات سوم و چهارم گرفتار 
دود شده بودند. معاون عملیات سازمان 

آتش نشانی مشهد ادامه داد: چهار نفر که 

در این حادثه محبوس شده بودند به محل 
امن منتقل شدند. معاون عملیات سازمان 

آتش نشانی مشهد تصریح کرد: علت 
وقوع این حریق و انفجار در 

دست بررسی است.
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

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

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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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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
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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/1

40
37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای احمد افشار مقدم

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15198
 به نشانی: بین پیروزی 70 و 72 امالک افشار

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: 09155004252
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

05
21

6
ج

/1
40

49
92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدحسین محمودی
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8031

 به نشانی: امامت 15 آخر کوچه بعد از مسجد
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: 09153080430
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

05
22

4

ط
/1

40
09

71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه



   واکسیناسیون 
7 هزار 
سبزواری
 در یک روز   
دکتر علیرضا مسلم، 
رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار 
گفت: واکسیناسیون 
عمومی علیه 
ویروس کرونا در 
شهرستان های زیر 
پوشش این دانشگاه 
در غرب خراسان 
رضوی به روزانه 
7 هزار و ۱۵۵ ُدز 
افزایش یافته است.

در  حاشيه

کسب رتبه های 
برتر کشور 
توسط دانشگاه 
علوم پزشکی 
تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه موفق به 
کسب رتبه های برتر در 
بین دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور در طرح 
»رعد ۱۴۰۰« شد.

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه 
با اعالم این خبر 
گفت: دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه 
در این طرح در ابعاد 
بین المللی سازی در 
بین دانشگاه های علوم 
پزشکی رتبه سوم، در 
بعد سالمت و مرجعیت 
علمی رتبه چهارم، در 
مصوبات هیئت امنا 
رتبه چهارم و از نظر 
نظام های بین المللی 
رتبه بندی دانشگاه ها نیز 
رتبه چهارم را کسب کرد.

وی افزود: دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه در 
ابعاد آموزش، تحقیقات، 
فناوری، دانشجویی و 
فرهنگی رتبه ششم 
و در بعد انسان ساز 
و حکمت بنیان نیز 
همین رتبه ششم را 
بین دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور کسب 
کرد.
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افقی ◾
 ۱. گروهی از بندپایان قدیمی ، بسیار ساده 
و ساکن دریــا بودند که نسل شان منقرض 
شده - ضخیم 2. نفی تــازی – کشور چای 
کله مورچه – جمله را تشکیل می دهند 
3.باغ – یاری گر – دهان – الفبای موسیقی 
۴. نــظــرات انتخاباتی – نهی از نالیدن - 
جاروجنجال 5. از بخش های پنجگانه اوستا 
ــو – عضوی  – کــشــوری در قـــاره سیاه 6. آل
از دســتــگــاه گــــوارش – یــکــی از دوجــنــس 
ــوان – شهر بــازی هــای آسیایی 2۰۰2  7.جـ
که در کره جنوبی برگزارشد – میوه تلفنی 
8.پــســونــد شباهت – خــبــرگــزاری رسمی 
ایتالیا – برگه – سوغات اصفهان 9. سینمای 
فاجعه آبــادان – زیرشلواری – واحــد طول 
9۰سانتی متری ۱۰. فلز الکتریسیته – لقب 
شاهان سلجوقی – استفاده کردن ۱۱. کشور 
قــوم رومــن – قمر مصنوعی ۱2. شهری در 
استان یــزد – اصطکاک – تونل زیرزمینی 

ــت – بها – صبر -  ۱3. عامل انتقال وراثـ
 تحمل ۱۴. دلداده ویس – پرنورتر - مساوی
ــراهــیــم)ع( – فیلم   ۱5. همسر حــضــرت اب
برنده جایزه اسکار سال ۱999 به کارگردانی 

جان مدن
عمودی ◾

 ۱. هدردادن – صفحه اینترنت – کشیدنی 
فضول در کــار مــردم – مــوی چشم 2. افــراد 
زیرک – شکم خودرو – قرض و دین 3.اعمال 
– پستانداری گوشت خوار کوچک تر از روباه 
با پوستی نرم و گرانبها - ستون ۴. اثر چربی 
 – خبرگزاری جمهوری اسالمی - گردهمایی 
ــدان و روســــتــــایــــی در شــمــال  ــ ــیـ ــ 5. مـ
ــران – دیــــــنــــــداری – شــــــرم و حــیــا  ــ ــهـ ــ تـ
ــن ــاوآهــ ــ  6. تـــرســـیـــده – ســـرنـــیـــزه – گ
 7. یاقوت سرخ – ابــزاری برای فــردادن مو – 
مخفف اینک 8. صوت ندا – درخت انگور 
– مایه حیات – غذای آبکی 9. نفوذ اینترنتی 
– بازیکن سابق تیم ملی فوتبال سوئد که 

سابقه بازی در بارسا را هم در کارنامه دارد 
- آرایش فرنگی مآبانه ۱۰. غربال – مهیا – از 
انواع نان ۱۱. آبزی خوردنی – عیب و کمبود 
ــزرگ حمل  – طــالیــی رنــگ ۱2. خــــودروی بـ
بار – برادر حضرت موسی)ع( – الهه آفتاب 
مصرباستان ۱3.لنگه در – اجرای موسیقی 
همراه نمایش - دوستی ۱۴. بازداشتن – تیپا 
- جاذبه ۱5. پرنده در گویش بچگانه – میوه 
پرخاصیت گرمسیری – میوه نیکو – مظهر 

سرعت

جدول     8180

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

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

یک پژوهشگر و باستان شناس 
خراسانی می گوید: مسجد پامنار 
یا مسجد جامع سبزوار از جمله 
مساجدی اســت که در صحنه 
پرالتهاب تاریخ ســبــزوار شاهد رویــدادهــای 

مختلف خونینی بوده است.
 رجبعلی لباف خانیکی افزود: مسجد کنونی 
پامنار به احتمال زیاد در آغاز نیمه دوم قرن 
ــوان »مــســجــد جامع  ــه عــن ـــ.ق ب نخست هــ
ســبــزوار« ساخته شــد. آن مسجد از جمله 
مساجد شبستانی و از نوع »خراسانی« بود 
که به شیوه »رازی« همانند مساجد فهرج 
یزد و جامع اصفهان ساخته شد.  وی با اشاره 
بــه مصائبی کــه درخــصــوص مسجد جامع 
سبزوار در کتاب تاریخ بیهق یاد شده، ادامه 
داد: مسجد آدینه قصبه سبزوار در روزگــار 
حمزه بن آذرک الخارجی خراب گشته و مردم 
برای نماز جمعه و اعیاد خسروجرد به آنجا 
می رفتند. پس از آن واقعه، زنی ریسنده هزینه 
تجدید بنای مسجد جامع را تقبل 
کــرد و مسجد تجدید 

بنا شد. »امیر احمدبن عبدهللا  خجستانی« 
دستور داد بــرای آن منبری از چــوب آبنوس 
بسازند که نام احمد خجستانی به تاریخ 266 

بر آن نوشته شده است.
ایــن پژوهشگر و باستان شناس خراسانی 
گفت: گویا مسجد خیلی دوام نیاورده، زیرا 
ــاری« در  نوبتی دیگر »امــیــر ابوالفضل زیـ
تاریخ 37۰ هـ.ق مسجد را به عمارت تبدیل 
کــرد و در ســال ۴2۰ هـــ.ق »خــواجــه امیرک 
دبیر« مناره ای بر آن ساخت و آن مناره بر اثر 

زلزله ای در سال ۴۴۴ هـ.ق فرو افتاد. 
معمار که قصد تجدید بنای مناره را کرده 
بود، کمی از مناره را دوبــاره تجدید بنا کرد. 
یــک ســـال نـــوســـازی بــنــا را مــتــوقــف کـــرد تا 
نشست کند و سپس مناره را کامل کرد. 
آن مناره که در سال ۴۴5 هـ.ق ساخته شد 

تاکنون باقی است.
 آن مناره از نوع مناره های جنبان همانند 
منارجنبان اصفهان و نمادی از فناوری و 
بهره گیری از علم فیزیک در هزار سال پیش 

بوده است.

مهدی کاهانی   روســتــای 
زیبای رودمَعجَن در ۴8کیلومتری 
شمال غرب شهر تربت حیدریه 
قرار گرفته و از توابع بایگ است. با توجه به 
کوهستانی بــودن منطقه، ایــن روستا دارای 
زمستان هایی سرد و پربرف و تابستان هایی گرم 
و خشک است، ولی به دلیل وجود رودخانه در 
مرکز روستا و باغ های انبوه و چشمه های فراوان، 
از آب وهوای نسبتاً معتدل برخوردار است و از 
معدود روستاهای خوش آب وهوای شهرستان 
تربت حیدریه به شمار می آید به همین خاطر 
این روستا ساالنه پذیرای صدها گردشگر از دور 

و نزدیک است.
ــان مـــی آیـــد،  ــ ــر زبـ ــام رودمـــعـــجـــن بـ ــ ــاه ن ــرگـ هـ
بی درنگ چشمه های سرد، آب وهــوای پاک، 
کوچه باغ ها و رودخانه پرآب میان تنگل های 
سربه فلک کشیده، مــزارع سرسبز و آبشار 
بلند با صــدای مهیب آب و مناظر طبیعی و 
فرح بخش در ذهن شنونده تداعی می شود. 
روستا در میان دره ای عمیق با کوه های بلند، در 
دو طرف رودخانه ای دائمی واقع شده است. 

رودخــانــه از میان تنگل های بلند به سمت 
جنوب امتداد دارد و به زمین های روستای 
علی آباد، ازغند و زمین های دشت مه والت 
می ریزد. اهالی این روستا و روستاهای همجوار، 
نام روستا را »رُدمهجن« یا »روی مهجن« تلفظ 
می کنند. در اسناد محلی مانند قراردادهای 
خــریــدوفــروش دوره قــاجــار، غالباً بــه امــالی 

»رودمهجن« آمده است.
ــا و در  ــن روســت ــط بـــاغ هـــای ایـ وقــتــی از وسـ
ــه حــرکــت کنید، بــه آبــشــاری  جـــوار رودخــان
می رسید که از رشته کوه های »چهل تن« 
سرچشمه گرفته و به رودخــانــه حصارچه 
ختم شده است. این آبشار 28 متری با چند 
تخته سنگ خیلی بزرگ محاصره شده که 
جلو تابش نور خورشید به آبشار را گرفته اند. 
پایین آبشار حوضچه ای قرار دارد و می توان 
در آن آبتنی کــرد. یکی از زیبایی های این 
منطقه این است که آبشار در محلی با دو متر 
فاصله از دیواره به داخل حوضچه می ریزد و 

می توان از آبشار عبور کرد و پشت آن 
قرار گرفت.

اصالت و صالبت در »مسجد پامنار« سبزوار »رودمعجن«روستایی زیبا در سایه آبشاری بلند

مــدیــر 
جـــــــــهـــــــــاد 

کــشــاورزی شهرستان 
نــهــبــنــدان گــفــت: نــبــود ســردخــانــه و صنایع 
بسته بندی مشکل اصلی نخلداران شهرستان 
نهبندان است که سبب شده عایدی چندانی 

از دسترنج خود نداشته باشند.
علیرضا حیدرپور در گفت وگو با ایرنا افــزود: 
سطح زیرکشت خرما در نهبندان 365 هکتار 
است که از این مقدار 25۰ هکتار بارور است و 
پیش بینی می شود در سال جاری از این سطح 

675 تن محصول خرما برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان اظهار کرد: در 
ســال جــاری برداشت خرما حــدود 2۰ درصد 
کاهش دارد که علت اصلی آن وقــوع طوفان 

ــد  شــدی
در خــــــرداد و 

مردادماه است.
وی افـــزود: بیشتر نخلستان های نهبندان 
ــدان« و  ــ ــن ــ ــم«، »ب ــلـ ــسـ ــای »دهـ ــاهـ ــتـ در روسـ
»چاهداشی« وجــود دارنــد و 35۰ بهره بردار 

در زمینه تولید این محصول فعالیت دارند.
حیدرپور با بیان اینکه برداشت خرما از نیمه 
ــان ادامــه  مـــرداد شــروع مــی شــود و تــا اوایـــل آب
دارد، گفت: خرمای نهبندان بیشتر در داخل 
شهرستان و استان به مصرف می رسد البته 
به صــورت محدود خــارج از استان هم صادر 

می شود.
وی کبکاب، زاهــدی، مضافتی، ارقــام محلی، 
خاره خوش و پرکو را از مهم ترین ارقام تولیدی 

خرمای نهبندان ذکر کرد و افزود: شهرستان 
نهبندان دومین تولیدکننده خرما در خراسان 

جنوبی است. گفت و شنودگفت و شنود

مشکل اصلی نخلداران نهبندان چیست؟

نبود سردخانه و 
فروش فله ای  خرما 

مردان آسمانی

خبر

ميراث گردشگری

نام شهید: مرتضی شاکری 
تاریخ تولد: ۱36۴/۱۰/23

محل تولد: بخش مــیــان جلگه - روســتــای 
رئیسی 

تاریخ شهادت: ۱385/۱2/2۰
محل و نحوه شهادت: تایباد، درگــیــری با 

اشرار مسلح 
زندگی نامه شهید

شهید شاکری در 23 دی مــاه ۱36۴ در بخش 
میان جلگه، روستای رئیسی از استان خراسان 
رضوی چشم به جهان گشود. دوران کودکی و 
نوجوانی این مرزدار سلحشور در فضای معنوی 
و انقالبی خانواده سپری شد. مقطع ابتدایی را 
در مدرسه فضل بن شاذان نیشابور و روستای 
رئیسی سپری کــرد. ایــن مـــرزدار غیور تربیت 
اسالمی را مدیون محیط سالم خانواده و جامعه 
خود می دانست. پیش از رسیدن به سن تکلیف 
اعمال دینی خود را به نحو احسن انجام می داد. 
او مقطع راهنمایی را در نیشابور سپری کرد و 
پس از دوره پیش دانشگاهی برای انجام خدمت 
مقدس سربازی راهــی مرکز آمــوزش ولی عصر 
زابــل شد و از آنجا به منطقه عملیاتی تایباد 
منتقل شــد. سرانجام در آستانه عید نــوروز 
۱386، هنگام درگــیــری با اشـــرار مسلح و پس 
از وارد کــردن خسارت فـــراوان به آن هــا به طور 
ناجوانمردانه به فیض شهادت نائل گشت. 

روحش شاد

انتقاد امام جمعه بجنورد از 
تأخیر در ساخت زائرسرای استان 
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: 
از سال 92 زمین این زائرسرا در اختیار استان 
قرار گرفته اما تنها برای آغاز ساخت آن حدود 
۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که با توجه 
به تأمین نشدن این اعتبار، نتوانستیم وارد 
مرحله ســاخــت شــویــم؛ بــه همین دلــیــل اگر 
تــا مهرماه اتفاقی نیفتد، زمــیــن را از دست 

می دهیم. 
اگــر هزینه اولیه ساخت زائــرســرای خراسان 
شمالی تأمین نشود، زمین آن گرفته خواهد 

شد.
ــوری بــا اشـــاره بــه اینکه  حــجــت االســالم رضــا ن
ــرای ساخت  هشت ســال از واگـــذاری زمین ب
زائرسرا در استان می گذرد، گفت: در این مدت 
اقدام خاصی صورت نگرفته است و اعالم شده 
اگر تا انتهای سال کار آغاز نشود، این سهمیه 

از استان گرفته خواهد شد.
وی گـــفـــت: ســـاخـــت ایــــن مــجــمــوعــه بیش 
از 55مــیــلــیــارد تــومــان هزینه دارد کــه خیران 
پرداخت آن را قبول کردند؛ اما گرانی ها کار را به 
تعویق انداخت. قرار بود بخشی از این مبلغ از 
طریق استانداری تأمین شود که متأسفانه به 
دلیل مشکالت و موارد قانونی، زمینه این کار 
فراهم نشد و از سوی دیگر با توجه به شرایط 
اقتصادی، خیران هم تــوان کافی بــرای تأمین 

آن ندارند.
ــرای رفــع این  امام جمعه بجنورد بیان کــرد: ب
مشکل جلساتی با صنایع استان داشتیم تا 
این بودجه را تأمین کرده و ساخت زائرسرا را 

آغاز کنیم.

 افزایش اعتبار مقابله 
با بیابان زایی در خراسان جنوبی

ــیــعــی و آبـــخـــیـــزداری  ــع طــب ــاب ــل مــن ــرکـ ــدیـ مـ
خــراســان جــنــوبــی گــفــت: ســازمــان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به کسب 
رتبه نخست اســتــان در طــرح هــای مقابله با 
ــرای عملکرد مطلوب اداره کل  بیابان زایی، ب
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعتبارات 
مقابله با بیابان زایی استان را دوبــاره افزایش 

داد.
علیرضا نصرآبادی اظهار کــرد: سال گذشته 
بــرای انجام این فعالیت ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی و درآمد عمومی بیش از 
79 میلیارد تومان اعتبار مصوب داشتیم که به 

طور کامل تخصیص یافت.
ــیــعــی و آبـــخـــیـــزداری  ــع طــب ــاب ــل مــن ــرکـ ــدیـ مـ
خراسان جنوبی اعــالم کــرد: اعتبار مشخص 
شده برای استان در سال ۱۴۰۰ که 99 میلیارد 
تــومــان تعیین شــده بـــود، دوبـــاره ۱3 میلیارد 
تومان افزایش یافت، بر این اساس اعتبارات 
ــرای فــعــالــیــت هــای  ــ ــاری ب ــال جــ اســتــان در سـ
ــیــابــان زایــی ۱۱3 مــیــلــیــارد تــومــان  ــا ب  مــقــابــلــه ب

خواهد بود.
ــاره بــه اعــتــبــارات  نــصــرآبــادی همچنین بــا اشـ
مطلوبی که در بخش آبخیزداری نیز تعیین 
شــده اســت، گفت: سرجمع اعــتــبــارات ملی 
پیش بینی شده استان در بخش آبخیزداری 
ــم بی سابقه  ــی بــه رقـ ــان زای ــاب ــی و مــقــابــلــه بــا ب
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احمدرضا بهبهانی، مدیر امور سینمایی 
حـــوزه هــنــری خـــراســـان رضـــوی در 

گفت وگو با ایسنا در خصوص 
ــروش فیلم های  ــ وضــعــیــت ف

جدید سینما، گفت: مردم 
از فیلم های جدید سینما 
استقبال نکردند و آمار 
فـــــروش بــســیــار پــایــیــن 
است. هرچند »درخت 
گــــــردو« فــیــلــم بسیار 
خوبی است، اما تصور 
مــی کــنــم در مــنــاطــق 
مخاطبان  کُردنشین 
بیشتری داشته باشد، 
چراکه از ابتدای اکران در 
مشهد تاکنون مخاطب 

زیادی نداشته و آن طور که 
فکر می کردیم در باال رفتن 

آمــار فــروش تأثیری نداشته 
است. وی با اشاره به تعداد کم 

حضور مخاطبان سینما در هر 
سانس، افزود: روز گذشته 7۰ نفر برای 

تماشای فیلم »درخت گردو« به پردیس 
سینمایی هویزه مشهد آمدند.

مردم مشهد از »درخت گردو« 
استقبال نکردند

ــی نــجــمــه خــــاتــــون)س(؛ نسب  ــی ب  ب
امــامــزاده بی بی نجمه خاتون)س( 
با 2۴ واسطه به امــام سجاد)ع( 
بـــرمـــی گـــردد. بــقــعــه متبرک 
ایــن امــامــزاده در فاصله 22 
کیلومتری غــرب بشرویه 
در روستای مجد از توابع 
بخش ارسک قرار دارد.

ــوار  ــقــعــه در جــ ــن ب ــ ایـ
درخت سرو بلندقامت 
ــه و  ــ ــال ــدســ چـــنـــد صــ
ــه ای جـــــاری،  ــمـ ــشـ چـ
مــحــیــط دلــنــشــیــنــی 
برای سیاحت و زیارت 
اســـت و وجـــود اراضـــی 
ــلــکــانــی و  کــــشــــاورزی پ
باغ های میوه با آب وهوای 
مطلوب به این بقعه جلوه ای 

زیبا بخشیده است.
 امامزاده هوگند؛ این زیارتگاه 
در فاصله حـــدود ۱2 کیلومتری 
غرب بشرویه، در دامنه کوه قرار گرفته 
اســت. اهالی اعتقاد دارنــد اینجا محل 
دفن یکی از اوالد موسی بن جعفر)ع( است.

گردشگری زیارت
خراسان

مقدم  ابومنصور محمد بن احمد توسی )پس 
از 32۰ - میان سال های367 تا 369 هجری قمری( 

کــه بیشتر بــا نــام دقیقی شناخته مــی شــود، 
یــک شــاعــر فــارســی زبــان و از نخستین 

ــود کــه پــیــش از فــردوســی  کــســانــی بـ
تالش کرد داستان های ملی ایران 

را به شعر درآورد و از پیشگامان 
حماسه سرایی بــه زبـــان فارسی 
اســـت. هـــزار بیت از بخش های 
آغازین شاهنامه ســروده اوست 
ــر نام  کــه فــردوســی آن هـــا را بــا ذک
ــی در اثـــر خــود  نــویــســنــده اصــل
گنجانده و مانع از دست رفتن 

آن ها شده است.
زادگاه وی بنا به روایات گوناگون، 

تــوس، بلخ، سمرقند و بخارا ذکر 
شــده امــا بــه اســتــنــاد پــژوهــش هــای 

نوین، او زاده شهر توس بــوده است. 
ــار شــاهــان ســامــانــی پیوند  دقیقی بــا دربـ

داشت و به تشویق نوح دوم سامانی به نظم درآوردن 
شاهنامه ابومنصوری را آغاز کرد. اما پیش از آنکه 
آن را بــه پــایــان برساند، بــه دســت غــالم خود 
کشته شد. پس ازآن فردوسی کار دقیقی 
را ادامه داد و شاهنامه ابومنصوری 
را کــه منثور بـــود، بــه نظم 

درآورد.

فردوسی در شاهنامه خود داستان زندگی دقیقی 
را به کوتاهی نقل کرده است. دقیقی یک مسلمان 

شیعه و یکی از بزرگ ترین و مهم ترین شاعرهای 
ــراوان بر  ــ ــود کــه تــأثــیــری ف فــارســی زبــان ب

شاعران پس از خــود، به ویژه سبک 
ــارســی گــذاشــتــه  حــمــاســی شــعــر ف

است.
از زندگانی دقیقی دانسته های 
اندکی در دسترس است. آنچه 
می دانیم این است که او با دربار 
سامانیان در پیوند بــوده و گویا 
به فرمان امیر نوح دوم سامانی 
)365 تــا 387( بــه نــظــم کــردن 
شــاهــنــامــه ابــومــنــصــوری دســت 

یازیده است. 
او پس از به نظم کشیدن نزدیک 

به هــزار بیت، در روزگــار جوانی به 
دست غالم ترک خود کشته می شود. 

هــزار بیتی که او ســروده دربــاره پادشاهی 
 گشتاسپ و ظهور زرتشت و تاختن ارجاسپ به ایران 

است.
تاریخ دقیق تولد و مرگ او مشخص نیست، ولی 

با توجه به اینکه فردوسی کــار او را حدود 
ســال 365 هجری ادامـــه داد، مرگ 

 دقیقی باید حدوداً  سال 366 
باشد.

»دقیقی« آغازگر سرودن شاهنامه

نام آوران خراسان
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