
ــز اورژانـــــــــس  ــ ــرک ــ ــاون م ــ ــعـ ــ حـــســـیـــن مـــــحـــــزون، مـ
دانشگاه  ــوادث  حــ مــدیــریــت  و  پیش بیمارستانی 
علوم پزشکی مشهد در نشست خبری با موضوع 
»اورژانس و فوریت های پزشکی در شرایط کرونا« که 
به صورت مجازی برگزار شد، گفت: در پنج ماه ابتدای 
سال جاری ۵۴۸ هزار و ۱۵۲ تماس با اورژانــس ۱۱۵ 
گرفته شد که به طور میانگین 3هزار و ۵36 تماس به 
صورت روزانه برقرار می شود. این آمار حدود سه برابر 
سال های گذشته اســت.وی افــزود: از این تماس ها 

۱۴۴ هــزار و 63۲ مــورد منجر به 
اعـــزام آمــبــوالنــس شــد و ۱۷هـــزار 
و 3۲۸مـــــورد هــم مــزاحــمــت هــای 
تلفنی بود که برخی از شهروندان 

بی مورد با ۱۱۵ تماس می گیرند...

انتقاد نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از ناکارآمدی تعاونی ها در مناطق روستایی  

جهاد کشاورزی به اسم »آبخیزداری« زندگی عشایر را نابود کرد

معاون مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد

111 مزاحمت 
تلفنی روزانه برای 

مشهد! اورژانس 

4

WWW.QUDSONLINE.IR4004 شنبه 27 شهریور ۱400    ۱۱ صفر ۱443   ۱8 سپتامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9625  ویژه نامه

 فروش آرد دولتی 
برای نانوا گران تمام شد 

توزیع ۲۰۰ هزار بسته معیشتی در 

رزمایش همدلی کارکنان نیروی انتظامی

کالت، رتبه نخست استان در 
واکسیناسیون افراد باالی 1۸ سال

 وضعیت نگران کننده آرامستان ها 
زیر سایه عادی انگاری کرونا 
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فردی که در پوشش راننده تاکسی تلفنی به 
همراهی دوستش اقدام به آدم ربایی، اذیت و 
آزار مسافران و سرقت طال و جواهرات آن ها 

کرده بود به ۲۴ سال حبس محکوم شد.
بارها شنیده ایم که اعتماد بیجا به افراد عاقبت 

خوشی نــدارد، اما در عمل بازهم شاهد آن 
هستیم که عده ای گوششان بدهکار ماجرا 
نیست. در این پرونده که نمونه ای شاهد بر 
این ماجراست یکی از بانوان مشهدی برای 
تردد درشهر به واسطه تماس با یک تاکسی 

تلفنی و انتقال او به مقصد، آشنایی نسبی 
با راننده پیدا می کند و کاربه جایی می رسد 
که این زن با اعتمادی که به راننده پیدا کرده 
و دیگر  را دریافت  راننده  بود، شماره تماس 
برای ترددهایش با دفتر تاکسی تلفنی تماس 

نمی گرفت و از مرد جوان می خواست او را 
به مقصد برساند. این موضوع در کنار اینکه 
درج  تلفنی  تاکسی  سیستم  در  سابقه ای 
نمی شد، دردسر عظیمی ایجاد کرد؛ چرا که 

در یکی از این سفرهای درون شهری...

متهم اصلی پرونده به 24 سال حبس محکوم شد

آدم ربایی و سرقت، عاقبت اعتماد بیجا 
در شهر3

شهردار: نمی توان مشهد را با بودجه کنونی توسعه داد

 اولویت ما هموار کردن راه و رفع موانع سرمایه گذاری است
بودجه  بــا  اینکه  بیان  بــا  مشهد  شــهــردار 
نگهداری  را  مشهد  مــی تــوان  فقط  کنونی 
توسعه  را  مشهد  نمی توان  قطعاً  اما  کرد 
داد، گفت: برای تسهیل سرمایه گذاری در 
ما  اولویت  و  آمــده ایــم  مشهد  جهان شهر 
هموار کردن راه و رفع موانع سرمایه گذاری 

است.
با برخی  ارجائی در نشست  سیدعبدهللا 
با  که  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن 
حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای 
ــر حمایت  ــا تــأکــیــد ب شــهــر بـــرگـــزار شـــد، ب

پروژه های  در  سرمایه گذاران  از  همه جانبه 
مرتبط با اقتصاد شهری، گفت: برخی برای 
دستگاه های  در  کارها  سریع تر  راه انـــدازی 
تسهیل کننده  و  حامی  دنبال  به  اجرایی 
ما  بیندازند،  راه  را  کــارشــان  تــا  می گردند 
تسهیل  بـــرای  می کنیم  اعـــالم  افــتــخــار  بــا 
مشهد  جــهــان شــهــر  در  ســـرمـــایـــه گـــذاری 
آمده ایم و اولویت ما هموار کردن راه و رفع 

موانع سرمایه گذاری است.
بـــروکـــراســـی هـــای  ایـــنـــکـــه  بـــیـــان  ــا  ــ ب وی 
تسریع  بــرای  را  شــهــرداری  اداری  پیچیده 

سرمایه گذاری با کمک شورای شهر حذف 
مدیریت  چند  هــر  کــرد:  اظــهــار  می کنیم، 
یکپارچه شهری وجود ندارد و یک خواب 
رفع  برای  این وجود  با  اما  و خیال است، 
از مــدیــریــت  مـــوانـــع خــــارج  مــشــکــالت و 
شهری نیز تالش و به سرمایه گذاران کمک 

خواهیم کرد.
ــرد: آنــچــه در  شــهــردار مشهد تــصــریــح کـ
ــت، حتی  ــریــت شــهــری اســ اخــتــیــار مــدی
از  بــــرای دفــــاع و حــمــایــت  را  آبـــرویـــمـــان 
در  گرفت.  خواهیم  کار  به  سرمایه گذاران 
خراسان و شهر مشهد در مسیر حمایت 
وجود  متفاوتی  فرهنگ  سرمایه گذاری  از 
دارد که همه باید با هم تالش کنیم تا این 

فرهنگ را عوض کنیم.
 وی با اشاره به برنامه های مدیریت جدید 
شهری گفت: مشهد در افق باید به قطب 
و  شــود  تبدیل  منطقه  در  خــالق  صنایع 
راســتــا حمایت  ایــن  از ســرمــایــه گــذاری در 

می کنیم.
شـــهـــردار مــشــهــد افـــــزود: مـــا بـــه عــدالــت 
در  توزیعی  عــدالــت  جــای  بــه  تخصیصی 
معتقد  کــالن  راهــبــرد  یک  عنوان  به  شهر 
شــرق  مــحــور  در  بیاییم  یعنی  هستیم؛ 
یکسری سرمایه گذاری انجام دهیم تا شهر 
یک شانه به غرب نباشد؛ زیرا اکنون تمام 
سرانه های خوب شهر به خصوص در غرب 

شهر است که به کوه رسیده است.

مشهد  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  بهداشت  مــعــاون 
به  واکسیناسیون  ظرفیت  حاضر  حــال  در  گفت: 

بیش از ۱۰۰ هزار دُز در روز رسیده است.
  ۴۷ حاضر  حال  در  کــرد:  خاطرنشان  قلیان  مهدی 
پایگاه و مرکز تجمیعی واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش این 
کالت،  چناران،  قوچان،  فریمان، سرخس،  مشهد،  در  دانشگاه 
طرقبه، خواف، کاشمر، گلبهار، بردسکن و تایباد راه اندازی شده 

است.
پایگاه   ۲۹ واکسیناسیون  مراکز  مجموع  از  اینکه  بیان  با  وی 
تجمیعی است که با مشارکت سایر سازمان ها و ارگان ها به منظور 

به  و سهولت در دسترسی شهروندان  گسترش خدمات رسانی 
پایگاه های واکسیناسیون راه اندازی شده است، تصریح کرد: در 
حال حاضر ظرفیت واکسیناسیون به بیش از ۱۰۰  هزار دُز در 
روز رسیده که این امر موجب افزایش خدمات رسانی به گروه های 

هدف شده است.
قلیان با اشاره به افزوده شدن مراکز واکسیناسیون کرونا به نقشه 
و مسیریاب »نشان« اظهار کرد: کاربران نقشه و مسیریاب نشان 
می توانند به نشانی دقیق  مرکز واکسیناسیون کرونا دسترسی 
به منطقه مسکونی  با توجه  فراخوان  و در زمان  باشند  داشته 

خود به نزدیک ترین محل واکسیناسیون مراجعه کنند.

 افزایش ظرفیت واکسیناسیون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
به 1۰۰ هزار دُز در روز
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شهردار مشــهد: برخی برای راه اندازی ســریع تر کارها در دستگاه های 
اجرایی به دنبال حامی و تسهیل کننده می گردند تا کارشان را راه بیندازند، 
ما با افتخار اعالم می کنیم برای تسهیل سرمایه گذاری در جهان شهر مشهد 

آمده ایم و اولویت ما هموار کردن راه و رفع موانع سرمایه گذاری است.
گزيدهگزيده

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 با س��ام احترامًا، بدین وس��یله از کلیه سهامداران محترم ش��رکت مهندسی سیال ثامن جهت شرکت در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت مهندسی سیال ثامن جهت بررسی موضوعات دستور 
کار جلس��ه که در روز چهارشنبه  مورخ 1400/07/07 س��اعت 10:00 صبح در محل شرکت به آدرس مشهد 
– بزرگراه آیت اله هاشمی رفنسجانی – بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی 2- جاهد 1- پاک 15 – واحد4 

تشکیل خواهد شد ، دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه به ترتیب زیر است:

1-انتخاب بازرسان    2-تصویب تراز مالی سال 1399     3-انتخاب روزنامه محلی
 شرکت مهندسی سیال ثامن

کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسی مهندسی سیال ثامن
موضوع: دعوت نامه شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
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 بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا درجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه  بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت  9صبح روز جمعه 1400/7/9درمحل شاندیز میدان دوم 
سمت راست بلوار میرزا جواداقا تهرانی نرسیده به مجتمع دشت بهشت  اراضی شرکت بهشت آفرین شاندیز 
حضور به هم رسانند.کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند تامورخه 1400/7/7درساعت اداری 
به ادرس دفتر تعاونی واقع دربلوار خیام 30جنوبی سمت راست پاک 1مراجعه وکالت کتبی خود را به شخص 
مورد نظر جهت شرکت درجلسه ارائه نمایند.ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر وهرغیر عضو می تواند 
وکالت یک نفر را عهده دار باشد. ضمنا کسانیکه تمایل به عضویت در هیئت مدیره وبازرس شرکت را دارند 
ظرف مدت یکهفته از این تاریخ به دفتر شرکت درساعت اداری مراجعه وتقاضای کتبی خود راارائه نمایند .         

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شرکت 2-تصویب صورت های مالی سال )96،97،98،99( 3-تصویب 
بودجه پیشنهادی سال )1400 ( 4-انتخاب اعضای هیئت مدیره وبازرس 5-تصویب پادادش اعضای هیئت 
مدی��ره وب��ازرس 6-دادن ماموریت به هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات ش��رکت 7- تعیین روزنامه کثیر 
االنتش��ار  8-تصویب تفاهم نامه وتغییر کاربری با شهرداری شاندیز  9-تصویب جریمه دیرکرد اعضاءکه 
بده��ی خ��ود را تاکنون پرداخت نکرده اند  10-دادن اختیاربه  هیئ��ت مدیره در خصوص  هرگونه اقدامی 
که در راس��تای ارزش افزوده ش��رکت گ��ردد 11- ابطال برگه های قبلی اعم از )خدمات کارکنان ،س��رمایه 
گذاری ثامن ،قراردادواگذاری( 12-  تحویل برگه های جدیدس��هام 13-انتخاب نماینده برای س��نوات اتی 

14- پرداخت مبلغ شش میلیون پانصد هزارریال به ازای هرسهم وپرداخت ان طی دوماه
 هیئت مدیره              

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی 
بهشت آفرین شاندیز به شماره ثبت 8264 )نوبت دوم(
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جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان )در حال 
تصفیه( در روز یکش��نبه م��ورخ 1400/07/11 
ساعت 10 صبح در محل مشهد، بلوار معّلم، بین 

معّلم 22 و 24، پاک 536 برگزار می¬گردد.
از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود، 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور به هم رسانند. در صورتی که 
حضور عضوی در مجمع میّسر نباشد، می تواند 
حق رأی خود را ب��ه موجب وکالت نامه به عضو 
دیگر یا نماینده تام¬االختیار خود واگذار نماید. 
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و 
هر ش��خص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت تصفیه 

2-استماع گزارش ناظر تصفیه
3-تمدید مّدت تصفیه

4-انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
5-ط��رح و تصویب صورتهای مالی س��ال¬های 

1395 و 1396 و 1397 و 1398 و 1399
هیئت تصفیه تعاونی اعتبار صالحین خراسان

 مجمع عمومی عادی به
 طور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان 
)در حال تصفیه(

به شماره ثبت 12162 و شناسه ملی 
 10380278542
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   ۹۵ درصد 
فضاهای 
عمومی گناباد 
مناسب استفاده 
معلوالن نیست  
علی آراسته، 
رئیس اداره 
بهزیستی گناباد 
گفت: ۹۵ درصد 
فضاهای عمومی 
و همچنین بیش از 
۷۰ درصد اداره های 
این شهرستان 
برای معلوالن 
مناسب سازی نشده 
که مشکالت متعددی 
 برای این قشر 
به دنبال داشته است. 

نماز جمعه حسین محزون، معاون مرکز 
اورژانـــس پیش بیمارستانی و 
مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در نشست 
خبری با موضوع »اورژانـــس و 
فوریت های پزشکی در شرایط 
کرونا« که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: در 
پنج ماه ابتدای سال جاری ۵۴۸ هزار و ۱۵۲ تماس 
با اورژانس ۱۱۵ گرفته شد که به طور میانگین 3هزار 
و ۵36 تماس به صورت روزانه برقرار می شود. این 

آمار حدود سه برابر سال های گذشته است.
ــزود: از این تماس ها ۱۴۴ هــزار و 63۲ مورد  وی اف
منجر به اعزام آمبوالنس شد و ۱۷ هزار و 3۲۸ مورد 
هم مزاحمت های تلفنی بود که برخی از شهروندان 
بی مورد با ۱۱۵ تماس می گیرند. این مزاحمت های 
تلفنی حدود ۱۱۱تماس به صورت روزانه است. کل 
مأموریت های ما در سال جاری ۱63 هزار و ۴36 
مورد بوده که شامل بیماران کرونایی و تصادفات 
می شود. هر مأموریت و اعزام اورژانس بین ۱۰ تا ۲۰ 

میلیون ریال برای ما هزینه دارد.

اورژانس برای مشاوره تلفنی نیست ◾
محزون با بیان اینکه ۱۵۵ هزار تماس هم به  عنوان 
مشاوره تلفنی بیماران حاد ثبت شده است، عنوان 
کرد: اورژانس برای مشاوره تلفنی در موارد عادی 
نیست و سامانه های تلفنی مختلفی مانند ۱۹۱ و 
۱۹۰ برای این امر وجود دارد. درگیر و اشغال کردن 
تلفن اورژانـــس بــرای ایــن مــوارد موجب می شود 
به سایر بیماران دیر خدمت رسانی شــود. عالوه 
بر مشغول کــردن خطوط که موجب اختالل در 
برقراری ارتباط می شود، این مزاحمت های تلفنی 
یا تماس های بی مورد با ۱۱۵ سبب کاهش کارایی و 

خستگی نیروها می شود.

 بیش از ۸۰ مأموریت اورژانس هوایی  ◾
در دو سال اخیر در خراسان

معاون مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حــوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ 
به پرسشی درباره اورژانس هوایی بیان کرد: برای 
ــس بالگرد اعــزام می کنیم که در  سطح یک اورژان
سطح شهر مشهد با توجه به ایستگاه های مختلف 
اورژانسی که وجود دارد بالگرد اعزام نمی شود اما در 
سطح استان اگر فوریت و سطح یک بیماری وجود 
داشته باشد بالگرد اعزام می شود. در سال های ۹۸ 
و ۹۹ به ترتیب ۴۵ و 3۸ مورد اعزام بالگرد داشتیم. 

همچنین اورژانس ریلی ما هنوز راه نیفتاده است و 
اورژانس ریلی در حال حاضر نداریم.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت پایگاه های اورژانس در 
شهر مطلوب نیست اما خوب است، خاطرنشان 
کــرد: یکی از مشکالت ما در پیک پنجم کرونا، 
ابتالی تکنسین ها و کارکنان اورژانس به کرونا بود 
که سبب می شد افــراد از چرخه خدمت رسانی 
خارج شوند. آمبوالنس ها و کدهای کارکنان ما مدام 
در حال اعزام و انتقال بیماران بودند و این مسئله 
موجب نیاز به تعمیرات در خودروها و تجهیزات 
هم می شد. کدی را داشتیم که آمبوالنس از ۸صبح 

که روشــن می شد، ۲نیمه شب خاموش می شد 
و به صــورت پی  در پی بیماران را اعـــزام می کرد. 
حدود ۹۰ آمبوالنس و کد فعال داریــم که به طور 
مستمر در هفت روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته 

خدمت رسانی می کنند.
مــحــزون تأکید کـــرد: تــمــام اســتــرس هــایــی کــه در 
بخش های بیمارستانی مانند اورژانـــس هـــا به 
پزشکان، پرستاران و... وارد می شود، در اورژانس 
پیش بیمارستانی و همکاران ما که به محل های 
حــادثــه یــا مــنــزل افـــراد اعـــزام می شوند یــک نفر 
متحمل مــی شــود و خــواهــش مــا ایـــن اســـت که 
ایــن کارکنان بیشتر درک شوند؛ اگــر بیماری به 
بیمارستان ارجاع می شود، ممکن است اولویِت 
بیمارستان تحویل مریض ما نباشد اما اگر مقدور 
است زمانی که کد ۱۱۵ می رسد، سریع تر تعیین 
تکلیف کنند تا کد و خودرو آمبوالنس آزاد شود و 

بتواند سریع تر به نجات یک بیمار دیگر بپردازد.
معاون مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حــوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مردم 
درخــواســت کــرد: لطفاً زمانی که با اورژانـــس ۱۱۵ 
تماس می گیرید با آرامش پاسخ اپراتور را بدهید؛ 
ــد امـــا با  ــ ــت اســـت کــه مــریــض بــدحــال داری درسـ
عصبانیت پاسخ دادن مشکلی حل نمی شود. 
درخواست های غیرضرور برای سرم تراپی و تزریقات 
نداشته باشید. راه ها را برای خودروهای امدادی 
باز نگه داریــد و مقابل منازل خودروهای دیگر را 
پارک نکنید. از جابه جایی مصدوم هایی که سر و 
گردنشان آسیب دیده است خودداری کنید و فقط 
به توصیه ها گوش کنید. آدرس های دقیق بدهید، 
اگرچه سیستم اورژانس به مسیریاب های دقیق 
مجهز است و به محض تماس افــراد با اورژانــس 
مکان آن ها را ثبت می کند اما آدرس های غیردقیق 

موجب اتالف انرژی و وقت می شود.

معاون مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد

111 مزاحمت تلفنی روزانه 
برای اورژانس مشهد!

خبرخبر
ويژهويژه

توزیع ۲۰۰ هزار بسته معیشتی در رزمایش همدلی کارکنان نیروی انتظامی
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با 
اشاره به اینکه ششمین مرحله رزمایش بزرگ همدلی 
مؤمنانه در خراسان رضوی برگزار شد، گفت: تاکنون 
ــرادی کــه بــه دلیل  ــرای افـ ۲۰۰ هــزار بسته معیشتی ب
شیوع ویـــروس کــرونــا دچــار آسیب شــده انــد، توسط 

نیروی انتظامی تهیه شده است. 

حجت االسالم سیدعلیرضا ادیانی اظهار کرد: من از این 
اقدام خیرخواهانه و عمل حسنه این کارکنان صمیمانه 
سپاسگزاری می کنم. این حرکت خداپسندانه توانست 
تصویر زیبایی از نیروی انتظامی مقتدر توأم با رأفت اسالمی 

به نمایش بگذارد. 
ادیانی ضمن بیان اینکه »نیروی پلیس خود را موظف به 

برقراری امنیت و خدمتگزار شهروندان کشور به عنوان 
بخشی از جامعه اسالمی می داند«، گفت: نیروی انتظامی 
ــادوش سایر اقشار  اگــر بیشتر نباشد، دســت کــم دوشــ
جامعه آنجا که نیاز به حضور جانی و مالی است، حضور 
پیدا می کند. رزمایش بزرگ همدلی مؤمنانه دلیلی بر این 

گفته های بنده است.

در بخشی دیگر از ایــن مــراســم، ســردار محمدکاظم 
تقوی؛ فرمانده انتظامی خراسان رضوی در خصوص 
جزئیات رزمایش همدلی مؤمنانه در استان اظهار کرد: 
۵۰۰ بسته معیشتی فراهم شد، اما کمک های دیگری 
هم جمع آوری شده و به زودی این تعداد به هزار بسته 
خواهد رسید که در اختیار جامعه هدف قرار می گیرد.

و پرورش     کمبود ۲3هزار نیروی آموزشی در استان آموزش 
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
با شروع سال تحصیلی در مناطق قرمز کالس ها 
غیرحضوری و در مناطق زرد و نارنجی بسته به 

آمار دانش آموزان در مدارس روستایی و غیردولتی 

که جمعیتی زیر ۵۰ نفر دانش آموز دارند با رعایت 
تراکم، کالس ها حضوری تشکیل می شود.

خدابنده اظهار کرد: در سال جاری 3هزار و 
۵۰۰ سهمیه استخدام از طریق ماده ۲8 به استان 

خراسان رضوی اختصاص یافته و موضوع کمبود 

 نیرو کشوری است؛ به طوری که در کل کشور
 1۹۷ هزار کمبود نیروی آموزشی داریم و براساس 

برآورد استان خراسان با کمبود ۲3هزار معلم 
روبه رو است.  در زمینه واکسیناسیون ، ۹۰ درصد 

فرهنگیان خراسان ُدز اول واکسن را دریافت 

کرد ه اند و در صورت تأمین واکسن مورد تأیید 
وزارت بهداشت، دانش آموزان واکسینه می شوند 

و پس از دو هفته از تزریق ُدز دوم واکسن ایمنی 
ایجاد خواهد شد و همه کالس ها به صورت 

حضوری برگزار می شود.

آیت هللا علم الهدی: 

سفر رئیس جمهور به تاجیکستان 
مانور ضدآمریکایی است

آیـــت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه مشهد در جــوار مضجع شریف امام 
رضــا)ع( با بیان اینکه پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
ارتباط مردمی رئیس جمهور مهم تر بود یا سفر 
خارجی پیش آمده، گفت: این سفر خارجی آیا از 
ارتباط مردمی برای مردم و نظام مفیدتر بود یا خیر؟ 
این سفر یک سفر استکبارستیز و آمریکابرانداز 
در این عرصه و موقعیت بود که اثر آن از ارتباط 
مردمی بیشتر بوده است. امام جمعه مشهد با بیان 
اینکه خط فکری غرب ستیز دولت سیزدهم اقتضا 
می کرد در سازمان شانگهای نام نویسی رسمی کند، 
ادامه داد: باید به دولت غرب گرا ثابت کنیم که دنیا 
آمریکا و اروپا نیست.نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضــوی با بیان اینکه به برکت انتخاب شما مردم 
و حضور رئیس جمهور در این اجــالس، این سفر 
مصادف با دو جریان شده اســت، ادامــه داد: اول 
اینکه ناو جنگی ما پس از جهان پیمایی و رزمایش 
با کشورهای مختلف پرچم خود را برافراشت و به 
ایران بازگشت، دنیا متوجه اقتدار ما شد و فهمید 
که می توان زیر سایه ولی فقیه چنین اقتداری ایجاد 
کــرد و ایــن مقدمه جهانی شــدن انقالب حضرت 

مهدی)عج( است.
آیت هللا علم الهدی اضافه کرد: در کنار این اتفاق ها، 
یــک مــانــور ضدآمریکایی بــا حــضــور در اجــالس 
شانگهای توسط رئیس جمهور انجام شد و زمانی 
این حضور و پیروزی صورت گرفت که ایران توانست 
آمریکا و اروپا را در لبنان و مقر حزب هللا شکست 
دهد و چهار کشتی سوخت خود را به لبنان برساند.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 27 شهریور ۱400    ۱۱ صفر ۱443   ۱8 سپتامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9625  ویژه نامه 4004

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

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

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

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
52
66

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
خانه و ویال

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خرید و فروش
باغ و زمین

ج
/1
40
53
97

قالی شویی

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

پ
/1
40
42
53

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

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



 کشف
 ۸۰ فقره سرقت 

در بجنورد
سرهنگ غالمی، 

جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان 
شمالی  به باشگاه 
خبرنگاران گفت: 

با دستگیری چهار 
سارق سابقه دار 

پرده از راز ۸۰ فقره 
سرقت در بجنورد 

برداشته شد. سرقت 
از اماکن خصوصی و 
دولتی، منزل، مغازه، 

موتورسیکلت، 
جیب بری و... از 

جمله سرقت های 
انجام شده توسط 

این افراد بود.

 در  در 
حاشیهحاشیه

در شهر3
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فروش آرد دولتی برای نانوا گران تمام شد 
نانوای متخلف در تربت حیدریه به پرداخت جریمه محکوم 
شد. رئیس اداره و شعبه اول بــدوی تعزیرات حکومتی 
تربت حیدریه به صدا و سیما گفت: متصدی نانوایی که 
با همراهی فردی دیگر به عرضه خارج از شبکه آرد خبازی 

یارانه ای اقدام می کرد به پرداخت جریمه محکوم شد.
حسین حسینی درباره این پرونده افزود: مأموران نیروی 

انتظامی بــا مشاهده یــک دستگاه وانت نیسان بــا بار 
۳۰کیسه آرد یــارانــه ای، خــودرو را متوقف کردند و پس از 
بازرسی متوجه شدند محموله به صورت غیرقانونی در حال 

انتقال به مکانی دیگر است.
وی گفت: با ارســـال گـــزارش پــرونــده ایــن تخلف به اداره 
تعزیرات حکومتی تربت حیدریه و محرز شدن تخلف، 

متهمان پرونده عالوه برالزام  به عرضه آرد های مکشوفه در 
شبکه تحت نظارت مراجع مربوط، در مجموع به پرداخت 
۱۳۸میلیون و ۲۰۰هـــزار ریــال جــزای نقدی در حق دولت 
محکوم شدند. رئیس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات 
حکومتی تربت حیدریه ادامه داد: به موجب قانون نظام 
صنفی، عرضه کــاال یــا ارائـــه خدمت بــرخــالف ضــوابــط و 

شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صمت یا دستگاه 
اجرایی مربوط، تخلف عرضه خــارج از شبکه محسوب 
می شود و با توجه به مراتب ارتکاب تخلف مجازات هایی 
ــه خدمات در شبکه،  ــزام به عرضه کــاال یا ارائ همچون ال
جریمه نقدی و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب 

پیش بینی شده است.

خط قرمز
    دستگیری هشت سارق در باخرز

با دستگیری هشت متهم به سرقت در باخرز 
تعدادی ادوات کشاورزی و فنی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان باخرز به صدا و سیما 
گفت: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای 

طرح ضربتی امنیت محله محور و پاک سازی 
مناطق آلوده و جرم خیز در شهرستان، هشت 

متهم به سرقت و خرده فروشی مواد افیونی 
شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی محمد غالمی افزود: در این عملیات 

یک کیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر، یک دستگاه 
موتورسیکلت، دو دستگاه علف زنی، سه دستگاه 

دوربین مداربسته، یک دستگاه موتور جوش، یک 
دستگاه سنگ فرز، یک دستگاه دریل برقی، پمپ 

آب، پمپ کارواش و انواع اتصاالت و لوله های 

کشاورزی از متهمان بدست آمد.
فرمانده انتظامی شهرستان باخرز هدف از اجرای 

طرح ضربتی امنیت محله محور را برخورد با 
فروشندگان موادمخدر، دستگیری سارقان، 

محکومان فراری و متهمان تحت تعقیب عنوان کرد.

ــردی کــه در  عقیل رحمانی ف
پــوشــش رانــنــده تاکسی تلفنی 
بــه همراهی دوســتــش اقـــدام به 
آدم ربایی، اذیت و آزار مسافران 
و سرقت طال و جــواهــرات آن ها 
 کــــرده بـــود بـــه ۲4 ســـال حبس 

محکوم شد.
بارها شنیده ایم که اعتماد بیجا به افــراد عاقبت 
خوشی ندارد، اما در عمل بازهم شاهد آن هستیم که 

عده ای گوششان بدهکار ماجرا نیست.

 سرقت و رها کردن شکات در بیابان  ◾
در این پرونده که نمونه ای شاهد بر این ماجراست 
یکی از بانوان مشهدی برای تردد درشهر به واسطه 
تماس با یک تاکسی تلفنی و انتقال او به مقصد، 
آشنایی نسبی با راننده پیدا می کند و کاربه جایی 
می رسد که ایــن زن با اعتمادی که به رانــنــده پیدا 
کرده بود، شماره تماس راننده را دریافت و دیگر برای 
ترددهایش با دفتر تاکسی تلفنی تماس نمی گرفت 
و از مرد جوان می خواست او را به مقصد برساند. 
ایــن موضوع در کنار اینکه سابقه ای در سیستم 
تاکسی تلفنی درج نمی شد، درد سرعظیمی ایجاد 
کرد؛ چرا که در یکی از این سفرهای درون شهری در 
حدود ساعت ۲ نیمه شب، پس از آنکه او و دوستش 
سوار خودرو مذکور می شوند، راننده با نقشه قبلی 
همدستش را هم میانه راه به بهانه ای سوار خودرو 
می کند. همین که حرکت می کند، از مسیر اصلی 
منحرف و دو زن جوان را به بیابان های اطراف شهر 
ــرده و پس از اذیــت و آزار و سرقت طال و  مشهد ب
جواهراتشان در حوالی صبح آن ها را در محلی رها و 

متواری می شوند.
 پس از شکایت و رد زنی متهمان، آن ها دستگیر و 
مشخص می شود آن ها با این شیوه از افراد دیگری هم 

سرقت کرده اند که برخی از شکات پرونده شناسایی 
می شوند. همچنین پس از صدور کیفرخواست در 
دادسرای مشهد، پرونده برای طی شدن دیگر مراحل 
رسیدگی به شعبه ۱44 دادگاه کیفری۲ مشهد ارجاع 

و روی میز قاضی »مهدی ترابیان« قرار گرفت.
طبق روال تعریف شده و اینکه حق متهمان دفاع از 
خود در رد اتهام انتسابی است، آن ها هم مقابل میز 
عدالت ایستادند، اما قرائن و شواهد ماجرا آن قدر 
محکمه پسند بــود که راه فــراری بــرای آن هــا وجود 

نداشت و رأی محکومیت آن ها صادر شد.

اتهام متهمان ◾
در متن حکم دادگاه درباره اتهام متهم ردیف اول آمده 
است:  آدم ر بایی با استفاده از خودرو و با فریب و از 
طریق تغییر مسیر حرکت شاکی، سرقت مقرون به 
آزار با چاقو، تهدید با چاقو، ایراد صدمه بدنی عمدی 
موضوع شکایت دو زن مذکور با این توضیح که متهم با 
قرار دادن تابلو آژانس تاکسی روی خودرو در اختیارش 
و وانمود کردن به اینکه راننده تاکسی تلفنی بوده، اقدام 
به سوار کردن شاکیه به عنوان مسافر به مقصد بولوار 
میثاق می کند، اما قبل از رسیدن به مقصد اقدام به 

تغییر مسیر و بردن وی به خارج شهر )جاده سنتو(
نموده و ضمن ایــراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با 
چاقو اقدام به سرقت کیف حاوی طالها، لوازم و مدارک 
آن ها نموده است. همچنین در ادامه شکات را پس از 
ارتکاب جرم در محلی رها می کند. با این توضیح که 
متهم با سوار نمودن شکات و جلب اعتماد آن ها و 
ادعای واهی مبنی بر فعالیت در امر خرید و فروش طال 
و دالر، اعتماد یکی از شکات را جلب و او را ترغیب به 
خرید طال می کند و سپس با خارج کردن وی از شهر و 
تهدید با چاقو اقدام به سرقت طال و دالرها می نماید 

و در ادامــه متواری می شود. تحصیل مال مسروقه 
موضوع شکایت متهم ردیف دوم است.

رأی عبرت آموز دادگاه  ◾
از همین رو متهم ردیف اول  با توجه به محکومیت 
مؤثر کیفری و شیوه ارتکاب جرایم موصوف و تعدد 
بزه  انتسابی که اقتضای تشدید مجازات دارد، با 
رعایت مقررات تعدد جرم از جهت دو فقره آدم ر بایی 
به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و از جهت دو فقره 
سرقت مذکور به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و 
74 ضربه شالق و رد عین یا قیمت اموال کسری در 
حق شکات موصوف و نیز پرداخت سه صدم دیه 
کامل بابت کبودی پیشانی، چهارده هزارم دیه کامل 
بابت سیاه شدگی و تورم اطراف چشم راست و سمت 
چپ صورت، هشت صدم دیه کامل بابت ارش تورم 
بینی و تورم کبودی الله گوش چپ، یک صدم دیه 
کامل بابت ارش تورم و کبودی سمت چپ سر، نیم 
صدم دیه کامل بابت خراشیدگی حارصه مچ دست 

چپ و... محکوم می کند. 
اما در مورد متهم ردیف دوم، او را از جهت تحصیل 
مــال مــســروقــه بــه تحمل 6 مــاه حبس تــعــزیــری و 
74ضربه شالق محکوم می نماید. در نهایت به لحاظ 
استرداد قسمتی از اموال مسروقه و فقدان سابقه 
کیفری نامبرده دادگاه اجرای مجازات حبس و شالق 
او را به مدت سه سال تعلیق می نماید و اگر در مدت 
تعلیق مرتکب یکی از جرایم حد یا قصاص یا دیه یا 
تعزیر تا درجه 7 گردد، عالوه بر اجرای مجازات جرم 
اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. 
از سوی دیگر باتوجه به اینکه متهم اصلی پرونده 
تسلیم رأی دادگاه شد و درخواست تخفیف مجازات 
را داشــت و اعمال مــاده 44۲ قانون آیین دادرســی 
کیفری را درخواست نمود، پیگیری ماجرا از این جنبه 

هم در دستور کار دادگاه قرار گرفت.

متهم اصلی پرونده به 24 سال حبس محکوم شد

آدم ربایی و سرقت، عاقبت اعتماد بیجا 

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

09302978698
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
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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
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
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19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
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40
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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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به دو نفر منشی 
خانم نیازمندیم 
09915311425

ط
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40
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93

کرایه چی

منشی و تایپیست

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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آژانس های مسافرتی

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای احسان بند نواز

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
14742

 به نشانی: نبش مجیدیه 33/3
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل 
خ��ود را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در 
دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند 
اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکث��ر ظرف 

م��دت 30 روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی ب��ه محل 
فوق الذک��ر مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرن��د. الزم ب��ه 
توضی��ح اس��ت در ص��ورت ع��دم مراجع��ه در زم��ان ف��وق ی��ا عدم 
اع��ام ش��کایت خ��ود از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی 
 در قب��ال مش��کات و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158126014
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامات اماک مشهد

1,ر
40

55
82

ج
/1

40
37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید و فروش
ضایعات

ج
/1

40
49

92

متفرقه

متن آگهی
آقای حجت اله غالمی سبزوار 
فرزند غالمحس��ین از آنجایی 
که زوجه شما خانم لیال یوسفی 
ب��ه موج��ب دادنامه ش��ماره 
 140025390001603925
خان��واده  دادگاه   15 ش��عبه 
مش��هد قص��د ثبت ط��الق فی 
مابین خود و ش��ما را دارد از 
تاری��خ این آگهی ی��ک هفته 
فرص��ت دارید تا ب��ه آدرس 
مشهد طبرسی ش��مالی_بین 
11و13 دفتر طالق35 مش��هد 
مراجع��ه کنی��د در غی��ر این 
ص��ورت برابر مق��ررات ثبت 

خواهد شد. 
مهدی تشکری صالح سردفتر 

ازدواج طالق42_35مشهد

ح
/1

40
55

58

جناب آقای 
علیرضا کاشی پور محمدی

سالم علیکم دراجراء دادنامه 
 -140025390005114421

1400/5/16
شعبه 15 تجدیدنظر خراسان 
رضوی مقتضی است ظرف 

مهلت 7 روز از تاریخ رؤیت 
به آدرس دفترخانه جهت 

امضاء سند حضور یابید.
آدرس دفترخانه: 

مشهد- حاشیه بلوار 
فردوسی- حدفاصل 20 و22 

پالک 430 ط 2-1
سردفتر رسمی ازدواج و طالق 

90 - 80 مشهد- حامد حیاتی

/ر
14

05
54

8



    مشهد 
به ۷۰پایگاه 
 اورژانس
 نیاز دارد  
محمد علیشاهی، 
مدیر روابط عمومی 
اورژانس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد 
با بیان اینکه پنج 
برابر ظرفیتی که 
برای ما تعریف 
شده است در حال 
خدمت رسانی 
هستیم، گفت: حدود 
۷۰ پایگاه اورژانس 
دیگر در شهر مشهد 
نیاز داریم.

در  حاشيه

 خراسان رضوی 
پاییزی می شود

کارشناس پیش  بینی 
اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: 
از روز شنبه ۲۷ شهریور 
روند کاهشی دمای 
هوا در مشهد و دیگر 
نقاط خراسان رضوی 
آغاز شده و این استان 
حال وهوای پاییزی به 
خود خواهد گرفت.
آیدا فاروقی افزود: به 
طور میانگین از امروز تا 
پایان شهریور در مناطق 
شرق، جنوب شرق و 
مرکز استان دمای هوا 
بین یک تا سه درجه 
سانتیگراد کاهش  
می یابد که این روند 
کاهشی ادامه خواهد 
داشت. همچنین 
وزش باد و گردوخاک 
به خصوص در نیمه 
جنوبی و بادخیز مرکز 
استان، پدیده غالب 
روزهای آینده است. 
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افقی ◾
 1. مــهــاجــم گـــلـــزن ســـابـــق پــرســپــولــیــس 
ــان اصـــفـــهـــان  ــاهــ ــ ــپ ــه ســ ــ ــه بـ ــ ــران کـ ــ ــهـ ــ تـ
پــیــوســت – مـــدافـــع فــوتــبــالــی ۲. آزاد – 
پــارچــه فــروش – تــراوش کــنــنــده 3. رویـــه – 
 کنایه از لــبــاس نـــازک اســت – زمــیــن لــرزه
ــردن - خالیق  ــ  4. بیماری کهنه – درک ک
ــری – زبــان گــنــجــشــک-  ــوزه گـ ــاک کـ 5. خـ
نــاکــام – بـــوی رطــوبــت 6. ستاره شناسی 
– مــامــور پلیس - در میقاتش را جالل 
ــبــل از جــنــجــال  ــوشــتــه ۷. ق ــمــــد ن آل احــ
ــار  ــث ــق 8. جــان ن ــدا - حــل ــتـ ــد – ابـ ــی آیـ مـ
ــان ــی ــان ســاســان ــ ــای ــ ــا پ ــ ــم ایـــــــران ت ــرچـ  – پـ

 9. گرفتن – قــوم تاتار – شهری در ایالت 
ــن آن شــهــرت دارد  ــ ــه راه آهـ ــمــان ک رور آل
10. مــخــتــرع مــاشــیــن بــخــار - تــوپ ربــایــی 
در بسکتبال - شــنــاس 11. طــال – راهــی 
کــه کــوتــاه تــریــن فــاصــلــه بــه مقصد باشد 
ــت - صــدمــتــرمــربــع ــ ــد درشــ ــ ــرواریـ ــ  – مـ

ــی –  ــاهــ ــ ــکـــم م ــری در شـ ــبـ ــامـ ــیـ  1۲. پـ
یکدندگی – نوعی پــارچــه نخی سفید و 

ــزاوار - احــمــق  ــ نــــازک 13. کـــم شـــده – ســ
ــوی روز ــگــ ــ ــرب – ال ــغـ ــرود – مـ ــطــ  14. مــ

 15. زیرپامانده - ... از بیستون نیامد/شاید 
به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

عمودی ◾
 1. نــوعــی چــاشــت کــه بــه آن آش شــیــر هم 
ــــدار  مــی گــویــنــد - مــوســیــقــی ۲. مــیــوه آب
تابستانی – نـــوار بــاریــک حاشیه لباس 
- فــک 3. از پهلوانان ایــرانــی شاهنامه و 
پــســر گــــــودرز  - پــیــشــکــار – ســــوره زنـــان 
4. ضــرورت – خــانــدان - ســنــددار 5. مایه 
ــواع مــرغــوب  ــ حــیــات – 3کــیــلــوگــرم – از ان
پسته ایرانی - ارشــادگــر 6. صمغ – صدا 
 و نــوا – مــوی گـــردن شیر – تــرمــز چهارپا
  ۷. سرشیر – درودگــر – کاالی به دردنخور
 8. قالبی از شعر سنتی فــارســی- توستر 
ــر 9. نــــام پــســرانــه  ــاص تـ – دروازه – خـ
 وطــنــی – گــوشــه زمــیــن فــوتــبــال - خــاطــره

ــای مــوســیــقــی – خــانــه بـــزرگ  ــب ــف  10. ال
ــاغــــذ ضــخــیــم ــ ــان – ک ــ ــای ــ ــی پ ــ  – زمـــــــان ب

ــوه  ــ ــی مــ  – ــش  ــ ــب ــ ــن جــ و  ــان  ــ ــ ــک ــ ــ ت  .11  
ــه ای – ســــرای مــهــر – خـــاک کـــوزه ــوشـ  خـ
  1۲. سقف خانه- قدم یکپا – بتون مسلح
 13. نیروی ثقل – درخواست – سالن انتظار 
هتل 14. متوازن- اثر تربیتی امیل زوال – 
جسد مردار 15. گردهمایی – گیاهی علفی 
و پایا با ساقه های ترد و گوشتی که مصرف 

خوراکی دارد

جدول     8188
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

روســتــای  مهدی کاهانی: 
ســــرســــبــــز گــــریــــنــــه کــــــه در 
40کــیــلــومــتــری شـــمـــال شــرق 
ــع  شـــده یــکــی از  ــ نــیــشــابــور واق
زیباترین جاذبه های گردشگری خراسان 
رضوی به شمار می آید. این روستا روی تپه ای 
در مجاورت کوه »قوچ گرد« قرار گرفته و عالوه 
بر طبیعت زیبا و گسترده با دره های سرسبز 
و رودخانه ای با سرچشمه ها و انشعاب های 
ــراوان، آثـــار تاریخی متعددی را در خود  ــ ف

جای داده است.
ــه مــعــنــای مــحــل زنــدگــی  گــریــنــه در لــغــت ب
زرتشتیان است و در بافت تاریخی و قدیمی 
روستا نیز آثــار تاریخی شامل قبر و حمام 
زرتشتی ها دیــده می شود. روستای گرینه 
یک دره و رودخانه اصلی با دو انشعاب دارد 
و هر انشعاب آن هم دارای دره فرعی دیگری 
است؛ این انشعاب ها که دارای طول بیشتری 
نسبت بــه دره اصلی هستند، بــه ترتیب 
کالغشون و مرغزار نام دارند و از هرکدام 
از این دو مسیر پس از 

عبور از خط الرأس انتهای دره به روستاهای 
ازغــد و دهبار و جاغرق می رسیم که مسیر 
کــوهــنــوردان و طبیعت گردان نیز هست. 
درنهایت دره اصلی نیز به آبشار کوچکی به 
نام »پای تخت« و سپس با عبور از حاشیه آن 
به تخت باالی آبشار و ارتفاعات باالدست 

می رسد.
آبشار گرینه، در کنار پنج آبشار زیبای دیگر 
خراسان رضوی همواره موردتوجه بسیاری از 
گردشگران و طبیعت دوستان بوده است. این 
 آبشار در دره های سرسبز باغرود و در فاصله 
6 کیلومتری از روستای گرینه واقع  شده که 
برای دسترسی به آن باید از روستای گرینه 
حــدود 1/5 کیلومتر در دره رودخــانــه و در 

جهت شمال حرکت کنید.
از مهم ترین جاذبه های اطراف روستای گرینه 
همچنین می توان به قله  زیبای قوچ گرد با 
ارتفاعی حدود 3هزار متر، رودخانه مرغزار 
و منطقه  بکر چوب بند اشاره کرد که صعود 
به قله قوچ گرد یکی از اهــداف گردشگران و 

طبیعت گردان است.

ــراث فرهنگی،  رئــیــس اداره مــی
ــری و صــنــایــع دســتــی  ــگـ ــردشـ گـ
ــواف گـــفـــت: در  ــ شــهــرســتــان خـ
ــاد  ــان رضـــــوی ۲01 آســب ــراســ خــ

شناسایی شده است.
ــرد: هــم اکــنــون در  محمود باعقیده اظــهــار کـ
شهرستان هایی مانند تربت حیدریه و تایباد 
هم تعداد معدودی آسباد وجود دارد و بقایای 
یک آسباد هم در شهرستان کالت کشف شده، 
اما در حال حاضر 1۲1 آسباد در شهر نشتیفان 

خواف شناسایی و موجود است.
وی گفت: تاکنون 98بنای آسباد در این شهر 
مرمت شده و در حال حاضر این تعداد بنای 
سالم آسباد موجود است و ۲3 آسباد نیز هنوز 
مرمت نشده  که با توجه به اجرای روند پنج ساله 
مرمت و احیای آسبادها و براساس برنامه ریزی 
انجام شده به احتمال زیاد امسال مرمت این 
شمار که در حال حاضر غیرفعال هستند انجام 
ــزود: در حــال حاضر از  ــ مــی شــود. باعقیده اف
مجموع آسبادهای شهرستان خــواف هشت 

آسباد فعال و درحال آرد کردن گندم هستند.

رئیس میراث فرهنگی خواف گفت: یک آسباد 
دارای دو قسمت است نخست قسمت خشت 
و گل به عنوان مصالح اصلی و معماری بنا و دوم 
هم قسمت پره، چوب، سنگ و ابزار آرد کردن 
گندم، بنابراین مرمت و بازسازی در هر بخش به 

صورت جداگانه قابل تعریف است.
باعقیده با بیان اینکه خوشبختانه آسبادهای 
نشتیفان به عنوان آثار تاریخی در مرحله ثبت 
جهانی دارای ردیــف اعتباری هستند، افــزود: 
مرمت آسبادی که قسمت معماری آن آماده و 
فقط در قسمت چوب و سنگ مشکل داشته 
باشد به حداقل 400 میلیون ریال بودجه نیاز 
دارد و در صورتی که معماری بنا نیازمند مرمت 
باشد حدود 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است. 
آسبادی که ۲0 درصد بنای آن باقی مانده باشد 

بیش از 800 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.
وی تأکید کـــرد: هــم اکــنــون همه آسبادهای 
شهرستان در فهرست ثبت آثار ملی هستند 
و هر گونه تعرض و خدشه وارد کردن به آن ها 

ــالف قــانــون اســـت و پــیــامــد قــانــونــی   خـ
در پی دارد.

»گرینه« سرشار از جاذبه های طبیعی و تاریخی شناسایی 121 آسباد در شهر »نشتیفان«

ــه  بـ
گـــــزارش 

خبرگزاری فارس 
از مشهد بــه نقل از پایگاه 

اطالع رسانی آیت هللا علم الهدی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و جمعی از مدیران این اداره کل، با انتقاد 
از رویه فعلی تعاون در کشور، اظهار کرد: اینکه یک 
اداره تعاونی باشد، درش را باز کنند و بگویند بروید 
تعاونی تشکیل دهید و کاری داشتید بیاید اینجا، 
بعد هم یک سال بدوند و آیا کارشان انجام بشود 

یا نشود، اینکه تعاونی نیست.
آیــت هللا علم الهدی بــه نمونه ای از ناکارآمدی 
تعاونی ها در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: 
کوه های هزارمسجد کانون تولید گوشت کشور 
ــه داری، گــوشــت مملکت را تأمین  ــ بـــوده و بــا رمـ

می کردند، 
ــی را  ــاهــ ــ ــب ــ ــت اشــ
ــاورزی بـــه اســم  ــشــ ــ جــهــاد ک
»آبخیزداری« انجام داد و جلو مراتع را گرفت که 

سبب بروز آسیب جدی به این حوزه شد.
وی ادامــه داد: یک سوم حاشیه شهر مشهد را 
روستاییان همین کوه های هزارمسجد تشکیل 
می دهند که زندگی شان نابود شده، افرادی که در 
آن زمان به پول اآلن شاید میلیاردها تومان سرمایه 
داشتند؛ اگر تعاونی در مملکت وجــود داشت، 
این ها به ایــن روز نمی افتادند، حاشیه شهری 
توسعه پیدا کــرده و هرچه می دویم، نمی توانیم 
آن را جمع کنیم، این ها ایالت و عشایر سرخس 

و کالت هستند.
آیــت هللا علم الهدی با تأکید بر اینکه مــردم در 

معیشتشان مستأصل شده اند، خاطرنشان کرد: 
در همین مشهد چندین کارخانه خوابیده که هم 
ابزار و هم نیروی انسانی دارند، اگر تعاونی وجود 

داشت این اتفاق نمی افتاد.
وی بیان کرد: تعاون در کشور باید متحول شود، 
یک عده را مأمور کنید راه بیفتند در روستاها، 
افرادی را پیدا کنند که کارخانه مانده بر زمین را به 
آنان بدهند تا بتوانند کارخانه را راه ببرند، شرکت 
تعاونی با سرمایه به سراغ آنان برود و سرمایه را به 

نیروی کار بسپارد.
ــراز کرد:  نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی اب
تسهیالت را به صاحب کارخانه ندهید که ببرد 
جای دیگری سرمایه گذاری کند، به کارگری بدهید 
که آن کارخانه با او پیش مــی رود، آقــای صاحب 
کارخانه هم بشود سهامدار آن تا جلو سوءاستفاده 

از تسهیالت گرفته شود.

گزارش ویژهگزارش ویژه

 انتقاد نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
از ناکارآمدی تعاونی ها در مناطق روستایی 

 جهاد کشاورزی 
 به اسم »آبخیزداری« 

زندگی عشایر را نابود کرد

مردان آسمانی 

هشدار

مثبت خبر

خراسان گردی ميراث

شهید جواد قربانی فروتقه
تاریخ والدت: 9 ارديبهشت 135۲
تاریخ شهادت: ۲6 شهريور 136۷

محل شهادت: رودخانه کرخه
سرور هادیان:»جواد قربانی فروتقه« سال 135۲ 
در مشهد مقدس به دنیا آمــد. هنوز سه سال 
بیشتر تحصیل نکرده بود که دست تقدیر، او را 

ازهمان دوران کودکی، پای دار قالی نشاند.
پس از مدتی، همراه خانواده اش  به روستای آبا و 
اجدادی اش انصاریه)فروتقه( از توابع شهرستان 

کاشمر نقل مکان کرد.
با شــروع جنگ تحمیلی، پــدرش بارها به جبهه 
رفت. هر وقت پدر به مرخصی می آمد، از رشادت ها 
و دالوری  های رزمندگان اسالم در جبهه می  گفت. 
جواد که پای صحبت های پدر می نشست، عشق 
اعزام به جبهه در وجودش شعله ورتر می شد اما از 
آنجا که سن و سالش کم بود او را اعزام نمی  کردند 
با وجــود ایــن، آرام نمی گرفت. آن قدر اصــرار کرد 
ــاالخــره رضــایــت مــســئــوالن را جلب نــمــود و  تــا ب

در14سالگی عازم جبهه شد.
هنوز یک ماه از حضورش در جبهه نگذشته بود که 
در تاریخ 136۷/6/۲6 در رودخانه  کرخه، به فیض 

عظمای  شهادت نائل آمد.
ــراوان  پیکر پـــاک ایـــن شهید عــزیــز، بــا شــکــوه فـ
در کاشمر تشییع و در مــزار شــهــدای روستای 

انصاریه)فروتقه( به خاک سپرده شد.

 وضعیت نگران کننده 
 آرامستان ها 

زیر سایه عادی انگاری کرونا 
با وجود قرار گرفتن شهر مشهد مقدس در پیک 
پنجم کرونا و نارنجی بودن این شهر اما همچنان 
دستورالعمل های بهداشتی رعایت نمی شود و 
حتی در بهشت رضا)ع( مشهد جمعیت زیادی از 
خانواده های داغدار بدون رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی حضور دارند.
به گــزارش تسنیم با وجود تمام هشدارهایی که 
علوم پزشکی مشهد مقدس و دیگر ارگــان هــا 
نسبت به ویروس کرونا می دهند عده ای بی تفاوت 
از کنار آن عبور می کنند و عادی انگاری را سرلوحه 
خود قــرار داده انـــد. به طــوری که حتی در بهشت 
رضـــا)ع( و بهشت رضــوان که مرکز شست وشو 
و تدفین فوتی های ناشی از کروناست بسیاری 
از خانواده هایی که خــود داغــدار از دســت دادن 
عزیزانشان بر اثــر ویـــروس کرونا هستند بدون 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در این مکان ها 

حضور دارند.
ایــن در حالی اســت که کارشناسان بارها تأکید 
کرده اند هر گونه تجمع حتی در فضای باز می تواند 
احتمال بیمار شدن را چندین برابر کــرده و تمام 
برنامه ریزی های مــدیــران و مسئوالن در زمینه 

مدیریت بیماری را با چالش مواجه کند.
یادمان نرود حتی اگر دستورالعمل های بهداشتی 
نظیر ماسک و ضدعفونی کــردن را هم رعایت 
کنیم خود همین تجمع ها می تواند عامل اصلی 
بروز ویروس کرونا باشد و احتماالً تجمع هایی که 
این روزها در بهشت رضا)ع( از سوی خانواده های 
عـــزادار صــورت می گیرد خــود وضعیت کرونایی 
شهر مشهد را وخیم تر خواهد کرد. امید است 
مسئوالن مربوطه برای این نگرانی راهکار منطقی 

و اصولی ارائه کنند.

 کالت، رتبه نخست استان
  در واکسیناسیون 
افراد باالی 1۸ سال

فرماندار کالت از پیشرفت خوب واکسیناسیون 
در ایـــن شــهــرســتــان مـــرزی خــبــر داد و گفت: 
واکسیناسیون افــراد باالی 18 سال از دو هفته 
پیش در ایــن شهرستان آغــاز شــده  و در حال 
حاضر، رتبه نخست تعداد تزریق واکسن در 

بین افراد باالی 18 سال استان را داریم.
مهدی ناصری در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
درخواست واکسیناسیون افراد باالی 18 سال از 
سوی ستاد مقابله با کرونای شهرستان مطرح 
شده و با موافقت ستاد مقابله با کرونای استان با 
این درخواست و مساعدت خوب دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، واکسیناسیون این رده سنی از 

دو هفته پیش در شهرستان آغاز شده  است.
ناصری اظهار کــرد: شهرستان مــرزی کالت به 
لحاظ پراکندگی، گستردگی و سخت گذر بودن 
بیشتر مناطق، شرایط خاص و ویژه ای دارد اما 
شــرایــط بــرای واکسیناسیون در همه مناطق 
فراهم است و تیم هایی از بهداشت و درمان برای 
واکسیناسیون به روستاها و مناطق عشایری 

اعزام می شوند.

دبیر هیئت دوچرخه سواری خراسان 
رضوی گفت: تیم دوچرخه سواری 

این استان در مسابقات پیست 
قــهــرمــانــی بــزرگــســاالن کشور 

با کسب هزار و 60 امتیاز با 
اقتدار بر سکوی نخست 

ایستاد.
امیر غالمرضایی افزود: 
پـــس از تــیــم خــراســان 
ــیــم اســتــان  ــوی، ت ــ رضــ
البرز با 836 امتیاز دوم 
شد و تیم استان تهران 
بــا 8۲۷ امــتــیــاز مقام 

سوم را کسب کرد.
دبــــــــــیــــــــــر هــــیــــئــــت 
دوچـــــــرخـــــــه ســـــــواری 
خــراســان رضـــوی گفت: 

مهدی روزبــهــانــه، محمد 
دانـــــشـــــور، امــیــرحــســیــن 

محمدی، مسعود مهدوی، 
ــاری و مــســعــود  حـــســـن حــــصــ

پورهمتی به عنوان رکابزنان تیم 
استان با مربیگری محمد خدیوزاده 

 در ایــــن مــســابــقــات بـــا رقـــبـــای خــود 
مسابقه دادند.

قهرمانی دوچرخه سواران 
خراسان رضوی

ــاورزی بــجــســتــان از  ــشــ ــ مـــدیـــر جـــهـــاد ک
برداشت نعناع از سطح ۲0 هکتاری 
زیــرکــشــت ایـــن گــیــاه دارویــــی خبر 
داد و گفت: بــرداشــت نعناع از 
اردیبهشت ماه در شهرستان 
آغاز شده و تا پایان مهر ادامه 
دارد و پیش بینی می کنیم 
کــشــاورزان تــا پــایــان فصل 
برداشت، ۷00 تا 800تن 
نعناع تازه برداشت کنند.
ــرد:  ــوان کـ ــنـ مــحــرابــی عـ
نعناعی که در بجستان 
کشت می شود یک نوع 
نعنای محلی اســت که 
بــه دلیل مــزیــت هــای آب  
ــش بومی،  و هــوایــی و دانـ
از عــطــر و طــعــم خــاصــی 
بــرخــوردار اســت و بــه لحاظ 
ــورداری از همین عطر و  ــرخـ بـ
اسانس، جایگاه ویــژه ای در بین 
مشتریان داخل و خارج کشور دارد.
وی ادامه داد: سطح زیرکشت نعناع 
در شهرستان حــدود ۲0 هکتار است و 
میزان برداشت نعناع تازه از هر هکتار چیزی 

حدود 30 تا 40 تن در هکتار برآورد شده است.

 برداشت نعناع 
در بجستان »اخوان ثالث« احیاگر سبک خراسانی

نام آوران خراسان

ــوان ثــالــث، متخلص  ــ مــقــدم          مــهــدی اخـ
ــد، شــاعــر پــــــــرآوازه، ادیــــب و  ــ ــی بـــه م.امــ

ــود. اشعار  موسیقی پژوه ایــرانــی ب
او زمینه اجتماعی دارنـــد و گاه 

حـــــوادث زنـــدگـــی مــــردم را به 
ــت؛  ــ ــده اسـ ــیـ ــر کـــشـ ــویـ ــصـ تـ

لــحــن  دارای  هـــمـــچـــنـــیـــن 
حماسی آمیخته باصالبت 
و سنگینی شعر خراسانی و 
نیز دربــردارنــده ترکیبات نو و 

تازه است.
ــری چـــیـــره دســـت  ــ ــاع او شــ
ــار و  و آشــنــا بــه نــوازنــدگــی تـ

مقام های موسیقایی بود که 
عشق و عــالقــه اش بــه تمدن 

ایران سبب شد تا در تمام عمر 
ــران و  خــود ستایشگر مفاخر ای

بر مراقبت از زبــان فارسی تأکید 
فراوانی داشته باشد.

مهدی اخــوان ثالث در دهم اسفند 130۷ 
شمسی در مشهد متولد شد. وی از کودکی و دور 
از چشم پــدرش به موسیقی گرایش داشــت؛ 
از نوجوانی شاعری را آغــاز کــرد و چیزی 
نگذشت کــه ســر از انجمن ادبــی 
خراسان درآورد و با بزرگان 
شعر آن روزگار 

از نزدیک آشنا شــد. اخــوان ابتدا شعرهایی در 
قالب های سنتی مثل قصیده، رباعی 

و… می سرود و ازنظر زبانی احیاگر 
سبک خراسانی بــود امــا در اثر 

ــا نیما یــوشــیــج، به  آشــنــایــی ب
سرودن شعر نو روی آورد.

ــال  ــث در ســ ــ ــالـ ــ اخـــــــــــوان ثـ
13۲۷ســاکــن تــهــران شــد و به 
خـــدمـــت آمـــــوزش وپـــــرورش 
درآمــد و به معلمی در اطــراف 
تـــهـــران مــشــغــول شـــد. او در 
ادامه به همکاری با مطبوعات، 
شرکت در کــارهــای سینمایی 
ــویــســنــدگــی و کــــار بـــرای  و ن
بــرنــامــه هــای رادیـــویـــی و بنیاد 

فرهنگ ایران پرداخت.
وی پس از کودتای 133۲ مانند 

بــســیــاری از اهــل قــلــم دستگیر و 
روانه زندان و پس از مدتی آزاد شد. او 

در سال 1360 بازنشسته شد، زندگی اخوان 
در سال های پس از انقالب بیشتر در خلوت و انزوا 

گذشت. اخوان ثالث در چهارم شهریور1369 
ــران از دنـــیـــا رفــــــت. پــیــکــرش  ــ ــه ــ در ت

ــق وصـــیـــت خـــــودش در کــنــار   طــب
آرامــگــاه فردوسی به خاک 

سپرده شد.
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