
در ساعت ۸:۳۲:۳۰  بزرگی 5/۲ریشتر  به  زلزله           ای 
لــرزانــد.  را  قــوچــان  مـــاه،  ــــروز، ۲۲ شهریور  دی صبح 
شدت این زمین لرزه به حدی بود که در شهرهای 
مشهد، نیشابور، درگز و بجنورد هم احساس شد. 
این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری قوچان، ۳۷کیلومتری 
چکنه و ۴۱ کیلومتری چاپشلو رخ داد به گونه ای که 
پس از زمین لرزه 5.۲ ریشتری که قوچان را لرزاند و 

آمده  بدست  آمــار  آخرین  طبق 
پس از این زلزله تا ساعت ۱۲ ونیم 
ظهر ۲5 پس لرزه دیگر قوچان را 
لرزاند. خبرها حاکی از آن است 

که وقوع زمین لرزه...

دبیر کمیته مراقبت و درمان ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهدخبر داد

تأثیر واکسیناسیون بر کاهش ابتالی سالمندان به کرونا در موج پنجم

روز گذشته زلزله ای به بزرگی 5/2 ریشتر 
شمال خراسان رضوی را لرزاند

ضرورت مطالعه 
دقیق تر  روی 

استعداد زمین لرزه 
گسل قوچان
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بخشودگی آبونمان تاکسیرانان 
مبتال به کرونا تا دو ماه

 دستگیری چند مدیر ارشد 
در هالل احمر خراسان رضوی

 سرقت یک میلیاردی 
با پوشش دستفروش

 راه اندازی شیفت »ایثار« 
در کارخانه های خراسان رضوی
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در استان2

ششمین جلسه ششمین دوره شــورای اسالمی 
بــرگــزار شــد و الیحه  ــاالر شهر  شهر مشهد در ت
ــزایــش سقف بدهی  اف دوفــوریــتــی در خــصــوص 
قابل تقسیط شهروندان حاشیه شهر مشهد به 

تصویب رسید.

ــن مصوبه تــمــام بــدهــی مــودیــان در  بــر اســـاس ای
حوزه های سه، چهار و پنج درآمــدی با پیشنهاد 
مربوط  نظارتی  کمیته  تأیید  و  منطقه  شــهــردار 
بــدون  بــرابــر نصاب معامالت جــزء،  تــا سقف دو 
تقسیط  قابل  مــاه  تا سقف ۳۶  و  پیش پرداخت 

تقسیط  از  نــاشــی  افــزایــش  مــشــمــول  و  نیست 
نمی شود.

غالمحسین صاحبی، عضو شورای اسالمی شهر 
مشهد در خصوص این الیحه اظهار کرد: پیشتر 
بدهی شهروندان ساکن در حوزه های درآمدی چهار 

و پنج تا سقف ۶5 میلیون تومان بود و مشمول 
تقسیط می شد اما براساس مصوبه جدید ساکنان 
حـــوزه  درآمــــدی ســه نیز شــامــل ایـــن تسهیالت 
می شوند و سقف بدهی قابل تقسیط آنان نیز به 

۱۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

در ششمین جلسه شورای شهر تصویب شد

2 برابر شدن سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان حاشیه مشهد 

پـــرورش گناباد گفت:  حسین احــمــدی، مدیر آمـــوزش و 
دانــش آمــوزان دوره ابتدایی نسبت به سال قبل ۴درصد 
رشد داشته اند و میزان بازماندگان از تحصیل در گناباد 
۲درصد است.وی افزود: بزرگ ترین مشکل پیش روی ما 

کمبود نیروی انسانی است.
 ۲۳۲ نفر از همکاران ما در گناباد شرایط بازنشستگی را دارند و ۱۳۰ نفر 
از این تعداد، مدیر و سرپرست هستند به همین دلیل مجبور به تجمیع 
مدارس در برخی از روستاها هستیم و از سویی در داخل شهر گناباد 

کمبود فضای آموزشی وجود دارد.

و جذب سوادآموزان  باسوادی  آمار  دوم  رتبه  گناباد  کرد:  وی تصریح 
استان را دارد که ۴۳ پرونده آموزشیاران نهضت به استان ارسال شده 
که به زودی جذب آموزش و پرورش خواهند شد. همچنین رتبه برتر 
سوادآموزی با 9۸ درصد را در استان داریم و گناباد از بین سوادآموزان 

رتبه کشوری نیز دارد.
کار  در دستور  با خیران  پــروژه مشارکتی  کــرد: 5۶  عنوان  احمدی 
آموزش و پرورش است و پروژه گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی 
کاخک که یکی از نیازهای ضروری این مجتمع بود در روزهای آینده 

آغاز می شود.

کــرونــای  عملیاتی  قــرارگــاه  بــهــداشــت  کمیته  رئــیــس 
تاکنون  اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
زیر  مناطق  در  نفر   ۷9۷ و  هــزار   9۳۸ و  میلیون  یک 
خاطرنشان  شده اند،  واکسینه  دانشگاه  این  پوشش 
از این تعداد یک میلیون و ۳۲۰ هــزار و ۱۷9 نفر دُز اول و  کــرد: 

۶۱۸هزار و ۶۱۸ نفر دُز دوم را دریافت کرده اند.
مهدی قلیان بیان کرد: با توجه به دستور وزیر بهداشت مبنی بر 
تسریع در واکسیناسیون و با توجه به ورود محموله های واکسن 
به استان و مراکز و پایگاه های واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش 

واکسیناسیون  حاضر  حــال  در  مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کرونا برای متولدان ۱۳۷۰ و پیش از آن در حال انجام است.

علوم  دانشگاه  کرونای  عملیاتی  قرارگاه  بهداشت  کمیته  رئیس 
با  کــه  تــوافــقــاتــی  در  و  راســتــا  همین  در  ــــزود:  اف مشهد  پزشکی 
واکسیناسیون  مرکز  بــزرگ تــریــن  شــد،  انــجــام  مشهد  شــهــرداری 
نمایشگاه  در  الیــن  هفت  با  کشور  شــرق  تجمیعی  و  خــودرویــی 
بین المللی مشهد راه انــدازی شد که این موضوع نشان از جلب 
در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  سازمان ها  سایر  مشارکت 

راستای تأمین سالمت مردم دارد. 

واکسیناسیون 2 میلیون نفر توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد کمبود معلم و فضای آموزشی، مشکل مناطق محروم گناباد 
خبرخبر

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
که در روزچهارشنبه 1400/07/14 راس ساعت 14 در محل مسجد فجر واقع در نیروگاه مشهد –بلوار شهید 

عباسپور برگزار میگردد شرکت نمایند. 
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2-تصویب صورتهای مالی سالهای 99-98-97
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای  سال مالی1400

4-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3سال
5-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس برای یک سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

توضیحات: 1- اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور نمیباشد میتوانند از تاریخ نشر 
آگهی لغایت 1400/07/12در س��اعات اداری به همراه وکی��ل مورد نظر خود به دفتر تعاونی مراجعه و برگ 

وکاتنامه با تایید شرکت را دریافت نمایند.
2- با توجه به انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس ، اعضاء محترمی که متقاضی  میباشند میتوانند از 
تاریخ نش��ر آگهی لغایت 1400/07/12در س��اعات اداری با مراجعه به دفتر تعاونی فرم مربوطه را تکمیل 

نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه مشهد شماره ثبت 2090
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 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
تعاونی تاکسیرانی شهرستان اسفراین به شماره 
ثبت:128 و شناس��ه ملی تعاونی: 10860291598 
در روز پن��ج ش��نبه م��ورخ1400/07/22 رأس 
س��اعت 20 در محل پارک قائم به آدرس خیابان 

قائم نمازخانه پارک قائم برگزار می گردد.
از کلیه داوطلبان اعضای ش��رکت تعاونی دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل با در دس��ت داش��تن ورقه س��هم ، کارت و 
ی��ا دفترچه عضویت رأس س��اعت و موعد مقرر 
در محل مذکور حضور بهم رس��انند و یا وکیل/ 

نماینده خود را کتبًا جهت حضور معرفی نمایند.
)ضمنًابه اطالع می رس��اند ک��ه به موجب ماده 19 
آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی: تعداد 
آراء وکالت��ی ه��ر عض��و حداکثر س��ه رأی و هر 
ش��خص غیر عض��و تنها ی��ک رأی خواه��د بود و 
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به 
همراه نماینده خود از تاریخ 1400/06/23 لغایت 
تاریخ1400/07/22 در محل دفترش��رکت)آقای 

محمدهمتی(حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید 
وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند(

ضمنًاداوطلبان عضویت در س��مت هیئت مدیره 
یا بازرس��ی موظفند ،حداکثر یک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع 
عمومی عادی،فرم داوطلبی را تکمیل و به همراه 
مدارک مربوطه را به )آقای محمد همتی( تحویل 

نمایند.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل 
2-انتخاب اعضای بازرس اصلی و علی البدل

3-گزارش هیئت مدیره و بازرس
4-تصویب صورتهای مالی سال های 97 ، 98و99

5-بررس��ی و تصوی��ب آئین نام��ه اجرایی نحوه 
برگزاری مجامع عمومی

6-دادن مأموریت به هیئت مدیره جهت امورات 
ثبتی و اخذ تسهیالت بانکی

 هیئت مدیره شرکت تعاونی

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

تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

1. استعفاء کلیه اعضای هیئت تصفیه و ناظر                           2. انتخاب اعضاء جدید هیئت تصفیه و ناظر
3. گزارش کار                                                                             4. برآورد مالی هیئت تصفیه

5. تأمین دلیل انبار                                                                    6. پاداش دوره مدیریت و بازرسی
7. ارجاع اختالف دو فاز به داوری اداره تعاون

 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر 110 مشهد- مجید سالمیان- مدیر اجرایی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی در حال تصفیه مهر 110 
به شماره ملی 010380460203 و شماره ثبت 30788 )نوبت اول(
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فرمانده��ی انتظام��ی
 شهرس��تان اس��فراین

ضمن اظهارتشکراززحمات پرسنل 
فداکارانتظامی شهرستان اسفراین

بدین وسیله مراتب تقدیرو 
تشکرخودرااززحمات خالصانه پرسنل 

زحمتکش محترم پاسگاه انتظامی عباس 
آباد که درراستای کشف وبازگرداندن 
اموال مسروقه اینجانب حسن کاظمی 

حسن تدبیرواحسن وجه اهتمام 
ورزیدنداعالم می دارم.

حسن کاظمی
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موقوفه متصرفی مسجدالمنتظردرنظر دارد یکی از رقبات تجاری خودرا به مدت 
یکسال از طریق مزایده كتبی به اجاره واگذارنماید.

عنوانردیف
متراژ 

)مترمربع(
پایه کارشناسی 
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

یک دربندمغازه 1
000 /000 /48 ریال90تجاری - نوبت اول

قاسم آباد،نبش استاد یوسفی 
24 جنب مسجدالمنتظر

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل 
پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه سه واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 - 

داخلی 3265 تماس حاصل نمایند.
مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری روزسه شنبه مورخ  30 /06 /1400 می باشد.  پاكت های 
مزایده در روز چهارشنبه مورخ  31 /06 /1400 ساعت 12 در محل اداره اوقاف ناحیه سه با حضور اعضای 

كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

)) اطالعیه آگهی مزایده-  نوبت اول ((



   بخشودگی 
آبونمان 
تاکسیرانان مبتال 
به کرونا تا دو ماه
احمد محبی، 
مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی 
شهرداری مشهد 
گفت: با تمهیدات 
در نظر گرفته شده 
تاکسیرانانی که به 
بیماری کرونا مبتال 
شده اند پس از بهبود 
می توانند با ارائه برگه 
آزمایش و مستندات از 
معافیت ۱۰۰درصدی 
آبونمان تا دو ماه 
بهره مند شوند.

خبر مهدی توحیدی زلــزلــه ای 
بـــه بـــزرگـــی 5/2ریـــشـــتـــر در 
ساعت ۸:۳2:۳۰ صبح دیروز، 
22شهریور ماه، قوچان را لرزاند. 
در شهرهای مشهد، نیشابور، 
درگـــز و بجنورد هــم احساس 

شد.
این زمین لرزه در 2۴ کیلومتری قوچان، ۳۷کیلومتری 
چکنه و ۴۱ کیلومتری چاپشلو رخ داد به گونه ای که 
پس از این زمین لرزه و طبق آخرین آمــار بدست 
آمده پس از آن تا ساعت ۱2 و نیم ظهردیروز 25 

پس لرزه دیگر قوچان را لرزاند.
خبرها حاکی از آن اســت که وقــوع زمین لرزه در 
ــزش دیـــوار و  قوچان منجر به تــرک خــوردگــی و ری
تخریب منازل در روستاهای عمارت، دیزادیز و 
جعفرآباد شرقی شده، به گونه ای که ریزش کوه هم 
در یکی از مناطق سبب خرابی خانه های برخی از 

روستاییان شده است.
این زمین لرزه در روستاهای شهرستان های کالت، 
چناران و درگز نیز با شدت باالیی احساس شده، 

اما گزارشی از تخریب نداشته است.
محسن نجات، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی با بیان اینکه زمین لرزه صبح روز 
گذشته در برخی شهرستان های خراسان رضوی 
موجب آسیب دیدن ۴2 روستا در استان شده و 
بیشتر خسارت ها شامل شکست دیوارها بوده 
است، گفت: ۱۰ تیم ویژه هالل احمر در حال رصد 
و پایش هستند و این زمین لرزه تاکنون خسارت 

جانی نداشته است.
وی افزود: اکیپ های عملیاتی شرکت برق، گاز و آبفا 
در بازدیدهای جداگانه اعالم کردند زیرساخت ها 

مشکلی ندارد.
در همین حال فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال 

شرق نزاجا از آماده باش تیپ های ۱۳۰ بجنورد و 
2۷۷ قوچان بــرای کمک به هموطنان خبر داد و 
اظهار کرد: رزمایش های مقابله با بالیای طبیعی 
با برنامه و منظم در یگان های ارتش برگزار می شود 
و کارکنان و یگان ها از آمادگی و آموزش الزم در این 

زمینه برخوردار هستند.
رئیس مرکز تحقیقات زلزله شناسی دانشگاه 
فردوسی مشهد با اشاره به اینکه این زلزله ای که 

اتفاق افتاده روی گسل های شناخته شده قبلی 
بوده و گسلی است که از قبل فعال بــوده، گفت: 
این طور نیست که گسل تازه فعال شده و فعالیت 
خود را با این لرزش نشان داده است، بلکه از قبل 

فعال بوده است.
کیوان حسینی در گفت وگو با خبرنگار ما تأکید 
کرد: منطقه قوچان منطقه ای است با گسل های 
فــراوان و بسیار خطرناک به طــوری که گسل های 

منطقه ظرفیت زلزله های بزرگ تر را هم دارنــد؛ اما 
اینکه بگوییم یک زلزله بزرگ تر دیگری در راه است 
نمی شود به این راحتی صحبت کرد ولی این گسل ها 

مستعد وقوع زمین لرزه های بزرگ تری هستند.
وی بــه ضـــرورت آمــاده بــاش هــالل احــمــر و دیگر 
ارگان های مربوط تا چند روز آینده اشاره و عنوان 
کرد: چیزی که مشخص است با توجه به اینکه 
پــس لــرزه هــای کوچک پس از ایــن زلزله رخ داده 
احتمال وقوع زلزله بزرگ تر منتفی نیست، ولی 

برای روزهای آینده احتمال خیلی کمی دارد.
وی در خصوص اینکه گفته می شود فعال شدن 
گسل کشف رود موجب این زمین لرزه شده است 
و فعال شدن این گسل چقدر می تواند برای مشهد 
خطرناک باشد، گفت: گسل کــشــف رود گسل 
بسیار طویلی است که ادامــه فرعی آن شاید به 
گسل هایی که زلزله قوچان را ایجاد کردند متصل 
شــود، امــا ایــن طــور نیست که بگوییم فقط یک 
قسمت از گسل کشف رود فعال است؛ چرا که این 
گسل بسیار طوالنی است و از بخش های مختلفی 
هم تشکیل شده است؛ بنابراین گاهی بخش های 

مختلفی از آن فعالیتی از خود نشان می دهند. 
وی افزود: مکانی که این زلزله اتفاق افتاده خطرش 
 در حــد همین لــرزش هــایــی اســت کــه بـــرای مــردم 
تا حدی ایجاد ترس کرده و اینکه تخریب های باال 

ایجاد کند بعید است.
وی با اشاره به اینکه ما انتظار وقوع زلزله شدیدتر را 
هم داریم، اما در حال حاضر بعید است این گسلی 
که دوبــاره فعال شده زلزله شدیدتری ایجاد کند، 
اظهار کرد: این گسل ها به خصوص گسل هایی که 
در اطراف قوچان هستند ظرفیت وقوع زلزله های تا 
۷ریشتر و اندکی باالتر را هم  دارند، اما اینکه االن و 
یا چند سال دیگر اتفاق بیفتد مشخص نیست و 

باید مطالعات دقیق تری انجام شود.

روز گذشته زلزله ای به بزرگی 5/2 ریشتر شمال خراسان رضوی را لرزاند

ضرورت مطالعه دقیق تر روی 
استعداد زمین لرزه گسل قوچان

خبرخبر
ويژهويژه

تأثیر واکسیناسیون بر کاهش ابتالی سالمندان به کرونا در موج پنجم
دبیر کمیته مراقبت و درمــان ستاد مدیریت اجرایی 
مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
میزان ابتال و بستری  سالمندان بر اثر کرونا در موج پنجم 
کاهش قابل توجهی یافته که علت آن اثرات مثبت تزریق 

واکسن کرونا به آنان بوده است.
دکتر علی اصغر انجیدنی افــزود: بر اساس تحلیل های 

صورت گرفته امکان ابتال و بستری کسانی که حتی یک دُز 
واکسن را دریافت کردند بسیار کم بوده و به همین دلیل 

افزایش تسریع در انجام واکسیناسیون ضروری است.
وی اضافه کرد: در موج پنجم کرونا افزایش میزان ابتال 
و بستری ها را در جوانان شاهد بودیم و امیدواریم که 
واکسیناسیون این گروه سنی هم به سرعت انجام شود.

دبیر کمیته مراقبت و درمــان ستاد مدیریت اجرایی 
مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
تجربه سنگین موج پنجم کرونا نشان داد که باید بیش 
از پیش روی موضوعات پیشگیری، بهداشت فردی و 
واکسیناسیون کرونا کار شود و در بین این موارد بحث 
واکسیناسیون را باید به عنوان یک اصل در اولویت قرار 

داد تا اینکه پیش از شروع احتمالی موج ششم بحران 
کرونا تمامی گروه های هدف واکسینه شوند.

انجیدنی اظهار امیدواری کرد با واکسیناسیون فراگیر در 
کنار اقدام های پیشگیرانه دیگر شاهد افزایش مبتالیان 
به کرونا و بستری در بیمارستان ها و  فوتی های ناشی از 

این بیماری نباشیم.

    حمایت مدیریت شهری از تولید فیلم  شورای شهر 
با محوریت امام  رضا)ع( و مشهد

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه انتظار 
می رود ظرفیت های شهر با ساختن فیلم های فاخر 

با محوریت مشهد مقدس و امام  رضا)ع( نمایش داده 

شود، گفت: شورای شهر و مدیریت شهری نیز از این 
اقدام حمایت می کند.

حسن موحدیان در آغاز ششمین جلسه علنی 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد که در تاالر 
شهر برگزار شد، با گرامیداشت روز ملی سینما عنوان 

کرد: هنر و هنرمند متعهد و انقالبی با بهره گیری از 
زبان سینما می تواند نقش مهمی در تدوین گفتمان 

انقالب و شورای ششم شهر مشهد، یعنی جهان شهر 
برکت و کرامت ایفا کند.  مشهد مهد  هنرمندان و 

سینماگران انقالبی بسیاری بوده و هست.

 وی اظهار کرد: امیدوارم شهردار جدید در مسئولیت 
خود پیروز و سربلند باشد. شورای شهر نیز در 

چارچوب قوانین از شهردار حمایت خواهد کرد. 
شورای شهر نسبت به مردم و مدیریت جامع شهر 

وظیفه دارد.

فرماندار:

 خارج شدن  نیشابور 
 از وضعیت قرمز، به معنای 
عادی بودن شرایط نیست

فــرمــانــدار نیشابور گــفــت: طبق اعـــالم سامانه 
ماسک، شهرستان نیشابور بر اساس معیارها و 
شاخصه های مربوطه از تاریخ ۱۹ شهریور ماه از 
وضعیت قرمز خارج و در وضعیت نارنجی قرار گرفته 
و این در حالی است که آمــار فوتی ها و مرگ ومیر 
شهرستان در 2۰ روز گذشته نسبت به 2۰ روز قبل 
آن، بیشتر بوده است، بنابراین احتمال دارد که عالوه 
بر آمارهای روزانــه فــوت، شاخصه ها و متغیرهای 
مداخله گر دیگری نیز در تغییر رنگ بندی نقش 
داشته  باشند. قامتی افــزود: اعــالم رنگ بندی ها 
بیشتر برای انــذار و هشدار است و درست است 
که در حال حاضر وضعیت شهرستان به لحاظ 
رنگ بندی نارنجی اعالم شده  اما این به معنای عادی 
بــودن و کم خطر بــودن شرایط نیست و مــردم باید 

همچنان رعایت دستورالعمل ها را جدی بگیرند.
وی در رابطه با روند واکسیناسیون در شهرستان 
نیشابور خاطرنشان کــرد: در حال حاضر بیش از 
۸5 درصــد جمعیت بــاالی ۶۰ سال در شهرستان 
واکسینه شده اند و با اجــرای طرح واکسیناسیون 
خانه به خانه که در روستاها شروع شده  است در 
تــالش هستیم که ۱5 درصــد باقیمانده رده سنی 
بــاالی ۶۰ سال نیز واکسینه شوند و انتظار داریم 
مردم همکاری الزم را در این خصوص داشته  باشند.
قامتی بیان کرد: در حال حاضر آمار مبتالیان به 
کرونا در شهرستان به طور قابل  توجهی کاهشی 
شده اما تعداد بیماران بدحال بستری با سرعت 

کمتری رو به کاهش است.

رئیس مرکز تحقیقات زلزله شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد: این 
گسل ها به خصوص گسل هایی که در اطراف قوچان هستند ظرفیت وقوع 
زلزله های تا 7ریشتر و اندکی باالتر را هم  دارند، اما اینکه االن و یا چند سال 

دیگر اتفاق بیفتد مشخص نیست و باید مطالعات دقیق تری انجام شود.
گزيدهگزيده
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در استان

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

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

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

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ط
/1
40
50
43

کشمیری 19
منزل 100 متری

2 طبقه، امتیازات جدا
قیمت توافقی

یا معاوضه با خودرو
09153588667

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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 

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالک

خرید و فروش
خانه و ویال

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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

خودروهای فرسوده

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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
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 استفاده 
 2هزار زندانی
 از مرخصی  
جعفری، رئیس 
کل دادگستری 

خراسان شمالی 
به تسنیم گفت: 
در 6 ماه نخست 
امسال2هزارو 

168زندانی خراسان 
شمالی به مرخصی 

رفته اند.همچنین 
کمیسیون مرکزی 
عفو و بخشودگی 

قوه قضائیه با 
112 مورد از 

درخواست های عفو 
مطرح شده در سال 

موافقت کرد.

خبرخبر

ــیــس پــلــیــس فــتــا خــراســان  رئ
رضوی از شناسایی و دستگیری 
ــانــد اســکــیــمــری در  اعــضــای ب
مشهد و کشف دو دستگاه 
اسکیمر، یک هــزار کــارت خام 

و... خبر داد.

 28 شاکی و برداشت غیرمجاز  ◾
یک میلیارد تومانی

به گــزارش قــدس، سرهنگ جــواد جهانشیری در 
تشریح خبر گفت: فردی با مراجعه به پلیس فتا 
استان شکایتی مبنی بر برداشت 220 میلیون ریال 

از حساب بانکی اش را به کارشناسان ما ارائه کرد.
پس از دریافت نخستین شکایت با فاصله کوتاه 
در ادامه 27نفر دیگر از شهروندان هم که با همین 
شیوه ارقام مختلفی از حساب بانکی آن ها سرقت 
شده بود به پلیس فتا استان مراجعه و شکوائیه های 

خود را برای ردزنی عامالن این اقدام ارائه کردند.
رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: مجموع ارقامی 
که در این پرونده از حساب شکات خارج شده بود 
افزون بر 10میلیارد ریال را نشان می داد. از همین رو 
با دستور فوری که صادر شد رسیدگی به موضوع در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

دستگیری متهمان حین ارتکاب جرم ◾
وی تصریح کرد: با توجه به ادله موجود در پرونده ها 
و بررسی های فنی و پلیسی توسط کارشناسان 
پلیس فتا، رد متهمان در فضای مجازی شناسایی 
شد و با توجه به هماهنگی صورت گرفته با مرجع 
قضایی، متهمان در حالی که همچنان سرگرم خالی 
کردن حساب دیگر طعمه ها و ارتکاب جرم بودند 

دستگیر شدند.
سرهنگ جهانشیری در تشریح نحوه اجرای نقشه 

متهمان بیان کرد: متهم ردیف اول در مواجهه با 
ادله فنی غیرقابل انکار بزه خود را پذیرفت و اعتراف 
کرد: پس از آشنایی با نحوه کار دستگاه اسکیمر و 
تهیه آن وسوسه شدم و به بهانه دست فروشی با 
قیمت بسیار نازل مشتریانی دور خود جمع کرده 
و با توجه به سرعت عمل به کارگرفته شده موفق 
به استخراج اطالعات بیش از 400 کــارت بانکی 
شدم اما برای تکمیل نقشه خود به همدستی نیاز 
داشتم که از قسمت کاریابی دیوار این مشکل را نیز 
هموار ساخته و با فریب یکی از شهروندان از وی 

خواستم در دست فروشی جوراب و ماسک سه الیه 
همراهی ام کند که با توجه به حقوق و مزایای در نظر 

گرفته شده او نیز با کمال میل پذیرفت.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: پس 
از اعتراف دیگر متهم این ماجرا، آن ها به همراه ادله 
موجود در پرونده که حــاوی دو لپ تاپ با قدرت 
پردازش و گرافیک حرفه ای باال، دو دستگاه اسکیمر 
بی سیم، میکرو دوربین وایرلس، تعداد یک هزار 
کارت خام بانکی، تعداد 98 کارت بانکی کپی شده، 
دو دستگاه ps4  ، دو دستگاهpos ، چندین سکه 

تمام و نیم سکه بهار آزادی بود، برای تعیین تکلیف 
نهایی به دادسرا منتقل شدند.

توصیه های پلیس را فراموش نکنید ◾
ــان  ــدگ رئــیــس پلیس فتا اســتــان بــه تمامی دارن
کارت های بانکی توصیه کرد: هنگام خرید از دستگاه 
کارت خوان رمز کارت خود را در نهایت محرمانگی و 
شخصاً وارد کنید و همیشه کارت جداگانه ای برای 
خرید مایحتاج روزانه خود با موجودی کم داشته 
باشند تا اگر به هرنحوی هدف این گونه اقدام ها 
قرار گرفتند موجودی زیادی در کارت بانکی وجود 

نداشته باشد تا میزان زیان وارده کاهش یابد.
از ســوی دیگر بارها اعــالم و هشدار داده ایـــم که 
همشهریان عزیز نباید کارت بانکی خود را برای 
حساب وجه خرید به دیگران بدهند و باید خود 
آن ها اقدام به کشیدن کارت کنند، از سوی دیگر 
اگر در حین خرید مشاهده کردید فــردی کارت 
شما را در محلی می خواهد روی دستگاه بکشد 
که از دیــد شما مخفی می ماند از او بخواهید 
کارت خوان را در دسترس شما قرار دهد چراکه 
زمانی کارت بانکی شما توسط باند های اسکیمری 
کپی می شود که شما نمی توانید مشاهده کنید 
کارت شما روی چه دستگاهی کشیده و چند بار 
کشیده می شود. این مقام انتظامی خاطرنشان 
کرد: شهروندان برای ارسال گزارش و یا در صورت 
وقوع هرگونه اتفاق و حادثه ای در فضای سایبری 
بالفاصله با شماره تماس 096380 مرکز فوريت های 
سايبری پليس فتا ارتباط برقرار کرده تا از دریافت 
خدمات فوری سایبری توسط کارشناسان پلیس فتا 
بهره مند شوند و یا با آدرس الکترونیکی به نشانی
ــار و  www.cyberpolice.ir   از بـــه روز تـــریـــن اخــب
حوادث و آموزش های پیشگیرانه در حوزه فضای 

سایبری مطلع شوند.

رئیس پلیس فتا استان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از کارت های بانکی تأکید کرد

 سرقت یک میلیاردی 
با پوشش دستفروش

پرونده روز
 دستگیری چند مدیر ارشد 
در هالل احمر خراسان رضوی

رحمانی  پس از چندین ماه تالش شبانه روزی 
ــان)عـــج( در ســازمــان  ســـربـــازان گــمــنــام امـــام زمـ
اطالعات سپاه خراسان رضوی حدود چهار نفر 
از مسئوالن هالل احمر استان دستگیر شدند. 
از مدت ها پیش به واسطه برخی سوء جریان های 
ایــجــاد شـــده در هــالل احــمــر خــراســان رضـــوی، 
ــان)عـــج( در ســازمــان  ســـربـــازان گــمــنــام امـــام زمـ
اطالعات سپاه خراسان تمامی تحرکات افــراد 
مــد نظر را بــه دقــت تحت رصــد و کنترل خود 
گرفتند. از سوی دیگر تمامی مراحل کار با مقام 
قضایی در دادســـرای عمومی و انقالب مشهد 
هماهنگ شد.اقدام های شبانه روزی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه 
استان مشخص کرد سه نفر از مسئوالن ارشد 
هالل احمر در سازمان مرکزی و یک مدیر دیگر 
در هالل احمر مشهد در اقدام های غیرقانونی رخ 
داده دخیل هستند که هر چهار نفر در پی یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
از ســوی دیگر شنیده ها حاکی از آن اســت که 
بـــرای بــررســی بیشتر روی برخی اســنــاد، دفتر  
کار تعدادی از مسئوالن در هالل احمر استان 

پلمب شد.

در شهر3
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جریمه 300 میلیونی مالک مرغداری به دلیل قاچاق سوخت
مالک یک واحد مرغداری در بیرجند به علت قاچاق 
سوخت به پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی در حق 

دولت محکوم شد.
ــرات حــکــومــتــی خـــراســـان جــنــوبــی به  ــعــزی مــدیــرکــل ت
صداوسیما گفت: مــأمــوران پلیس امنیت اقتصادی 
مرکز استان در بازدید از مرغداری  های اطراف شهرستان 

بیرجند 13 هــزار و ۵00 لیتر سوخت گازوئیل مــازاد بر 
مصرف کشف و گــزارش آن برای رسیدگی به اداره کل 

تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
حسین حــســن پــور افــــزود: مــرغــداری هــا بــایــد مــیــزان 
سوخت های مازاد موجود در مخازن را هنگام غیرفعال 
بودن واحد تولیدی و یا پایان دوره رشد مرغ به شرکت 

پخش فراورده های نفتی گزارش کنند.
وی گفت: با بررسی پرونده در شعبه چهارم بدوی مرکز 
استان و دریافت پاسخ استعالمات از شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی، اداره کل دامپزشکی و سازمان جهاد 
کشاورزی و محرز شدن تخلف، متهم عالوه بر ضبط 
سوخت های مکشوفه به پرداخت 3 میلیارد و 20 میلیون 

ریال جزای نقدی محکوم شد.
عضو شورای قضایی استان گفت: متهم پس از رؤیت 
رأی ابالغی، اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره 
اعالم کرد تا پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه تجدید 
نظر رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز استان ارسال 

شود و رأی مذکور آنجا هم تأیید شد.

فضای مجازی
   کشف پرونده سرقت مجازی ارز دیجیتال 

در مانه وسملقان
فرمانده انتظامی شهرستان مانه وسملقان از 
کشف پرونده سرقت مجازی ارز دیجیتال به 

ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون ریال در شهرستان 

مانه وسملقان خبر داد.
سرهنگ مهدی مهران فر به باشگاه خبرنگاران گفت: 
با ارائه شکایتی مبنی بر سرقت ارز دیجیتال به ارزش 

2 میلیارد ریال و اکانت بازی 400 میلیون ریالی 
موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت. 

او افزود: در بررسی های فنی و پلیسی مأموران 
مشخص شد این شهروند از طریق فضای مجازی 
با شخص دیگری آشنا شده و او نیز با شگرد برنده 
شدن در مسابقه، کد های ورود به حساب کاربری 

پست الکترونیکی Gmail او را دریافت و اقدام به هک 

حساب کاربری او  نموده بود.
وی گفت: اقدامات تخصصی مأموران منجر به 

بازگشت حساب کاربری شاکی شد و اقدامات 
پلیسی نیز با توجه به اینکه سارق مورد شناسایی 

قرار گرفته، برای دستگیری او ادامه دارد.
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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
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/1

40
41

65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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به تعدادی کارگر 
ساده برای شرکت 

بسته بندی در 
شهرک صنعتی توس 
با سرویس رفت و 
برگشت نیازمندیم

09902013611
09362730780

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد احسانیان

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 7100
 به نشانی: جاده سیمان، کیلومتر 9 کشمیری 19 

روستای قصر
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر 
آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. 
الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم 
اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در 

قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155017603
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد بارانی

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
13729

 ب��ه نش��انی: طبرس��ی 57 بین المه��دی 5 و 7 
پالک75

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود 
را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در 
زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 
 مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09156257458
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد حسین زمانی

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 15664 
به نش��انی: طبرسی ش��مالی 30 نبش مزینانی 9 

امالک علی
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153175842
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد



   رتبه برتر 
خراسان رضوی 
در بیشتر 
گروه های 
صنعتی

جواد خزاعی، 
سرپرست 
سازمان صمت 
خراسان رضوی 
گفت: خراسان 
رضوی در بیشتر 
گروه های صنعتی 
به ویژه صنایع 
معدنی، خودرو و 
قطعه سازی، غذایی 
و برق و الکترونیک در 
جایگاه برتر کشوری 
است.

در  حاشيه

تداوم وزش باد 
در خراسان 
رضوی

کارشناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
آسمان استان در هفته 
جاری صاف پیش بینی 
می شود و وزش باد و 
گردوخاک، پدیده غالب 
جوی به خصوص در 
نواحی جنوب شرق 
خراسان رضوی خواهد 
بود.
آیدا فاروقی افزود: 
از لحاظ دمایی برای 
امروز افزایش نسبی 
دمای هوا را پیش بینی 
می کنیم که هوای گرم تا 
روزهای پایانی هفته در 
استان ماندگار خواهد 
بود.
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افقی ◾
 1. بــلــنــدقــدتــریــن ورزشـــکـــار رقــابــت هــای 
ــن که عضو تیم ملی  پارالمپیک توکیو ژاپ
والــیــبــال کــشــورمــان بـــود – محافظ پــس و 
پیش خــودرو 2. ثقیل – سوغاتی ناشی به 
کرمان – لبه جسم 3. پشت سر – برنج – 
 دسته ای از دانه های خوردنی نظیر گندم و جو

 4. کالم – درخــت خرما – برخی در کفش 
ــد 5. آرواره – تشریح کردن – کشور –  دارن
مخترع تلفن 6. حشره خونخوار – جوی 
خون – اندازه – مظهر سردرگمی 7. تلخ ترین 
ــدام بـــدن - تـــاب و تحمل ــ  حـــالل خـــدا – ان

 8. خطی که نه راست و نه شکسته باشد - 
واضح 9. ورزش زو – ماه دوم سال – سفیده 
موی سر 10. کلمه تعلیل – یار آش – جوی 
خون – آب بنیان کن 11. نپذیرفتن – چسبنده 
– نامراد – ضمیر بی حضور 12. از انگشتان 
دست و پا – مالیات - نوباوه 13. سپاسگزاری 
– بی همسر و فرزند – قوم حضرت هود)ع( 
14. آشیانه – کنونی - خودمحوری 15. عددی 
در دســت – از وزراتخانه های که مدتی در 

مجلس فعلی شورای اسالمی بحث زیادی 
برسر تقسیم آن به دو وزارت خانه شد

عمودی ◾
 1. فلز الکتریسیته – گفتار غیرمنطقی - 
قــاچ - گونه برجسته 2. شرکت فرانسوی 
که اولین خــودرو را به ایــران واردکــرد – میوه 
نارس – استانی در غرب ایران و شرق عراق 
3. از نزوالت مخرب آسمانی – رقص سنتی 
مــردم برزیل – بحران 4. میهمانی است و 
فیلمی از مسعودکیمیایی محصول سال 
1374- چلچراغ – مخفف کــاه 5. پسوند 
ــده - ناهموار  نسبیت – قاتل جنگل – زن
6. از گنج های خسروپرویز – کلمه ای در 
ــت چــهــارم   مـــقـــام پـــرســـش از مـــکـــان – نـ
ــج – خــوشــگــذران  7. از اســکــنــاس هــای رایـ
– روز تعطیل آخــر هفته 8. جــاده آهنی – 
ضربان قلب - اساس – پیش رو 9. طالیی- 
پرهیزکار – کشور دانــوب آبــی 10. ســودای 
 نــالــه – کــاله جنگی – تأخیر در پــرداخــت
ــاه – خــط کــش هــنــدســی – از  ــب  11. اشــت

احـــشـــام - خــیــس 12. هــمــنــشــیــن خــار 
– ســرزنــش- بازتابیده 13. راکــب – کشور 
 آسیایی بــه مرکزیت وین تیان - ثروتمند
  14. حــامــی - تـــزویـــر – پــســونــد دوخــتــن 
15. راه کوتاه – ورزش »گــوی چــال« - زبان 
ایران در دوره اشکانیان و ساسانیان - حرف 

دهن کجی

جدول     8185
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 1 ا ک س پ ر س ی و ن ی س م   ک ت
 2 ب ا و ر   ب ا ی ک ا ل   ب ر و
 3 ل ت ه   ک ز   ز و م   م ر ب ا
 4   ر ا ل ی   گ ا ه   ط و ف ا ن
 5 ح   ن ی م ر و   ش ن ب ه   س گ
 6 م ل   س و ت ا م   ا ل ی ک   ر
 7 ا ز ت   ن ق ر ه ا ی   ت ا م  
 8 م و س ی و   گ ا ن   ب و ل ت ن
 9   م ر و   ش ه ر ب ا ن   ج ر م
 10 د   ی ن گ ه   ت ا و ی ل   و ر
 11 ا ف   س و ر ه   ش ر ا ک ت   ه
 12 م ر ا ک ش   م ف ت   د ه ا ن  
 13 د ا ر و   ق ش ر   ز م   م و س
 14 ا س م   م ر ی و ا ن   و ی ژ ه
 15 ر ت   ن ا ص ر ع ب د ا ل ل ه ی
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مثبت خبر

نام شهید: محمدحسن رجب زاده
تاریخ تولد: 1347/1/1

محل تولد: کاشمر
تاریخ شهادت: 1366/6/23

محل دفن: خراسان رضوی - خلیل آباد

سرور هادیان: روایت است شهید محمدحسن 
رجــب زاده در اوایــل انقالب برای امربه معروف 
و نهی از منکر در جاده کوهسرخ و روستاهای 
اطراف دغدغه داشته است که سال ها بعد در 
مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، در پست ایست  
وبازرسی با تیر قاچاقچیان مواد مخدر و کاال به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مادر شهید نقل می کند، یک شب برادرم را در 
خواب دیدیم و گفتم شما که شهید شدی در 
جبهه جایت خوب است از فرزندم محمدحسن 
که در درگیری با قاچاقچیان کشته شده خبر 
داری؟ برادر شهیدم خندید و گفت این ها چه 
حرفی است می زنی ما همه روزه داریم باهم راه 
می رویم و دعا می خوانیم و خیلی از این زندگی 
لذت می بریم. همه چیزدر اختیارمان است، بعد 
شما از من می پرسی از محمدحسن خبر داری؟
الزم به یــادآوری است مــادر شهید رجــب زاده، 
خواهر شهید سردار محمود ایزدی است که دو 
خواهرزاده سردار ایزدی به نام های محمدحسن 
رجـــب زاده و محمدرضا شکوری نیز به فیض 

عظمای شهادت رسیدند.

حضور بسکتبالیست های 
بومی در تمرینات آویژه مشهد

مدیرعامل باشگاه لیگ بــرتــری آویژه صنعت 
پارسای مشهد از حضور چند بازیکن جــوان و 

بومی در تمرینات این تیم خبر داد.
ــه شـــدن چند  جعفر فـــالح درخـــصـــوص اضــاف
بسکتبالیست جوان و بومی به تمرینات تیمش 
گفت: هرچند در ورزش حرفه ای بازیکن بومی 
و غیربومی معنا نــدارد اما رویکرد هیئت مدیره 
باشگاه از ابتدا حمایت از بازیکنان بومی بوده و هر 
سال سعی کردیم ٦٠ تا ٧٠ درصد تیم را بازیکنان 

بومی تشکیل دهند.
وی در خصوص حضور پرشمار جوانان مشهدی 
در تمرینات امسال آویژه افزود: برای فصل جدید 
سعی داریم فرصت بیشتری به جوانان مشهدی 
بدهیم؛ به همین خاطر برخی بازیکنان مستعد 
تیم دسته اولی باشگاه تیم رادین و همچنین فرش 
مشهد را برای حضور در تمرینات دعوت کردیم تا 
چنانچه نظر مساعد سرمربی تیم را کسب کردند، 

فرصت حضور در لیگ برتر را بدست آورند.
فالح با اشاره به جوانگرایی تنها نماینده خراسان 
رضوی در لیگ برتر بسکتبال ادامه داد: هر چند 
میانگین سنی تیم پایین آمده اما شاکله اصلی فصل 
گذشته را حفظ کردیم و برای تقویت تیم فقط دو 
بازیکن غیربومی و دو بازیکن خارجی جذب کردیم 
که از تجربه باالیی برخوردارند. محسن مرادخانی 
از اکسون تهران، مرتضی طاهری از شیمیدر قم، 
برایان استار آمریکایی و لوکا انجوسیج صربستانی 
خریدهای جدید آویژه هستند. این تجربه در کنار 
جوانان باانگیزه بی شک ثمربخش خواهد بود. 
امیدواریم جوانان مشهدی بتوانند از این فرصت 
نهایت بهره را برده، وارد لیگ برتر و دنیای حرفه ای 
شده و در آینده موجب سربلندی خود و افتخار 

بسکتبال استان شوند.

رتبه نخست کشوری برای 
بیمارستان بهلول گنابادی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعالم کسب 
رتبه نخست بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 
در زمینه اعتباربخشی خدمات پزشکی گفت: 
کسب ایــن رتبه نشان دهنده کیفیت مناسب 
خدمات در این مرکز درمانی اســت. دکتر جواد 
باذلی در گفت وگو با ایرنا افـــزود: ایــن رتبه برتر 
 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در زمینه خدمات 
کمی و کیفی توسط وزارت بهداشت، درمـــان و 
آموزش پزشکی اعطا شد که در 40 سال گذشته 
در مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در شهرستان های 

گناباد و بجستان بی سابقه بوده است.

مشهد میزبان موزه های متنوع 
و فراوانی است که از جمله آن ها 
می توان به »موزه بازیما«، »موزه 
دیرینه شناسی و علوم تــوس« و 

»موزه دانشگاه فردوسی مشهد« اشاره کرد.
مــوزه و پــارک علمی تفریحی پروفسور بازیما 
بــه عــنــوان یکی از مــوزه هــای علمی در تالش 
است تا مفاهیم علمی را از طریق آسان سازی 
با بازی و سرگرمی، انجام تجربه های علمی به 
همراه نمایش اشیا و آثار طبیعی و تاریخی و 
نمونه های ارزشمند علمی و دانش را برای عموم 
بازدیدکنندگان به ویژه کودکان و نوجوانان به 
نمایش بگذارد. در این موزه به سه علم نجوم، 
زمین شناسی و زیست شناسی پرداخته شده 

است. 
این موزه بازدیدکننده را به سفری شگفت انگیز 
بــه دنــیــای پیش از تــاریــخ مــی بــرد و بــا نمایش 
سرگذشت اسرارآمیز زمین و اتفاقات و تحوالتی 
که این سیاره خاکی از روز نخست آفرینش 
تاکنون از سر گذرانده است، آشنا 
می کند. در این موزه 

هزاران فسیل ارزشمند از زیستمندان گذشته 
زمین که امروزه گرفتار جبر طبیعت و منقرض 
شده اند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

موزه دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت  
1397 در ساختمانی به مساحت 550 مترمربع 
افتتاح شده است. این موزه زیرمجموعه مرکز 
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد 
بــوده کــه بــا هــدف نمایش پیشینه درخشان 
علمی و فرهنگی و ارائه دستاوردهای پژوهشی و 

فناوری دانشگاه بنا شده است.
ــی مــشــهــد در  ــردوسـ آثــــار مــــوزه دانــشــگــاه فـ
قسمت هایی از جمله راهرو ورودی، اتاق دیداری 
شنیداری، گالری یک، اتاق مطبوعات، راهرو گذار 

و گالری2 به نمایش درآمده است. 
در راهرو ورودی مسیر تحول کالبدی دانشگاه 
و زمـــان تأسیس دانــشــکــده هــای مختلف و 
تــعــدادی از نقشه های هــوایــی دانشگاه به 
نمایش درآمده است. اتاق دیداری شنیداری 
مــیــزبــان فــیــلــم هــا و نــمــاهــنــگ هــای معرفی 
دانشگاه اســت و محل بــرگــزاری کارگاه های 

آموزشی نیز به حساب می آید.

مهدی کاهانی: روستای دیزباد 
از توابع شهرستان نیشابور، پس 
از مــاســولــه گــیــالن، زیــبــاتــریــن 
روستای پلکانی ایران بوده و گفته 
می شود باسوادترین روستای کشور است. 
دیزباد در کیلومتر 80 جاده مشهد - نیشابور 
و روی سلسله جبال بینالود، با آب و هوایی 
ییالقی، در مسیری پیچ درپیچ در امتداد 
رودخــانــه و کــوه قــرار گرفته و چشم اندازهای 
ــوه هـــای طــبــیــعــی چــون  ــلـ ــری از جـ ــظــی ــی ن ب

چشمه های جوشان و باغ های سرسبز دارد.
اگر در یک روز گرم تابستانی راهی این روستا 
شوید؛ با رسیدن به روستا، تغییر ناگهانی 
دما و خنکای ناشی از آب وهــوای مطبوع آن 
را به خوبی حس می کنید و چنان تحت تأثیر 
این هوای کوهستانی قرار می گیرید که دلتان 
می خواهد حاال حاالها در این روستا بمانید. 
وجود توربین های بادی در این منطقه خبر از 

وزش بادهای تند می دهد.
ــاد  ــ ــزب ــ ــای دی ــ ــتـ ــ نــخــســتــیــن مــــدرســــه روسـ
)ناصرخسرو( در سال 1312 تأسیس شد و در 

سال 1348 به عنوان یکی از معدود روستاهای 
با 100 درصد باسواد جهان در یونسکو به ثبت 
رسید. این روستا توانسته است نخبگانی را به 
جامعه تحویل دهد که موجب مباهات همه 

روستاییان شده است.
تاریخ استنادی این روستا که دارای نخستین 
شبکه برق خصوصی کشور نیز بوده است، 
به ســال 95 هجری شمسی برمی گردد. در 
قرن سوم هجری، دیزباد را به عنوان قصرالریح 
می شناختند. پس ازآن هم این روستا به چهل 
اشکوب و کمی بعدتر به دیزباد تغییر نام داد، 
اما مهم ترین عنوانی که این روستا در تاریخ 
چندین ساله خود یدک می کشد، روستای 
ــی اســت کــه در زمـــان حمله  آســیــاب هــای آب

مغول ها به این نام شهرت یافت.
این روستا دارای خاک بسیار حاصلخیز و آبی 
بسیار گوارا و غنی از امالح مفید و بسیار خنک 
بوده که سبب بــازده کمی و کیفی باغ ها شده؛ 
به طوری که بعضی تولیدات آن در جهان در زمره 

بهترین ها در شاخه محصوالت 
باغی ارگانیک است.

علم و سرگرمی در موزه های خراسان رضوی »دیزباد« باسوادترین روستای ایران

مهدی 
یـــــــزدانـــــــی، 

مسئول بسیج کارگری 
خراسان رضوی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 
در راستای فرامین رهبر انقالب در مانع زدایی و 
کمک به رونق تولید، از ابتدای سال »طرح شهید 
کریمی« با هدف مانع زدایی  و کمک به رونق تولید 

در حال اجراست. 
وی افــزود: در 6 ماهه نخست سال با استفاده 
از همین طرح 21 واحد تولیدی را که مشکل برق 
داشتند در استان راه اندازی کرده ایم. تعدادی از 
این تولیدی ها تولیدکننده اکسیژن بودند که در 
موج پنجم کرونا برای تأمین اکسیژن مایع دچار 
مشکل بــودنــد. ایــن 21 تولیدی با رصــد »طرح 

شهید کریمی« انجام شده است. 

مسئول 
بسیج کارگری 
خــراســان رضــوی تصریح 
کرد: نتیجه این طرح، 3 هزارو 900 تثبیت اشتغال 
در استان و 50 اشتغال جدید در صنعت و تولید 

بوده است. 
وی افزود: در راستای کمک های مؤمنانه در بحران 
کرونا یک میلیارد و 376 میلیون تومان کاال تهیه 
شد که منجر به تهیه 2 هزار و 90 سبد معیشتی 
در سطح شهر مشهد و شهرستان ها شده است.
ــاره بــه طــرح شیفت ایــثــار گفت:   یــزدانــی بــا اشـ
ــزارو 700 نفر کــارگــر بسیجی در شیفت  3 هــ
ایثار مشغول به فعالیت هستند که دستمزد 
اضافه کاری آن ها صرف تهیه سبدهای معیشتی 

شده است. 

وی ادامه داد: »طرح شهید برونسی« در راستای 
ترویج و حمایت از کاالی ایرانی در حال اجراست؛ 
این طرح با هدف روحیه همدلی و افزایش کارایی 

کارگران در واحدهای تولیدی است.
مسئول بسیج کارگری خراسان رضــوی عنوان 
کرد: در راستای »طرح شهید سلیمانی« دو مرکز 
واکسیناسیون در دو شهرک صنعتی تــوس و 
کالت مشهد داریم که مشغول واکسیناسیون 

کارگران هستند.
یزدانی افــزود: تأمین اکسیژن مورد نیاز بیماران 
کرونایی در منزل یکی دیگر از اقدام های صورت 
گرفته است و در مراکزی که با همکاری بسیج 
جامعه پزشکی در دو مرکز درمان موقت نخریسی 
و چمن ایجاد شده، بخش صنعت و کارخانه ها در 

تأمین اکسیژن آن ها کمک می کنند.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

راه اندازی 
شیفت »ایثار« 

در کارخانه های 
 خراسان رضوی 

ميراث خراسان گردی

رئـــیـــس جـــهـــاد کــــشــــاورزی جــغــتــای 
گفت: امسال از 470 هکتار سطح 

ــت گـــوجـــه فـــرنـــگـــی در  ــشـ ــرکـ زیـ
ایــن شــهــرســتــان، 19 هـــزار تن 

ــه  محصول بــرداشــت و روان
بازار شده است.

خلیل شایستگان اظهار 
کــرد: بــا توجه بــه مبارزه 
بیولوژیک و مقابله با 
آفات محصول، امسال 
به طور میانگین 42 تن 
محصول گوجه فرنگی 
از هــر هکتار کشتزار 
جغتای برداشت شده 

است. 
ــه اینکه  ــاره ب ــا اشــ وی ب
متین، سانسید، موبیل و 

محلی مهم ترین گونه های 
شده  کشت  گوجه فرنگی 

در شهرستان جغتای است، 
تصریح کـــرد: عــمــده محصول 

ــس از  ــگــی تـــولـــیـــدی پـ ــرن گــوجــه ف
ــه مــیــادیــن تــره بــار و یا  بــرداشــت روانـ
کارخانه تولید رب جوین شده است.

 تولید 19هزار تن گوجه فرنگی 
در جغتای

رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان خواف 
ــیــارد  ــل از پــــرداخــــت 3/5 مــی
ریـــــال تــســهــیــالت حــمــایــتــی 
ــان حـــوزه   ــدگـ ــیـــب دیـ بـــه آسـ
گردشگری این شهرستان 
برای جبران خسارت های 
ناشی از شیوع ویــروس 

کرونا خبر داد.
ــده با  ــی ــاعــق مــحــمــود ب
بیان این مطلب اظهار 
ــروس  ــ ــرد: شـــیـــوع وی ــ کـ
کرونا بیشترین آسیب 
ــارت مـــالـــی را  ــســ و خــ
بـــه مــشــاغــل مــرتــبــط با 
ــری وارد کــرد  ــگـ ــردشـ گـ
کــه در راســـتـــای حمایت 
ــن مــشــاغــل و جــبــران  از ایـ
بــخــشــی از خـــســـارت هـــای 
ــدای امــســال  ــ ــت ــ  وارده، از اب
3/5 میلیارد ریـــال تسهیالت 
ویــژه  به آسیب دیدگان این حوزه ها 
در قالب دستورالعمل های ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا پرداخت شده است.

3/5 میلیارد تسهیالت برای 
فعاالن حوزه گردشگری خواف

مقدم        سید عمادالدین حسنی برقعی)مبرقعی( 
ــام آوران شعر و غــزل  و  ــ معروف به عماد خراسانی از ن

قصیده سرای مشهور ایران معاصر به شمار می آید.
عماد خراسانی متولد بهار 1300 شمسی 

در روستای کاهوی شهرستان مشهد 
ــــدرش »ســیــد محمدتقی  اســــت. پ

معین دفــتــر« از صاحب منصبان 
ــادرش  ــوی و مـ ــدس رضــ آســتــان قـ
ــام داشــتــنــد.  ــی حــرمــت« نـ ــی ب »ب
ــاد بــه  ــمــ گــفــتــه شـــــده نـــســـب عــ
احمدبن موسی مبرقع و در انتها به 

امام محمدتقی)ع( می رسد.
عماد در سه سالگی مــادرش و در 

6 سالگی پــدرش را از دست داد و 
ازآن پــس با سرپرستی پــدربــزرگ و 

مــادربــزرگ رشد کــرد. او از 9 سالگی 
بــا تشویق دایــی خــود، شعرخوانی و 

ــرودن شعر را آغـــاز کــرد و در جوانی  سـ
بــا تخلص »شاهین« یــا »شــاخــص« شعر 

می گفت و سپس تخلص »عماد« را که فریدون مشیری 
برایش انتخاب کرده بود، برگزید.

عماد یک بار ازدواج کــرد، امــا همسرش هشت 
ماه بعد درگذشت. او از سال 1331 به تهران 
رفت. فرزندی نداشت و تا آخر عمر 
تنها زندگی کرد. در دوره ای که 
غزل در ادبیات 

ما شرایط خاصی داشــت و به سکون و سرگردانی 
رسیده بود، محمدحسین شهریار، محمدحسن رهی 

معیری و عماد خراسانی، هر یک با زبــان و بیان 
خــاص خـــود، در پــی غــزل اصیل و سنتی 

رفتند. در این  بین عماد با حفظ ساختار 
و استحکام شعر کهن، حاالتی را ارائه 

می دهد که قابل توجه اســت و درد 
جامعه امــروز را می شناسد. نکته 
مهم در غزل عماد، تجلی دردهــا، 
نــاراحــتــی هــا و ســرخــوردگــی هــایــی 
است که او در زندگی خود با آن ها 

روبه رو بوده است.
ــوان اشــعــار عــمــاد خــراســانــی با  ــ دی
مــقــدمــه ای از مــهــدی اخــوان ثــالــث 
که دوســت نزدیک عماد بــود، بارها 
ــاپ شـــده اســــت. برخی  تــجــدیــد چـ

شعرهای عماد به ضرب المثل بدل 
شــده و چند نسل از الیــه هــای مختلف 

مردم ایــران، از شاعران نوآور گرفته تا کسانی 
که با ادبیات مکتوب معاصر آشنایی چندانی ندارند، 

ــود را بــا تــکــرار  ــاالت خـ عــواطــف و احــســاســات و حــ
بیتی از عماد بیان می کنند که در حافظه آنان 

نقش بسته اســـت. عــمــاد خــراســانــی پس 
 از یک دوره بیماری، 28 بهمن 1382 

ــهــران  ــگــی در ت در 82 ســال
درگذشت.

»عماد خراسانی« شاهین غزل ایران

نام آوران خراسان
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