
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان  رضوی گفت: 
از اوایل امشب بارش ها در مشهد به صورت باران 
آغاز می شود و صبح چهارشنبه، ۲۶ آبان، بارش ها 
به صورت برف خواهد بود. زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: 
از سه شنبه استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار 
می گیرد و شاهد افزایش شدت وزش باد و ابرناکی 
و همچنین کاهش دما در استان خواهیم بود. عالوه 
و  استان شدید  نواحی شرقی  در  باد  این وزش  بر 
همراه با گردوخاک خواهد بود. وی افزود: به تدریج از 

ساعات بعدازظهر روز سه شنبه، 
۲۵ آبان، از نواحی شمال و شمال 
به صورت  بارش ها  استان  غربی 
باران آغاز شده و با گسترش این 

سامانه شاهد کاهش...

مشکالت توان یابان درگزارش امروز قدس؛ از کمبود اتوبوس  ویژه تا کم لطفی تاکسی ها 

معلولیت شهر برای معلوالن!
کارشناس اداره کل هواشناسی 

خراسان  رضوی هشدار داد

 چهارشنبه 
 مشهد 

برفی میشود

2

WWW.QUDSONLINE.IR4051 سه شنبه 25 آبان 1400    10 ربیع الثانی 1443   16 نوامبر 2021   سال سی و چهارم    شماره 9672  ویژه نامه

عشقپیامکیدردسرسازشد

 دوستیخیابانی
نقشهایبرایسرقتطال

 85درصدپیشرفتدراجرای
شبکهجمعآوریفاضالبمشهد

خراسانگردی

»روستایخراشاد«طرقبهبیرجند

بازگشت ۱8زندانیجرایم
غیرعمدبهآغوشخانواده

214219 116

21z

3

3

4

4

4

خبر

خبر

براییکهفتهانجاممیشود

عضویترایگاندر
کتابخانههایعمومیاستان

مدیرکل کتابخانه های خراسان رضوی گفت: به 
مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب، عضویت در 
کتابخانه های عمومی استان از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه 
رایگان است. حجت االسالم علی اکبر سبزیان 
ــرای طــرح هــای ســراســری عضویت  ــــزود: اجـ اف
منابع  ــرکــرد  دی جــرایــم  بخشودگی  و  ــگــان  رای
امانی در کتابخانه های عمومی استان از جمله 

برنامه های هفته کتاب است.
عالقه مندان  ــزود:  افـ سبزیان  حــجــت االســالم 
ــرح و عــضــویــت  ــن طــ ــ ــرای اســـتـــفـــاده از ای ــ بـ
ــه نشانی  در کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی بــایــد ب
http://libs.plib31.ir مراجعه کنند و پس 
از انتخاب کتابخانه، در صورتی که گزینه کد 
تخفیف برای کتابخانه مورد نظرشان در باالی 

صفحه فعال باشد، روی آن کلیک کنند. 
وارد  از  پــس  نیز  بعد  مرحله  در  گــفــت:  وی 
کردن کد ملی و شماره تماس، در صورتی که 
متقاضی در کتابخانه های عمومی عضو نباشد 
و یا پیشتر به سقف مجاز دریافت کد نرسیده 
باشد، کد تخفیف برای او پیامک خواهد شد 
این مراحل می تواند در  از  که متقاضی پس 
مراجعه  کتابخانه  به  شــده  مهلت مشخص 

کرده و از تخفیف مورد نظر استفاده کند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
منابع  دیرکرد  افــزود: طرح بخشودگی جرایم 
استان  عمومی  کتابخانه های  در  نیز  امــانــی 
ــا ســراســر کــشــور اجـــرا مــی شــود و  هــمــزمــان ب
اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخ های 
۲۲ آبان تا اول آذرماه به کتابخانه ها برگردانند، 
مشمول تخفیف 1۰۰ درصدی جرایم دیرکردی 

خواهند شد.

کارشناسمسئولمشاورهبهزیستیاستان:

 ۱۰شهرستانخراسانرضوی
مرکزمشاورهندارند

طاهره علوی، کارشناس مسئول مشاوره بهزیستی خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه بهزیستی استان برای تأسیس مراکز 
مشاوره در شهرستان های محروم امتیاز می دهد، گفت: در 
حال حاضر 1۰ شهرستان استان مرکز مشاوره ندارند در حالی 
که براساس قانون، تمام شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر جمعیت 

باید دست کم یک مرکز مشاوره داشته باشند.
وی افزود: در برخی شهرستان ها روان شناس و متخصص این 
رشته برای تأسیس مرکز مشاوره نداریم و به روان شناسانی که 
در این شهرستان ها مراکز مشاوره دایر کنند یارانه های مشاوره 

تعلق می گیرد.
علوی در خصوص امتیازات دیگری که به روان شناسان این 
طرح  در  اگــر  مراکز  ایــن  گفت:  می شود،  داده  شهرستان ها 
بــرخــوردار  نیز  ایــن موضوع  یــارانــه  از  طــالق مشارکت کنند 
می شوند. همچنین برگزاری کارگاه های بازآموزی رایگان برای 
روان شناسان این مراکز و نیز واگذاری فعالیت های پیشگیری 
و اجتماع  محور به آن ها از دیگر امتیازاتی است که به مراکز 

مشاوره شهرستان های فاقد مرکز اعطا می شود.

رئیسانجمنرادیولوژیخراسانرضویاعالمکرد

فرسودگیتجهیزاتتصویربرداریپزشکیاستان
خراسان  رادیولوژی  انجمن  رئیس 
رضوی با تأکید بر ضرورت بازسازی 
و نوسازی تجهیزات تصویربرداری 
پــزشــکــی در اســتــان گــفــت: عمر 
مفید دستگاه های سی تی اسکن و 
MRI مراکز رادیولوژی استان تقریباً 
پنج سال  و دستگاه های سونوگرافی هم  1۰ سال 
است. البته در مشهد دستگاه هایی با عمر چندین 
دهه هم در حال فعالیت  است. در مجموع حدود 
3۰ تا ۴۰ درصد دستگاه های مشهد و شهرستان ها 

فرسوده هستند.
کرد:  بیان  ایسنا  با  گفت وگو  در  بهرامی فر  علی 
مسئوالن ستادی و غیرستادی ارزش دستگاه های 
ویژه شیوع موج  به   کرونا  ایام  در  را  سی تی اسکن 
رادیولوژی  بخش  شدند.  متوجه  خوبی  به  پنجم 
مرحله تشخیص  چــراغ  و  و سی تی اسکن چشم 
را  این چشم  اگر  اســت.  پزشکی  علم  در  بیماری 
تقویت و حمایت نکنیم هزینه هایی که در ادامه، 
بخش های بیمه، بیماران، شرکت های درمانی و... 

باید پرداخت کنند، به مراتب باالتر خواهد رفت.
ــزود: بــر همین اســـاس مــســئــوالن بــایــد به  ــ وی اف
تصویربرداری  ساختارهای  نــوســازی  و  تــازه ســازی 
کشور با استفاده از تجهیزات ساخت ایران یا خارج 
از کشور توجه ویژه ای داشته باشند چراکه این یک 
در  کاهش هزینه هاست.  برای  نوع سرمایه گذاری 
سرعت  تصویربرداری  پیشرفته  تجهیزات  واقــع 
تشخیص را افزایش و عوارض پس از آن را کاهش 
می دهد و چنین اقدامی در مجموع به نفع بیمار 
بوده و موجب کاهش هزینه های سربار خانواده و 

بخش بهداشت و درمان در کشور می شود.

پزشکی  ◾ ــرداری  ــرب ــصــوی ت در  کیفیت  و  کمیت 
اهمیت باالیی دارد

بهرامی فر عنوان کرد: بارها و بارها مسئله بازسازی 
را  تــصــویــربــرداری  نــاوگــان و تجهیزات  نــوســازی  و 
برخی دستگاه های  کرده ایم.  تأکید  آن  بر  و  اعالم 
ما عمرشان چندین دهه است. باید توجه داشت 
در حوزه تصویربرداری پزشکی کمیت و کیفیت هر 
دو اهمیت باالیی دارند. از نظر کمیت شاید هیچ 
مشکلی نداشته باشیم اما در حوزه کیفیت برخی 
دستگاه های  مفید  عمر  دارد.  وجـــود  مشکالت 
عمر  و  ــال  سـ  1۰ تــقــریــبــاً   MRI و  ســی تــی اســکــن 
دستگاه های سونوگرافی هم پنج سال است. این 

دستگاه ها به طور مرتب باید به روز شوند.
این  در  خصوصی  بخش  از  باید  داد:  ادامــه  وی 
زمینه حمایت کرد. بار اصلی پیک پنجم در حوزه 
تشخیص بیماری و سی تی اسکن بر عهده مراکز 
این  دولــتــی  مــراجــع  از  بــود. خواهشم  خصوصی 
است که حمایت های کاملی در این زمینه داشته 

باشند. 

فعالیت ۱۹ دستگاه سی تی اسکن در مشهد  ◾
دربــاره  رادیــولــوژی خراسان رضــوی  انجمن  رئیس 
دستگاه های سی تی اسکن موجود در مشهد گفت: 
به تازگی چهار دستگاه به مجموعه اضافه شده که 
جمع دستگاه های سی تی اسکن شهر را به 1۹ عدد 
رسانده است؛ از این چهار دستگاه سه مورد آماده 
به کار است و یک دستگاه دیگر هم به زودی آماده 

به کار خواهد شد.
با بیان اینکه نتایج تست ریه افراد به   بهرامی فر 
عنوان تشخیص قطعی بیماری تلقی می شود، بیان 

کرد: هر جا دستگاه سی تی اسکن نصب شده، انواع 
سامانه ها هم وجود دارد و االن که حجم بیماران 
افــراد به صورت  نتایج سی تی اسکن  کمتر اســت، 
روزانه ثبت می شود و بخش دانشگاهی و نظارت 
بر درمان به صورت روزانــه آمار سی تی اسکن های 
مثبت و مشکوک را کامالً در اختیار دارد. این روزها 
روند مراجعه بیماران کرونایی اگرچه صعودی شده 

اما شیب کمی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم چه زمانی باید 
آزمایش سی تی اسکن انجام دهند، گفت: حداقل 
چهار تا پنج روز از زمان شروع عالئم بیماری باید 
گذشته باشد تا سی تی اسکن بتواند پاسخ قطعی 
برای ابتال بدهد. در این زمینه دستورالعمل هایی 
تهیه و به تمام پزشکان از راه های مختلف ارسال 
پزشک  نظر  براساس  مــردم  بنابراین  اســت.  شده 
از  یکی  کنند.  مراجعه  رادیـــولـــوژی  بــه  باید  خــود 
مداخله گران  زمینه  این  در  ما  اساسی  مشکالت 
و  نکات  پزشکان  بیشتر  وگــرنــه  هستند  درمــانــی 

دستورالعمل های درمانی را رعایت می کنند. 
مــراکــز  بــه  پــرداخــتــی بیمه ها  بــهــرامــی فــر دربــــاره 
رادیولوژی نیز گفت: همیشه چالش هایی از زمان 
قدیم با بیمه ها وجود داشت. به هر حال بیمه ها 
تالش می کنند منابع مالی خود را حفظ کنند و 
نحوی  به هر  پرداخت ها  از  که می شود  تا جایی 
پرهیز کنند. باید به یک جمع بندی کلی در این 
بیماران  و  درمــان  کــادر  بیمه ها،  که  برسیم  حــوزه 
دستورالعمل  و  علمی  الگوی  یک  براساس  همه 
مشخص ارجاع هدایت شوند تا عکس رادیولوژی 
یا حتی آزمایش های دیگر براساس قانون و مبانی 

علمی مشمول بیمه شود.

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن مهر 
20 مشهد دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ساعت 9 صبح روز 
شنبه مورخ 1400/9/13 در محل دفتر تعاونی به 
آدرس گلبه��ار بلوار جمه��وری 29 مجتمع نیکان 
بل��وک 7 طبقه 2 برگزار می گ��ردد حضور به هم 
رس��انند. در صورت��ی که حضورعضو در جلس��ه 
میس��ر نباش��د می تواند حق حضور و اعمال رای 
خ��ود را به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار با 
مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24 ساعت قبل 

از جلسه مجمع اقدام نماید.
دستور جلسه: 

1-انتخاب هیئت تصفیه 
2-اخراج اعضای بدهکار) اعضای بلوک 8(

3- قرائت گزارش حسابرسی سال مالی 92 تا 99 
4-عقد قرارداد با پیمانکار 

5-بودجه پیشنهادی 
6-تایید صورتهای مالی 

7-گزارش بازرسی 
8-گزارش هیئت مدیره

هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت تعاونی 

مسکن مهر 20 مشهد
 )نوبت اول( 

/ر
14
07
71
7

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی ساعت 12:30 الی 14- 1400/9/13 
در محل وکیل آباد 64 خیابان بنفش��ه، بنفشه 9 مسجد و حسینیه امیرالمؤمنین)ع( با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد، از کلیه اعضاء و سهامداران محترم تعاونی )اعم از زمین یا واحد مسکونی تحویل گرفته یا 
نگرفته( دعوت می شود با همراه داشتن مدارک مثبته عضویت و سهامداری جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه

1- گزارش مدیر هیئت تصفیه
2- تمدید مدت تصفیه شرکت

3- تمدید مدت مأموریت هیئت تصفیه در صورت عدم تمدید، تعیین هیئت تصفیه
4- تصویب مالی و ترازنامه 1399 بودجه 1400

5- انتخاب ناظر تصفیه
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید، در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با 
وکالت و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد، عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به 

همراه نماینده خود در تاریخ های  1400/9/11  و  1400/9/12 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
مدیر هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن شماره یک منحله نیروی انتظامی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن شماره یک منحله نیروی انتظامی مشهد )در حال تصفیه(

تاریخ انتشار 1400/8/25

/ر
14
07
73
6

از کلی��ه اعض��ای محترم ش��رکت تعاونی 
مس��کن مهر 20 مش��هد دعوت می ش��ود 
فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه  در 
که درس��اعت 9 صب��ح روز ش��نبه مورخ 
1400/9/6 در مح��ل دفت��ر تعاون��ی ب��ه 
آدرس گلبه��ار بلوار جمهوری 29 مجتمع 
نیکان بلوک 7 طبق��ه 2 برگزار می گردد 
حض��ور ب��ه ه��م رس��انند در صورتی که 
نباش��د            میس��ر  جلس��ه  در  حضورعض��و 
می تواند حق حضور و اعمال رای خود را 
ب��ه عضو دیگری یا نماین��ده تام االختیار 
ب��ا مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24 
ساعت قبل از جلسه مجمع اقدام نماید. 

دستور جلسه:
 1- طرح و تصویب انحالل شرکت

 2- تعیین مکان تصفیه 
هیات مدیره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر 20 مشهد )نوبت اول( 

/ر
14
07
71
3



   تحقق 
۷۸درصدی 
پیش بینی 
صادرات 
غیرنفتی در 
خراسان رضوی  
علی غفوری مقدم، 
معاون بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی 
گفت: براساس گزارش 
تحلیلی وزارتخانه 
از عملکرد صادرات 
غیرنفتی استان ها، 
۷۸ درصد پیش بینی 
صادرات غیرنفتی 
استان  تانیمه سال 
جاری محقق شد.

مهدی توحیدی شاید وقتی 
با دو پای سالم و چشمانی بینا از 
خیابان های شهر عبور می کنیم 
و از خدمات و امکانات عمومی 
بــهــره  می گیریم، کمتر متوجه 
ــبــودن بــســیــاری از  ــدارد ن ــان اســت
فضاهای شهری شویم و حتی به ذهنمان هم نرسد 
که استفاده از این فضاها برای معلوالن اگر نگوییم 

ناممکن، اما بسیار دشوار است.
مناسب سازی معابر و محیط های شهری برای افراد 
معلول و ناتوان ازجمله مــواردی است كه در قانون 
جامع حمایت از معلوالن مورد تأكید قرار گرفته و 
سازمان ها و مجموعه های مختلف ملزم به اجرای آن 
هستند این درحالی است که هنوز تا تحقق كامل این 

هدف فاصله بسیار است.
ــن كــانــشــهــر كــشــور،  ــیـ ــوان دومـ ــنـ ــه عـ مــشــهــد بـ
مناسب سازی خیابان ها، پیاده روها، اماكن عمومی 
و اداره هــای دولتی اش برای افــراد معلول قابل قبول 

نیست و فاصله زیادی تا استانداردهای الزم دارد.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 
مناسب سازی شهر برای معلوالن را وظیفه تمامی 
دستگاه های اجرایی دانست و عنوان کــرد: بحث 
مناسب سازی وظیفه همه ارگان ها و اداره هاست، 
اما متأسفانه خیلی از مسائل در این زمینه هنوز به 

سرانجام نرسیده است.

کمبود اتوبوس های ویژه معلوالن ◾
حمیدرضا علیزاده در گفت وگو با قدس با بیان اینکه 
معلوالن در زمینه حمل ونقل مشکات فراوانی 
دارنــد به گونه ای که اتوبوس های ویــژه معلوالن در 
نــاوگــان اتوبوسرانی بسیار کم اســت و پاسخگوی 
نیاز معلوالن نیست، ادامــه داد: بیش از نیمی از 
ایستگاه های اتوبوس  شهری برای استفاده معلوالن 

به ویژه ویلچری ها مناسب نیست، داخل اتاقک ها 
طوری طراحی شده که جایی برای قرار گرفتن ویلچر 
نیست و معلول مجبور اســت در بیرون بایستد. 
همین طور این اتاقک ها به پیاده رو راه ندارد و معلوالن 

نمی توانند به اتاقک ها وارد شوند.
وی افزود: مناسب نبودن اتوبوس های خطوط ویژه 
تندرو که جزو پر رفت و آمدترین خطوط اتوبوسرانی 
محسوب می شوند، از مهم ترین مشکات روزانه 
مسافران معلول است که به گفته خودشان در عبور 

و مرور آن ها اختال ایجاد کرده است.
وی با اشــاره به اینکه فضای بسیاری از پارک ها 

و بــوســتــان هــا و دســتــرســی بــه خــدمــات بانک ها 
و عابربانک ها بـــرای معلوالن مناسب نیست، 
ــرد: مشکل دیگر معلوالن به ویژه  خاطرنشان ک
ویلچری ها سد معبر در پیاده روهاست؛ مغازه ها 
فضای زیادی از پیاده رو را اشغال می کنند تا جایی 
ــرای افـــراد سالم هم  ــواردی عبور و مــرور ب کــه در مـ

مشکل است.

خودداری تاکسی ها از سوار کردن معلوالن  ◾
وی تصریح کرد: بسیاری از تاکسی ها در سطح شهر 
به بهانه اینکه گازسوز هستند و نمی توانند ویلچر 

افراد معلول را در صندوق عقب جای دهند از سوار 
کردن معلوالن خودداری می کنند، از طرفی به صورت 
دربستی هم در برخی موارد حاضر به سوار کردن 
نیستند که در ایــن خصوص پیشنهاد بهسازی 
تاکسی ها بــرای جمع شــدن ویلچر معلوالن روی 

سقف را دادیم که در حال بررسی است.
وی با گایه از اینکه هنوز هم برخی شهرداری ها 
در شهرستان های اســتــان اعــتــبــارات خــاص بــرای 
مناسب سازی معابر تخصیص نمی دهند، گفت: 
ستاد بهسازی و مناسب سازی شهرستان ها باوجود 
تأکید فرمانداران همکاری خوبی با بهزیستی استان 
در این زمینه ندارند و برای برگزاری جلسات ویژه با 

این موضوع مقاومت می کنند.
وی در خصوص کیفیت پیاده روهای شهری با اشاره 
به اینکه در سال های گذشته اتفاق های خوبی رخ 
داده و شاهد هستیم در سطح معابر و فضاهای 
شهری پروژه های پیاده روسازی تبدیل به یک نهضت 
و جریان شــده اســت، عنوان کــرد: اکنون در شهر 
مشهد پروژه هایی در زمینه مناسب سازی معابر در 
دست اقــدام است، همچنین برای مناسب سازی 
تقاطع ها، عابرپیاده و... اعتبارات خوبی اختصاص 

پیدا کرده است.
ــاره بــه ایــنــکــه هـــدف بهزیستی بحث  وی بــا اشــ
توانمندسازی معلوالن اســت و بــراســاس قانون 
ــرای همه  جــامــع مــعــلــوالن معابر شــهــری بــایــد بـ
و بــه خــصــوص مــعــلــوالن مــنــاســب ســازی شـــود و 
جلسه های متعددی در این خصوص نیز داریم، 
تصریح کـــرد: بــا وجـــود مدیریت جــدیــد شهری 
اتفاق های خوبی در حال رخ دادن است به گونه ای 
کــه تصمیم بــر ایـــن اســـت خــیــابــان و هــر فضای 
عمومی جدیدی که در شهر ساخته می شود بحث 
مناسب سازی و دسترس پذیری معلوالن در آن 

مورد توجه قرار گیرد. 

افزودن 200دستگاه اتوبوس تا پایان سال  ◾
معاون حمل ونقل شــهــرداری مشهد هم با اشــاره 
به اینکه چندین کــار بــرای معلوالن به مــوازات هم 
در حــال انجام اســت، در خصوص مناسب سازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی بــرای کم توانان، گفت: 
در حال حاضر 30درصــد اتوبوس های شهری برای 
توان یابان مناسب سازی شده و در حال ارائه خدمت 

به شهروندان توان یاب هستند.
خلیل هللا کاظمی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به اینکه تأمین، بازسازی و خریداری اتوبوس های کف 
کوتاه برای توان یابان در حال انجام است، عنوان کرد: 
باتوجه به اینکه سازندگان این گونه اتوبوس ها کم 
هستند ما مناسب سازی ایستگاه ها را برای سوار و 
پیاده شدن معلوالن عزیز انجام دادیم به گونه ای که 
کمترین مشکل را برای سوار شدن به اتوبوس داشته 
ــزود: قـــرارداد خریداری 200 دستگاه  باشند. وی اف
اتوبوس جدید ویژه معلوالن نهایی شده که امیدواریم 
با تأمین منابع مالی تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی 

شهر مشهد افزوده شود. 
ــا بــیــان ایــنــکــه در حـــال حــاضــر بــخــش عمده  وی ب
ایستگاه های اتوبوس دارای سایبان به رمــپ ویژه 
معلوالن مجهز شده و در کنار آن سطح ایستگاه ها 
با سطح پیاده رو همسان سازی شده اســت، افــزود: 
پیاده روهایی که در حال مرمت و بازسازی در سطح 
شهر هستند دقیقاً براساس مناسب سازی برای 
جانبازان، معلوالن و نابینایان در حال انجام و جزو 
اولویت های شهرداری و معاونت حمل ونقل شهرداری 
است. وی به مناسب سازی تقاطع ها و پیاده رو ها و 
نحوه اتصال آن ها به پیاده روها و هموارسازی برای 
توان یابان و نابینایان و اتصال به ایستگاه های اتوبوس 
اشاره کرد و گفت: افزون بر 200چهارراه مناسب سازی 
شده و آمار تصادفات معلوالن در این چهارراه ها به 

شدت پایین آمده است.

 مشکالت توان یابان درگزارش امروز قدس
 از کمبود اتوبوس  ویژه تا کم لطفی تاکسی ها

معلولیت شهر برای معلوالن!

خبرخبر
ويژهويژه

دلیل کاهش ۸0 درصدی برداشت زعفران در بردسکن چیست؟
مدیر جهاد کــشــاورزی بردسکن گفت: نصب کنتورهای 
هــوشــمــنــد و تــوزیــع آب حجمی و از ســویــی خاموشی 
چاه موتورها موجب شد در دو سال اخیر سطح زیر کشت 

زعفران در این مناطق کاهش قابل توجهی داشته باشد.
مهمیز در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بخش قابل توجهی 
از زعــفــران بردسکن در منطقه کوهپایه و دشــت کشت 

می شود، افزود: اگرچه سطح زیر کشت زعفران شهرستان 
بردسکن هزارو۵00 هکتار بوده اما به خاطر گرمای بیش از حد 
هوا، خشکسالی، خاموشی چاه موتورهای کشاورزی و ثابت 
ماندن قیمت آن در یک دوره ۱0 ساله، ۵00 هکتار از مزارع از 
حالت گل دهی خارج شد. مدیر جهاد کشاورزی بردسکن 
عنوان کرد: هرچند سال گذشته ترسالی داشتیم اما سال 

جاری در مناطق کوهپایه با مشکل و بحران جدی کمبود آب 
و خشکسالی مواجه شدیم؛ از سویی در انتهای سال ۹۹ و 
ابتدای امسال دو پدیده سرمازدگی شدید و طوالنی شدن 
دوره گرما در تابستان موجب وارد شدن آسیب های جدی 
به پیاز زعفران شد. وی تصریح کرد: سال های گذشته طول 
دوره گرما کوتاه بود، اما امسال چون دوره روزهای گرم حدود 

3۵ تا ۴0 روز بود، پیاز زعفران به دلیل دمای باال آسیب دید 
درنتیجه امسال تولید زعفران ۷۵ تا ۸0 درصد کاهش یافت. 
مهمیز کاهش تولید را یکی از دالیل افزایش قیمت زعفران 
دانست و گفت: هرچند برداشت هنوز به طور کامل به اتمام 
نرسیده اما پیش بینی می شود به خاطر کاهش ۸0 درصدی 

امسال ۱/۵ تن زعفران خشک بیشتر تولید نشود.

فرهنگ
    کتابخانه های عمومی تایباد

 از کمبود فضا رنج می برند
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تایباد 

گفت: شهرستان مرزی تایباد با دارا بودن پنج 
کتابخانه نهادی و یک کتابخانه مشارکتی از کمبود 

فضا رنج می برد. به گزارش تسنیم از تایباد، حسن 
ساالری افزود: پروژه کتابخانه روستای جوزقان 
در بخش میان والیت شهرستان تایباد از سال90 

آغاز شده که متأسفانه تاکنون 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و 10 سال نیمه تمام مانده است ضمن 

اینکه ۷ میلیارد ریال برای اتمام آن اعتبار نیاز است.
ساالری با اشاره به کمبود کتاب در کتابخانه عمومی 

شهرستان تایباد تصریح کرد: کتابخانه عمومی 
مشهدریزه نیز با فضای اجاره ای اداره می شود و 

متأسفانه با کمبود فضا در این شهر مواجه هستیم. 

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تایباد 
خاطرنشان کرد: شهرستان تایباد حدود 6 هزارو 
200 نفر عضو دارد که در ماه حدود 5 هزار جلد 

کتاب از کتابخانه های عمومی شهرستان تایباد به 
امانت گرفته می شود.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
75
93

09919186065

صفر تا صد، سفت کاری و 
دکوراسیون داخلی

پیمانکاری ساختمان

حامد مالداری

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

 سوییت  و اتاق  مبله 
اجاره  میدان شهدا 

09153134381 
09337139978

ط
/1
40
67
39

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ط
/1
40
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
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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
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

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1
40
42
53



 خوراک 
 تأمین نشود  

 قیمت تخم مرغ 
باال می رود 

 رئیس اتحادیه 
مرغداران مرغ تخم گذار 

خراسان رضوی  به 
ایسنا گفت: در صورتی 
که در تأمین خوراک دام 

حمایت صورت گیرد، 
تا پایان سال افزایش 

قیمتی برای تخم مرغ 
پیش بینی نمی شود، اما 
اگر حمایت های دولت 

در حوزه تأمین خوراک 
کمرنگ شود، مرغدار 
ناچار می شود به بازار 
سیاه مراجعه کند که 

بالطبع قیمت تخم مرغ 
افزایش می یابد.

خبرخبر
ویژهویژه

عقیل رحمانی  یــک جــوان 
که با طراحی نقشه ای شیطانی 
در پس پرده دوستی خیابانی 
طال و جواهرات زن جوان را به 
روش فیلم های گانگستری به 
سرقت برده بود پس از لو رفتن 
ماجرا و دستگیری حاال در خانه آخر قرار گرفته و 

پله های دادگاه را باال و پایین می رود.

آیا علت این رخــداد، نظارت نداشتن خانواده  ◾
است؟

اینکه عــده ای به واسطه کمبود محبت از سوی 
ــی و... در دام  اعــضــای خـــانـــواده، شــرایــط روحـ
دوســتــی هــای شــوم خیابانی گــرفــتــار می شوند  
موضوع مهمی است که باید از سوی کارشناسان 
این حوزه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار 
گیرد. اما نکته پیش پا افتاده ماجرا این است که 
وقتی عرف جامعه و شرع نادیده گرفته می شود 
و مسیرهای انــحــرافــی پیش پــای عـــده ای قــرار 
می گیرد، بی تردید انتهای راه به تباهی، سیاهی 
و حتی ریختن آبــروی خانواده ها ختم می شود 
که مستقیم با آینده جوان ها و نوجوان ها گره 
خواهد خورد. در این پرونده قضایی که خبرنگار 
قدس آن را پیگیری کــرده، در ادامــه به آن اشاره 
خواهد شد که این دوستی شوم به واسطه نوعی 
کمبود محبت از سوی خانواده به وقوع پیوسته 
که جا دارد خانواده ها و مخاطبان در این زمینه 
تأمل بیشتری کرده و به ماجرا به دید شناسایی 
و دستگیری یک سارق طال و جواهرات نگریسته 

نشود.

همه چیز با یک پیامک ساده شروع شد ◾
اما ماجرای دوستی خیابانی به چند ماه پیش 

برمی گردد، روز شکل گرفتن دوستی شوم که به 
دریافت یک پیامک اشاره داشت. جوان سارق 
به صورت اتفاقی پیامکی برای چند شماره تماس 
ارسال می کند و منتظر می ماند که هرکس پاسخ 
پیامک را داد، سرصحبت را با مخاطب باز کند 

و اگر آنچه می خواست بدست آورد نقشه شوم 
را اجرایی کند. در میان پیامک های ارسال شده 
ــود و همین جــرقــه دوستی  یــک نفر پاسخگو ب
شیطانی را زد و پس از مدتی مکالمه پیامکی و 
ابرازعالقه دروغین از سوی مرد جوان، نخستین 

قرار گذاشته می شود. پسر پرایدسوار که در یکی 
از روستاهای اطراف شهر مشهد زندگی می کرد 
با دیدن طال و جواهراتی که طعمه همراه داشت 
احساس کرد تیرش به هدف خورده و پس از آن 
مرحله آخر نقشه شیطانی را کلید می زند. وقتی 
اعتماد دختر جوان به وعده های عاشقانه توخالی 
جلب می شود، قرار دور زدن در خیابان های شهر 
گذاشته می شود. از طرفی طعمه ماجرا که آن روز 
از اضافه کاری در محل کارش خبری نبود بدون 
اطالع خانواده در حالی که آن ها تصور می کردند 
او همچنان سرکارش است، سوار پراید مرد سارق 

و همراهش شد.
لحظاتی بعد، از شهر خارج می شود و به سمت 
نیشابور حرکت و چند ساعتی را هم در حوالی 
شهر نیشابور سپری می کنند. هوا تاریک شده 
بــود و آن هــا در حــال برگشت به سمت مشهد 
بودند که مرد جوان خودرو را در بیابان های غرب 
مشهد متوقف می کند. در یــک چشم به هم 
زدن دو مرد چاقو به دست یکی به سمت راننده 
حمله می کند و دیگری هم چاقو را زیر گلوی دختر 
جوان می گذارد و در حالی که از او می خواهد طال 
و جواهراتش را از دست و گردنش خارج کند با 
قیچی که همراه داشت چند النگو را از دستان او 

برش زده و به زور می گیرد. 
زورگیر دیگر هم راننده پراید را از ماشین پایین 
کــشــیــده و درحـــالـــی کــه ســر او داد مـــی زد او را 
چندصد متر آن طرف تر بــرد. آن هــا حتی گوشی 
تلفن همراه و چند صد هزارتومان وجه نقد همراه 
طعمه را هم به سرقت برده و با موتورسیکلت از 

محل متواری می شوند.

صدای آشنا همه چیز را برمال کرد ◾
مــرد شیطان صفت کــه خـــودش را از همه چیز 

ــی اطــالع نــشــان مـــی داد طعمه را در نزدیکی  ب
خانه اش پیاده و از محل دور می شود. اما دختر 
جوان به صدای یکی از سارقان که صورت خود را 
پوشانده بود مشکوک می شود و تصور می کند او 
در گذشته با دوست خیابانی اش تلفنی صحبت 

کرده بود.
او کــه حـــدود 40 میلیون طــال و جــواهــراتــش را 
ــرا شکایتی را  از دســت رفته مــی دیــد، در دادسـ
دستور مقام قضایی ماجرا مورد  مطرح کــرد. با 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد همه چیز زیر 
سر دوســت خیابانی اســت. او دستگیر و مورد 
بازرسی قرار می گیرد و وقتی تمام ادله را علیه خود 
می بیند به همه چیز اعتراف می کند. او مدعی 
شد دو روز بیشتر از دوستی خیابانی ما نگذشته 
بود که این نقشه را اجرا کردم. من وقتی طال های 
طعمه را دیــدم با دو نفر از دوستانم هماهنگ 
کردم و به آن ها گفتم من در چه ساعتی همراه 
با ایــن خانم به محل خواهیم آمــد و به محض 
توقف خودرو شما با سالح سرد به ما حمله و طال 

و جواهرات را سرقت کنید. 
او ادامــه داد:حتی موتورسیکلتی که با آن فرار 
کردند هم متعلق به من بود. هدفم سرقت طالها 
بود. در ادامه دو همدست سرکرده باند دستگیر 
و آن ها هم تمامی زوایای کار را بازگو کردند. پس 
از صــدور کیفرخواست پــرونــده بــه شعبه 144 
کیفری2 مشهد ارسال و روی میز قاضی مهدی 

ترابیان قرار گرفت.
ــاره از متهمان و بــا جمع بندی  ــ بــا تحقیق دوب
اقـــدام هـــای صـــورت گرفته درنــهــایــت مشخص 
ــد رسیدگی به  ــرای ادامـــه رون شــد پــرونــده باید ب
زوایای دیگر که در صالحیت دادگاه کیفری یک 
قرار دارد به آنجا ارسال شود که این امر صورت 

گرفت.

عشق پیامکی دردسرساز شد

 دوستی خیابانی 
نقشه ای برای سرقت طال

 این دوستی شوم به واســطه نوعی کمبود محبت از سوی خانواده به وقوع 
پیوسته که جا دارد خانواده ها و مخاطبان در این زمینه تأمل بیشتری کرده 
و به ماجرا به دید شناسایی و دستگیری یک سارق طال و جواهرات نگریسته 

نشود.
در شهر3گزیدهگزیده
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بازگشت ۱۸ زندانی جرایم غیرعمد به آغوش خانواده
18 زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی با کمک های 

ستاد دیه و خیران به آغوش خانواده بازگشتند.
رئیس کــل دادگــســتــری خــراســان جنوبی در هفتمین 
جلسه ستاد دیه استان با اعالم این خبر گفت: پرونده 
18 زندانی جرایم غیرعمد که به دلیل بدهی مالی و مهریه 
زندان بودند در ستاد دیه بررسی و زمینه آزادی زندانیان 

فراهم شد.
حــجــت االســالم حمیدی افــــزود: مجموع بــدهــی این 
زندانیان ۷ میلیارد و۶00میلیون تومان بود که از این مبلغ 
یک میلیارد و۳00 میلیون تومان توسط ستاد دیه کشور و 

استان تأمین شد.
به گزارش صداوسیما، وی گفت: ۶مورد از پرونده ها مربوط 

به زندانیانی بود که پیش از سال ۹۷ در زندان بودند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به اینکه از 
ابتدای امسال تا کنون ۷۹ زندانی جرایم غیرعمد با تالش 
ستاد دیه استان و کمک خیران آزاد شدند، گفت: مبلغ 

بدهی این افراد ۳8 میلیارد تومان بوده است.
حجت االسالم حمیدی افزود: هم اکنون ۶4زندانی جرایم 

غیرعمد در زندان های استان هستند که مبلغ 14 میلیارد 
تومان برای آزادی آن ها نیاز است.

وی گفت: با اتخاذ سیاست های دادگستری استان که در 
سال جاری اعمال شده ورودی زندانیان جرایم غیرعمد 
و محکومان مالی در مقایسه با پارسال ۳0 درصد کاهش 

یافته است.

خط قرمز
   سارقان در و پنجره پشت میله های زندان   

سارقان در و پنجره، آهن آالت و وسایل منزل از 
باغ ویالهای شهرستان طرقبه شاندیز خراسان 

رضوی شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز به 

صدا وسیما گفت: در پی کسب اخبار متعدد مبنی 
بر سرقت آهن آالت ساختمانی در نقاط مختلف 
شهرستان طرقبه شاندیز، پیگیری موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ اویسی افزود: مأموران با انجام گشت های 

نامحسوس به سرنخ هایی از چند سرقت دست 
یافته و موفق شدند یک دستگاه خودرو سرقتی 

را شناسایی و توقیف کنند. وی گفت: در بازرسی 
اولیه از خودرو مسروقه تعداد زیادی در و پنجره 
مستعمل و آهن آالت ساختمانی کشف که خودرو 

توقیف و به همراه متهم به کالنتری منتقل شد.
متهم دستگیر شده که ۱۷ فقره سابقه کیفری دارد 

در بازجویی ها به چندین فقره سرقت در و پنجره و 
آهن آالت از باغ ویالهای شهرستان طرقبه شاندیز 

با کمک همدستش اعتراف کرد.
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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09153526269

آزمون های آنالین بدون حضور 
در کالس-آموزش کالس مجازی

مهارت های دیپلم

ط
/1
40
75
31

09154188220

با لهجه عراقی و سوری برای 
بازار، هتل، سفر و ...

آموزش عربی-انگلیسی

آموزشگاه سنجش

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1
40
73
58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

ج
/1
40
75
62

دکتر دادبهداروخانه 
نبش الهیه14

به کارآموزخانم 
وهمکارمجرب آشنا 
به نرم افزارآریاو
همچنین فروشنده

 مسلط به اقالم آرایشی 
وبهداشتی جهت همکاری 

نیازمندیم 
ارسال رزومه به واتساپ
09151085008 

ویاباشماره 
09154669241

تماس حاصل نمایید 

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
49
92

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند آقای س��ید مس��عود کاظمی 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11441
 به نش��انی: بلوار معلم بین 59 و 61 جنب پالک 

123
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151674424
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

77
24

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1
40
73
83

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی
ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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



تراز تجاری 
خراسان رضوی 
به ۴۵۱ میلیون 
دالر رسید
  
امید جهانخواه، ناظر 
گمرکات خراسان 
رضوی گفت: در 
هفت ماه ابتدای 
سال ۱۴۰۰ با توجه 
به مقایسه ارقام 
صادرات و واردات در 
استان تراز بازرگانی 
خارجی گمرکات 
خراسان رضوی 
مثبت و معادل ۴۵۱ 
میلیون دالر بوده 
است.

در  حاشيه

مدیران مدارس 
مشهد ملزم به 
 نام نویسی 
در »سپند« 

مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری 
مشهد گفت: با توجه 
به دستور معاون 
دادگستری خراسان 
رضوی تمامی مدیران 
مدارس ملزم به ثبت 
اطالعات مدرسه و 
هدایت و الزام اولیای 
دانش آموزان به 
استفاده از سامانه 
سپند )سامانه پایش 
ناوگان دانش آموزی( 
هستند.
احمد محبی اظهار 
کرد: هدف سامانه 
سپند مدیریت و 
نظارت مستمر بر 
عملکرد دستگاه های 
متولی و شرکت های 
مجاز حمل ونقل 
دانش آموزی شامل 
نظارت بر رانندگان 
سرویس مدارس، بهای 
عادالنه، رفت وآمد 
دانش آموزان و... است.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 25 آبان 1400    10 ربیع الثانی 1443   16 نوامبر 2021   سال سی و چهارم    شماره 9672  ویژه نامه 4051

افقی ◾
1. کتاب »فضیلت های فراموش شده« 
ــاره زنــدگــی »مــالعــبــاس تربتی«  ــ را دربـ
نـــوشـــت - خــواســتــن 2. شـــاخـــه ای از 
شمشیربازی - قرض -  قباد دوم ساسانی 
3. رودخانه مرزی - چشیدن مزه چیزی - 
کم جمعیت ترین شهر ایران 4. آب ترکی 
- عضوی از دستگاه گـــوارش - سرشیر 
- ارزش و اعتبار 5. انـــدازه - عــدد مــاه - 
 بی پروا 6. شیوع - رهرو - تلخ - کجاست؟ 
7. دالوری - آسیاب خانگی - پرنده آفت 
توت 8. برانکارد - دربسته معروف 9. طفل 
و کــودک - همنشین - پیشکار 10. راه 
 کوتاه - بوی رطوبت - ماه میالدی - توانایی
 11. الیـــه درونــــی لــبــاس - نــفــی عـــرب - 
گشادگی 12. ماه در گویش بچه لندن - 
ورزش مفرح آبی موردتأکید اسالم - طعم 
- نوروز ویتنامی 13. راه نیست- ترقی دادن 
- راه فرار 14. شهری با آب و هوای خنک در 
کرمان - موی گردن شیرو اسب - پیشوند 

کوچکی 15. سبیل - داستانی افسانه ای 
در کتاب های قدیمی دوره دبستان که 

اصل آن از یونان باستان آمده است

عمودی ◾
 1. آلــرژی بعضی اشخاص به خوراکی یا 
ــی خــاص - تیمن - حــیــوان درنــده  دارویـ
جنگلی 2. زرد ترکی - جوشش سرخ رنگ 
- فانی 3. خشک مزاج - کباب شده - 
ابداع شده 4. یکی از دوجنس - مقیاس 
- میمون آدم نما 5. سنگ زیرین آسیاب - 
کیک حلقه ای - صفر 6. از اشکال متقارن 
هندسی - مقر فرماندهی - بــاران اندک 
- چهره 7. اسب چاپار - پسوند شباهت - 
نصف - بوی رطوبت 8. برابر فارسی بارکد 
- پشه آنوفل عامل انتقال این بیماری 
است 9. جواب مثبت بی ادبانه - مظهر 
سبکی - رودی اروپایی - ضمیر متصلی 
ملکی دوم شخص جمع 10. عدد تنفسی 
- ناراست - سیاره زهــره - تقلیدکننده 

11. ظرف پذیرایی - آتش را خاستگاه این 
جانور دانسته اند - مجازات 12. از مواد 
ــدن - امــانــت - درخـــت انگور  تنظیف ب
 13. درهم می پیچندش - دریچه هوای 
موتور خودرو - ابر 14. درخشان - خروجی 
سالن انتظار هواپیما برای سوارشدن بر 
هواپیما - جنگ افزاری انفرادی  15. برای 

- سفیده موی سر - کارگاه ضبط صدا

جدول     8235
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 1 س ا ز م ا ن ب ا ز ر س ی   ک ت
 2 ا ک ب ر ی   ا ر ب   گ ل ز ا ر
 3 ز ی ا د   س ر د ا ب   ه ی م ه
 4   پ ل ا س ک و   ن ل م   ا ل ب
 5 م   ه ف ت ه   ب ه ب ه ا ن   ا
 6 ص د   ک ر س ن ت   ل ر ز   ف ر
 7 ر م ا ن   ا ی ا ت   ا ت ر ا  
 8 ع ا م   پ ز و   ن ا ن   و ص ل
 9   غ د ا ر   ن س ی م   ب ا ل ه
 10 م ه   س و گ   ب ا ر س ا   ه ا
 11 ع   ک م ا ن د و   ی و ر ش   ت
 12 ا ز ا   ر ب ا   م ک ا   ا ت  
 13 ر ی ک ا   د ر ا ز ا   ا د ا ب
 14 ف ر ا ه م   ا ب د   ق ب ا ی ل
 15 ه ک   م ع ا ب ر ک و ل ه ب ر ی

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

کارشناس اداره کل هواشناسی 
خــراســان  رضــوی گفت: از اوایــل 
ــارش هــا در مشهد به  امــشــب ب
ــاز مــی شــود و  ــ ــاران آغ ــ ــورت بـ صــ
صبح چهارشنبه، 26 آبان، بارش ها به صورت 
برف خواهد بود. زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: از 
سه شنبه استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار 
قرار می گیرد و شاهد افزایش شدت وزش باد 
و ابرناکی و همچنین کاهش دمــا در استان 
خواهیم بود. عالوه بر این وزش باد در نواحی 
شرقی اســتــان شدید و هــمــراه بــا گــردوخــاک 
خواهد بــود. وی افـــزود: به تدریج از ساعات 
بعدازظهر روز سه شنبه، 25 آبــان، از نواحی 
شمال و شمال غربی استان بارش ها به صورت 
باران آغاز شده و با گسترش این سامانه شاهد 
کاهش قابل مالحظه دما خواهیم بود. از اوایل 
وقت چهارشنبه هم بارش ها به صورت برف 
خواهد بود که در ارتفاعات همراه با کوالک، 
تشکیل مــه و کاهش دیــد اســت. ایــن هــوای 
سرد تا اوایل هفته آینده در استان 

ادامــه دارد.  کارشناس اداره کل هواشناسی 
خراسان  رضوی گفت: در مشهد نیز از اوایل 
امشب بارش ها به صورت باران آغاز می شود و 
صبح چهارشنبه بارش ها به صورت برف خواهد 
بود.  وی ادامه داد: امشب دمای هوای مشهد 
بین صفر تا منفی یک و صبح روز چهارشنبه 
یــک درجــه زیــر صفر و در گرم ترین ساعات 
دمای هوا به سه درجه باالی صفر می رسد و 
روز ســردی را تجربه خواهیم کــرد. همچنین 
چهارشنبه شب دمــای هوا به پنج درجــه زیر 
صفر خواهد رسید. وی ضمن اشاره به احتمال 
وقوع سیل در برخی رودخانه ها و هشدارهایی 
در زمینه اتــراق نکردن در حاشیه رودخانه ها 
گفت: شهروندان باید در روزهــای پیش رو از 
تــردد و توقف در حاشیه رودخانه ها، صعود 
 به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی خودداری و 
ــرژی  راجـــع بــه مدیریت در مــصــرف منابع ان
اقدام کنند. کشاورزان نیز درباره تنظیم دمای 
گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها اقدام های 

الزم را به عمل آورند.

روستای خُراشاد در 24 کیلومتری 
جنوب شرقی بیرجند واقع شده 
و به سبب نخبه پرور و عالم خیز 
بــودن و همچنین صنایع دستی 
و زیبایی طبیعی آن شهرت دارد. این روستا به 
دلیل قرار گرفتن در رشته کوه باقران، آب وهوایی 
معتدل و کوهستانی دارد که به همراه سرسبزی 
و زیبایی و نیز وجود کوه های سبزرنگ افیولیتی 
چهره ای ییالقی و تفرجگاهی به خود گرفته 
ــام طرقبه بیرجند نیز شناخته  اســت و بــه ن
می شود. به گفته مرحوم دکتر محمداسماعیل 
رضوانی )پدر علم تاریخ معاصر ایران که خود 
زاده این روستا بود( خُراشاد، نامی یگانه بوده 
و برگرفته از زبان پهلوی به معنی محل طلوع 
خورشید است و علت آن نیز واقع شدن این 
روستا در میان دره ای است که به طرف شرق 

بازگشته و به دشت خراشاد متصل می شود.
ــوه و  خــانــه هــای روســتــایــی خــراشــاد در دل ک
بر اوج بلندی پله به پله تا پست ترین نقطه 
هموار، بنا شده اند. از باال که می نگری بام ها 

طبقه به طبقه بر دیوارها سوار شده اند. جوی 
آبــی نیز از میان باغ ها مــی گــذرد. تاریخچه 
روستای خراشاد به پیش از اسالم بازمی گردد. 
ــاری مانند قبرستان زرتشتی ها  ــ ــود آث وجـ
)گبرها( در نزدیکی کاریز خــراشــاد، قلعه و 
تونل های زیرزمینی )که برای مقابله با یورش 
ترکمن ها ساخته  شده اند(، واقع شدن در 4 
کیلومتری روستای کوچ و نگاره های الخ مزار 
و... نشان دهنده تاریخ بس قدیمی و دیرین 
ایــن روستاست. از ویژگی های جالب توجه 
خراشاد، پرورش افراد و شخصیت های موفق 
و نخبه بسیاری در زمینه های علمی، فرهنگی 
و اقتصادی است که این منطقه را به عنوان یک 
روستای نخبه پرور در ایران معرفی کرده است. 
این روستا همچنین از روستاهای مهاجرپذیر 
خراسان جنوبی است. مردم منطقه بیشتر 
به کشاورزی، دامــداری، قالی بافی، گلیم بافی 
و توربافی )پارچه بافی سنتی( اشتغال داشته 
و تقریباً تمامی بــانــوان ایــن روستا به شغل 

بافندگی مشغول هستند.

چهارشنبه،مشهدبرفیمیشود »روستایخراشاد«طرقبهبیرجند

مدیرعامل 
شــــــــرکــــــــت آب 

و فـــاضـــالب مــشــهــد بـــا بــیــان 
اینکه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب مشهد 
پیشرفت 85 درصدی داشته است، اظهار کرد: 
این پــروژه از سال 1373 آغــاز شــده، طول شبکه 
مورد نیاز فعلی شهر مشهد 4هزار و235 کیلومتر 
است که تا پایان نیمه نخست امسال، 3هزار و600 
کیلومتر از این شبکه اجرا شده است. به گزارش 
روابط عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان 
افزود: اجرای حدود 635 کیلومتر باقیمانده شبکه 
جمع آوری فاضالب مورد نیاز مشهد مربوط به 
محدوده های طبرسی، شهرک های رجایی و باهنر، 
الهیه، ثامن، کال زرکــش، طرق، شهرک رضویه، 
شمال کشف رود، عباس آباد و حجت آباد است 

ــایــد  ــه ب ــ ک
متوازن با توسعه 
تصفیه خانه های  ظرفیت 
فاضالب صورت پذیرد. وی با اشاره به افق طرح 
1420 خاطرنشان کرد: عالوه بر این توسعه شبکه 
جمع آوری فاضالب مورد نیاز تا افق سال 1420 
برای مناطق شاهنامه، جاده کالت و روستاهای 
حاشیه شهر حدود 565 کیلومتر پیش بینی شده 
که طراحی شبکه های مذکور در اولویت های این 
شرکت بوده و در افق طرح کل شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر مشهد به 4هــزار و800 کیلومتر 
خواهد رسید. اسماعیلیان پیشرفت 85 درصدی 
در اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شهر مشهد 
را در مقابل مــحــدودیــت و کــاهــش تخصیص 
 اعــتــبــارات از محل منابع عمومی و افــزایــش 

چند برابری هزینه های اجرایی به ویژه در سال های 
اخیر پیشرفت قابل قبول و باالیی دانست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اضافه 
کــرد: در حــال حاضر یکی از مهم ترین موانع 
موجود در مسیر پیشرفت و تکمیل پروژه اجرای 
شبکه جــمــع آوری فاضالب ایــن شهر، کمبود 
تصفیه خانه ها در برابر شبکه فاضالب موجود 
است که نیاز به اعتبار کالن در این خصوص 
اســت.  اسماعیلیان با اشــاره به اعتبارات الزم 
ــرای تکمیل شبکه فــاضــالب شهر مشهد  بـ
بیان کــرد: با توجه به نبود تــوازن بین شبکه و 
تصفیه خانه ها، حدود 28هزار میلیارد ریال نیاز 
فعلی و 50هزار میلیارد ریال تا افق طرح 1420 
به منظور ایجاد ظرفیت تصفیه خانه فاضالب 

مورد نیاز است. 

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

مدیرعامل آبفا خبر داد

8۵ درصد 
پیشرفت در 
اجرای شبکه 
جمع آوری 

فاضالب مشهد 
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محل تولد: نیشابور
ــرزی ایــــران و  ــ مــحــل شـــهـــادت: نــقــطــه صــفــر م

پاکستان 
سرورهادیان سرباز وظیفه محمد لطفی 
ــان 1374 در محله چهارده معصوم)ع(  27 آب
نیشابور؛ شهرعلم و ادب و هنر به دنیا آمد. 
دوران ابتدایی را در مــدرســه حجت طــی کرد 
و مقاطع راهنمایی و متوسطه را در مجتمع 
آموزشی شهید وکیلی به پایان رساند و موفق 
به دریافت مدرک دیپلم در رشته صنعت شد. 
 وی اخالقی نیکو و چــهــره ای دلنشین داشت
 در تحمل مشکالت ضمن توکل بر خدا، صبر و 
استقامت را پیش می گرفت و از هر فرصتی برای 
کمک به همنوعانش استفاده می کرد. شهید 
لطفی در ایــام فراغت و تعطیالت تابستان به 
کارهای فنی مثل تعمیرات خودرو می پرداخت و 
همواره به پدر و مادرش کمک می کرد. از اعضای 
فعال پایگاه مقاومت بسیج مسجد چهارده  
معصوم)ع( بود و در مناسبت های ملی و مذهبی 
حضوری مؤثر داشــت. در مهرماه 1393 برای 
انجام خدمت مقدس سربازی به مرکز آموزش 
محمدرسول هللا)ص( بیرجند اعزام شد. پس از 
طی دوره آموزشی به هنگ مرزی گزیک خراسان 
جنوبی انتقال یافت و پس از پنج ماه به مرزبانی 
سیستان و بلوچستان، هنگ مــرزی زاهــدان 

منتقل شد. 
ــان شــهــادت عضو  شهید محمد لطفی در زم
یگان تکاوری 127 الر )از یگان های تابعه هنگ 
مرزی زاهدان( بود. وی که به اتفاق تنی چند از 
همرزمانش در بعدازظهر بیست و سوم آبان 
1394 درحــال پایش نــوار مــرزی مشترک میان 
ایــران و پاکستان بود بر اثر سانحه رانندگی به 
همراه همرزمش سربازوظیفه مسعود نــوزاد 
قلعه نو به درجــه رفیع شهادت نائل گشت و 
همنوا با شهدای عرصه تأمین نظم و امنیت 
ــران بــه مــلــکــوت اعلی  ــ جــمــهــوری اســالمــی ایـ

پیوست.

رئیسادارههواشناسینیشابور:

جانمایینامناسبصنایع
نوعبارشراعوضمیکند

رئیس اداره هواشناسی نیشابور گفت: صنایع 
بــزرگ نیشابور به خوبی جانمایی نشده  و این 
جانمایی نادرست جدا از آالیندگی، با گرمایی 
که ایجاد می کند بر نوع بارش های منطقه اثر 
گذاشته و تــا حـــدودی تنظیم چرخه  آب را در 

منطقه بر هم می زند.
مهدی بلوکی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
نیشابور در منطقه  خشک و نیمه خشک واقع 
شده و ما در این منطقه نباید انتظار بارش ساالنه 
زیــادی را داشته باشیم. بارندگی 220 تا 250 
میلیمتر میزان طبیعی بارندگی در منطقه است.
وی اظهار کــرد: در خصوص صنایع نیشابور و 
آالیندگی آن و تأثیر این آالیندگی بر میزان بارش 
تاکنون مطالعه مستقیم و موردی انجام نشده و 

جای خالی آن به شدت احساس می شود.
وی افـــزود: جــدای از موضوع آالیندگی چیزی 
که واضــح و غیرقابل انکار اســت، تأثیر صنایع 
بزرگ نیشابور بر نوع بارندگی هاست، چراکه این 
صنایع با قرار گرفتن در کوهپایه و دامنه  کوه به 
خوبی جانمایی نشده  و این جانمایی نامناسب 
با ایجاد گرما بر نــوع بــارش هــای منطقه تأثیر 
می گذارد؛ به طوری که در صورت تشکیل برف 
در الیه های باالیی جو به دلیل گرمای ناشی از 
صنایع پیش از اینکه این برف به سطح زمین 
برسد، تبدیل به باران شده و همین اتفاق ساده 
مــوجــب بــر هــم خـــوردن تنظیم چــرخــه  آب در 

منطقه می شود.
وی تصریح کــرد: عــالوه بر جانمایی نامناسب 
صنایع بزرگ، شهرسازی در نیشابور نیز مشکل 
دارد؛ شهرسازی به صورت شمالی جنوبی بوده و 
با پیشروی به سمت کوه، آبخوان را از بین می برد 
و این امر نیز تأثیر نامطلوبی بر اقلیم منطقه دارد.
بلوکی با بیان اینکه نیشابور با منابع رطوبتی 
فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: منابع رطوبتی 
ما اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ 
و دریای سیاه است؛ یعنی سامانه های بارشی 
از سمت غرب به سمت شرق حرکت می کنند 
و ایــن سامانه های بارشی در ایــن مسیر که به 
سمت منطقه ما می آیند، اگر به ذرات آالینده 
در شهرک های صنعتی سمت قزوین، تهران، 
سمنان و... برخورد کنند، این ذرات به صورت 
هسته های تراکم عمل کرده و در این مسیر ابرها 
را بارور می کنند و بارش کمتری نصیب منطقه 

ما می شود.

دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد 
فـــــراهـــــم آوری اعـــضـــای پــیــونــدی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: در یــک هــزار و یکصد 

و نــهــمــیــن عـــمـــل اهـــــدای 
عضو از اهداکننده مرگ 
مغزی زنده یاد معصومه 
شکسته 52 ســالــه که 
از بیمارستان امــدادی 
ــاب  ــ ــی ــ ــام ــ ــد ک ــ ــی ــ ــه شــ
ــود،  ــ مـــعـــرفـــی شـــــده ب
پــس از انــجــام مراحل 
ــرگ مــغــزی و  تــأیــیــد مـ
رضایت خانواده وی در 
منتصریه  بیمارستان 
تــحــت عــمــل جــراحــی 
اهدای عضو قرار گرفت. 

مسئول واحــد فــراهــم آوری 
اعــضــای پــیــونــدی دانــشــگــاه 

عـــــلـــــوم پــــزشــــکــــی مــشــهــد 
ــاد  خــاطــرنــشــان کـــرد: کــبــد زنــده ی

معصومه شکسته به آقای 52 ساله 
ساکن مشهد به صــورت رایگان اهــدا و 

پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

اهدایاعضایبانویمرگمغزی
بهسهبیمار

روابــط عمومی فــرودگــاه هــای خراسان 
رضوی گفت: مسافران پرواز کیش به 
مشهد شرکت سپهران، دیروز در 
اعتراض به تأخیر چندساعته 
این پرواز از مبدأ، در فرودگاه 
شهید هاشمی نژاد مشهد 

از هواپیما پیاده نشدند.
ــزود:  حــســن جــعــفــری افـ
ــن پـــــــرواز قــــــرار بـــود  ــ ایـ
ساعت 22:45 یکشنبه 
شــب از کــیــش انــجــام 
شــود امــا بــا ساعت ها 
تـــأخـــیـــر در ســـاعـــت 
4:30 بامداد دوشنبه 
انــجــام شــد. وی اضافه 
ــرواز ساعت  ــن پـ کـــرد: ای
ــروز در فــرودگــاه  7:10 دیـ
مشهد به زمین نشست 
اما مسافران در اعتراض به 
تأخیر صورت گرفته حدود دو 
ساعت در هواپیما ماندند و پیاده 
نشدند. جعفری گفت: در نهایت 
شــرکــت ســپــهــران بــه مــســافــران قول 
پرداخت خسارت داد و مسافران هواپیما 

را ترک کردند.

اعتراضمسافرانپروازکیشبه
مشهددرفرودگاههاشمینژاد

  خواجه ابونصر مشکان ملقب به شیخ عمید، 
ادیب، صاحب دیوان رسائل، دیوان ساالر و مشاور 

مــحــمــود و پــســرش ســلــطــان مــســعــود غــزنــوی 
اول بــود. از مهم ترین ویــژگــی هــای نثر 

ــاب، تــوصــیــف، اســتــشــهــاد و  او اطــن
تمثیل، تقلید از نثر عربی، حذف 

افعال به قرینه و نوگرایی در کاربرد 
افعال بود.

بیهقی آنچه را از استادش درباره 
رویدادهای دوره غزنویان شنیده 
بود، در کتاب مقامات )مقامات 
مــحــمــودی یــا مــقــامــات ابونصر 
مشکان( گرد آورد. برخی اشعار 

عــربــی او نــیــز در تتمة الیتیمه 
ثعالبی آمده است.

وی استاد ابوالفضل بیهقی بود و 
تا هنگام مرگ، لحظه ای بیهقی را از 

خود جدا نساخت. ابوالفضل بیهقی 
در تاریخ نامه خود از او بارها به نیکی یاد 

می کند. بیهقی خود بــرای مدت 19 سال با ابونصر 
مشکان همکاری داشته و همواره خود را شاگرد 
او معرفی می کند. وی بیهقی را بسیار گرامی 
و نزدیک می داشت و حتی نهفته ترین 
اسرار دستگاه غزنویان را نیز با وی 
در میان می گذاشت و این 
ــود بــعــدهــا  خــ

کارمایه گرانبهایی برای تاریخ بیهقی شد، چنان 
که رویدادهایی را که خود شاهد و ناظر نبوده از قول 

استاد خویش نقل می کرد.
خواجه ابونصر مشکان در 27 مهر 418 

هجری شمسی بر اثــر یک بیماری 
نــاگــهــانــی، از دنــیــا رفـــت. ابونصر 

مشکان )بــه قــول بیهقی( دچــار 
لقوه و فلج و سکته شد و بوالعال، 
طبیب ســلــطــان، بـــاالی ســر وی 
آمد اما کاری از پیش نرفت و یک 
روز بر بستر بود و روز بعد از دنیا 
رفت. گویا سلطان مسعود بر او 
بسیار غم خــورده بــود. البته به 
احتمالی توسط سلطان مسعود 

غزنوی مسموم شده بود.
در روایتی آمــده اســت؛ سلطان و 

ابونصر مشکان در آن اواخر با هم 
مشکل داشتند و سلطان بر او خشم 

گرفته بود، اما حرمت وی را نگه می داشت. 
دو روز پیش از آنکه ابونصر سکته کند؛ سلطان وی را 

به باغی دعــوت و بسیار با او خوش رفتاری کرد و 
اگر وی را به امر سلطان کشته باشند؛ در این 

ایام اتفاق افتاده است. خواجه ابونصر 
اکــنــون در مــصــالی شهر مشکان 

در نزدیکی سبزوار آرمیده 
است.

»ابونصرمشکان«دیوانساالرتاریخبیهقی

نام آوران خراسان
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