
پایان سرشماری  از  تندوره درگــز  پــارک ملی  رئیس 
رسمی پاییزه در پارک ملی تندوره خبر داد و گفت: 
پاییزه،  سرشماری  از  حاصل  نتایج  آنالیز  براساس 
تندوره  ملی  پــارک  علفخوار  پستانداران  جمعیت 
نسبت به آخرین سرشماری که در سال ۹۸ انجام 
شده، ۳۰ درصد رشد داشته است. مدثر تیموری 
در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: سرشماری پاییزه 
سال جاری با حضور ۵۰ نفر از بهترین و زبده ترین 
کامل  رعایت  با  استان  کارشناسان  و  بانان  محیط  
دستورالعمل های بهداشتی به مدت دو روز در تاریخ 
نهم و دهم آبان در پارک ملی تندوره درگز انجام شد. 

وی گراز، پلنگ، قوچ، میش، کل و 
بز را از جمله مهم ترین پستانداران 
پارک ملی تندوره برشمرد و افزود: 
گونه های  ایــن  ایــن سرشماری  در 

شاخص به طور مستقیم ...

استاندار خراسان رضوی در نشست با مدیران و معاونان سازمان صمت عنوان کرد  

ضرورت احیای ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده استان

افزایش ۳۰درصدی 
پستانداران علفخوار 
در پارک ملی تندوره
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 خانم عفتیان عالوه بر فعالیت در خانه بهداشت 
به فکر زنان کارآفرین روستا های سرخس است

بهورز اشتغال بانوان

 احتمال تعویق 
اعزام زائران به عتبات

 روند کاهشی نرخ فرزندآوری 
در خراسان جنوبی

نجات جان راننده کامیون 
توسط نیروی پلیس راهور
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در استان2

ایــران  رادیــولــوژی  انجمن متخصصان  رئیس 
شــاخــه خــراســان گــفــت: ســرمــایــه گــذاری در 
عرصه ارائه خدمات رادیولوژی نیاز به ایجاد 
از ســوی دولــت دارد.  ســازو کارهای حمایتی 

بهرامی فر  علی اکبر  دکتر  قــدس،  گـــزارش  به 

افزود: خدمات تشخیصی تصویربرداری مبنی 
بر تکنولوژی ها  »های تک« است. بدین معنا که 
دستگاه های ما مرتب و در فواصل زمانی کم، 
باید به روزرسانی شوند. این امر در دنیا مرسوم 
است؛ فردی که امروز از خدمات تصویربرداری 

استفاده می کند؛ بی تردید باید خدمت به روز 
و با کیفیت تری دریافت  کند. از سوی دیگر 
مسئله ساز  نیز  دستگاه ها  ایــن  اســتــهــاک 
است؛ یک دستگاه سونوگرافی ساده درنهایت 
اســت. دستگاه  استفاده  قابل  ســال  تا 6   ۵

س تی اسکن و  ام آرآی نیز تا 1۰ سال سرویس 
مناسب ارائه خواهد کرد. پس از آن هزینه های 
تعمیر و نگهداری عماً اجازه استفاده از این 
دستگاه ها را نخواهد داد. معاون پشتیبانی و 

رفاهی سازمان نظام پزشکی...

در حالی که تعداد دستگاه های ام.آر.آی کشورمان سه برابر فرانسه است برخی تجهیزات تصویر برداری پزشکی فرسوده شده اند

رادیولوژی نامتوازن!
در شهر3

استاندار خراسان رضوی گفت: از 
۵ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی داخل 
و خارج واحدهای صنعتی استان 
۴هزار و ۷۰۰ واحد آن  فعال هستند 
که باید در قالب یک برنامه عملیاتی ۷۰۰ واحد 

دیگر نیز احیا شوند.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی استانداری، 
نظری در نشست با مدیران و معاونان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار کرد: باید 
با تسلط بر اوضــاع، به موقع تصمیم بگیریم 
و تصمیم گیری را موکول به فردا نکنیم. ما در 
استانداری به عنوان هماهنگ کننده و شما به 
عنوان دستگاه عملیاتی باید با یکدیگر مفاهمه 
داشته باشیم تا تعارضی در تصمیمات صورت 

نگیرد.
جامعه  بگذاریم  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

دچــار التهاب شــود، گفت: نباید اجــازه دهیم 
ظرفیت های موجود دچار رکود شود چون در آن 

صورت سرمایه گذاری از بین خواهد رفت.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: مجموعه 
صمت مسئولیت سنگینی در مدیریت و نظارت 
بر بازار دارد و کوچک ترین غفلتی موجب التهاب 
می شود، در این بین ما باید به این یقین برسیم 
که صمت در ماه های آینده مسلط بر بازار است 

و هیچ نگرانی از این حیث نداشته باشیم.
ذخایر  از  مراقبت  اینکه  بــر  تأکید  بــا  نظری 
گیرد،  صــورت  باید  جدیت  و  دقــت  با  کاالها 
نماینده  استقرار  گندم،  موقت  عبور  گفت: 
ارتباط  ارزی، ساماندهی بخش خصوصی در 
با افغانستان و راه اندازی میز افغانستان برای 
کار  در دستور  باید  تجاری  مــراودات  تسهیل 

قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ۳۲۵ معلول از آموزش های 
مراکز حرفه آموزی بهزیستی خراسان جنوبی در 6 ماهه نخست 
امسال بهره مند شده اند. علی عرب نژاد اظهار کرد: در طول 6 ماهه 
نخست امسال، 1۴ مرکز حرفه آموزی در استان مهارت های حرفه ای 

را زیر نظر کارشناسان توانبخشی و مربیان آموزشی به حرفه آموزان ارائه دادند.
وی افزود: در مجموع، ۳۲۵ معلول در این مدت در شهرستان های بیرجند، قاینات، 
سرایان، زیرکوه، فردوس، بشرویه، طبس و درمیان از خدمات مراکز حرفه آموزی 

بهزیستی بهره مند شده اند.
وی گفت: گلیم بافی، تابلوفرش، سوخت نگار چوب، رودوزی سنتی، عروسک بافی، 
جواهردوزی، نمددوزی، هویه کاری، معرق کاری، چرم دوزی، روبان دوزی، نواردوزی و 

کاموابافی از جمله آموزش های مراکز حرفه آموزی بهزیستی استان هستند.

ــول فــرهــنــگــی،  ــاس مــســئ ــنـ ــارشـ کـ
هنری کانون پرورش فکری کودکان 
ــان شــمــالــی  ــراســ و نـــوجـــوانـــان خــ
مناطق  کــودک  تاکنون ۴۰۰  گفت: 
قرار  قاصدک  طــرح  پوشش  زیــر  استان  مــرزی 
گرفته اند که اجرای آن در راستای ترویج کتاب و 

کتاب خوانی است.
نرگس  ــوان،  جـ خبرنگاران  باشگاه  ــزارش  گـ بــه 
ــزود: این طرح از آبــان سال گذشته  برهمند اف
حصارچه  و  راستقان  مــرزی  دهستان های  در 
شهرستان رازوجرگان، دهستان شیرین سو در 
بجنورد  شهرستان  در  گیفان  و  مانه وسملقان 

آغاز شد.
بـــراســـاس نظر  کــتــاب هــا  ایـــن  ــزود:  ــ افـ برهمند 
کــارشــنــاســان کــانــون پـــرورش فــکــری کــودکــان و 
نوجوانان استان برای گروه های سنی این قشر 

تهیه شده است و توسط رابطین کتاب که در 
عاقه مند  کــودکــان  به  نفر هستند  مجموع ۹ 
از گذشت یک هفته  و پس  کتاب تحویل  به 

کتاب های جدید توزیع می شود.
او با اشاره به اینکه این طرح در شرایط کرونایی 
با  ایــن کتاب ها  بــوده اســت، گفت:  هــم فعال 
مــوضــوعــات مـــورد عــاقــه کــودکــان و نوجوانان 
است و هدف از اجرای این طرح عاوه بر ترویج 
نهفته  استعداد های  شناسایی  کتاب خوانی، 

کودکان است.
او در ادامــه گفت: با توجه به استقبال خوب 
کودکان از این طرح، این نهاد در تاش است تا 

در سایر مناطق و عشایر نیز اجرا شود.
پــرورش فکری  خراسان شمالی 1۸ مرکز کانون 
کودکان و نوجوانان شامل ۹ مرکز ثابت و ۹ مرکز 
سیار دارد که 11 هزار نفر در آن ها عضویت دارند.

استاندار خراسان رضوی در نشست با مدیران و معاونان سازمان صمت عنوان کرد 

ضرورت احیای ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده استان
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی مطرح کرد 

اجرای آموزش های فنی وحرفه ای برای معلوالن 
کارشناس مسئول کانون پرورش فکری خراسان شمالی خبر داد

۴۰۰ کودک مناطق مرزی  زیر پوشش طرح قاصدک

خبر خوبآموزشخبر

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در تاریخ 1400/08/30 در محل : مجتمع فرهنگی راه 
آهن واقع در راه آهن مشهد ، مجتمع مسکونی ارغوان ، ارغوان 14 با دستور جلسه ذکر شده تشکیل می گردد . 
از اعضای تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر در این جلسات 

حضور بهم رسانند .
زمان برگزاری مجمع فوق العاده :                                   روز یک شنبه مورخ : 1400/08/30 ساعت : 09:00

دستور جلسه مجمع فوق العاده : 
1- تصویب اساسنامه جدید  2- تغییر ماده 6 اساسنامه ) مرکز اصلی تعاونی (

3- استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره
زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده :                     روز یک شنبه مورخ : 1400/08/30 ساعت : 10:00

دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده :
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان          2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سالهای 1397 الی 1399

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1400      4- تصویب تغییرات سرمایه شرکت
5- انتخابات هیات مدیره جدید                            6- انتخابات بازرسان جدید  7- تصویب نابرابری سهام اعضاء

یادآوری :
1- از اعضای محترمی که تمایل به کاندید شدن در سمت های هیات مدیره و یا بازرسی شرکت تعاونی را دارند 
دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1400/08/29 به محل دفتر شرکت به آدرس راه آهن مشهد ، جنب 

فروشگاه تعاونی مصرف مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .
2- اعضـاء محترم می توانند حق رای و حضور خود در مجمع عمومی را بـه مـوجب وکـالتنـامه کتبـی به فرد دیگـری 
واگـذار نماینـد ، در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود حـداکثـر تـا 3 رای بـا وکـالت و غیر عضـو فقـط یک رای 
وکـالتی می تواند داشته باشد . هریک از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود بـه جلسه مجمـع و اعطـای وکـالت بـه 
همـراه  نمـاینـده خـود  بـا داشتـن مدارک شنـاسایی معتبر در تاریخ 1400/08/29 از ساعت 09:00 الی 13:00 به دفتر 

شرکت مراجعه نمایند .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت سوم ( و عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (
تاریخ انتشار :شرکت تعاونی مصرف کارگران ناحیه راه آهن خراسان به شماره ثبت 339  

1400/08/18 

هیئت مدیره

ش���رکت در ح���ال انح���ال گن���دم کاران میان جام، باال ج���ام و پایین جام در نظ���ر دارد به 
استناد مصوبه شماره 9 مورخه 99/5/23 هیئت تسویه نسبت به فروش یک قطعه زمین 
محصور با کاربری مسکونی و خانه نگهبانی به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی درخواست می شود در صورت تمایل در مزایده شرکت نمایند.
1-مشخصات ملک مورد نظر یک قطعه زمین به مساحت  975,32 متر مربع  با کاربری 
مس���کونی دارای سندشش���دانگ دارای آب وبرق و  گاز واقع در تربت جام خیابان قبا بین 

قبا 19 و 21
2-  مبلغ پایه زمین بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری450،000،000 ،23 ریال
3- واریز مبلغ 1،172،500،000 ریال به حساب شماره 0114805822007 به نام حیدر اخترنیا 

و نصراله  اباذری بژگانی ) هیئت تسویه (بانک صادرات بابت سپرده شرکت در مزایده 
4- کلیه هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد

5- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده  آنان به نفع شرکت ضبط می گردد.
6- کلی���ه متقاضی���ان می توانند جهت دریافت اس���ناد مزایده از تاری���خ 1400/8/18لغایت 
1400/8/24 به دفتر کشاورزی اخترنیا واقع در خیابان شهید بهشتی مراجعه یا با شماره 

تلفن 09151267252  تماس حاصل فرمایند .
7-آخرین مهلت پیشنهادات پایان وقت اداری مورخه شنبه 1400/8/24 می باشد

8-  شرایط فروش نقدی می باشد.
9- سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است

10- پیشنهادات راس ساعت 4 بعد از ظهر مورخ 1400/8/24 بازگشایی می گردد. 
 

هیئت تسویه شرکت  گندم کاران  میان جام، باال جام و پایین جام 
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اگهی مزایده نوبت سوم

شهرداری درگز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3 مورخه 1400/05/24 شورای محترم اسامی 
ش����هردرگز اماك مش����روحه ذیل را به آدرس درگز- پشت س����الن ورزشی فریدونی ها ازطریق مزایده 
كتبی به فروش برساند. متقاضیان میتوانندجهت اطاع از شرایط مزایده ازتاریخ 1400/08/18 لغایت 
پای����ان وق����ت اداری روز پنج ش����نبه مورخه 1400/08/27 ازس����اعت 7:15 ال����ی 14:15 به واحد حقوقی 
ش����هرداری مراجعه نمایند. متقاضیان با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحساب سپرده3100002230000 
نزد بانك ملی شعبه مركزی برای هرقطعه پیشنهادات خود را مكتوب تا مورخه  1400/08/27 به واحد 
حقوقی ش����هرداری درگز ارائه نمایند. ش����هرداری در قبول و یا رد یك یا كل پیش����نهادات مختار است. 
زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9 روز  شنبه مورخ 1400/08/29 خواهد بود. درصورتیكه برندگان 
اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد. ضمناً هزینه درج آگهی ها در روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد. 
تلفن تماس 05146232801

1- یک قطعه زمین به  پاک ثبتی 5490 فرعی از 51 فرعی از 22 اصلی  بمس����احت 189.10 مترمربع 
و یک قطعه زمین به مس����احت 190 مترمربع  به پاک ثبتی  5489 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی 
با کاربری مس����کونی –  هردو به آدرس درگز-خیابان طالقانی س����مت جاده کهنه قلعه س����مت چپ 
به����اء هر قطعه زمین)قیمت پایه( 3.300.000.000 ریال که 5% س����پرده تضمین ش����رکت در مزایده 
ب����رای هرقطع����ه 165.000.000 ریال-  یک قطعه زمین به پاک ثبت����ی 5309 فرعی از 51 از 22  اصلی 
بمس����احت 200 مترمربع به قیمت تمام ش����ده 2.800.000.000 ریال و 5% سپرده تضمین شرکت در 

مزایده بمبلغ   140.000.000  ریال 
 حسن نوروزی- سرپرست شهرداری درگز
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   خانه به دوشی 
مؤسسه های 
قرآنی به علت 
اجاره های 
سنگین   
حسن سلمانی، رئیس 
اداره امور قرآنی 
تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: 
برخی از مؤسسه های 
قرآنی خراسان جنوبی 
به علت هزینه های 
باالی اجاره بها به ویژه 
در ایام کرونا یا خانه 
به دوش شده و یا 
غیرفعال هستند. از 
۸۰مؤسسه و تشکل 
قرآنی ثبت شده حدود 
۵۰ مؤسسه فعال 
هستند. 

محیط زیست سرور هادیان بهورز و عضو 
شــــورای اســامــی روســتــاســت 
و مـــی گـــویـــد: دغـــدغـــه بــانــوان 
روستایی را دارم که در این دوران 
با بحران کرونا و تورم مواجه اند 
ــروش کارهایشان را  و امکان ف
مانند گذشته ندارند. این منطقه اینترنت ندارد و 
امکان برگزاری نمایشگاه و بازارچه هم برایشان مهیا 
نیست. از این رو تنها کاری که از دست من برمی آید 
تشویق و حمایت آن هاست. از کارهایشان عکس 
می گیرم و در گروه های مختلف در فضای مجازی 
برایشان تبلیغ می کنم و با خیران و برخی مسئوالن 
در ارتباط هستم تا امکان فروش برایشان مهیا شود.

تالش برای بانوان روستایی ◾
این ها بخشی از گفت وگوی خبرنگار قدس با بانویی 
است که نسبت به بانوان روستاهای همجوارش 
نمی تواند بی تفاوت بماند. »هما عفتیان« متولد 
1370 در سرخس و بهورز خانه بهداشت و عضو 
شورای روستا می افزاید: سرپرستی این بانوان را برای 
برگزاری نمایشگاه ها برعهده دارم. به واسطه شغلم 
با خانم های بین 10 تا 49 سال که به مرکز بهداشت 
مراجعه می کنند و در دو روستای پدلی و درازآب در 

منطقه سرخس ساکن هستند در ارتباطم.

50  نفر کارآفرین  ◾
او تصریح می کند: آن ها حدود 150 نفر هستند که 
از بین این افراد بیش از50 نفرشان در بحث کارهای 

هنری و صنایع دستی فعالیت دارند.
وی با تأکید بر این موضوع که متأسفانه خشکسالی، 
تورم و کرونا مشکات زیادی برای روستاییان به وجود 
آورده است، می گوید: این بانوان، زنان توانمندی در 
رشته های مختلف صنایع دستی مانند قالی بافی، 

گلیم بافی، کار با کاموا، ســوزن دوزی، منجوق دوزی، 
بلوچی دوزی و...هستند. 

نداشتن بازارچه دائمی  ◾
این بانوی کارآفرین تصریح می کند: درحال حاضر 
این بانوان محل فروش خاصی ندارند. متأسفانه 
بازارچه دائمی یا نمایشگاهی وجود ندارد تا آن ها به 
شکل مداوم بتوانند برای تولید و فروش برنامه ریزی 
کنند و تنها کمک ما در حد گذاشتن عکس هایی از 
کارهایشان در فضای مجازی و گرفتن سفارش و یا 

توصیه به اطرافیان برای خرید از آن هاست.
وی ادامه می دهد: بیشتر مشتری های ما همکاران 
کادر درمان هستند که با آن ها مرتبطم. همچنین با 
تعدادی از خیران مشهد نیز صحبت هایی داشته ام 
و اعام کردند عکس هایی از نمونه کارهای این بانوان 
را برایشان ارسال کنم تا در صورت برگزاری نمایشگاه 

و یا بازارچه ای از آثار آن ها استفاده شود.

زیرساخت های فضای مجازی  ◾
وی تأکید می کند: نبود زیرساخت های جدی برای 

بــازار فــروش اینترنتی و یا بازارچه ثابت احساس 
می شود که حضور بخش خصوصی یا حمایت 
بخش دولتی می تواند این کمبود ها را جبران کند 
تا بتوان از بضاعت های این بانوان استفاده کرد و از 
طرفی آن ها نیز بتوانند یک منبع درآمــد حداقلی 
ثابت را داشته باشند. این بانوی کارآفرین توضیح 
ــال حاضر بــا بخش بــانــوان جهاد  مــی دهــد: درحـ
کشاورزی صحبت هایی شده است تا صندوق خرد 
بانوان در روستا راه اندازی شود که این موضوع مورد 

استقبال بانوان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: براساس این صحبت ها قرار به تولید 
ــار هنری و صنایع دستی ظریف شد تا امکان  آث
فروش آن بیشتر باشد، زیرا با توجه به افزایش قیمت 
مواد اولیه مانند نخ، تولیداتی مانند فرش، گلیم و یا 
صنایع دستی هزینه باالیی دارد که با توجه به شرایط 
اقتصادی زنان روستایی امکان تولید بدون پیش بینی 
فــروش محصوالت وجــود نــدارد و الزم است مورد 
حمایت قرار گیرند. هما عفتیان ادامه می دهد: با 
این حال در شرایط فعلی می توان با اولویت قرار دادن 
تولید صنایع دستی ظریف که در مدت زمان کوتاهی 
انجام می شوند و امکان فــروش آن هــا راحــت تــر و 
بیشتر است، از کناره  گیری بانوان روستایی از حوزه 

تولیدات خانگی جلوگیری کرد.

کاشت گیاهان دارویی در منازل  ◾
وی در ادامه با اشاره به سایر برنامه های اشتغال زایی 
برای زنان روستایی می افزاید: باتوجه به آنکه در این 
منطقه امکان پرورش گیاهان دارویی مهیاست در 
حال آماده سازی شرایط اولیه کاشت گیاهان دارویی 
هستیم برای مثال می توان گیاهان دارویی خاص را 
حتی در50 مترمربع حیات منازل روستایی کاشت. 
همچنین در خصوص جــمــع آوری، بسته بندی و 
فروش این محصوالت در حال برنامه ریزی هستیم.

 خانم عفتیان عالوه بر فعالیت در خانه بهداشت 
به فکر زنان کارآفرین روستا های سرخس است

بهورز اشتغال بانوان

خبرخبر
ویژهویژه

نجات جان راننده کامیون توسط نیروی پلیس راهور
یکی از نیروهای راهور خراسان شمالی حین انجام خدمت 
متوجه گیر افتادن یک مکانیک در زیر کامیون می شود و با 

اقدام به موقع، این فرد نجات پیدا می کند.
به گــزارش مهر، حوالی ساعت 1۲، ستوان دوم نیری که از 
کارکنان خدوم و زحمتکش پلیس راه خراسان شمالی است، 

پس از اتمام شیفتش، آماده بازگشت به منزل شده بود.

او آمــاده می شد تا شیفت خدمتی را تحویل تیم بعدی 
بدهد و برای استراحت راهی منزل شود. در همین حال، 
ــرآور یــک مــرد نظرش را جلب کرد  صــدای ناله های زجـ
و بافاصله از خــودرو گشت پیاده می شود و خود را به 

نزدیکی محل می رساند.
در آن محل یک دستگاه کامیون به صورت روشن پارک 

شده بود؛ وقتی ستوان دوم نیری زیر کامیون را نگاه می کند 
متوجه جوانی می شود که به علت گیر کردن کاپشنش به 

میل گاردان کامیون، در حال خفه شدن است.
این افسر وظیفه شناس بافاصله وارد عمل شده و با 
استفاده از آموزش هایی که دیــده بــود، بــدن نیمه جان 
این جوان را از میل گاردان کامیون رها می کند و با اجرای 

کمک های اولیه و تنفس مصنوعی مکرر، این فرد را از مرگ 
حتمی نجات می دهد.

ستوان دوم نیری فوری با عوامل اورژانس تماس برقرار 
کرده و با رسیدن کادر اورژانس، این فرد به بیمارستان 
امــام عــلــی)ع( بجنورد منتقل شــده و از مــرگ حتمی 

نجات پیدا می کند.

    توزیع ۳هزار تن سیمان رایگان خبر خوب
در مناطق زلزله زده خراسان شمالی

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی 
گفت: ۳هزار ُتن سیمان رایگان برای ساخت وساز 

در مناطق زلزله زده شهرستان های گرمه و جاجرم 

توزیع می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
علی روحانی گفت: ۶۰هزار پاکت سیمان اهدایی بنیاد 

مستضعفان به صورت رایگان در مناطق روستایی 
خسارت دیده از زلزله توزیع می شود.

وی با بیان اینکه برای بازسازی هر واحد مسکونی 

روستایی خسارت دیده ۱۶۰پاکت سیمان تعلق 
می گیرد، گفت: همچنین بیش از ۱۳میلیارد تومان 

شامل ۲۰میلیون تومان کمک بالعوض احداث و 
۱۵میلیون تومان کمک بالعوض اجاره بها در اختیار 

خانوار های آسیب دیده از زلزله قرار گرفته است.

براساس اولویت ها، ۱۴۳واحد مسکونی خسارت دیده 
تا پایان آبان ماه جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد. 
برای سرعت دادن به ساخت وساز در مناطق زلزله زده، 

به ازای هر واحد مسکونی ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت 
ارزان قیمت به خسارت دیدگان پرداخت می شود.

افزایش ۳۰ درصدی پستانداران 
علفخوار در پارک ملی تندوره

رئیس پارک ملی تندوره درگز از پایان سرشماری 
رسمی پاییزه در پارک ملی تندوره خبر داد و گفت: 
براساس آنالیز نتایج حاصل از سرشماری پاییزه، 
جمعیت پستانداران علفخوار پارک ملی تندوره 
نسبت به آخرین سرشماری که در سال 9۸ انجام 

شده، 30 درصد رشد داشته است.
مدثر تیموری در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
سرشماری پاییزه سال جاری با حضور 50 نفر از 
بهترین و زبده ترین محیط  بانان و کارشناسان 
استان با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
به مدت دو روز در تاریخ نهم و دهم آبان در پارک 

ملی تندوره درگز انجام شد.
وی گــراز، پلنگ، قوچ، میش، کل و بز را از جمله 
مهم ترین پستانداران پارک ملی تندوره برشمرد 
و افزود: در این سرشماری این گونه های شاخص 
به طور مستقیم مشاهده و ثبت شدند و براساس 
ــن سرشماری  آنــالــیــز نتایج بــدســت آمـــده از ای
رسمی، جمعیت پستانداران علفخوار پارک ملی 
تندوره نسبت به آخرین سرشماری رسمی که 
در سال 9۸ انجام شــده، حــدود 30 درصــد رشد 

داشته است.
تیموری تصریح کرد: سرشماری های رسمی هر 
ســال پاییز انجام می شود امــا ســال گذشته به 
دلیل مواجهه با پیک کرونا و به منظور رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی این سرشماری انجام 
نشد و آخرین سرشماری رسمی که زیر نظر اداره 
حفاظت محیط زیست استان انجام شده مربوط 
به پاییز 9۸ بود و سال جاری نیز این سرشماری 

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شد.
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در استان

ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

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

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

 سوییت  و اتاق  مبله 
اجاره  میدان شهدا 

09153134381 
09337139978

ط
/1
40
67
39

به یک مهمانپذیر یا خانه مسافر
یا ساختمان چند واحدی
جهت اجاره نیازمندیم 

09019686691

ط
/1
40
71
96

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

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان



کشف محموله 
هروئین پیش از 

ورود به کشور
سردار شجاع، 

فرمانده مرزبانی 
خراسان رضوی به 

قدس گفت: مرزبانان 
هنگ تایباد هنگام 
کنترل خودروهای 
وارد شده به کشور 

به یک دستگاه تریلی 
مشکوک شدند و در 
بازرسی دقیق از این 

خودرو  65 کیلو و 
300 گرم مواد مخدر 

از نوع هروئین 
فشرده و مقادیری 

شیشه که به طرز 
ماهرانه ای جاساز 

شده بود کشف 
کردند.

خط خط 
قرمزقرمز

رئـــیـــس انــجــمــن متخصصان 
رادیولوژی ایــران شاخه خراسان 
گفت: سرمایه گذاری در عرصه 
ارائــه خدمات رادیــولــوژی نیاز به 
ایجاد ســازو کارهای حمایتی از 

سوی دولت دارد.

 هزینه های کمرشکن تعمیر  ◾
بـــه گـــــزارش قــــدس، دکــتــر عــلــی اکــبــر بــهــرامــی فــر 
ــزود: خدمات تشخیصی تصویربرداری مبنی  افـ
بر تکنولوژی ها  »هــای تــک« اســت. بدین معنا که 
دستگاه های ما مرتب و در فواصل زمانی کم، باید 
به روزرسانی شوند. این امر در دنیا مرسوم است؛ 
فــردی که امــروز از خدمات تصویربرداری استفاده 
می کند؛ بی تردید باید خدمت به روز و با کیفیت تری 
دریافت  کند. از سوی دیگر استهالک این دستگاه ها 
نیز مسئله ساز اســت؛ یــک دستگاه سونوگرافی 
ســاده درنهایت 5 تا 6 ســال قابل استفاده است. 
دستگاه س تی اسکن و  ام آرآی نیز تا 10 سال سرویس 
مناسب ارائه خواهد کرد. پس از آن هزینه های تعمیر 
و نگهداری عمالً اجازه استفاده از این دستگاه ها را 
نخواهد داد. معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام 
پزشکی مشهد در ادامه با اشاره به افزایش شدید 
قیمت دستگاه های تصویربرداری، بیان کرد: قیمت 
این دستگاه ها با افزایش نرخ ارز افزایش قابل توجهی 
یافته و مشمول ارز آزاد شـــده، امــا نــرخ خدمات 
شــده نسبت بــه تمامی خــدمــات سنخیتی  ارائــه 
با میزان تــورم و هزینه های تعمیر و نگهداری این 
دستگاه ها ندارد. حال آنکه دریافت های خدماتی از 

جمله مالیات و بیمه و... نرخ به روز یافته اند.

قلب آنالوگ ها هم می تپد ◾
ــه داد: بــایــد اعـــتـــراف کــرد  ــ دکــتــر بــهــرامــی فــر ادام

تجهیزات رادیــولــوژی کشور در حــال حاضر سن 
تقریبی ۲0 تا ۳5 سال دارنــد؛ متأسفانه امــروز ما 
دستگاه های فعال با قدمت ۴0 ساله نیز داریم که در 
هیچ جای دنیا مرسوم نیست. برخی از دستگاه های 
ما آنالوگ هستند. این در حالی است که افزایش 
شدید و غیرمتعارف قیمت تجهیزات تشخیصی 
ــدازی کلینیک های جدید و مجهز را  ــ قــدرت راه ان
برای رادیولوژیست های جوان غیرممکن ساخته 
است. از این رو دولت باید با حمایت های خاصی 
چــون اعــطــای وام هـــای کم بهره و پــرداخــت یارانه 

برای ورود دستگاه های به روز و تجهیزات مورد نیاز 
دیگر، سرمایه گذاری در حوزه ایجاد و توسعه مراکز 

تشخیصی تصویربرداری را تسهیل سازد.
وی در خصوص توزیع جغرافیایی و سرانه دسترسی 
عموم مردم به خدمات تشخیصی تصویربرداری در 
سطح کشور گفت: ما در این زمینه از استانداردهای 
جهانی شاید بدون ضابطه جلوتر هستیم به عنوان 
مثال براساس آمــارهــای اخیر فرانسه با جمعیت 
تقریباً نزدیک به جمعیت ایــران، تعداد یک سوم 
دستگاه های  ام آر آی موجود کشور ما را در اختیار 

دارد. آیا سیستم بهداشت و درمان آن ها بی اطالع 
است؟ بی تردید این تصمیم ها علمی و غیرسیاسی 
بــوده ولی متأسفانه باز هم شاهد درخواست های 
متعدد فالن شهر 50 هزار نفری با مثالً پنج تا 10بیمار 
در روز برای خرید دستگاه های تصویربرداری و ارائه 
این خدمات به صورت دولتی هستیم. در حالی که 
در کنار هزینه خرید دستگاه، هزینه های تعمیر و 
نگهداری آن و جذب کارکنان و پزشک متخصص را 
برآورد کنیم می بینیم به صرفه تر این است که بیماران 
با استفاده از خدمات دولتی با آمبوالنس به یک مرکز 
تصویربرداری در شهر نزدیک منتقل شوند بسیار 

مقرون به صرفه تر است. 
اما اینکه شاهد اتاق های انتظار شلوغ برای دریافت 
خدمات تشخیصی تصویربرداری هستیم یکی از 
علل را می توان ناشی از عدم تطابق میزان تقاضاهای 
استفاده از خدمات تشخیصی تصویربرداری با 
استانداردهای جهانی و به عبارتی رعایت نکردن 
»گاید الین« دانست به عنوان مثال در همین دوران 
شیوع همه گیری کرونا با تقاضاهای مکرر و غیر ضرور 
افراد برای دریافت سی تی اسکن ریه مواجه بودیم 
که حتی برخی از پزشکان ما را نیز مستأصل کرده 
بـــود. بــایــد دستورالعمل های تشخیصی مطابق 
استانداردهای روز دنیا باشد و تعرفه های خدمات 
تشخیصی و درمــانــی بــخــش خــصــوصــی تطابق 
ــورم داشته باشد  بیشتری با واقعیت های روز و ت
تــا خــدمــات تشخیصی تــصــویــربــرداری، مؤثرتر و 

کم هزینه تر ارائه شود.

تعمیر دستگاه با دشواری ◾
ــه وضـــعـــیـــت پــشــتــیــبــانــی دســـتـــگـــاه هـــای  ــ وی ب
تصویربرداری اشاره کرد و افزود: رادیولوژیست های 
ما با وضعیت نگران کننده ای در حوزه پشتیبانی 
دستگاه ها و تجهیزات روبه رو هستند این موضوع 

درواقع معضل بزرگی شده است. با وجود تحریم ها 
بــرای خرید یک قطعه کوچک، مجبوریم با ده ها 
مانع و چالش و با چندین برابر قیمت واقعی، قطعه 
مورد نیاز را وارد کنیم تا بتوانیم دستگاه را تعمیر و 

به چرخه خدمت بازگردانیم. 
رئــیــس مجمع انجمن های تخصصی پزشکی 
اســتــان در خــصــوص نــحــوه سنجش تـــورم وارده 
ــه خــدمــات پــزشــکــی گــفــت: مــا در واقـــع دچــار  ب
اپــیــزود وحشتناک در آمــارهــا هستیم. سازمان 
ــورم وارده به  ــ ــد ت ــودجــه مــیــزان درصــ ــامــه وب ــرن ب
تجهیزات پزشکی را باالی 500 درصد اعالم می کند 
در حالی که بانک مرکزی میانگین نرخ تورم را در 
نظر می گیرد و در ایــن میان نــرخ تعرفه خدمات 
پزشکی بر اساس تصمیم وزارت بهداشت بدون 

کارشناسی واقعی تعیین می شود.
وی ادامه داد: همان طور که چندی پیش نیز گفته ام 
نتیجه ادامــه این رونــد ورشکستگی کلینیک های 
کوچک، زیانده شدن کلینیک های متوسط و نبود 
رغبت به گسترش خدمات جدید در کلینیک های 
بزرگ تصویربرداری است. این بدان معنی است که 
بزرگ ترین مدالیته تشخیصی کشور دچار اختالل 
شود. وقتی تشخیص اختالل داشته باشد بی تردید 

درمان هم آسیب فراوان خواهد دید.
وی ضمن انتقاد از بی توجهی به عرصه پیشگیری 
ــل بـــر پــیــشــگــیــری اســـت.  ــ ــا اصـ ــیـ ــفـــت: در دنـ گـ
سرمایه گذاری در پیشگیری و افزایش سرانه سالمت 
راه حل نجات سیستم بهداشت و درمــان ماست. 
ــاردار، تشخیص  ــ ــادران ب سونوگرافی غربالگری مـ
زودهنگام سرطان پستان و مــواردی از ایــن دست 
هزینه تحمیلی بر سیستم بهداشت و درمان نیستند 
این اقدام ها سرمایه گذاری محسوب می شوند. اما 
متأسفانه باید بگویم در این زمینه هوشمندانه وارد 

میدان نشده ایم.

در حالی که تعداد دستگاه های ام.آر.آی کشورمان سه برابر فرانسه است 
برخی تجهیزات تصویر برداری پزشکی فرسوده شده اند

رادیولوژی نامتوازن!

در شهر3
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دستگیری عامالن سرقت مسلحانه 2 کیلو طال 
سیداحمد حسینی  سارقانی که به صورت مسلحانه از 
یک طالفروشی در جغتای سرقت کرده بودند در کمتر از پنج 

روز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان جغتای گفت: ساعت 1۳:۲0 
دهم آبان، سرقت مسلحانه با تهدید اسلحه کلت از یک 
طالفروشی در شهرستان جغتای صورت گرفت که بنا بر 

ادعــای مالک طالفروشی نزدیک به ۲ کیلو طال به سرقت 
رفته بود.  سرهنگ مرادی علی آبادی ادامه داد: با توجه به 
اهمیت موضوع دستورات ویژه برای پیگیری پرونده صادر 
شد و مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان با حضور 
کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی و اداره اطالعات جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات گسترده خود را آغاز 

کردند.  فرمانده انتظامی جغتای خاطرنشان کرد: ردزنی های 
گسترده اطالعاتی پس از پنج شبانه روز کار سخت پلیسی 
و چهره زنی عامالن سرقت، به شهرستان پیشوا در استان 
تهران رسید و مأموران انتظامی با نیابت قضایی به این 
شهرستان عزیمت و در اقدامی غافلگیرانه دو متهم پرونده 

را دستگیر کردند. 

سرهنگ مرادی علی آبادی گفت: در بازرسی از خودرو دو 
متهم جوان پرونده، مقادیری از طالهای سرقتی و وجه نقد 
کشف شد و متهمان برای سیر مراحل تکمیلی پرونده به 
شهرستان جغتای منتقل شدند. وی گفت: تحقیقات از 
افراد دستگیر شده با دستور مقام قضایی برای روشن شدن 

دیگر ابعاد مبهم این پرونده ادامه دارد.

خبر
    عرضه مرغ گرم باالتر از هر کیلو

3۱هزار تومان تخلف است
رضاطلبی   مدیرکل تعزیرات حکومتی 

خراسان رضوی گفت: قیمت مصوب عرضه مرغ گرم 
3۱هزار تومان و مرغ منجمد 20هزار تومان است و 

با افرادی که قیمت ها را رعایت نکنند برخورد شدید 
قانونی می شود.

 سیدمرتضی مدنی فدکی در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: قیمت مصوب مرغ گرم کیلویی 3۱هزار 

تومان است و با کسانی که این کاال را بیشتر از این 

مبلغ به فروش برسانند و یا از عرضه آن خودداری 
کنند برخورد شدید قانونی صورت خواهد گرفت. 

وی افزود: تاکنون پرونده های زیادی در این باره 
در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است 
که در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار 

خواهند گرفت.
وی ادامه داد: همچنین قیمت فروش مرغ منجمد 

نیز کیلویی 20هزار تومان است و شهروندان اگر با 
قیمتی باالتر از این مبلغ مواجه شدند تخلفات را از 

طریق تلفن ۱2۴ اطالع دهند.
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/1
40
42
52

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

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/1
40
70
77

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ط
/1
40
74
87

09153526269

آزمون های آنالین بدون حضور 
در کالس-آموزش کالس مجازی

مهارت های دیپلم

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1
40
73
58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

ج
/1
40
73
83

ج
/1
40
71
81

شرکت گلبرگ 
استخدام می نماید

1- بازاریاب حضوری 
آقاوخانم

2- نیروی کارخانم 
جهت چیدمان

حقوق ومزایامطابق 
قانون کارکامل

بین معلم 49و51پالک 
797،طبقه اول
38924292

ارسال رزومه 
09157771807

ج
/1
40
74
30

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

مواد غذایی
و پروتئینی

بازاریاب

مشاغل گوناگون

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
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

ج
/1
40
55
77

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

خرید و فروش
ضایعات

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
49
92

اخطار ابالغ 
خانم بی بی منیره فرقانی 
بدین وسیله به اطالع می رساند 

که همسر شما آقای 
امیررضا خزیفی حکم طالق را از 
شعبه 13 دادگاه شهید مطهری 

مشهد گرفته و برای اجرا به این 
دفتر خانه به آدرس :مشهد 

بلوار فکوری بین 11 و 13 پالک 
124 تلفن 05138688878 

مراجعه و در دست اقدام است 
از شما دعوت می شود تا ده روز 

دیگر جهت امضای سند حضور 
یابید در غیر اینصورت اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد .
سردفتر 20 طالق مشهد

 کریم اسدی

1/ر
40

74
93

متفرقه



   تب ناگهانی 
وجه تمایز 
آنفلوانزا و 
کرونا   
زهرا نهبندانی، مدیر 
گروه بیماری های 
واگیر معاونت 
بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
گفت: آنفلوانزا با 
تب ناگهانی آغاز 
می شود؛ به این شکل 
که بیمار یک باره 
دچار تب و بدحالی 
می شود در حالی که 
در بیماری کرونا به 
تدریج عالیم بروز 
می کند و بیمار ضعف 
بیشتری را تجربه 
خواهد کرد.

در  حاشيه

»تاغ کاری« 
بیماری های 
 چشمی 
را کاهش داد

رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان خلیل آباد از 
اثرات مثبت و سازنده 
تاغ کاری در سالمت 
اهالی 15 روستای 
شهرستان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان 
رضوی، حمید ترابی 
گفت: 15 روستا از توابع 
شهرستان متأثر از 
 جنگل های 
دست کاشت تاغ بوده 
که از ورود شن های 
روان به داخل روستاها 
جلوگیری شده و به 
گفته معاون بهداشت 
و درمان شهرستان 
نسبت به گذشته در 
کاهش بیماری های 
تراخم چشمی و 
تنفسی مؤثر بوده 
است.
پروژه های مختلف و 
آبخیزداری اجرا شده که 
ضمن جلوگیری از سیل 
و کاهش خسارت ها 
موجب افزایش دبی آب 
16 حلقه چاه و قنات 
شده است.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۱8 آبان ۱400    3 ربیع الثانی ۱443   9 نوامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9666  ویژه نامه 4045

افقی ◾
 1. تکنیک ها و فنون مبارزه که برای دفاع 
ــا آمــادگــی جسمانی انجام  شخصی ی
می شود - حــالل2.  لقبی که برای احترام 
اول اسم کسی بیاورند- ترساندن - گندم 
ســـوده 3. ســوغــات اصــفــهــان - طوالنی 
ــده شــده از درگـــاه الهی 4. دربست  - ران
کارخانه - گلوله غیرانفجاری - سرمربی 
اسبق آرژانتینی تیم ملی والیبال کشورمان 
5. ســبــزی درهــــم پــیــچــیــده - بــازیــکــن 
سال های قبل تیم ملی فوتبال انگلیس و 
منچستر با نام کوچک مایکل - رگ گیاه 
6. عرق این گیاه دارویی از راسته گل مینا 
خواصی چون شست و شوی کبد و کلیه 
دارد - جدایی طلبان کلمبیایی - شماره 
آسمان ها 7. گل نومیدی - پشت گرمی 
- ساز مثنوی 8. نوعی موشک بالستیک 
- آزاد و رها - مساوی - دوســت 9. عضو 
صورت - چاک خورده - الیه در خطر جو 
10. عمومی تر - رخت آویز سیار - فراوان 
11. چرخ خودرو - نمایش نامه ای که از زبان 

ــان یا  حیوانات نقل شــود - شانه 12. ارگ
اداره - توهین آور - مادر ورزش ها 13. نوعی 
کالباس معمولی - ورم - تکرار یک حرف 
14. انباز قائل شدن برای خداوند - ابرار - 
بی دین 15. خیاالتی شدن - کنایه از بذل و 

بخشش بسیار است

عمودی ◾
 1. شکم خــودرو - آگهی تجارتی - نمونه 
خروار 2. دهان پرنده - خامه - یک چهارم 
- زرد ترکی 3. لــون و فــام - لباس شنا - 
طالق توافقی 4. هیمه - صلح - نیتروژن 
5. سودای ناله - بخت و اقبال - نام قدیم 
کرمان 6. نیروزا - پرتوها پس از خروج به 
این نوع لنز از هم دور می شوند - عنصر 
شیمیایی کم حرف 7. برابر فارسی گویانه 
برایش برگزیده شد - حــرف اول یونانی 
- فرومایه 8. طالیی رنگ - سود و فایده 
- هدررفتن - بازنده شطرنجی 9. میانگین 
- آیــنــده - مدیرکل ژاپــنــی سابق آژانــس 
ــرژی اتمی 10. صــوت نــدا -  بین المللی ان

اجاق کوچک شمعک دار آزمایشگاهی 
- ابرودرهم کشیده 11. نوعی راکت انداز 
قابل حمل ضدتانک - دالیل - بزکوهی 
12. پسوند محافظت - خیاط قدما - 
ماسک 13. رشدکننده - از آتش افروزها 
- پشت سر 14. از محصوالت شرکت سایپا 
- متخصص - از لوازم تهویه آشپزخانه - 

گل سرخ 15. گمان - آنتیک - بادام

جدول     8229
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــارت خراسان  مدیرکل حــج و زیـ
رضوی گفت: با آغاز پیک ششم 
کرونا احتمال تغییر در اعزام ها 
وجود دارد، اما امیدواریم ایجاد 
ایمنی جمعی از طریق واکسیناسیون عمومی 
از این اتفاق جلوگیری کند. به گــزارش قدس 
آنالین، جواد شاد در خصوص وضعیت پیش  
ثبت نام عتبات عالیات در خراسان رضوی اظهار 
کرد: پیش  ثبت نام سفرهای زیارتی عراق پس از 
دو سال توقف از چهار آبان آغاز شده است. این 
سفرها پیش از شیوع کرونا به دلیل ناآرامی های 
داخــلــی عـــراق بــا بسته شــدن مــرزهــا متوقف 
شده بود که با شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی 

مدیریت کرونا مانع از اجرای این سفرها شد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به لغو روادید 
سفرهای هوایی ایــران و عــراق، سازمان حج  و 
زیارت برای تشرف زائران به عراق اقدام به پیش  
ثبت نام در سامانه atabat.haj.ir کرده است. 
زائران می توانند در این سامانه پیش  ثبت نام 
ــان  ــجــام دهــنــد. 23 آب خـــود را ان

نخستین پرواز زائران به عراق انجام خواهد شد.
مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره 
ــران در پیش   به اینکه بیشترین استقبال زائ
ثبت نام سفر عتبات مربوط به استان های تهران 
و خراسان رضوی بوده، افــزود: در حال حاضر 
ثبت نام ها به صورت گروهی و کاروانی انجام 
می شود. در خصوص مدت زمان اقامت زائران 
در عراق نیز بسته های مختلف سفر برای زائران 
در نظر گرفته شده است. سازمان حج و زیارت 
در ایــن دوره قصد دارد براساس درخواست 
زائــران چه به صــورت گروهی و چه به صورت 

انفرادی به زائران خدمت رسانی کند.
بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا زائران 
با ارائــه کــارت واکسیناسیون و نتیجه منفی 
تست PCR که مربوط به 72 ساعت پیش از 
ثبت نام باشد، می توانند پیش  ثبت نام خود را 
انجام دهند. با توجه به لغو روادید سفرهای 
ــدون محدودیت و  ــران ب هــوایــی بــه عـــراق، زائـ
شــمــاره گذرنامه خــود می توانند نسبت به 

نام نویسی اقدام کنند.

ــان کــــــه در  ــ ــی ــ ــل ــ روســـــــتـــــــای گ
ــری جـــنـــوب شهر  ــت ــوم ــل ــی 23ك
شیروان واقع  شده، یکی از 365 
روستای نمونه گردشگری ایران 
و همچنین جزو سه روستای نمونه گردشگری 
شهرستان شیروان در خراسان شمالی است.

این روستا از سمت شمال به روستای مالباقر 
و از جنوب به روستای استرخی و بلقان در 
دامنه های کوه شاه جهان، از شرق به زمین های 
مــزروعــی فـــاروج و از غــرب به روســتــای برزلی 
محدود مــی شــود. گلیان یکی از روستاهای 
بسیار قدیمی شیروان است که در روزگــاری 
مرکز حکومت پایین والیت بــوده اســت. این 
روستا در دره ای واقع شده که دو قلعه باالی 
روستا و در دو طرف دره ساخته اند. می گویند 
در گذشته گلیان شهر بزرگی بــوده و هفت 
حمام داشته که امــروزه آثــاری از آن حمام ها 
باقی نمانده اســت. در گلیان مقبره و بقعه 
معتبری معروف به مقبره »بابا توکل گلیانی« 
وجود دارد؛ از قرار معلوم بابا توکل از مشایخ و 

عرفای نامی قرن چهارم هجری بوده است. در 
شمال مقبره بابا توکل هم امیر شمس الدین 
محمد بن نظام الدین ولی بیگ مدفون بوده 

است.
از جاذبه های روستای گلیان همچنین می توان 
به چشمه های فراوان آن ازجمله چشمه های 
شیرخان، بــرزنــگ، پــیــرک، قلعه نو، چشمه 

موسی و چشمه پاسگاه اشاره كرد.
ــدنــی هــای ایــن  غـــار »كــافــر قــلــعــه« نــیــز از دی
روستاست و از نامش پیداست منطقه ای 
مسكونی بــوده و در زمــان هــای گذشته از آن 

به عنوان پناهگاه استفاده می شده است.
از اماكن مذهبی روستا می توان به امامزاده 
گلیان و مسجد قدیمی حاج عبدهللا با قدمت 
200 سال یاد کرد. عالوه بر این، مناظر زیبای 
خانه های مسكونی مطبق، دره ژرف و پردرخت 
با دو رودخــانــه پــرآب و خــروشــان، تأسیسات 
پرورش ماهی قزل آال، برج و باروهای موسی خان 
و خداوردی سردار، از جاذبه های دیدنی گلیان 

محسوب می شوند.

احتمال تعویق اعزام زائران به عتبات  »گلیان« داالن تاریخ در بهشت طبیعت گردان

فرماندار 
ــاروج گفت:  ــ فـ

طرح تغییر کاربری استخر 
نیمه تمام شهر به سالن ورزشی ویژه بانوان دیگر 
اجرا نمی شود و با اختصاص اعتبار این محل با 

همان کاربری استخر شنا تکمیل خواهد شد.
 ابوالحسن نجفی حاج تقی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: با توجه به رکود اجــرای پــروژه استخر 
دانش آموزی با گذشت بیش از یک دهه از شروع 
ساخت آن از یــک ســو و تکمیل شــدن استخر 
دانش آموزی از سوی دیگر، تغییر کاربری دومین 

استخر در دستور کار بود.
فرماندار فــاروج گفت: شرط مصوبه گرفتن برای 
تغییر کاربری استخر و تبدیل آن به سالن ورزشی 
ویــژه بانوان، ارائــه طرح های پیشنهادی در سفر 

استاندار، 
ــاره  ــ بــررســی دوب
ــرح و نــیــازســنــجــی در  ــ طـ

ضرورت تغییر بود.
نجفی بیان کــرد: اما اداره کل ورزش و جوانان با 
اختصاص 40 میلیارد ریال اعتبار، تکمیل آن با 
کاربری استخر را پیگیری کرد و این طرح با همین 

رویکرد به بهره برداری می رسد.

ساخت استخر دانش آموزی فاروج از مصوبات دور 
دوم سفر هیئت دولت نهم بود.

 این طرح در سال 1389 کلید خورد و قرار بود دو 
سال پس از آن به بهره برداری برسد اما تاکنون 
ناتمام رها شده است. از سال 1393 این استخر 
ــرار گــرفــت کــه بــایــد بــه بخش  جـــزو طــرح هــایــی قـ
خصوصی واگذار می شد و اجازه تأمین اعتبارات 

دولتی برای آن نیز داده نشد.

خارج از گودخارج از گود

فرماندار فاروج:

استخر نیمه تمام 
سالن ورزشی 

 نمی شود

مردان آسمانی 

خبر

زیارت خراسان گردی

شهید علی صالحی ماهیرود
محل تولد: بیرجند، روستای درح

تاریخ تولد: 1346 
محل شهادت: تربت جام

تاریخ شهادت: 1378/8/21 
محل دفن: گلزار شهدای بیرجند

سرور هادیان: علی صالحی مــاهــیــرود سال 
ــای درح از تـــوابـــع بــیــرجــنــد  ــ ــت  1346 در روســ

در خانواده ای مستضعف و مذهبی به دنیا آمد. 
تحصیالتش را تا مقطع راهنمایی در زادگاهش 
و بیرجند ادامه داد، مشکالت زندگی مانع ادامه 
تحصیل او بود ازاین رو برای تأمین معاش خانواده 

وارد بازار کار شد.
او اخالقی نیکو داشت. مهربان و خوشرو بود و در 
ایــام سوگواری سیدالشهدا، نوحه می خواند و از 
عزاداران حسینی پذیرایی می کرد. وی بیشتر اوقات 
فراغت خویش را صرف آموزش قرآن و کالس های 
عقیدتی می کرد. در نصب پوسترهای انقالبی و 
راهپیمایی ها حضوری فعال داشت. عشق و عالقه 
به جبهه و جنگ موجب شد به بسیج بپیوندد و 
از این طریق به استخدام سپاه پاسداران درآمد و 
بارها به جبهه رهسپار شد. او پاسداری را عشق 
می دانست تــا یــک شغل و بــا اینکه تنها فرزند 
خانواده بود در جبهه ها سر از پا نمی شناخت و 

تأکید می کرد که رهبر را تنها نگذارید. 
سرانجام در تاریخ بیست و یکم آبــان مــاه 1378 
در عملیات تعقیب و شناسایی اشــرار در منطقه 
تربت جام در سن 32 سالگی بر اثر اصابت ترکش 

نارنجک به فیض شهادت نائل آمد. 
پیکر پاکش پس از تشییع در جوار همرزمانش در 

مزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد.

 گالیه اهالی 
 و امام جمعه صالح آباد 
از تعطیلی بانک صادرات

ابوالحسن صاحبی جمعی از مردم و امام جمعه 
شهرستان صــالــح آبــاد نسبت بــه تعطیل شدن 
نخستین و قدیمی ترین بانک این شهر)صادرات( به 
شدت گالیه و اظهار نارضایتی کرده و خواستار ادامه 

فعالیت این شعبه در شهرستان شدند.
شهروندان صالح آبادی می گویند: این یک انتظار 
عمومی است و درست نیست بانک صادرات که از 
پیش از انقالب اینجا خدمات دهی می کرده و مردم 
سال هاست به آن اعتماد و اطمینان کرده و حساب 
باز کردند، چند سالی است تبدیل به باجه شده و 

حال مدتی است که تعطیل شده!
آنان می افزایند: برای مردم به ویژه برای سرمایه گذاران 
و بازنشستگان که حساب حقوقی آن هــا در این 
بانک است بسیار سخت و طاقت فرسا و هزینه بر 
است که به شهرستان تربت جام رفت وآمد کرده 
و کارهای بانکی خود را انجام دهند و این به دور از 

عدالت اجتماعی است. 
همچنین عالوه بر بانک صادرات، بانک ملت هم 
سال هاست تبدیل به باجه شده و برای صالح آباد با 
جمعیت بیش از 50 هزار نفر دو شعبه بانک )ملی و 

کشاورزی( کفاف مردم را نمی کند. 
حــجــت االســالم محمد ســاجــدیــان، امـــام جمعه 

صالح آباد هم با تأیید گالیه های مردمی می گوید: 
ایــن بانک مصداق بــارز ظلم و اجحاف به مردم 
است، مردمی که با اعتماد به این بانک حساب باز 
کردند، در مقابل انتظار دارند خدمات به آن ها ارائه 
شود و این اصالً شایسته و زیبنده مردم نیست. 
مسئوالن بانک وظیفه خدمت رسانی خــود را 
فراموش کرده اند و فقط به فکر پرکردن جیب های 
خودشان هستند و ادعا می کنند این شعبه برای 
ما سوددهی ندارد، اینکه برای مردم سود دارد یا نه 

اصالً برایشان مهم نیست!

 روند کاهشی نرخ فرزندآوری 
در خراسان جنوبی

رونــد نــرخ فــرزنــدآوری در خراسان جنوبی از سال 
95 کاهشی شده اســت. عضو کارگروه صیانت از 
جمعیت خراسان جنوبی در گفت وگو با صداوسیما 
گفت: در رونــد کاهشی یا افزایشی شاخص های 
جمعیتی میزان باروری کلی یعنی تعداد فرزندانی که 
یک مادر در زندگی اش به دنیا می آورد اگر این میزان 
2.1 باشد به معنی ثبات جمعیتی است و هر چه این 
نرخ بزرگ تر باشد نشان افزایش جمعیت و وقتی 

کمتر باشد نشان از روند کاهشی است.
 غالمرضا شــریــف زاده افـــزود: در خراسان جنوبی 
نــرخ بـــاروری 2٫85 در ســال 95 شــروع بــه کاهش 
کـــرد و در ســـال 99 بــه 2٫24 رســیــد.  وی گفت: 
هرچند خراسان جنوبی از نظر نرخ بــاروری پس  از 
سیستان وبلوچستان رتبه دوم را دارد، اما این کاهش 
نگران کننده است. برای موفق شدن در سیاست های 
افزایشی جمعیت و مقابله با مباحث غیرعلمی 
در فضای مجازی نیاز به کمک همه داریــم و باید 
در سبدهای ایــن سیاست همه جــوانــب در نظر 

گرفته شود.

نـــوروزی مــدیــر جــهــاد کـــشـــاورزی 
تربت جام از برگزاری تور علمی کشوری 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت کــشــاورزی در این 

شهرستان خبر داد. به گزارش 
ــدس، عــلــیــرضــا عــرفــانــی  ــ ق
ــن هــمــایــش با  ــ گــفــت: ای
حضور بیش از 140 نفر 
از بهترین متخصصان 
و تـــولـــیـــدکـــنـــنـــدگـــان 
محصوالت کشاورزی 
و برترین صادرکنندگان 
ــه مـــــدت دو  ــ کـــشـــور ب
روز بــرگــزار شد و ضمن 
بازدید از استعدادهای 
ــش کـــــــشـــــــاورزی  ــ ــخـ ــ بـ

و دامـــــــی شـــهـــرســـتـــان و 
ــه چــهــره با  ارتـــبـــاط چــهــره ب

کـــشـــاورزان، ظرفیت تولیدی 
شهرستان مــورد نقد و بررسی 

ــط تحریم  ــرار گـــرفـــت.  در شــرای ــ ق
ظالمانه، تنها فعالیتی کــه موجب 

 دور زدن تحریم ها می شود، خوداتکایی 
و تولید محصوالت کشاورزی است.

تور علمی کشوری محصوالت 
کشاورزی در تربت جام

بانک مرکزی در قالب نــامــه ای خطاب 
به مــدیــران عامل بانک های کشور، 
سهمیه بــانــکــی و ســقــف فــردی 
تسهیالت ساخت نهضت ملی 
مسکن در شهرهای مختلف 
را ابالغ کرد. به گزارش قدس 
آنالین، بر مبنای جزئیات 
ایـــن نــامــه، سقف فــردی 
تسهیالت موضوع قانون 
جهش تولید مسکن 
در تــهــران 450میلیون 
ــومــان و در شهرهای  ت
ــاالی یک میلیون نفر  ب
جمعیت مانند مشهد 
400 مــیــلــیــون تـــومـــان، 
مراکز استان 350 میلیون 
ــر شــهــرهــای  ــان، ســای ــومـ تـ
کشور 300میلیون تومان و 
در روستا ها 250میلیون تومان 

تعیین شده است.
قانون جهش تولید مسکن به همراه 
قانون بودجه سال 1400 به دولت قبل 
ابالغ شده بود، اما اقدام ها به منظور اجرای 

این قانون در دولت روحانی پیگیری نشد.

 تسهیالت 400 میلیونی 
ساخت مسکن در مشهد 

ــر هـــمـــایـــون اســـفـــرایـــنـــی از  ــیـ ــدم        امـ ــق م
قصیده گویان و غزلسرایان قرن نهم هجری، زاده 

اسفراین و از بزرگ زادگان و سادات این شهر 
بود.

وی در جوانی به تبریز رفت و به دربار 
سلطان یعقوب آق قویونلو راه یافت 

و با یكی از مالزمان سلطان یعقوب 
ــیــگ، طــرح  بـــه نـــام شــیــخ ولـــی ب
محبت و دوستی ریخت كه این 
دوستی تا پایان عمرش باقی بود. 
سلطان یعقوب نیز امیر همایون 
را با دیده احترام می نگریست. 
پــادشــاه او را »خــســرو كوچک« 

ــوانـــد. در نــســخــه خطی  مـــی خـ
ــوی هـــنـــدی  ــگــ ــوشــ ســـفـــیـــنـــه خــ

آمــده اســت: »هــمــای سایه عالم 
سخنوری، امیر همایون اسفراینی 

ــوده، معاصر موالنا جامی اســت …  ب
شاعر بلند تالش و نازک خیال بوده«.

می گویند زمانی كه او را تعلق خاطر به شیخ ولی بیگ 
پیدا شد، كارش به جنون كشید و او را در زنجیر 
كــردنــد. بعد از چند روزی كــه بــه خــود آمــد، 
این مطلع را ســرود و به خدمت سلطان 

یعقوب فرستاد:
ــجــیــرم فــكــنــد از بی  بـــه زن
قـــــــــــــــــــــــراری 

دلستان من ؛
دلِ زنجیر شــد ســـوراخ ســـوراخ از فغان مــن اگرچه 

به سبب جنونی كه به او نسبت داده بودند، 
مدتی به فرمان آن پادشاه برای معالجه 

در بند بــود، امــا وقتی بهبود یافت، 
ــان ســلــطــان شـــد و امــیــر  از مــقــرب

همایون در ستایش او قصیده ها 
و در مرگش رثایی سوزناک و زیبا 
سرود و در همین مدت نیز قاضی 
عیسی را كه از حامیان او بود، 
ستایش مــی كــرد. پــس از مرگ 
سلطان یعقوب و كشته شدن 
قــاضــی عیسی، نــاچــار از تبریز 
بــه قریه ارمــک از تــوابــع كاشان 
كه شیخ ولی بیگ در آن جا بود، 
رفت و در كنف حمایت شیخ قرار 

ــی پــس از چــنــدی )ســال  گــرفــت، ول
902 ه.ق( بدرود حیات گفت و در قریه 

ارمک مدفون شد.
دیوان اشعار امیر همایون در حدود 2 هزار بیت است. 

اشعار وی ســاده و روان و متضمن طــرزی بسیار 
نو است. قصاید او مقرون به سادگی تمام و 

متضمن بسیاری از كلمات و تركیبات 
متداول در زمان شاعر است كه او 

آن هــا را در شعر گنجانده 
است.

»امیر همایون اسفراینی«خسرو کوچک

نام آوران خراسان
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