
استاندار خراسان رضوی ضمن تأکید بر فعال شدن 
همه ظرفیت ها ازجمله مجموعه نظام پزشکی برای 
مقابله با ویروس کرونا گفت: باید آمادگی مواجهه 

با اوج گیری احتمالی بعدی کرونا را داشته باشیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی، یعقوبعلی نظری در نشست آمادگی برای 

مواجهه با پیک ششم کرونا  با 
حضور رؤسای دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارستان های استان 
افــزود: انتظار مــردم از مجموعه 
مدیران این است اگر چنانچه... 

چرامشکلکودکانکاروخیابانیباوجود11دستگاهمتولیحلنمیشود؟

ساماندهی فقط جمع آوری نیست!
استاندارخراسانرضویدرنشست
آمادگیبرایمواجههباپیکششم

تأکیدکرد

 آمادهباش  
برای اوج گیری 
احتمالی کرونا
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آیین تحلیف هزار نفر از فرماندهان واحدهای بسیج 
دانش آموزی مقطع متوسطه دوم با حضور فرمانده 
سپاه امام رضــا)ع(، مدیران کل آموزش و پرورش و 
کمیته امــداد امــام خمینی)ره( خراسان رضــوی در 

مجتمع فرهنگی آیه های مشهد برگزار شد.
گفت:  آیین  ایــن  در  رضـــا)ع(  امــام  سپاه  فرمانده 
شهیدان  هــمــچــون  بــرجــســتــه  ای  شخصیت های 

اگرچه  محمدی  بهنام  و  فهمیده  محمدحسین 
ایــن شهیدان  امــا  تــراز نسل خــود بودند  الگوهای 
که  زیــرا شهید سلیمانی  یافتنی هستند،  دســت  
ما  به  اسالمی است  انقالب  تاریخ  سیدالشهدای 
نشان داد پاسداری از انقالب و دستیابی به تعالی 
فردی و شخصیتی به طور همزمان امکان  پذیر است. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار سیدهاشم غیاثی افزود: 

دشمن، سنگرهای ما در مدارس، مساجد و مراکز 
دنــبــال تسخیر  بــه  و  داده  قـــرار  را هــدف  فرهنگی 
دل های نوجوانان و جوانان ماست تا حب اسالم، 
قرآن و اهل بیت)ع( را از آن ها دور و شخصیت های 

کاذب و جعلی را جایگزین آن ها کند.
رئیس سازمان بسیج دانش  آموزی خراسان رضوی 
هم در حاشیه این مراسم به ایرنا گفت: پیش از 

این قرار بود هزار واحد مقاومت بسیج دانش آموزی 
در مقطع متوسطه دوم، هر کدام سرپرستی یک 
دانش آموز یتیم را بر عهده بگیرند که به پیشنهاد 

فرمانده سپاه استان این تعداد دو برابر شد.
ــزود: بــا کمک  ــ حــجــت االســالم مــهــدی جعفری افـ
دانش آموزان مدرسه، معلمان و خانواده ها و همچنین 
سپاه هزینه های این دانش آموزان تأمین خواهد شد.

آیینتحلیفهزارفرماندهواحدهایبسیجدانشآموزیباحضورسردارغیاثیفرماندهسپاهامامرضا)ع(برگزارشد

هرپایگاهسرپرستدویتیم

مسئول روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: شیوع طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در منطقه سالوک شهرستان اسفراین تاکنون جان ۴۱ رأس از 
وحوش را گرفته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حسن پهلوان افزود: برای جلوگیری 
از شیوع بیماری، الشه های کشف شده سوزانده شد. وی گفت: پایش منطقه سالوک به 
صورت روزانه در حال انجام است و اقدام های بهداشتی برای کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان 

کوچک و دور کردن دام های اهلی از منطقه با مشارکت ۴۵ نفر از محیط بانان ادامه دارد. 
پهلوان اضافه کرد: برای مهار بیماری، آبشخور های منطقه سالوک با مواد ضدعفونی و 
آهک ضدعفونی شده و در حال انجام است. پارک ملی سالوک با گستره ۲۰ هزار هکتار 
در شمال غربی شهرستان اسفراین، به عنوان یکی از متنوع ترین زیستگاه های وحوش 

خراسان شمالی شناخته می شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از آموزش ۵3۰ سرباز در قالب طرح 
ملی »سرباز مهارت« در مهرماه امسال در استان خبر داد. مجتبی ابراهیمی اظهار کرد: 
در قالب طرح سرباز مهارت تعداد ۵3۰ سرباز نیروهای مسلح استان )ارتش و نیروی 
انتظامی( دوره هــای مهارت های عمومی کارآفرینی، اشتغال و مهارت های زندگی را به 

همت جهاد دانشگاهی استان در مهرماه فرا گرفتند. 
به گزارش ایسنا، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی افزود: مرحله سوم این طرح 
از اردیبهشت ۱۴۰۰ در حال انجام است و به دلیل شیوع کرونا و ضرورت حفظ دستورالعمل های 

بهداشتی، دوره های آموزشی به صورت مکاتبه ای-حضوری برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵ هزار سرباز از دوره های طرح سرباز مهارت بهره مند شده اند، 

یادآور شد: اجرای این طرح تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از پیگیری جدی درخصوص پرداخت غرامت 
مشترکان برق خراسان شمالی خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم 
جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت: امسال 3 هزار مشترک 
برق استان از قطعی های مکرر برق خسارت دیدند که پیگیری پرداخت غرامت این 

مشترکان از اولویت های ماست.
استان  بــرق  توزیع  مقرر شد شرکت  و  تشکیل  موضوع  ایــن  پیگیری  کمیته   ــزود:  اف وی 
بیان  با  او  کند.   اعــالم  را  بــرق  قطعی  از  ناشی  درخصوص خسارت های  آمار ها  آخرین 
اینکه امسال تاکنون هیچ خسارتی به مشترکان آسیب دیده پرداخت نشده است، عنوان 
افراد  تا  کنند  مناقصه ها شرکت  در  و  باشند  کار  پای  باید  استان  بیمه  کرد: شرکت های 

آسیب دیده بیش از این متحمل خسارت نشوند.

۳هزارمشترکآسیبدیدهازقطعیبرقآموزش۵۳0سربازدرطرح»سربازمهارت«تلفات 41رأسازوحوش درسالوک
خراسان شمالیخراسان جنوبیخراسان شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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» کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد «
» هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد «

» اطالعیه عدم برگزاری انتخابات دو 
اتحادیه صنفی مشهد «

قابل توجه کلیه اعضاء محترم دو اتحادیه صنفی :
1 - الکترو مکانیک مشهد

2 - نبات و آبنبات ریزان مشهد
پیرو اطالعیه قبلی مندرج در روزنامه قدس مورخ 1400/08/01 بدینوسیله 
به استحضار می رساند برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
دو اتحادیه صنفی فوق الذکر در روزهای دوشنبه 1400/08/17 و چهارشنبه 

1400/08/19 لغو و تاریخ بعدی انتخابات ، متعاقبا" اعالم خواهد شد.

» هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد « 

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
و ب��ا اس��تناد بن��د ی��ک مصوب��ه م��ورخ 
1400/7/17ش��ورای اس��المی شهر گناباد 
اج��رای عملیات س��اماندهی خ��اک و نخاله 
ساختمانی س��طح ش��هر وتفکیک زباله از 
مب��دأ را به بخ��ش خصوصی واجدش��رایط 
واگذار نمای��د لذا متقاضی��ان می توانند 
جهت دریافت اس��ناد و ارائه پیشنهاد به 

سامانه ستاد مراجعه نمایند. 
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

آگهی مزایده کتبی 
شهرداری گناباد )نوبت اول(
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آگهی ثبت ازدواج
آقای جابر همتی س�نقرآبادی فرزن�د عبدالكریم 
ب ش ش ٠٧٤٠١٢٩٢٩٥برابر حكم دادگاه عمومی 
شهرس�تان باخرز همسرش�ما خان�م هاجر زمانی 
سورس�تانی تفاضای ثبت ازدواج رادارند لذا برای 
ش�مااخطار میگردد ظرف مدت ده روز جهت ثبت 
ازدواج به دفترخانه ٥١ شهرستان باخرز )قادری( 
مراجعه كنید تا در امرثب�ت ازدواج اقدامات الزم 
انجام گ�ردد. چنانچه اقدامی ازط�رف آقای جابر 
همت�ی س�نقرآبادی جه�ت ثب�ت ازدواج صورت 

نگردد متعاقبا برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج ٥١وطالق ١٢شهرستان باخرز ف
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آگهی اخطار و ابالغ
آگهی اخطار وابالغ به شخص آقای مصطفی بهرام بلوچی 
فرزند حس�ن به موجب دادنامه شماره٩٩٠٩٩٧٥۶٢١۶٠٠
٩١٧تاریخ٩٩/١٢/٢٧ صادره از ش�عبه اول دادگاه عمومی 
شهرس�تان زیرك�وه گواهی ب�ا قطعیت ش�ماره قطعیت 
١٤٠٠۳۳٩٩٠٠٠۳٥١٧٩۸٢ تاریخ  ١٤٠٠/٠٤/٢٤ محكوم به 
ثبت واقعه ازدواج باخانم صغری سادات اسماعیلی فرزند 
سید احمد می باشید لذا به موجب این آگهی ظرف مدت 
ده روز پس از انتش�ار نش�ر آگهی به دفت�ر خانه ازدواج 
ش�ماره ۳٢زیركوه به سر دفتری س�ید مصطفی حسینی 
فندخ�ت مراجع�ه وذیل اوراق و اس�ناد را امضا نموده در 
غی�ر اینص�ورت ثبت واقع�ه ازدواج وفق مق�ررات اقدام 

خواهد شد.       سر دفتر ازدواج و طالق ۳٢ زیركوه 
ف                                سید مصطفی حسینی فندخت    
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 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام( و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت  که رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ1400/8/27 در 

مرکز شرکت واقع در شهرستان جوین، باالتر از ایستگاه راه آهن نقاب برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1(استماع گزارش  فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/04/31

2( استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
3( بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و تقسیم سود 

4( انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/04/31
5( انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها 

6( تعیین حق حضور  جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره شرکت 
7( تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت 

8( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. 
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز چهارشنبه 1400/08/26  از  ساعت 8  صبح لغایت 12 ظهر 
جهت دریافت برگه حضور به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، میدان سعدی، ابتدای خیابان سنایی، پالک 14/296 

مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. 
الزم به ذکر است پیرو نامه شماره 440/050/ب/98 مورخ 98/12/26 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات 
عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت کشت و 
صنعت جوین )سهامی عام ( به نشانی) /https://www.instagram.com/jovainco_m(  فراهم شده است، ضمنًا از کلیه 

سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم. 
 هیئت مدیره  شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(
به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483  

 اصالحیه: آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
مروافن)س���هامی خاص( به شماره ثبت 7374 و شناسه 
مل���ی 10380231742     بدینوس���یله تاریخ آگهی ش���ماره 
1406997 روزنام���ه ق���دس م���ورخ 1400/08/04 از تاری���خ 
1400/04/18 به 1400/08/18 اصالح می گردد و دستورجلسه 
مطابق آگهی مذکور می باش���د.     هیئت مدیره ش���رکت
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از اعضای محترم دعوت می ش��ود در جلسه مجمع فوق الذکر که در تاریخ 1400/8/21 روز جمعه 
ساعت 10 صبح در محل دفتر تعاونی برگزار می گردد حضور بهم رسانند اعضای محترمی که امکان 
حضور ندارند می توانند به موجب وکالتنامه حق حضور و رأی خود را به دیگری وکالت دهند که در 

این صورت هر عضو تعاونی 3 وکالت و غیرعضو یک وکالت می تواند داشته باشد.
بدی��ن منظور وکیل و موکل در س��اعت اداری روز قبل از مجمع به دفت��ر تعاونی مراجعه و فرم 

مربوطه را تکمیل نمایند.
دستورجلسه:

1- گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2- طرح و تصویب صورتهای مالی 98 و 99

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 1400
4- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت تصفیه

5- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت هیئت تصفیه
6- در صورت عدم موافقت با تمدید مدت هیئت تصفیه انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کارگران مؤسسه صنعتی گوشت مشهد

نوبت دوم شماره ثبت 12547 شناسه ملی 103080282309   تاریخ انتشار 1400/8/9
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   حذف موقتی 
پرواز های 
بیرجند به مشهد!  
عظیم طهماسبی، 
مدیرکل فرودگاه های 
خراسان  جنوبی با 
بیان اینکه اکنون هیچ 
پروازی به مشهد در 
طول هفته نداریم، 
گفت: یک ایرالین به 
دلیل کمبود ناوگان 
مجبور به حذف 
پروازها شده  است. 
اکنون ایرالین مورد 
نظر اظهار کرده که 
مشکل برطرف خواهد 
شد اما تاریخ حل 
مشکل مشخص نیست. 

ــال زمــزمــه هــایــی مبنی  هـــر ســ
ــرای طـــرح جـــمـــع  آوری و  ــ بـــر اجـ
ساماندهی کودکان کار شنیده 
می شود طرحی که تاکنون بارها 
و بارها اجرا شده و هرگز نتیجه 
دلخواه را نداشته و هر سال در 
پی مشکالت اقتصادی آمار این کودکان افزایش 

می یابد.
براساس آمارهای بهزیستی، ۷۵ درصد کودکان کار 
و خیابان سرپرست دارنــد، ۳۰ درصد این کودکان 
به مدرسه نمی روند، ۳1 درصــد آن هــا 6 تا 11 سال 
و ۹درصــد آن هــا زیــر 6 ســال هستند. افــزون بر آن 
6۰درصد این کودکان نان آور خانواده خود هستند 

که نشان از تنگدستی خانواده هاست.

مشهد رکورددار کودکان خیابانی پس از تهران! ◾
یک پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایــن زمینه 
ــاره بــه اینکه بــراســاس آمـــار مشهد پــس از  بــا اشـ
تهران بیشترین کودکان کار را در کشور دارد، به 
خبرنگار قدس می گوید: در خصوص کودکان کار 
با زنجیره ای از عوامل مختلف روبـــه رو هستیم؛ 
نظام آموزش وپرورش در کشور به سمتی می رود که 
کودکان ترجیح می دهند به مدرسه نروند؛ از طرفی 
پدر و مادرها هم ترجیح می دهند کودکان به مدرسه 
نروند و حضور نیافتن کودکان در مدارس موجب 
می شود که آن ها به جای خانه ماندن به سمت کار در 

بیرون از خانه بروند.
احمدعلیجانی مناسبات اقتصادی در سطح کالن 
را موجب افزایش کودکان کار عنوان و بیان می کند: 
بحرانی که در چند سال اخیر با آن دست به گریبان 
هستیم، بــحــران افــزایــش قیمت مسکن اســت؛ 
این موضوع موجب شده است قیمت مسکن در 
شهرهایی مثل تهران و مشهد افزایش پیدا کند و 

شکاف های طبقاتی شدیدتر شود؛ افــرادی که در 
حاشیه شهر زندگی می کردند به سمت حاشیه تر 
می روند؛ حضور در حاشیه شهر سبب می شود 

افراد با راه های کسب درآمد آشنا شوند.
این پژوهشگر اجتماعی با اشــاره به این موضوع 
که هرچند مسئوالن وجود باند یا مافیا را در حوزه 
کودکان کار رد می کنند اما بررسی ها و مشاهده ها 
نشان داده است که بیش از ۹۰درصد این کودکان 
یا به صورت خانوادگی و یا توسط افراد سودجو در 
خیابان ها ساماندهی و استثمار می شوند، می گوید: 
بخش مهمی از کودکان کار و خیابان که باید به آن 

پرداخت، کودکان زباله گرد و اتباع خارجی هستند 
که بی تردید در این زمینه شبکه هایی وجود دارد؛ 
اکنون مشخص شده که این کودکان اجیر شده اند 
ــرادی کار می کنند که از آن هــا بهره کشی  و بــرای اف
اقتصادی می کنند و در ازای مبلغ ناچیزی این 

کودکان را به کار می گیرند.

11 دستگاه مسئول ساماندهی کودکان خیابانی ◾
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان بهزیستی 
خراسان رضوی هم با بیان اینکه براساس آیین نامه 
ساماندهی کودکان خیابانی مصوبه هیئت وزیران 

یــازده دستگاه مسئول ساماندهی کودکان کار و 
خیابانی هستند که بهزیستی مسئولیت اصلی 
را در این زمینه عهده دار است، می گوید: کودکان 
کــار معلول عوامل مختلفی همچون، وضعیت 
شرایط اقتصادی، وضعیت فرهنگی جامعه و 
مشکالت خانوادگی هستند؛ به طوری  که بسیاری 
از خانواده های این کودکان مجبورند بــرای امرار 
معاش خــانــواده کــودکــان خــود را بــه سطح شهر 
بفرستند از ایــن رو مقابله با پدیده کــودکــان کار 

بسیار سخت است.
محمد غفاری زاده در گفت وگو با خبرنگار قدس، 
بحث اقتصاد و مشکالت معیشتی را نخستین 
عامل در به وجــود آمــدن کودکان کار و خیابانی 
بیان می کند و مــی افــزایــد: ایــن کــودکــان برایند 
خانواده هایی هستند که یا بدون سرپرست  و یا 
بد سرپرست اند و یا حاصل خانواده هایی که پدر 

و مادر گرفتار اعتیاد هستند.
وی با اشــاره به اینکه بهزیستی در سه سطح به 
ــار و خیابانی خــدمــات ارائـــه مــی دهــد،  کــودکــان ک
می افزاید: شناسایی کودکان کار در طرح غربالگری 
در نخستین ســطــح بـــا هــمــکــاری شـــهـــرداری و 
دادگستری انجام می شود و پس از آن خدمات 
تخصصی دیگر ارائه می شود و در سطح 2 کودکان 
کار و خیابانی 21روز در مراکز زیر پوشش ما نگهداری 
و توانمندسازی می شوند که البته شناسایی خانواده 

آن ها هم در دستور کار قرار می گیرد.
وی تصریح می کند: دو مرکز حمایتی و آموزشی هم 
به صورت روزانه فعالیت می کنند که ظرفیت اسمی 
این مراکز 2۰۰ نفر است و در راستای توانمند کردن 
کودک و خانواده در بحث تحصیل، درمان، کار و... 

فعالیت های تخصصی را ارائه می دهند.
وی در خصوص آمار کودکان کار باتوجه به دوران 
کرونا بیان می کند: کودکان کار قابل شمارش نیستند 

چون باتوجه به مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا 
همه آن ها در سطح خیابان کار نمی کنند بلکه خیلی 
از این کودکان در کارگاه های فاقد اعتبار و شناسنامه 
مشغول به امرار معاش هستند و دیده نمی شوند 

به همین دلیل آمار مشخصی ندارند.

باندهای بهره کشی اقتصادی از کودکان کار ◾
ــود شبکه ها و بــانــد هــایــی بــرای  وی بــا تأیید وجـ
ساماندهی و بهره کشی اقــتــصــادی از کــودکــان 
کــار در سطح شهر می گوید: در شناسایی ها و 
غربالگری هایی که با همکاری دادگستری انجام 
ــم تــعــدادی از مــهــره هــای اصــلــی و عــوامــل  ــ دادی
بهره کشی از این کودکان دستگیر شده اند که البته 
هنوز هم افراد دیگری هستند که سوءاستفاده از 

این کودکان را انجام می دهند.
وی با تأکید بر اینکه ساماندهی کودکان کار فقط به 
این ختم نمی شود که با جمع آوری 1۰۰ یا 2۰۰نفر 
از آن ها همه چیز به پایان  برسد و کودکان کار از 
سطح خیابان ها جمع شوند؛ بلکه این اقدام باید از 
سوی نهادهای مختلف تداوم داشته باشد، اظهار 
می کند: بسیاری از کودکان کار از مناطق حاشیه 
شهر هستند و باتوجه به نبود امکانات فضای 
مجازی، این کودکان از کالس های درس و مدرسه 
خارج شده و به تکدی گری در خیابان روی آورده اند 
که همین موضوع به افزایش کودکان کار در جامعه 

نیز دامن می زند.
ایــن درســت اســت کــه دستگاه های مختلفی در 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی دیده شده اند، اما 
بسیاری از این دستگاه ها هیچ نقشی در این زمینه 
برعهده نمی گیرند و شــرح وظایفی که برایشان 
درخصوص توانمند سازی این کودکان در نظر گرفته 
شده است را به درستی اجرا نمی کنند و بیرون گود 

فقط نظاره گر این موضوع هستند.

چرامشکلکودکانکاروخیابانیباوجود11دستگاهمتولیحلنمیشود؟

ساماندهی فقط جمع آوری نیست!

خبرخبر
ويژهويژه

میزان توزیع مرغ در بجنورد جوابگو نیست
بجنورد: رئیس اتــحــادیــه صنف لبنیات، قصابان و 
مرغ فروشان بجنورد گفت: میزان توزیع مرغ در این شهر 
جوابگوی واحد های صنفی مرغ فروشی نیست. حسین 
قاسم زاده در گفت وگو با قدس بابیان اینکه با بازگشایی تاالرها 
و رستوران ها تقاضا برای مرغ افزایش پیدا کرده است، اظهار 
کرد: در شهرستان بجنورد 12۰ واحد صنفی مرغ فروشی 

وجود دارد که اگر 1۷ تن به طور روزانه در بجنورد توزیع شود به 
هر واحد صنفی 1۵۰ کیلوگرم هم نمی رسد.

وی با اشــاره به کمبود مــرغ طی چند روز گذشته در این 
شهرستان افــزود: از دو هفته  گذشته کمبود گوشت مرغ 
در بازار استان موجب گالیه مردم شده و دلیل این کمبودها 
این بوده که جوجه های مرغداری های استان به سن کشتار 

نرسیده بودند زیرا زمان جوجه ریزی خود را به تأخیر انداختند 
که خوشبختانه این مشکل هم اکنون حل شده است.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان بجنورد روزانه 2۵ تن 
مرغ نیاز دارد اما سازمان جهاد کشاورزی استان معتقد 

است نیاز مردم بجنورد 1۷ تن است.
رئیس اتحادیه صنف لبنیات، قصابان و مرغ فروشان 

بجنورد قیمت گوشت مرغ کشتار روز را به ازای هر کیلوگرم 
2۹ هزارتومان عنوان کرد و گفت: در روزهای گذشته ستاد 
تنظیم بازار تهران قیمت مرغ را برای واحدهای صنفی 2۹هزار 
تومان و برای مصرف کننده ۳1 هزار تومان تصویب کرد که 
مرغداری های ما به همین دلیل مرغ را کمتر به بازار عرضه 

می کردند تا شاید استان نیز با این قیمت موافقت کند.

کودکان کار
گزارش

   مهدی توحیدی   داخل محوطه سبز کنار 
چهارراه منتظرند چراغ قرمز شود؛ یکی گل 

می فروشد، یکی دستمال کاغذی، یکی آدامس، 
دیگری اما ابزار کارش یک تکه پارچه و یک شیشه 

پاک کن است که به محض توقف ماشین پشت چراغ 

قرمز محلول داخل بطری را اسپری می کند روی 
شیشه ماشین ها و شروع به تمیز کردن می کند؛ این 

صحنه نمایشی است که این روزها سر بسیاری از 
چهارراه ها به صورت زنده اجرا می شود. 

شیوع کرونا و مشکالت اقتصادی انگار این روز ها 

زخم کهنه پدیده کودکان کار را دوباره تازه کرده 
و می رود که رفته رفته به بحرانی اجتماعی و 
فرهنگی برای مردم و مسئوالن تبدیل شود.

پدیده کودکان کار در کشور به ویژه در خیابان های 
کالنشهر مشهد که دارای جمعیت حاشیه نشین 

بسیاری است روزبه روز در حال افزایش است به 
گونه ای که اگر فقط چند ثانیه پشت چراغ  قرمز 
چهارراه های پرتردد شهر  توقف کنید؛ کودکان 

زیادی اسپند به دست و یا با دستمال و شیشه 
پاک کن درخواست کمک از رانندگان را دارند.
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در استان

عی
 نو

یال
  ل

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
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

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

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
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
14
06
24
3

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

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

 سوییت  و اتاق  مبله 
اجاره  میدان شهدا 

09153134381 
09337139978

ط
/1
40
67
39

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی
کلیه لوازم منزل و اداری

علی  36570836
09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

پ
/1
40
42
52

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

قالی شویی



اعتماد بیجا و 
خالی شدن کیف 

پول دیجیتالی 
سرهنگ 

جهانشیری، رئیس 
پلیس فتا خراسان 

رضوی به قدس 
گفت: عامل سرقت 

اطالعات خصوصی 
کیف پول دیجیتال به 

ارزش 150 میلیون 
تومان در مشهد 

در حالی شناسایی 
و دستگیر شد که 

بی احتیاطی شکات 
پرونده در افشای 

رمز کار دست آن ها 
داده بود.

خبرخبر

تحقیقات میدانی مأموران زبده 
اداره مــبــارزه بــا جــرایــم جنایی 
پلیس آگاهی نمایان کرد مقتول 
یک روز قبل، از زندان آزاد شده 
و در ایــن فاصله توسط عامل 
جنایت مقابل در خانه اش با 
شلیک اسلحه شــکــاری جــان خــود را از دست 
می دهد. چندین روز با تالش و اقدام های فنی و 
پلیسی هویت عامل جنایت با مشخصات »م.د« 
برمال شد، اما قاتل که می دانست مأموران پلیس 
آگاهی استان سایه به سایه او را تعقیب خواهند 
کرد، دیگر به محل زندگی خود مراجعه نکرد و به 

مکانی نامعلوم گریخت.
پرونده همچنان روی میز کارآگاهان این اداره باز بود 
و هر سرنخ و اطالعات تــازه ای که بدست می آمد 
بدون فوت وقت در مسیر پیگیری قرار می گرفت، 
اما قاتل حرفه ای هر بار مکان حضورش را تغییر 
می داد. این گونه شد که ردزنی متهم به قتل حدود 

هفت سال زمان برد.
از ســوی دیگر بــا دســتــور ســـردار تــقــوی، فرمانده 
انتظامی خراسان رضــوی مبنی بر پیگیری ویژه 
پرونده های رسوبی در پلیس آگاهی، رئیس پلیس 
آگاهی استان این پرونده ها را به دقت مورد بازخوانی 
قــرار داد.  در ادامــه سرهنگ جــواد شفیع زاده از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
خواست تا تمامی امکانات خود را پای کار بیاورند و 
با برگزاری جلسات تخصصی مأموریت ناتمام را به 

سرانجام برسانند.

ازدواج و زندگی مخفیانه قاتل  ◾
فعال کردن مخبرها، جمع آوری اطالعات و بدست 
آمــدن چندین سرنخ تــازه موجب شد تا پیگیری 
پرونده قتل در روستای فراگرد که حدود هفت سال 

پیش به وقوع پیوست به صورت ویژه ای در دستور 
کار مأموران قرار بگیرد.

کــارآگــاهــان اداره مــبــارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی استان با هدایت میدانی سرهنگ مهدی 
سلطانیان، رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی 
آگاهی تمام تالش خود را به کار بستند تا ردزنی ها به 
ثمر بنشیند که درنهایت پس از چندین شبانه روز 

اقدام های فنی و پلیسی بدون وقفه، آدرس دقیقی 
از مکان حضور قاتل فراری در یکی از روستاهای 
حومه مشهد بدست آمد. همچنین معلوم شد 
مرد قاتل پس از ارتکاب جنایت، ازدواج و در محل با 
یک دستگاه پیکان وانت خرج زندگی مخفیانه اش 

را تأمین می کند.
اقدام های اطالعاتی روی پرونده، این فرضیه را هم  

پررنگ تر کرد که مرد جانی به احتمال زیاد به سالح 
گــرم مسلح باشد و در زمــان عملیات دستگیری 

امکان درگیری مسلحانه وجود دارد. 

دستگیری متهم و کشف دو سالح جنگی  ◾
ازهمین رو سه اکیپ از کــارآگــاهــان اداره مبارزه 
بــا جــرایــم جنایی پلیس آگــاهــی اســتــان تمامی 
احــتــمــاالت را بــررســی کــردنــد تــا فرصت هرگونه 

عکس العملی از مرد جنایتکار گرفته شد.
ــرا مـــی رســـد و  ــ زمــــان انـــجـــام عــمــلــیــات نــهــایــی ف
هماهنگی های الزم با بازپرس عارفی )قاضی ویژه 
قتل عمد( انجام و مأموران صبح روز گذشته راهی 

منطقه هدف شدند.
پیش از هر اقدامی تمامی مسیر های فرار متهم 
مسدود و خانه او از چند جهت به محاصره درآمد 
و سرانجام در پی یک عملیات غافلگیرانه متهم که 
انتظار دیدن حافظان امنیت را نداشت قبل از هر 

اقدامی دستگیر شد.
پس از دستگیری پیرمرد قاتل، خانه او مورد بازرسی 
قرار گرفت که یک قبضه اسلحه کالشنیکف و یک 
قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوط که به 
طرز ماهرانه ای در خانه روستایی جاساز شده بود 
نیز کشف شد. پس از انتقال متهم به قتل به مقر 
پلیس آگاهی، فرد بازداشت شده در بازجویی های 
صورت گرفته به ارتکاب جنایت اعتراف و دلیل آن 
را وجود اختالفات شخصی بیان کرد. او همچنین 
مدعی شــد اسلحه ها را هــم بـــرای محافظت از 

خودش تهیه و نگهداری می کرده است.
بسته شدن این پرونده پس از هفت سال این پیام 
را داشــت که به هیچ عنوان این گونه پرونده ها با 
گذشت زمان از روی میز کارآگاهان اداره مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی استان جمع نمی شود، 

هرچند سال ها از وقوع آن جنایت گذشته باشد.

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان پرونده دیگری بسته شد

پایان فرار هفت ساله قاتل پیر 

پس از دســتگیری پیرمرد قاتل، خانه او مورد بازرسی قرار گرفت که یک 
قبضه اسلحه کالش و یک قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوط که به 

طرز ماهرانه ای در خانه روستایی جاساز شده بود نیز کشف شد.
گزيدهگزيده

قاچاق
 مدیرکل تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی خبر داد

 کشف 200 ماینر غیرمجاز 
در هفت ماه

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از 
کشف ۲۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز طی هفت 

ماهه سال ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی خبر داد.
حسین حسن پور به مهر گفت: در هفت ماهه سال 
جاری ۳۰ پرونده کشف ماینر به شعبه های تعزیرات 

حکومتی خراسان جنوبی ارجاع شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه در این ۳۰ پرونده تعداد ۲۰۱ماینر 
کــشــف شـــده اســـت، بــیــان  کـــرد: همچنین در 
ایــن مــدت ۲۶ پــرونــده مرتبط بــا ماینر یــا همان 
دستگاه های استخراج رمزارز مختومه شده است.
حسن پور گفت: متهمان و متخلفان در این 
پرونده ها به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و 

۷۷۷هزار ریال محکوم شدند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این دستگاه های ماینر 
در مکان های مخروبه و متروکه کشف شده است، 
اظهار کرد: به عنوان مثال در یک پرونده ماینرها 
در کوره های آجرپزی و یا در موردی دیگر در کارگاه 

بلوک زنی کشف شده است.
مدیرکل تــعــزیــرات حکومتی خراسان جنوبی 
درباره شیوه کشف این دستگاه ها یادآور شد: در 
مواردی گزارش محلی بوده است و در پرونده هایی 
نیز شرکت توزیع نیروی برق به مصرف زیاد برق 
یک واحد مشکوک شده است که با بررسی به 
این ماینرها رسیدند و در مــواردی هم مأموران 
اداره کل اطالعات استان دستگاه های رمــزارز را 

کشف کردند.
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مرگ دو کارگر بر اثر ریزش قنات در حوالی بیرجند
ریزش قنات در روستای خسرکی از توابع شهرستان 

بیرجند دو فوتی برجای گذاشت.
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند 
به صداوسیما گفت: ساعت ۹:۱۷ صبح روز گذشته با 
اعالم خبر ریزش آوار در مسیر حفاری شده قنات و 

دفن دو کارگر، تیم عملیات امداد و نجات از ایستگاه 
غفاری به محل حادثه اعزام شدند.

حسینی افــزود: حادثه به دلیل رعایت نشدن نکات 
ایمنی در حفر کانال قنات اتفاق افــتــاده و دو کارگر 
کــه در کــف چاله در حــال انــجــام کــار الیــروبــی بودند، 

 پس از ریزش حدود ۴ متر از ارتفاع کانال در زیر آوار 
دفن شدند.

وی در ادامه بیان کرد: تیم امدادی به محض رسیدن 
به محل ابتدا با توجه به ناایمن بودن محیط کارگاه و 
احتمال ریزش دوباره، اقدام به ایمن کردن محل حادثه 

کرده و سپس با استفاده از بیل مکانیکی و احتیاط الزم 
به برداشتن آوار مشغول شدند که نخستین فوتی 
جوان حدوداً ۱۸ ساله بدون عالئم حیاتی رهاسازی و در 
ادامه پس از حدود ۲۰ دقیقه آواربــرداری، کارگر دیگر 

حدود ۴۰ ساله از زیر آوار رهاسازی شد.

پرونده روز
   عقیل رحمانی  پیرمرد قاتل که هفت 

سال پیش به واسطه سر باز کردن زخم کهنه 
اختالف با شلیک چند گلوله فردی را در 

روستای فراگرد مشهد به قتل رساند، 
سرانجام سحرگاه روز گذشته با تالش 

کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی خود را در محاصره 

مردان قانون دید و دستگیر شد.
سال 93 بود که ماجرای درگیری مسلحانه 
و شلیک با سالح شکاری در روستای فراگرد 

به مأموران کالنتری خلق آباد اطالع داده شد. 
لحظاتی از مخابره این خبر نگذشته بود که 
تیم تجسس کالنتری به محل رسید، آثار به 

جا مانده در محل از وقوع جنایتی تلخ حکایت 
داشت، چراکه بررسی های اولیه ماجرا به 

جان باختن یک نفر در این واقعه مهر تأیید زد. 
از همین رو به سرعت این واقعه به کارآگاهان 

اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
منعکس و تیم بررسی صحنه جنایت به همراه 

مقام قضایی راهی محل شدند...
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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

ط
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40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی
پ
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40
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ط
/1
40
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
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40
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
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40
57
47

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

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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

اخطار ابالغ 
آقای علی رحیم نیا 
بدین وسیله به اطالع 

می رساند همسر شما خانم 
فاطمه موشانی حکم طالق را 
از شعبه 15 دادگاه شهید 

مطهری مشهد گرفته و برای 
اجرا به این دفترخانه مراجعه 
و در دست اقدام است لذا از 
شما دعوت می شود تا ده روز 
دیگر جهت امضا اسناد حضور 
یابید در غیر اینصورت اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد . 
آدرس : مشهد بلوار فکوری 

بین 11 و 13 پالک 124 
به تلفن 05138688878 
سر دفتر 20 طالق مشهد 

کریم اسدی

1/ر
40

71
56

ج
/1
40
49
92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

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
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



   مهار طاعون 
در پارک ملی 
تندوره   
مدثر تیموری، 
رئیس پارک ملی 
تندوره درگز از مهار 
بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان 
کوچک در این پارک 
خبر داد و گفت: 
این بیماری اواسط 
تابستان سال جاری 
در قسمت هایی از 
پارک ملی تندوره 
مشاهده شد که با 
انجام اقدام های 
پیشگیرانه سریع، 
بیماری مهار شده 
است.

استاندار خراسان رضــوی ضمن 
تأکید بر فعال شدن همه ظرفیت ها 
ازجمله مجموعه نظام پزشکی برای 
مقابله با ویروس کرونا گفت: باید 
آمادگی مواجهه با اوج گیری احتمالی بعدی 

کرونا را داشته باشیم.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی استانداری 
خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در نشست 
آمادگی بــرای مواجهه با پیک ششم کرونا  با 
حضور رؤســای دانشگاه های علوم پزشکی و 
بیمارستان های اســتــان افـــزود: انتظار مــردم 
از مجموعه مــدیــران ایــن اســت اگــر چنانچه 
ششمین اوج گیری کرونا اتفاق افتاد مشکالت 

پنجمین دوره تکرار نشود.
وی ادامــه داد: به فرمانداران تأکید شــده است 
حتماً جلسات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای 
شهرستان ها را به صورت مرتب تشکیل دهند و 
ستادهای پشتیبانی و حمایتی خودشان را مبتنی 
بر تصمیمات و برنامه های قرارگاه های عملیاتی در 

دانشگاه های علوم پزشکی دنبال کنند.
استاندار خراسان رضوی گفت: در قرارگاهی که 
در دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل می شود؛ 
موضوعات مربوط به صــورت رصــد لحظه ای 
انجام خواهد شد و به دنبال آن هم افزایی و 

هماهنگی نیز اتفاق خواهد افتاد.
ــر آمـــادگـــی مجموعه عــلــوم پزشکی  نــظــری ب
تأکید کــرد و افـــزود: نباید اجــازه دهیم گرفتار 
برخورد انفعالی شویم و به هر دلیلی اگر استان 
ملتهب شود نمی توانیم به امور دیگر بپردازیم، 
بنابراین باید با تصمیم گیری و رصد به موقع از 
التهاب پیشگیری کنیم. وی ادامه داد: نیازها و 
کمبودهای مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی 
قابل ارزیابی و برآورد است، بنابراین تا جایی که 

امکان دارد باید پیش از وقوع چالش و اوج گیری 
بعدی آن ها را برطرف کنیم. وی با اشاره به اینکه 
نظام پزشکی باید وظیفه اجتماعی خود را انجام 
دهد، گفت: اگر در بزنگاه ها به داد مردم نرسیم 

رسالت اجتماعی خود را انجام 
نداده ایم.

ــجــاد زیــرســاخــت  ◾  هــیــچ مــحــدودیــتــی در ای
برای سالمت مردم نداریم

هــمــچــنــیــن شـــــهـــــردار مـــشـــهـــد در ایـــن 
ــرد: اولــویــت مــا در دوره  نشست اظــهــار کـ
شــشــم مـــدیـــریـــت شـــهـــری در 
مـــشـــهـــد، فـــراهـــم 

ــردم  ــش و آرامــــــش مـ ــایـ ــه آسـ ــن ــی کـــــردن زم
ــت. مــعــتــقــدیــم دســتــگــاه شـــهـــرداری،  ــ اسـ
دستگاهی اجتماعی بــرای خدمت رسانی 
 به مــردم اســت، بنابراین باید انعطاف الزم 
در بحران ها را داشته و در هر حالتی بهترین 
خدمات که مورد نیاز مردم است را ارائه کند.
بــه گـــزارش پایگاه اطــالع رســانــی شــهــرداری 
مشهد، سید عبدهللا ارجائی افــزود: حدود 
۵۰ روز گــذشــتــه کــه دوره شــشــم مدیریت 
شهری آغــاز شــد، ظرفیت شهر مشهد در 
واکسیناسیون درحدود ۳۵ هزار دز در شبانه 
روز بــود که ظــرف ۴۸ ساعت ایــن ظرفیت با 
زیربار آوردن نمایشگاه بین المللی مشهد، 
ــا یــک فــاصــلــه تقریبا دو  ۱۶فــرهــنــگــســرا و ب
هفته ای با تغییر کــاربــری دادن ۱۰ دستگاه 
اتوبوس که اولین ناوگان سیار واکسیناسیون 
کشور است و این حرکت الگویی در بسیاری از 
شهر ها مورد استقبال قرار گرفته، این ظرفیت 

دوبرابر شد.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در ایجاد 
ــم،  ــداری ــردم ن ــرای ســالمــت مــ ــ زیــرســاخــت ب
ادامـــه داد: از چند روز گذشته نیز تمامی 
ایستگاه های قــطــار شــهــری در سطح شهر 
مشهد این آمادگی را در خود ایجاد کرده اند 

تا ارائه خدمت را داشته باشند.
ارجائی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت 
تزریق ۵۰ هــزار دز واکسن روزانــه در اماکن 
متعلق به شــهــرداری وجــود دارد و آمادگی 
داریم این ظرفیت را دوبرابر کنیم کمااینکه 
هــم اکــنــون فقط بــا ۲۰ درصـــد ظرفیت کار 
ــن مــیــزان نیازمند  مــی کنیم کــه افــزایــش ای
تالش های صداوسیما و سایر دستگاه های 

فرهنگی است.

استاندار خراسان رضوی در نشست آمادگی برای مواجهه با پیک ششم  تأکید کرد  

 آماده باش برای 
اوج گیری احتمالی کرونا

در  حاشيه

 رسوب 
سد شیرین دره 
مزه آب 
آشامیدنی 
بجنورد را 
تغییر داده است

مدیرعامل آب و 
فاضالب خراسان 
شمالی گفت: عمق 
دریاچه سد شیرین دره 
موجب رسوب گذاری 
زیاد در این سد شده که 
این وضعیت مزه آب 
آشامیدنی شهروندان 
بجنوردی را تغییر داده 
است.
غالمحسن ساقی 
اظهار کرد: افزایش 
رسوب گذاری و تخلیه 
کم آن موجب وارونگی 
آب در این سد شده 
که بوی بد آب مصرفی 
شهروندان هم به همین 
علت است.
وی با بیان اینکه 
تصفیه خانه ها 
نمی توانند طعم و بو را 
حذف کنند، افزود: این 
کار با تزریق کربن فعال 
و یا داشتن الیه های 
کربن فعال ممکن 
می شود.
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افقی ◾
 ۱. نــام پسرانه ایرانی - کشیدنی بچه - 
خالق تابلو »عصرعاشورا« ۲. جریان هوا 
- درشــت - ثــروت ۳. صدمترمربع  - عزا 
و ماتم - فهمیدن - حرف دوم انگلیسی 
۴. تکه پارچه کهنه - تسمه کمر - نت 
ــاه شعرنو - دانه  پنجم - لطیف ۵. زادگـ
ــرآن کریم ۶. آفتاب  معطر - ســوره ۸۴ ق
 - از پاپوش ها - عضو دستگاه تنفسی 
7. صریح - دعای زیرلب - حجره - کلمه 
احترام آمیز اول اسم مردان ۸. صحرایی 
وســیــع در مصر - گــل ســرخ - چاشنی 
ســرخ - خــالف شــرع 9. ظــرف رختشویی 
- مغازه - عقاب سیاه - گونه برجسته 
۱۰. چــروک پیشانی - بعضی در کفش 
دارنــد - شکم خــودرو ۱۱. محیط پیرامون 
ما - بیماری تنفسی- دوتایی ۱۲. برنج پخته 
- سرای مهروکین - روکش شمشیر - تندر 
۱۳. بدی - خوش خلق - هجرت - سرای 
مهروکین ۱۴. طی طریق - بخیه پزشکی 
- کنده شدن هواپیما از زمین ۱۵. نوشیدنی 

- غذای میانه روز - بیماری یرقان

عمودی ◾
 ۱. پرخور - چلچله - مویز ۲. رنگ فرعی 
دخترپسند - جزیره ای در شطرنج - ماده 
بیهوشی ۳. قبل از لند می آید - ذکاوت - 
فرزند نوه - دشنام دادن ۴. واحد شمارش 
احشام - بلیغ - برهنه - محکم ۵. عدد 
ورزشی - مروارید درشت - پرورش دهنده 
احـــــشـــــام ۶. قـــطـــعـــه چـــوب مــثــلــثــی 
شکل - گیرایی - میوه تلفنی 7. واحد 
واکسیناسیون - غربال - کشاورز - واحد 
۸. عضو پرواز - نت چهارم - ساز مثنوی 
- جنگی را گویند که پیامبر اعظم)ص( در 
آن شخصا فرماندهی نیروها را برعهده 
داشتند 9. مقابل زوج - مردی که پلکش 
شکافته شده - از چین خوردگی های سطح 
زمین - ویتامین جدولی ۱۰. طناب - زمان 
بی پایان - زینت ناخن ۱۱. از چهارجهت 
غیراصلی جغرافیایی - مایه حیات - قبل 
از فن می  آید ۱۲. درز و شکاف - از مبطالت 

روزه - پنبه زن - شیء و جسم ۱۳. پهلوان 
- غذای میانه روز - بی دینی - آب شرعی 
۱۴. مظهر سرعت - سخن و گفته - شماره 
۱۵. بادخنک و مالیم - از سرشوی ها - به 
اشتباه به آن زبانی بــرای برنامه نویسی 

کامپیوتری می گویند

جدول     8221
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 11 ه   ب ی ا   ف ر ا ت   ر س ل  
 12   س ر س ر ه   س م ی ر ا   ب ش
 13 ش ر ق   ت ر ش   ج و ع   ص ن ع
 14 ب ل ع م   م ک س و ر   ک ف ا ل
 15 ه ک   ا ن ز ل ی   ی ا ر ا ن ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ابوالحسن 
انتظار  صاحبی 

مــردم شهرستان محروم و مرزی 
صالح آباد از دولت و استاندار جدید این است که 
بــرای دامـــداران و کشاورزان این دیــار که به کشت 
محصوالت راهبردی مشغول اند آستین همت باال 
زده و تسهیالتی در نظر بگیرند تا اقتصاد دامداری 
و کشاورزی این شهرستان دورافتاده و تازه تأسیس 
پایدار بماند. یک کشاورز صالح آبادی با بیان این 
مطلب می گوید: از آنجایی که شغل بیشتر مردم 
ایــن دیــار کــشــاورزی و دامـــداری اســت دولــت باید 
کشت محصوالت راهــبــردی مانند پنبه، گندم، 

زعفران و... را جدی بگیرد. 
قربانی می افزاید: یکی از مهم ترین دغدغه های 
دولت باید رسیدگی به مناطق محروم و مرزی باشد 

چـــــــــــــون 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــوز 
ــی  در  ــدگـ شـــاخـــص هـــای زنـ
حــد مطلوب نیست و بــه بـــاور همه مسئوالن و 
کــارشــنــاســان، سطح زنــدگــی مـــردم صــالــح آبــاد در 
بسیاری از موارد با استانداردهای کشور فاصله های 
ــادی دارد و مـــردم بــا محرومیت های فــراوانــی  زیـ
ــرم مــی کــنــنــد. وی خــاطــرنــشــان  دســت وپــنــجــه نـ
می کند: در بسیاری از روستاهای این شهرستان، 
استعدادهایی وجود دارد که می تواند در شکوفایی 
اقتصاد کشور مؤثر باشد و مــردم و نمایندگان 
آن ها در تمام ادوار خواهان توجه به این ظرفیت ها 
ــد. یــک جـــوان بیکار می گوید: مهم ترین  ــوده ان ب
مشکلی که در صالح آباد وجود دارد اشتغال است 
در صورتی که در این شهرستان ظرفیت های زیادی 

بــرای توسعه اقتصادی وجــود دارد، امــا استفاده 
چندانی از آن هــا نمی شود و خانواده هایی که با 
سختی های فــراوان زمینه ادامه تحصیل فرزندان 
خود را فراهم کرده اند در حال حاضر شاهد بیکاری 
آن ها هستند. جوان دیگری هم می گوید: صالح آباد 
جزو شهرستان های محروم است به همین دلیل 
دولت باید مشوق هایی چون معافیت های مالیاتی 
برای توسعه صنایع در منطقه را برای سرمایه گذاران 
در نظر بگیرد تا سرمایه داران به این امر ورود پیدا 
کرده و دولت بتواند برای پیشرفت زیرساخت های 

مورد نیاز در این منطقه از آن ها استفاده کند.
وی اظهار می کند: نامناسب بودن جاده و محورهای 
مواصالتی صالح آباد و کمبود آب آشامیدنی از 
مهم ترین مسائل و مشکالت صالح آباد است که 

باید نگاه ویژه ای به آن شود. 

مطالبهمطالبه

شهر های 
 مرزی 

 را دریابید

مردان آسمانی 

خبر

شهید محمد نایبی
فرزند: موسی

متولد: ۱۳۶۲/۰7/۰۱
محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت: ۱۳9۶/۰۸/۰7
گلزار: بیرجند

سرورهادیان »شهيد محمد نايبی« اول 
مهر ۱۳۶۲ در شهرستان بيرجند و در خانواده ای 
مذهبی ديده به جهان گشود. عضو فعال بسيج 
در پايگاه شهيد رجایی )مسجد مرتضوی( و فردی 
مسئوليت پذير و متعهد به خــانــواده و جامعه 
خويش بود. او پس از دریافت مدرک ديپلم در 
رشته رياضی به استخدام ناجا درآمــد و دوره 
آمــوزش درجـــه داری را در پادگان شهيد عامری 
سيستان و بلوچستان به اتمام رساند و پس از 
دوره آموزشی به قرارگاه مرصاد )كرمان( منتقل 
و در شهرستان بــم مشغول بــه خــدمــت شد. 
او در تاريخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به قــرارگــاه استانی 
سلمان شهرستان بيرجند منتقل و در پاسگاه 
ايست و بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان 
تــا تــاريــخ ۱۳۸7/۰۵/۲9 ايــفــای خدمت کــرد و 
افتخارات چشمگيری در زمینه كشف مواد مخدر 
داشـــت. سپس به شهرستان درمــيــان منتقل 
شــد و تــا تــاريــخ ۱۳۸9/۵/۶ در آن شهرستان 
مشغول خدمت بــود و مــدت دوســـال در مركز 
استان دريــگــان خدمت کــرد. از ديگر خدمات 
اين شهيد می توان فرماندهی پاسگاه انتظامی 
پايانه مسافربری شهرستان بيرجند را نام برد. 
وی با وجــود تمام مشكالت و مشغله كــاری در 
زمينه كشاورزی و مغازه داری با پدر نیز همكاری 
داشت. شهيد نايبی در آخرين محل خدمتش 
در شهرستان خوسف در پست رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر مشغول به خدمت بود كه در 
مورخ ۱۳9۶/۸/7 در ماه صفر در درگيری با اشرار 
و قاچاقچيان مسلح مواد مخدر و اصابت گلوله به 
سر به درجه رفيع شهادت نائل آمد و سه نفر ديگر 
از همرزمانش مجروح شدند. پيکر پاک شهيد 
پس از تشييع در شهرستان بيرجند، قطعه دوم 
گلزار شهدا به خاک سپرده شد. از وی یک پسر به 

نام اميرحسين به يادگار مانده است.

صدور سند مالکیت 30هزار 
هکتار اراضی ملی در جغتای

سیداحمد حسینی   رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری جغتای گفت: از ۱7۵ هــزار هکتار 
مساحت شهرستان، بیش از ۱۳۳ هــزار هکتار 
اراضــی ملی و مــوات بــوده که با محاسبه ۳۰ هزار 
هکتار سال جــاری، مجموع اراضــی ملی سنددار 

شده شهرستان افزون بر ۱۰۵ هزار هکتار است.
علی دستورانی افــزود: براساس برنامه ریزی های 
صــورت گرفته پیش بینی می شود تا پایان سال 

جاری صدور سند اراضی ملی به 9۸درصد برسد.
وی خاطرنشان کــرد: اسناد مالکیت صــادر شده 
مــربــوط بــه پــالک هــای کهنه، دســتــوران، میندر، 

عشقعلی، اسماعیل آباد و جغتای است.
دســتــورانــی یــــادآور شـــد: صـــدور سند مالکیت 
کاداستر موجب مشخص شدن محدوده دولتی و 
مستثنیات شده و ضمن جلوگیری از زمین خواری 
و تصرفات غیر قانونی به کاهش دعاوی در مراجع 

قضایی منتج می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
جغتای اظهار کرد: عرصه هایی که زیرپوشش طرح 
کاداستر قــرار می گیرد در سامانه کاداستر ثبت 
اسناد بارگذاری و عالوه بر برطرف شدن بسیاری 
از مشکالت ثبتی مردم هر گونه سوء استفاده از 

اراضی ملی را به حداقل می رساند.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی:

 معلولیت های ژنتیکی استان
از میانگین کشوری بیشتر است 
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: براساس 
داده هــای سازمان مرکزی، معلولیت های ژنتیکی 
استان بیشتر از میانگین کشوری است که حدود 
۳ درصد معلولیت ها به علت ازدواج هــای فامیلی 
اســت. محمد شجاع در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه در استان غربالگری در خصوص بحث ژنتیک 
و ازدواج فامیلی ضعیف است، اظهار کرد: هر روز 
بر معلولیت های ناشی از ازدواج های فامیلی افزوده 
می شود. وی افــزود: حدود ۲/۵ درصد جمعیت 
خراسان شمالی را معلوالن تشکیل می دهند که 
رفع مشکالت اساسی آن ها نیازمند همت خیران 

و مسئوالن است.
هم اینک ایجاد یک آزمایشگاه ژنتیک در استان 
ضــروری بــوده، چراکه نبود آن مشکالت زیــادی در 
استان ایجاد کرده و آمار باالی معلولیت ها ناشی 
از آن است. در مجموع ۱۱۰ هزار نفر که شامل یک 
هشتم جمعیت استان می شود زیر پوشش این نهاد 
قرار دارند که نیازمند توجه و حمایت های بیشتر در 

حوزه های مختلف به ویژه اشتغال هستند.

ــور مــعــادن و صنایع معدنی  مــعــاون ام
ســازمــان صنعت، معدن و تجارت 

خــراســان جنوبی گــفــت: پــس از 
طــی فــرایــنــد بـــرگـــزاری مــزایــده 

عمومی محدوده های معدنی 
ــان، از  ــد اســت و مــعــادن راکـ
ابــتــدای امــســال تاکنون 
۳9 مـــحـــدوده معدنی 
و ۱۳ مـــعـــدن راکـــــد به 
ســرمــایــه گــذاران جدید 

واگذار شده است.
حجت ایمان طلب در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
پــیــش بــیــنــی مــی شــود 
در ایـــــن خـــصـــوص بــا 
ســرمــایــه گــذاری بیش از 

۳۵۰ میلیارد تومان زمینه 
اشتغال حــدود ۱۰۰ نفر در 

ــود. انــجــام  اســتــان فــراهــم شــ
مزایده های معدنی و آزادســازی 

مـــعـــادن و ایـــجـــاد فــرصــت هــای 
ســرمــایــه گــذاری جــدیــد در مــعــادن و 

تعیین تکلیف محدوده های معدنی راکد و 
غیرفعال از جمله اولویت ها است.

فعال سازی 3۹ محدوده معدنی و 
۱3 معدن راکد در خراسان جنوبی

ــومـــی هــیــئــت  ــمـ ــئـــول روابــــــــط عـ مـــسـ
دوچــرخــه ســواری خــراســان رضــوی 
گــفــت: بـــانـــوان دوچـــرخـــه ســـوار 
مشهدی در مرحله نخست 
ــیــگ پیست  ــای ل ــابـــت هـ رقـ
جــوانــان بــه مقام قهرمانی 

رسیدند.
امین آراسته افــزود: این 
رقابت ها از پنجم آبان 
در رده های سنی جوانان 
و بــزرگــســاالن بــه مدت 
سه روز در تهران برگزار 
شد. در پایان در بخش 
جوانان، تیم آسمان آبی 
مشهد توانست سکوی 
قهرمانی را از آن خود کند.
ــت: در بــخــش  ــفــ ــ وی گ
بزرگساالن نیز تیم اعتماد 
کــاالی یــزد بــه مقام قهرمانی 
رسید، ترمه دستجردی یزد دوم و 
تیم مشهد نیز در این رده سوم شد.
آراسته افزود: مرحله دوم این رقابت ها 
در بخش مردان نیمه دوم آبان به میزبانی 

مشهد برگزار خواهد شد.

قهرمانی بانوان دوچرخه سوار 
مشهدی در لیگ پیست جوانان

مقدم          ابوالقاسم عبدالرحمان بن علی بن احمد 
بن ابی صادق، معروف به ابن ابی صادق نيشابوری )۳۸۵ 

- ۴7۰قمری( پزشک، كالبدشناس، فیلسوف ایرانی 
و برجسته ترین شاگرد ابوعلی سینا و شارح 

آثار بقراط و جالینوس بود.
ابــن ابــی صــادق تحصيالت خــود را 

در زادگــاهــش نیشابور آغــاز كــرد و 
ادامه داد تا اینکه در فنون حكمت 
به خصوص در طب به مقامی عالی 
رسيد. او را مــردی قناعت پیشه، 
خوش گفتار، هوشمند، خوشرو، 
شيفته يــادگــيــری عــلــوم و فــنــون و 
ماهر در پزشكی كه آن را از ابن سینا 

آموخته بود، یاد کرده اند. شاگردی 
ــه حــدود  وی نـــزد ابــن ســیــنــا گــویــا ب

نخستين دهــه ســده پنجم قمری 
مربوط باشد.

وی پس از فراگيری حكمت و پزشكی، 
در نيشابور به طبابت مشغول شد و به دلیل 

عالقه به همشهريان خود، دعوت سلطان ابراهیم غزنوی 
را برای رفتن به دربار او رد كرد. ابن ابی صادق شاگردان 
بسیاری در پزشکی تربیت کرد که سرآمد آنان 
اسماعیل بن حسن بن محمد الحسینی، 
معروف به »سیداسماعیل جرجانی« 
مؤلف ذخیره خوارزمشاهی 

است.

در زمینه اخالق پزشكی، به عقيده ابن ابی صادق 
»پزشک حقيقی كسی است كه زيان خود را در رذيلت ها 

بداند و نخست خود را به انواع فضيلت ها درمان 
كند، سپس به معالجه بدن ها روی آورد، زيرا 

كسی كه بدون درمان اخالقی به معالجه 
بدن ها مشغول شود، در پست ترين 

مرتبه است«.
وی در بـــاب تشخيص ماهيت 
بيماری ها و استخراج قوانين طبی از 
راه استقرای علمی و تجربه پزشكی 
و نيز درباره نقش پرهيز و گرسنگی 
در كاهش وزن بدن و درمان چاقی، 
سخن گفته است. شرح های او بر 
آثــار پيشينیان خود درخــور توجه 
بوده است. ابن ابی صادق سال های 
آخـــر عمر را در روســتــایــی ييالقی 

واقــع در ۱۲ فرسنگی نيشابور به نام 
»اَنْبَروذِستانه« به سر برد.

درعــیــن حــال تــاريــخ تولد و ســال فــوت ابن 
ابی صادق به درستی مشخص نیست، اما به طور مسلّم 

او در سال ۴۶۰ق زنــده بــوده و هشتاد و چند سال 
زندگی كــرده اســت. منابع متأخر تاريخ فوت 

او را در حــدود ۴7۰ق دانسته اند. امــروزه 
نسخه های زیادی از کتاب های وی 

که به بقراط دوم ملقّب بود، 
موجود است.

»ابن ابی صادق نيشابوری« بقراط دوم

نام آوران خراسان

استاندار خراسان رضوی: نیازها و کمبودهای مجموعه دانشگاه های 
علوم پزشکی قابل ارزیابی و برآورد است، بنابراین تا جایی که امکان دارد 

باید پیش از وقوع چالش و اوج گیری بعدی آن ها را برطرف کنیم.
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