
جمعی از خدام کشیک پنجم دربانان حرم مطهر 
فـــرا رســیــدن والدت  بــه مناسبت  ــام رضــــا)ع(  امـ
در دست  بــا  پرستار  روز  و  ــنــب)س(  زی حــضــرت 
قــدس رضــوی و حضور در  پرچم آستان  داشتن 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد از تالش های 
خالصانه و متعهدانه کادر درمانی و بهداشتی این 
بیمارستان در مبارزه با ویروس کرونا، قدردانی و 
تشکر کردند. مسئول گروه فرهنگی خدام کشیک 
ــا)ع( در  دربــانــان حــرم مطهر حضرت رضـ پنجم 
گفت  وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه این گروه 

ــا پــرســتــاران دو  ــدار ب ــ ضــمــن دی
تنفسی  حــاد  و  کرونایی  بخش 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد و 
عرض خداقوت، از زحمات این 

عزیزان ...

با اعتبارات موجود جاده درگز 100 سال بعد  هم تکمیل نمی شود 

نیاز 1500 میلیاردی، تخصیص 15میلیاردی!
 گزارشی از حضور

 دربانان کشیک پنجم حرم مطهر 
در بیمارستان هاشمی نژاد

خادمان  خداقوتی 
به کادر درمان 
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 آغاز دوباره زندگی مشترک 
45 زن سرپرست خانوار 

 بجنورد و آلماتی 
خواهرخوانده می شوند

ارائه کارت واکسن برای سربازان 
از اول دی ماه الزامی شد

درد بیماری و رنج گرانی دارو 
برای بیماران » ام اس« 
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پس از آنکه فروش و عرضه البسه نامتعارف 
شهروندان  متعدد  واکــنــش هــای  مشهد،  در 
را  مشهد  قضایی  مسئوالن  پیگیری های  و 
در پی داشــت، صبح روز گذشته تیم خبری 
همراه  اصناف  اتــاق  بازرسان  با  قدس  روزنامه 

و معلوم شد متخلفان این حوزه دیگر ترسی 
از اخطار های تکراری اتحادیه ندارند، چراکه تا 
به امروز بیشتر اعمال قانون ها در حد اخطار 
ــده اســت.مــدتــی پــیــش بــاتــوجــه به  بــاقــی مــان
انعکاس گالیه های مردمی در زمینه ولنگاری 

و بی سامانی در بازار تولید و عرضه لباس در 
بازار مشهد، برای پیگیری این مطالبه مردمی 
را منتشر  روزنامه قدس سلسله گزارش هایی 
کرد. از سوی دیگر قاضی شریعت یار، معاون 
از وقوع  دادستان مشهد در حوزه پیشگیری 

جرم هم باتوجه به کوتاهی های مسلم صورت 
بـــازار، مدتی پیش چند نفر از  گرفته در ایــن 
مسئوالن اتحادیه پوشاک را به دادسرا فرا خواند 
و ضمن اعالم ترک فعل صورت گرفته به آن ها، 

مستندات اقدام های چند سال اخیر...

فروشندگان البسه نامتعارف ترسی از اخطار های تکراری ندارند

گردن کلفتی مُد برای قانون
در شهر3

رئیس اتاق اصناف مرکز 
گفت:  شمالی  خــراســان 
بـــــاوجـــــود بـــهـــره مـــنـــدی 
استان ها  سایر  اصــنــاف 
متأسفانه  ۴درصــــد٬  تسهیالت  از 
اصناف خراسان شمالی از تسهیالت 
۱۸ درصــــد کـــرونـــایـــی هـــم بــی بــهــره 

ماندند.
با  گــفــت وگــو  در  ــدوار  ــ ــی ــ ام مـــهـــدی 
به فعالیت اصناف  اشــاره  با  تسنیم 
و بازاریان استان اظهار کرد: باوجود 
اینکه حوزه اصناف خراسان شمالی 
رعایت  زمینه  در  را  کشور  دوم  رتبه 
کسب  بهداشتی  دستورالعمل های 
کردند اما در داخل استان هیچ گونه 
قدردانی از بازاریان و اصناف استان 

نشد.
ــاف مــرکــز اســتــان  رئــیــس اتـــاق اصــن
اســـتـــانـــدار جــدیــد خـــواســـت در  از 
به  کــرونــا  تسهیالت  ارائـــه  خصوص 
ــان شــمــالــی تـــالش و  ــراسـ کــســبــه خـ
و  بــاشــد  داشــتــه  مضاعف  فعالیت 
برخی  در  گــفــت:  ایــن خــصــوص  در 
استان های همجوار کسبه و بازاریان 
بــهــره مــنــد  تــســهــیــالت ۴درصـــــد  از 
شدند، این درحالی است که کسبه 

تسهیالت  نتوانستند  حتی  استان 
۱۸ درصد دریافت کنند.

اتــاق  در  شمالی  خــراســان  نماینده 
اصناف ایران با ابراز گالیه از دعوت 
بازاریان  و  خصوصی  بخش  نکردن 
در معارفه استاندار خراسان شمالی 
و  تکریم  بیان کرد: در حالی مراسم 
شمالی  خــراســان  اســتــانــدار  معارفه 
ــا حــضــور وزیـــر کــشــور بــرگــزار شد  ب
بخش  بزرگ ترین  نمایندگان  از  که 
خصوصی استان برای حضور در این 
جلسه دعوت به عمل نیامد و پس از 
گالیه ما و انعکاس آن در خبرگزاری 
تسنیم٬ ما را به جلسه دعوت کردند 
این نوعی بی احترامی به کسبه،  که 
بازاریان و اتحادیه ها به شمار می رود.
امیدوار حضور نماینده اتاق اصناف 
در کنار سایر دستگاه های نظارتی را 
عنوان  ضــروری  بــازار  گشت های  در 
کرد و گفت: برای اینکه دستگاه های 
ــازار  ب بــر  بــه خــوبــی  نــظــارتــی بتوانند 
کــنــتــرل داشــتــه بــاشــنــد بهتر اســت 
نماینده اتاق اصناف و اتحادیه ها در 
نظارتی  نمایندگان دستگاه های  کنار 
تنش  تا  باشند  حاضر  گشت ها  در 

کمتری به وجود آید.

ــان  ــراســ ــدار خــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــاز اجـــرای  جــنــوبــی از آغـ
طــــــرح هــــــای حــمــایــتــی 
روستایی  تعاون  سازمان 
خــریــد  گـــفـــت:  و  داد  خــبــر  کـــشـــور 
هفته  از  کشاورزان  زرشک  حمایتی 

آینده آغاز می شود.
از  ایــن خبر  اعــالم  بــا  جــواد قناعت 
ــر  ــا مــعــاون وزی ــدار خـــود ب ــ نــتــایــج دی
جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان 
گفت  ایــران  روستایی  تعاون  مرکزی 
و افـــزود: بــراســاس مــذاکــراتــی کــه با 
روستایی  تعاون  سازمان  مدیرعامل 
کــشــور انــجــام شــد و تــوافــق صــورت 
گــرفــتــه، مــقــرر شــد پــس از تصویب 
حمایتی  خرید  دستورالعمل  نهایی 
ــی خــریــد  ــرایـ ــک، عــمــلــیــات اجـ ــ زرشـ
شبکه  تــوســط  آذر   ۲۵ از  حمایتی 

تعاون روستایی استان آغاز شود.
ــارات  ــبـ ــتـ اعـ و  تــســهــیــالت  ــه  ــ ب وی 
اشاره  طرح  این  به  یافته  اختصاص 
کرد و گفت: اعتبار در نظر گرفته شده 
تومان  میلیارد   ۲۵۰ طــرح  ایــن  بــرای 
است و قیمت نهایی زرشک در این 

طرح به زودی اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد: از شنبه آینده اعطای 

تسهیالت ارزان قیمت برای راه اندازی 
نگهداری  انبار  و  سردخانه  بارگاه ها، 
زرشک استان توسط سازمان تعاون 

روستایی آغاز می شود.
قناعت با تأکید بر اهمیت برندسازی 
محصوالت راهبردی خراسان جنوبی 
ازجمله زرشک گفت: در گام بعدی 
همکاری  بــا  را  بــرنــدســازی  مــوضــوع 
ــان تـــعـــاون روســتــایــی دنــبــال  ــازمـ سـ
ــه ایـــن تــرتــیــب با  ــرد و ب خــواهــیــم کـ
برنامه ریزی مدون، برند ملی زرشک 

خراسان جنوبی ثبت می شود.
و ۶۰۰  هــزار  بــا ۱۸  خــراســان جنوبی 
هــکــتــار ســطــح زیــــر کـــشـــت، رتــبــه 
را  ــران  ایـ در  زرشـــک  تولید  نخست 
فصل  و  داده  اخــتــصــاص  خـــود  ــه  ب
برداشت این محصول از اواخر مهر 

تا نیمه نخست آذرماه است.
و  کاشت  زمینه  در  هــزار خانوار   ۳۸
برداشت زرشک در خراسان جنوبی 
شــده  پیش بینی  و  ــد  ــ دارن فعالیت 
 ۲۲ زیر کشت  این سطح  از  امسال 
هزار و ۳۰ تن زرشک خشک معادل 
ــازه برداشت  ت ۱۱۰ هــزار تــن زرشــک 
شــود کــه ۹۸درصـــد زرشـــک بــی دانــه 

کشور است.

در  مراسمی  در  ملی  مــهــرواره  دو  فــراخــوان 
مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رونمایی از  
ملی  مهرواره  نخستین  فراخوان  پوسترهای 
داستانک »گنبدِ کبوتران« و »نامه مهر«  با حضور علی 
اکبرزاده؛ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کشور و محمودرضا بــرازش؛ مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضــا)ع(  برگزار شد. معاون فرهنگی اداره کــل کانون 
پرورش فکری خراسان رضوی گفت: کانون پرورش فکری 
استان با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا)ع( نخستین 
جشنواره ادبی ملی داستانک »گنبدِ کبوتران« و نامه ای به 
امام رضا)ع( با عنوان »نامه مهر« را با هدف ترویج فرهنگ 

رضوی در قالب داستانک برگزار می کند. 
ــزم آرا در ادامــه با اشــاره به شرایط شرکت در جشنواره  ب
مخاطبان  بزرگساالن،  و  نوجوانان  ــزود:  اف کبوتران،  گنبد 
با  و  اثر  این مسابقه هستند که می توانند حداکثر سه 

محدودیت ۲۵۰ کلمه برای هر داستانک ارسال کنند. 
او ادامه داد: در این فراخوان فقط داستانک )حداکثر با 

۲۵۰ کلمه( پذیرفته می شود و داستان کوتاه، بلند، رمان، 
خاطره، دلنوشته و نامه مورد قبول نخواهد بود. 

بزم آرا همچنین با اشاره به شرایط سنی شرکت در مهرواره 
ملی »نامه مهر« بیان کرد: کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال، 
مخاطبان این مسابقه هستند که می توانند فقط یک نامه 
برای مهرواره ارسال کنند. عالقه مندان می توانند با مطالعه 
نامه متناسب با گروه سنی خود پاسخ نامه را نوشته و برگه 
را به همراه فرم تکمیل شده  مشخصات، به آدرس پستی 
و یا عکس از پاسخ نامه را به نشانی ایمیل درج شده در 

نشانی ارسال نمایند. 
برای  نیز  نامه ای  و  بــرای کودکان  نامه ای  ــادآور شد:  ی وی 
نــوجــوانــان آمـــاده شــده و از آن هـــا خواسته شــده است 
تــا احــســاس خــود را در روز هـــای فــراق و دوری از زیــارت 
موالیمان بیان کنند. او گفت: شرکت کنندگان می توانند 
کــانــون  کــل  اداره  ــه  ب اســفــنــد ۱۴۰۰  ــا ۲۰  ت را  خـــود  آثـــار 
فلسطین ۲۶،  در مشهد،  واقـــع  اســتــان  فــکــری  پـــرورش 
ایمیل بــه  یــا  و  پستی ۹۱۷۳۵-۳۷۵   پــالک ۳۱، صــنــدوق 

 Mokatebe.khorasanrazavi@kpf.ir ارسال کنند.

خرید حمایتی زرشک از هفته آیندهاصناف بی بهره از تسهیالت  کرونایی رونمایی از فراخوان دو مهرواره ملی در مشهد
خراسان جنوبیخراسان شمالی خراسان رضوی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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آقای هی�وا محمد درویش فرزن�د محمد به 
اطالع می رس�اند که همسر شما خانم زینب 
دیندارفرخانی با دادنامه از ش�عبه 1 خانواده 
قوچان مراجعه و تقاضای ثبت واقعه ازدواج 
انقطاعی 90 ساله را دارد. مراتب جهت اطالع 
و مراجعه شما به این دفترخانه ظرف ده روز 
از تاریخ اب�الغ این آگهی به ای�ن دفترخانه 

مراجعه فرمایید.
سردفتر ازدواج و طالق 3/14 قوچان

ف سیدعلی حسینی
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 ش��رکت صنایع غذایی کوثر به چین س��امین )تابع سازمان 
اقتصادی کوثر( در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامالت  
در ح��وزه فروش ضایعات حاص��ل از بازس��ازی کارخانه خود را 
طریق مزایده عمومی اقدام  نماید. لذا ازخریداران محترم خواهشمند است  جهت شرکت در مزایده تا پایان وقت 
اداری مورخ 09/23/ 1400 و همچنین نسبت به بازدید از ضایعات به شرح لیست ذیل به آدرس خراسان رضوی-

کیلومتر 5جاده تربت جام به مشهد – جنب دانشگاه آزاد واحد تربت جام حضور یابند و فرمهای مربوطه را از آقای 
هاشمی مدیر فنی تدارکات )شماره موبایل 09120823420( اخذ نمایند.

مقدار -برآوردی شرح کاال
5000کیلوگرم ضایعات آهن

3000 کیلوگرمضایعات استیل
1000 کیلوگرمضایعات کارتن

1000 کیلوگرمضایعات پالستیک
5000 عددقوطی خالی 400 گرمی )گالوانیزه(

شرکت صنایع غذایی کوثر به چین سامین 

آگهی مزایده عمومی

ف
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   ضرورت 
افزایش انگیزه 
پزشکان مناطق 
محروم   
علیرضا رحیم نیا، 
مدیرکل بازرسی، 
ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به 
شکایات وزارت  
بهداشت گفت: حقوق 
و مزایای پزشکانی 
که در مناطقی مانند 
گناباد، بجستان 
و جنوب خراسان 
رضوی فعالیت 
می کنند باید سه 
برابر حقوق و مزایای 
پزشکان شاغل در 
تهران باشد.
 

سالمت دوره  رسائی فر  هاشم 
هفتم مجلس بـــود کــه پـــروژه 
ــز- کبکان به  جـــاده محور درگـ
قوچان مجوز ساخت گرفت. 
جاده ای که با ایجاد آن، فاصله 
150 کیلومتری راه فعلی درگز به 
قوچان 70 کیلومتر کاهش می یابد و زمان سفر را 

90دقیقه کمتر می کند. 
 با توجه به تمام مزیت هایی که اجرای این پروژه دارد 
داستان راه ارتباطی درگز و قوچان بخش دیگری نیز 
دارد آن هم اینکه هرازگاهی وقوع تصادف خونین 
در جاده ناایمن کنونی، فضای رسانه ای را هم تحت 

تأثیر قرار می دهد!
با گذشت بیش از10 سال از آغاز پــروژه، این طرح 
ناتمام به یکی از کالف های سردرگم شهرستان درگز 
و حتی حوزه عمرانی استان تبدیل شده و تزریق 
قطره چکانی بودجه موجب حرکت الک پشتی 

پروژه از 10 سال پیش تاکنون شده است.
مــعــاون  ســابــق مــهــنــدســی و ســاخــت اداره کل 
راه وشهرسازی خراسان رضــوی سال گذشته در 
مصاحبه ای میزان پیشرفت جاده در حال ساخت 
درگز - کبکان - قوچان را حدود 1۲درصد اعالم کرد 
و گفته بود: این پروژه سال 90 بودجه مصوب گرفت 
و ساخت 17 کیلومتر آن شامل 1۲ کیلومتر جاده و 
سه دهنه تونل در مجموع به طول 5 کیلومتر توسط 

قرارگاه خاتم االنبیا آغاز شد.

جای خالی اعتبارهزارو500 میلیاردی ◾
پارسا بیان کرده بود: مشکل اصلی این پروژه نبود 
اعتبار است و اکنون نیز به دلیل مطالبات معوق، 
پیمانکار تحرک الزم را ندارد. موضوعی که انگار هنوز 
به قوت خود باقی است و برای سر و سامان دادن به 

این پروژه 15 ساله پول و بودجه کافی وجود ندارد.

حرف معاون فعلی مهندسی و ساخت اداره کل 
راه وشــهــرســازی خراسان رضــوی نیز همان حرف 

معاون سابق است.
محمد ذاکری می گوید: پروژه محور درگز به کبکان و 
از آنجا به قوچان در حال حاضر هزار و500 میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد که اختصاص این رقم با توجه 
به حجم باالی پروژه های عمرانی در خراسان رضوی 

غیرممکن است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی 
خراسان رضوی بیان می کند: بودجه عمرانی کل 
استان چیزی در حدود هزار میلیارد تومان است 

که باید به تمام طرح هایی که در استان در حال 
ساخت هستند اختصاص یابد. همان طــور که 
گفته شد تنها بــرای جــاده درگــز به قوچان بودجه 
هزار و500 میلیاردی نیاز است با این وصف حتی در 
صورتی که تمام بودجه عمرانی استان که همان هزار 
میلیارد تومان است را به این پروژه اختصاص دهند 
یک سال ونیم دیگر شاید این پروژه به بهره برداری 

برسد.
وی میزان اختصاص بودجه برای پروژه محور درگز 
به قوچان در سال را رقمی در حدود 15 میلیارد تومان 
عنوان کرد که با احتساب رقم هــزارو500 میلیارد 

تومان بودجه مــورد نیاز بــرای اتمام پــروژه و ثابت 
ماندن هزینه های پروژه، برابر یک قرن یا 100 سال 

وقت برای پایان این پروژه زمان الزم است!

مسئوالن محلی غیر پاسخگو ◾
ــرار شــد بــا مسئوالن  ــوژه قـ ــرای پیگیری ایــن سـ بـ
شهرستان درگــز ارتباط بگیریم و ضمن دریافت 
نــظــرات آن هـــا، از آخــریــن اقــدام هــا و پیگیری ها 
درخصوص این پــروژه باخبر شویم که در نهایت 
تعجب پس از چند روز پیگیری و تماس مکرر 

هیچ کدام از آن ها حاضر به مصاحبه نشدند!
رزمــیــان، نماینده مــردم درگــز در مجلس شــورای 
اسالمی که سال گذشته مصاحبه ای از وی منتشر 
شده بود و گالیه مند از رونــد اجــرای پــروژه بود در 
ارتباط اول خبرنگار مــا، با بیان ایــن جمله که در 
جلسه هستم و پس از آن پاسخگو خواهم بود، 
تماس های بعدی را به هر دلیلی جواب نداد و ترجیح 
داد بیرون گــود بماند و چیزی در ایــن خصوص 

نگوید.
اما سرپرست فرمانداری درگز در نخستین ارتباط 
خبرنگار قدس با وی خیلی از پیگیری سوژه ما دفاع 
کرد و به نوعی خوشحالی اش را از این بابت با گفتن 
این جمله که حرف های زیادی در مورد پروژه جاده 
درگز هست که باید منعکس شود بیان کرد و قرار بر 
این شد روز بعد با تکمیل اطالعاتش و به روز کردن 
آن ها، خود شخصاً با دفتر تحریریه قدس تماس 
بگیرد و در این زمینه صحبت نماید اما از سوی آقای 
سرپرست تماسی گرفته نشد که هیچ، تماس های 

بعدی خبرنگار ما نیز بی پاسخ ماند.
با این تفاسیر شاید بشود به همه دالیل موجود 
بر سر راه کند بــودن ایــن پـــروژه، بی خیالی و نبود 
احساس مسئولیت در مسئوالن محلی را به علل 

موجود اضافه کرد. 

بااعتباراتموجودجادهدرگز100سالبعدهمتکمیلنمیشود

 نیاز 1500 میلیاردی
 تخصیص 15میلیاردی!

خبرخبر
روزروز

ارائه کارت واکسن برای سربازان از اول دی ماه الزامی شد
ارائه کارت واکسن کرونا از اول دی به مراکز آموزش رزم 

مقدماتی نیرو های مسلح الزامی است.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، مــعــاون وظیفه 
عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: 
تمام مشموالن اعزام به خدمت مقدس سربازی از اول 
دی ماه 1۴00 ملزم به ارائه کارت تزریق واکسن کرونا به 

هنگام ورود به حوزه اعــزام کننده و مراکز آمــوزش رزم 
مقدماتی هستند.

سرهنگ احمد حسینی افزود: مشموالنی که از یکم 
دی مــاه سال جاری به بعد به خدمت اعــزام می شوند 
ــدام کنند  باید بــرای تزریق دو نوبت واکسن کرونا اق
ــن صـــورت در یــگــان هــای آمــوزشــی پذیرش  در غیر ای

نمی شوند.
وی گفت: مشموالنی کــه دو نوبت واکــســن کــرونــا را 
تزریق کرده اند باید به سامانه سالمت مراجعه و گزینه 
دریافت کارت واکسن را انتخاب کرده و در نهایت کارت 

واکسن بارکددار را پرینت بگیرند.
مــعــاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان 

تأکید کرد: مشموالن و خانواده های آنان برای کسب 
اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی 
ســازمــان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا 
کانال خبرسربازی در پیام رسان ســروش به نشانی 
khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوط مطلع 

شوند.

محرومیتزدایی
    فعالیت ۹۲ قرارگاه محرومیت زدایی

 در کشور 
 مسئول بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه 

۹۲قرارگاه محرومیت زدایی در کشور فعالیت می کنند، 
اظهار کرد: در مورد صندوق های قرض الحسنه باید 

به سمت کیفی سازی برویم، ازهمین رو امسال تنها 
۲هزار صندوق در برنامه داریم.

سردار محمد زهرایی در آیین بهره برداری از 
۶۲۰ کارگاه اشتغال خرد خانگی و تجلیل از فعاالن 
صندوق های قرض الحسنه خراسان جنوبی گفت: 

امروز مردم از ما کار تخصصی می خواهند.
به گزارش ایسنا، رئیس بسیج سازندگی با اشاره به 

محرومیت زدایی مردم پایه بیان  کرد: با توجه به 
شیوه مردمی دولت در هفته بسیج با رئیس جمهور 

دیدار داشتیم و بسته جامع محرومیت زدایی و مردم 

پایگی را ارائه کردیم.
زهرایی یادآور شد: امیدواریم روزی بتوانیم در 

خراسان جنوبی از همه ظرفیت های روی زمین، 
معدنی و... استفاده کرده و بیکاری در استان 

کاهش یابد.

درد بیماری و رنج گرانی دارو 
برای بیماران » ام اس« 

رئیس انجمن بیماران  »ام  اس« در خراسان شمالی 
از افزایش تعداد بیماران مبتال به  »ام اس« در این 

استان خبر داد.
سهیال پیدا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
متأسفانه تعداد بیماران مبتال به  ام اس در استان 
رو به افزایش اســت، اظهار کــرد: در حــال حاضر 
۶00بیمار مبتال به ایــن بیماری خــاص عضو این 
انجمن هستند. بیشتر بیماران مبتال در این انجمن 

خانم ها هستند.
پیدا در ادامه یکی از مهم ترین مشکالت بیماران 
 ام اس استان را قیمت دارو بیان کرد و افزود: قیمت 
داروهـــا رونــد افزایشی داشته و تهیه آن هــا برای 

بیماران بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه داروهــای بیماران خاص دو نوع 
خارجی و ایرانی است، ادامه داد: داروهای خارجی 
که در گذشته با قیمت 700 تا ۸00 هزار تومان تأمین 
می شد هم اکنون به 7 تا ۸ میلیون تومان رسیده که 

تهیه آن ها برای بیماران بسیار مشکل است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در گذشته داروهای 
 ام اس ایرانی به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار 
می گرفت اما هم اکنون باید با قیمت 100 تا ۳۲0 هزار 

تومان خریداری شوند.
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در استان

ط
/1
40
87
46

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

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

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

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
81
35

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

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

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

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
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78
75

قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

38766276 - 38792729
0915  123  6889-0902  123  6889 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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ط
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
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40
42
52

ط
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40
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



صادرات 
۵۹۶هزارتنی 

کاال 
افغانستان به 
امید جهانخواه، 

ناظر گمرکات 
خراسان رضوی به 
باشگاه خبرنگاران 
گفت: در هفت ماه 

ابتدای امسال، 
۵۹۶هزار تن انواع 

کاال از خراسان 
رضوی به افغانستان 

صادر شد که 
۳۱۶میلیون دالر 

ارزش داشت.

خطخط
قرمزقرمز

در ایـــن مــیــان وجـــود چندین 
دســـتـــه اخـــطـــار صـــــادر شــده 
ــای  ــد هـ ــه واحـ بـــی ســـرانـــجـــام بـ
صنفی متخلف که تعداد آن 
بیش از 300 عدد بود، این شک 
را بــه یقین تبدیل مــی کــرد که 
اکثر برخورد ها با متخلفان فــروش البسه های 
نامتعارف و... در بازار پوشاک تا همین جا بیشتر 
پیش نرفته و کار در این مرحله رها شده است 
که مقام قضایی، مسئوالن مربوط را مورد توبیخ 

قرار داد.
چند روز پــس از رســانــه ای شــدن مــاجــرا بــه یک 
باره تخلف های چند سال اخیر اعضای اتحادیه 
پوشاک مشهد روی میز آمد و اعضای کمیسیون 
نــظــارت بــر ســازمــان هــای صنفی مرکز خراسان 
رضوی پیشنهاد عزل پنج نفر از اعضای اتحادیه 
مــذکــور را صــادر کــرد. در برخی بند های آن به 
دریافت وجه از اعضا و واریز به حساب شخصی 
یکی از اعضای هیئت مدیره، عدم انجام وظیفه 
و اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی در مورد 320 
واحد صنفی بدون پرونده کسب، سفر کیش این 
افراد با هزینه برند متخلفی که در مشهد مانکن 
زنده اش حاشیه های زیادی ایجاد کرد و... اشاره 

شده بود.

همراه با بازرسان برای بررسی بازار البسه ◾
در ادامه این ماجرا مسئوالن اتاق اصناف مشهد 
از تیم خبری روزنامه قدس خواستند با توجه به 
آغاز طرح ویژه نظارت و برخورد با فروش البسه 
نامتعارف در سطح شهر مشهد، در یکی از این 

اقدام ها خبرنگار روزنامه هم همراه آن ها باشد.
ــن هــمــراهــی گــذاشــتــه و  برهمین اســـاس قـــرار ای
تصمیم گرفته می شود برای نخستین بازرسی 

میدانی به یک مجتمع شناخته شده در بولوار 
هاشمیه مشهد برویم.

ــراغ نخستین  ــه ســ ــس از حــضــور در مــحــل ب پ
فروشگاه که حاشیه خیابان واقــع شده و مملو 
از مانتو های زنانه و به طور کلی فروشگاه پوشاک 
زنانه بود می رویم و آنجا مورد بازرسی بازرسان 
ــاق اصــنــاف و اتــحــادیــه پــوشــاک مشهد قــرار  اتـ

می گیرد. ما هم کمی آن طــرف تــر ماجرا را رصد 
می کنیم. سر را که چپ و راست می چرخانیم تا 
چشم کار می کند دیوارها از مانتو و پالتو های جلو 
باز پر شده است. بازرسان دست به کار می شوند 
و از فروشنده می خواهند پروانه کسبش را ارائه 
کند. در همین میان یکی از بازرسان اتاق اصناف 
مشهد در حالی که با دست به یک بخشنامه 

نصب شده پشت سر فروشنده اشاره می کند، 
ــراســاس ایــن بخشنامه بــه تمامی  مــی گــویــد: ب
فروشندگان ضوابط فــروش البسه اعــام شده 
کــه بــا وجـــود آن، بــازهــم اینجا کــوتــاهــی صــورت 
گرفته اســت. بــرای متخلف فرم اعمال مــاده 17 
عدم رعایت قوانین صنفی تنظیم شد. در ادامه 
توسط بازرسان اتحادیه پوشاک هم اخطار ماده 
27 که به متخلفان تذکر داده می شود قبل از 
ورود به مرحله پلمب واحد، اجناس ممنوعه و... 

جمع آوری و رویه را اصاح کنند، داده می شود.

ولنگاری در بازار... ◾
داخــل مجتمع می رویم، طبقه همکف انتهای 
سالن ورودی، چیده شدن لباس زیر زنانه پشت 
ویترین یک فروشگاه تعجب ما را به همراه دارد. 
یکی از بازرسان به سرعت اعام می کند به آن ها 
اخطار داده شده که به هیچ عنوان حق این رفتار 
را ندارند. این فروشگاه هم توسط بازرسان اتاق 
اصناف اعمال قانون می شود. چند قدم دورتر 
فــروشــگــاه دیگر هــم مشابه واحــد صنفی قبل 
رفتار کــرده بــود امــا 100 درجــه بی حیاتر،آن قدر 
البسه پشت ویترین فروشگاه زننده بود که برخی 
خانواده ها هم از دیدن آن شرم داشتند، تصاویر 
تبلیغاتی زنان نیمه عریان کنار البسه که دیگر 
امکان صحبت و وصف کردن ماجرا در این زمینه 
را از ما می گیرد. به دلیل آنکه متصدی فروشگاه 
حضور نداشت مشخصات واحد یادداشت شد 

تا دیگر اقدام های قانونی هم صورت گیرید.
در حالی که ولنگاری بازار در همین ابتدا مشخص 
بود، چند فروشگاه دیگر در این مجتمع بازرسی 
می شود که آن هــا هم البسه نامتعارف از قبیل 
مانتوهای جلو باز، شلوارهای پاره و... داشتند. 
آن هــا هــم اعــمــال قــانــون می شوند و عـــده ای هم 

اخطار اتحادیه دریافت می کنند.
در این میان برخی فروشندگان مدعی بودند اگر 
ما بخواهیم البسه ممنوعه را پس دهیم فروشنده 
تهرانی از ما قبول نمی کند، هرچند این ماجرا 
راهکار قانونی دارد و با ارائه شکایت در نهاد های 
متولی می شود کار را پیگیری کرد. اما این موضوع 
که چرا در خرید های بعد، فروشنده ها موضوع را 

اصاح نمی کنند هم جای تأمل دارد.
عده ای از فروشندگان هم وقتی راه فراری از ماجرا 
نداشتند بیان می کردند مانتو های جلو باز را هر کس 
خریداری کند همین جا جلو مانتو دکمه می دوزیم!

متخلفان از رویه معیوب گذشته خبر دارند ◾
در مرحله بعد راهی خیابان راهنمایی می شویم. 
مانکن های ممنوعه ای که مدهای جدید غربی 
و نامتعارف را تبلیغ می کنند پشت ویترین 
بــرخــی فــروشــگــاه هــا دیـــده مــی شــود. اینجا هم 
ــاز، شلوار های غیرمجاز زنانه  مانتو های جلو ب
فروخته می شود. متصدی یکی از فروشگاه ها 
مانند دیگر فروشندگان اخطار اتحادیه را بدون 
واکنش دریافت می کند، پیگیری می کنم چرا 
متخلفان از اخطار اتحادیه ترسی ندارند؛ ماجرا 
دردآور است چراکه به همان عدم پیگیری 320 
اخطار واحد صنفی ختم می شود که مسئوالن 
ــرای آن بــازخــواســت شـــده انـــد. پس  اتــحــادیــه بـ
متصدی واحد های متخلف می دانند که با اخطار 

همه چیز خاتمه می یابد!
جمع بندی مــاجــرا بیانگر ایــن حقیقت است 
درحالی که بیشتر فروشندگان این بازار رعایت 
قانون را می کنند امــا باید با متخلفان برخورد 
شدید تر و فراتر از اخطار صــورت گیرد، چراکه 
آن ها به راحتی در حال ترویج فرهنگ بیگانه بد 

پوششی در میان مردم شهر هستند.

فروشندگان البسه نامتعارف ترسی از اخطار های تکراری ندارند

گردن کلفتی مُد برای قانون

در شهر3
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کوچ موادفروشان به روستا های حاشیه شهر!
رحمانی  با تاش مأموران پلیس مشهد هشت خانه 
روستایی که تبدیل به خرده فروشی مواد مخدر شده 
ــواد هم  بــودنــد در حــوالــی مشهد پلمب و مقادیری م

کشف شد.
اقدام های قاطع قضایی و انتظامی در زمینه برخورد با 
خرده فروشان مواد مخدری که در حاشیه شهر مشهد 

ساکن بودند موجب شد تا شاکله اصلی آن هــا ازهم 
بپاشد و برخی متخلفان به روستاهای اطــراف شهر 
مشهد بروند. در ادامه با دستور سرهنگ دهقان پور، 
رئــیــس پلیس مشهد، دو روســتــا در حــوالــی مشهد 
شناسایی و عملیات پــاک ســازی در ایــن روســتــا هــا با 

هماهنگی مقام قضایی به مرحله اجرا درآمد.

در ایــن اقـــدام پلیسی و هماهنگ همچنین 17 خانه 
روستایی که تبدیل به پاتوق موادفروشان شده بودند 
پاک سازی شدند. از سوی دیگر 21 خــرده فــروش مواد 
مــخــدر هــم دستگیر شــدنــد. درنتیجه ایـــن سلسله 
اقــدام هــای پلیسی و امنیت آفرین که با وصــول گایه 
متعدد ساکنان این روستاها کلید خورد، منجر به کشف 

2 کیلو و 300 گرم انواع مواد مخدر از ید متهمان شد. 
در پایان این اقدام تمامی خرده فروشانی که در این دو 
روستا شناسایی و دستگیر شده بودند به مقر انتظامی 
منتقل شدند. باتوجه به احتمال ارتباط این افراد با دیگر 
توزیع کنندگان مواد در سطح شهر مشهد، شناسایی 

آن ها در دستور کار پلیس است.

پرونده روز
   عقیل رحمانی  پس از آنکه فروش و عرضه 

البسه نامتعارف در مشهد، واکنش های متعدد 
شهروندان و پیگیری های مسئوالن قضایی مشهد 

را در پی داشت، صبح روز گذشته تیم خبری روزنامه 
قدس با بازرسان اتاق اصناف همراه و معلوم شد 

متخلفان این حوزه دیگر ترسی از اخطار های 
تکراری اتحادیه ندارند، چراکه تا به امروز بیشتر 

اعمال قانون ها در حد اخطار باقی مانده است.
مدتی پیش باتوجه به انعکاس گالیه های مردمی 

در زمینه ولنگاری و بی سامانی در بازار تولید و 

عرضه لباس در بازار مشهد، برای پیگیری این 
مطالبه مردمی روزنامه قدس سلسله گزارش هایی 

را منتشر کرد.
از سوی دیگر قاضی شریعت یار، معاون دادستان 

مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم باتوجه 

به کوتاهی های مسلم صورت گرفته در این بازار، 
مدتی پیش چند نفر از مسئوالن اتحادیه پوشاک را 
به دادسرا فرا خواند و ضمن اعالم ترک فعل صورت 
گرفته به آن ها، مستندات اقدام های چند سال اخیر 

آن ها را مورد بررسی قرار داد.
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325

ج
/1
40
83
04

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1
40
79
15

به تعدادی نجار مبلمان 
راحتی نیازمندیم 

09151207453

ط
/1
40
86
00

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

کارگرماهر

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی
ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن نوری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12492
 به نشانی: گلشهر سخاوت 32 پالک 141 امالک 

زیتون
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: 09155238364
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

87
33

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید محمد پیامی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1982
 به نشانی: طالب پشت سیلو گندم نبش ابوذر 

غربی 10 امالک پیامی
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 تاری��خ نش��ر آگهی ب��ه 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: 09153205451
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

87
45
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امیر  جناب آقای مجتبی چوپانی 
طبق  عباسعلی  فرزند  آبادی 
 12 شعبه  خانواده  دادگاه  حکم 
اخطار  شما  به  مشهد  مطهری 
از  روز   10 مدت  ظرف  گردد  می 
طالق  ثبت  جهت  آگهی  انتشار 
الین  باقرپور  معصومه  خانم 
مشهد   57 طالق  خانه  دفتر  به 
رجائی  شهید  شهرک  در  واقع 
غیر  در  نمایید.  مراجعه   4 حر 
انجام  مقررات  وفق  صورت  این 

خواهد شد.
سردفتر ازدواج 52 و طالق 57
مشهد- علی محمد ایراندوست

ج
/1
40
49
92

اخطار و ابالغ
محمدی  سعید  آقای  جناب 
ملی  شماره  به  غالمرضا  فرزند 
اله  حبیب  آقای  و   0920821911
به  غالمرضا  فرزند  محمدی 
شماره شناسنامه 4808 به شما 
 10 مدت  ظرف  گردد  می  اخطار 
ثبت  جهت  آگهی  انتشار  از  روز 
محمدی  غالمرضا  مرحوم  ازدواج 
و خانم کلثوم ضیائی آبیز فرزند 
ازدوج  خانه  دفتر  به  اکبر  علی 
52 مشهد واقع در شهرک شهید 

رجائی حر 4 مراجعه نمایید.
 در غیر این صورت وفق مقررات 

انجام خواهد شد.
سردفتر ازدواج 52 و طالق 57

مشهد
علی محمد ایراندوست

ط
/1
40
87
47

متفرقه



   رشد 
۱۶درصدی 
سرمایه گذاری 
صنعتی در 
خراسان جنوبی  
عباس جرجانی، 
رئیس سازمان صمت 
خراسان جنوبی گفت: 
میزان سرمایه گذاری 
صنعتی از ابتدای سال 
جاری ۴۸۳میلیارد 
تومان است که این 
شاخص در مدت 
مشابه پارسال 
۴۱۶میلیارد تومان 
بوده است. زمینه 
اشتغال حدود ۵۰۰نفر 
نیز به صورت مستقیم 
در استان فراهم شده 
است.

در  حاشيه

ضرورت تهیه 
طرح اضطراری 
 تأمین 
آب شرب مشهد 

محمد عالیی، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی گفت: 
تهیه طرح اضطراری 
برای تأمین آب شرب 
کالنشهر مشهد در 
دو سال آینده ضروری 
است. بر مبنای مدیریت 
ریسک اگر میزان آب 
سد دوستی را صفر در 
نظر بگیریم باید به دنبال 
دیگر راه های تأمین آب 
ازجمله ساخت خط 
غرب مشهد برای انتقال 
پساب و جایگزینی با 
چاه های کشاورزی در 
غرب دشت مشهد 
باشیم.
وی بیان کرد: اگر در 
مصرف آب صرفه جویی 
نشود 5 مترمکعب 
معادل 5 هزار لیتر در 
ثانیه کسری مخازن آب 
خواهیم داشت که این 
آمار بسیار نگران کننده 
است. همچنین 
چاه های غیرمجاز 
و چاه های دارای 
اضافه برداشت محدوده 
مطالعاتی مشهد در 
سال ۱۴۰۰ پر می شوند و 
یا اضافه برداشت آن ها 
جلوگیری می شود.
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افقی ◾
 ۱. کتابی از »هانریش شدر« شرق شناس 
شهیر آلمانی 2. زیــنــت نــاخــن- بتون 
ــام 3. از  مسلح – نــبــرد – ابــریــشــم خـ
مبطالت روزه – اشعه صنعتی و درمانی 
– چاله بزرگ ۴. طویل – شعله آتش – از 
ماشین آالت راهسازی 5. متصل – حمله 
و هجوم – زینت ناخن 6. شعله آتش 
– شهر آرزو – بــرادر حضرت موسی)ع( 
ــواع بمب های  7. حــرف نـــوروزی – از انـ
ممنوعه – اندوه – رودخانه عرب 8. ابزار 
ورزش وزنــه بــرداری – ســاالدی روســی از 
تخم مرغ و سینه مرغ و سس و... 9. بله 
ایتالیایی – حرف فاصله – الک – جاده 
آهنی ۱۰. پاکی – محله و برزن – مدرسه 
قدما ۱۱. بسیارنورانی – غیب گوی مصر 
باستان - احمق ۱2. ناپسند – قاصد 
– کــرم خونخوار ۱3. شاعر سرشناس 
روم باستان – قطعه زمین مثلثی شکل 
– واحد والیبال ۱۴. طال – قوت الیموت 

 – استراق سمع – لیست غذای رستوران 
۱5. دوای هر درد بــی درمــان - ویتامین 
انـــعـــقـــاد خــــون – ابــــــــزاری در دســت 

تخریب چی

عمودی ◾
 ۱. جامه درویشی – خبرکش سیاسی – 
ستون دین اسالم 2. نوعی لنز عکاسی – 
شلوار جین – اطمینان قلبی – مهره ای در 
شطرنج 3. اثر چربی – ابزار اطالع رسانی 
- از ییالقات پررفت وآمد تهران ۴. کرمینه 
ــه 5. پــاداش  حشرات – پدرترکی - روی
– ظــرف نگهداری آبــجــوش – سبیل و 
 طریق 6. هدررفته – از لبنیات - درخشان 
7. حکام – آلیاژ مجسمه سازی- بریدن 
شاخه های زاید درختان 8. عدد منفی 
– از ماشین آالت کــشــاورزی – سکه زر 
خالص- مخفف شاه 9. قرض – حیوان 
بارکش – زیرخاک کردن مــرده ۱۰. فک 
– قشر – ننر و بی مزه ۱۱. شهر بادگیرها 

– ابزارکار بنا برای امتحان کجی و راستی 
دیــــوار – رهــایــی یــافــتــن ۱2. فــال بــیــن – 
تیراندازی -گل نرم آمــاده ساخت وساز 
۱3. بچه  ترسان خیالی – الهه قــدرت 
 یــونــان بــاســتــان – گرفتنی از خالفکار 
۱۴. زدنی بهانه گیر – علم و خرد – پسوند 
مصدرجعلی - هوو ۱5. رند – ریشه این 
میوه صیفی ، فرانسه و الجزایر است - 

آتشدان حمام

جدول     8255
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ز ی  ر ب ا م ه ا ی  پ ا ر ی  س   
 2 ن  ا   د س  ر   ک  ا ر ب ن    ج ر

 3 ب ر م   ب د ر   ت ن  ی    ت ا ش 
 4 ی  و ن  س    ا و ت ا د   ک  و د ن 
 5 ل   ح س  ا ب ا ن    ک  ت ی  ب ه  
 6   ت و ت ی    ن  ی  ک    ب ه ر   ه
 7 ک  ل س    پ ی  ش  ا ن  ی    ا ه ر م
 8 ف ا   م ک  ا ن    د ا م ن    ی  ب
 9 ا ش  ر ف   س  ا ل ا ن  ه   ب ش  ر
 10 ش    و ت و   س  ا ک    ر ی  س  ه  

 11   د ش  و ا ر   ک  ت ا ی  و ن    س 
 12 س  ل و ل   ب ا ی  و س    م د ب ر
 13 ب ی  ر   ت ا ک    ر ت ق   ه ا ی 
 14 ز ل   و س  ت ر ن    ر ل ه   ل ا

 15   ه ن  د و   م ش  ق   ک  ر ن  ا ل
 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

تأمین سالمت و ارائـــه خدمات 
بهداشتی و درمــانــی به زائـــران و 
مـــجـــاوران در مشهد اگــرچــه از 
اهمیت بسزایی برخوردار است اما به دلیل 
جمعیت زیاد این کالنشهر، پذیرش انبوه زائران 
و مسافران و بیشترین جمعیت حاشیه نشین 
و مهاجر خارجی در کشور تاکنون با چالش ها و 

فرازونشیب هایی روبه رو بوده است.
ــزارش قــدس آنــالیــن، تــعــداد تخت های  بــه گـ
بیمارستانی یکی از شاخص های سالمت به 
شمار می رود و به گفته مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد هم اکنون تعداد تخت های 
بیمارستانی در مشهد با استانداردهای وزارت 
بهداشت همخوانی نداشته و با شرایط مطلوب 
ــادی دارد. جانشین معاون درمــان  فاصله زی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص 
گفت: براساس شاخص ها و استانداردهای 
وزارت بهداشت، با احتساب جمعیت 
3 میلیون و 6۰۰ هــزار 

ــزار تخت  ــدود ۱۰ هــ نــفــری مــشــهــد، بــایــد حــ
بیمارستانی در این کالنشهر دایر باشد.

دکتر ایوب توکلیان افزود: این در حالی است که 
کل تخت های بیمارستانی موجود در کالنشهر 
مشهد با احتساب بخش دولتی و غیردولتی، 
7هزار تخت است و مشهد هم اکنون با کمبود 

2 تا 3 هزار تخت بیمارستانی روبه رو است.
وی اضافه کرد: براساس استانداردهای وزارت 
ــزار نفر جمعیت باید  بــهــداشــت بــه ازای هـ
۱/5 تخت دولتی و یک تخت غیردولتی دایر 
باشد، همچنین بــرای جمعیت زائــر و مسافر 
در مجموع در بخش دولتی و غیردولتی باید 
۰/۴تخت بیمارستانی موجود باشد که به طور 
کلی به ازای هر هــزار نفر در کالنشهر مشهد 

2/9 تخت بیمارستانی الزم است.
وی تعداد بیمارستان های دایر در شهر مشهد 
را 35 بیمارستان عنوان کرد که ۱5 بیمارستان 
در بخش دولتی و 2۰ بیمارستان در بخش 

غیردولتی خدمات رسانی می کنند.

ــا طبیعتی  روســـتـــای ایــدلــیــک ب
بکر و بسیار زیبا در فاصله ۱8۰ 
کیلومتری شمال غرب مشهد، در 
دامنه کوه های هزار مسجد)کپه داغ ( قرار دارد؛ 
بخشی از سرسبزی جنگل سیستان را نیز در 

این روستا می توان دید.
اسم این روستا در گذشته آبدلیک یعنی مکانی 
که آب فــراوان دارد، بوده است. رودخانه میان 
این روستا که از کوه کپه داغ سرچشمه می گیرد، 
از مرز ایــران گذشته و به ترکمنستان سرازیر 
می شود. دو طرف این رودخانه دو دامنه کوه 
وجــود دارد که دره زیبای ایدلیک را به وجود 

آورده است.
زمــانــی کــه قــدم بــه جـــاده ایدلیک می گذارید 
ــوای پــاک  ــوی شــالــیــزارهــا و هــ ســرمــســت از بـ
می شوید. لحظاتی چشمان خود را بسته و به 
صدای دلنواز پرندگان گوش کنید و آرام آرام با 
غرق شدن در آرامش وصف نشدنی این محیط، 
روح خود را با صدای آب روان رودخانه صیقل 

دهید. با پیاده روی مختصر، به چشمه های آب 
گرم برمی خورید.

ــه خــاطــر  ــه  ایــدلــیــک بـ ــ ــان ســرچــشــمــه رودخــ
وسعت زیاد و ناهموارش، برخی اوقات دارای 
سیالب های خــروشــان و عظیم اســت. عرض 
دره ایدلیک از چند متر تا حداکثر 6۰ متر متغیر 
است؛ از اواسط دره به بعد به خاطر طول زیاد 
مسیر و آب فراوان و همچنین وجود چند آبشار، 
دیــدن آن نیاز به آمادگی جسمانی و آشنایی 
با فنون سنگ نوردی دارد. پس از رد شدن از 
آبــشــار ســوم حــدود دو ساعت راهپیمایی تا 
ابتدای دوآبی دره سیستان و انتهای دره ایدلیک 
فاصله است. مناظر این قسمت بی نظیر بوده و 
جنگل های اُرس با مراتع دائمی سرسبز، خود 
ــاالی ارتــفــاعــات سیستان می کشانند.  را تــا ب
پس از طی این مسیر به دهانه دره های دلوچه 
و سیستان می رسیم که دره دلوچه به طرف 

آبشارهای »شه شو« و قله هزار مسجد 
پیش می رود.

 کمبود تخت  بیمارستانی 
در دومین کالنشهر کشور

 روستای »ایدلیک«  
آرامش در شالیزار

توحیدی: 
جمعی از خدام 

کشیک پنجم دربانان حرم 
مطهر امــام رضــا)ع( به مناسبت فــرا رسیدن 
ــنــب)س( و روز پرستار با  والدت حــضــرت زی
در دست داشتن پرچم آستان قدس رضوی 
و حضور در بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
مشهد از تالش های خالصانه و متعهدانه کادر 
درمانی و بهداشتی این بیمارستان در مبارزه با 

ویروس کرونا، قدردانی و تشکر کردند.
مسئول گــروه فرهنگی خــدام کشیک پنجم 
دربانان حرم مطهر حضرت رضا)ع( در گفت  وگو 
با خبرنگار ما با اشاره به اینکه این گروه ضمن 
دیـــدار بــا پــرســتــاران دو بخش کــرونــایــی و حاد 
تنفسی بیمارستان شهید هاشمی نژاد و عرض 

خداقوت، 
از زحــمــات ایــن 
عـــزیـــزان بــا اهــــدای نــبــات، 
نمک و گل های متبرک قدردانی کردند، اظهار 
کرد: این دیدار که با مداحی یکی از خدام همراه 
بــود بیست ودومــیــن برنامه از خــدام کشیک 

پنجم دربانان حرم امام رضا)ع( در سال جاری 
بود.

ــن گــروه  احــمــد مــحــمــدی دانـــشـــور افـــــزود: ایـ
فرهنگی به مناسبت های مختلف از زحمات و 
تالش های خدمتگزاران در عرصه های مختلف 

با هدایای متبرک رضوی قدردانی می کنند.

عيدانهعيدانه

خداقوتی خادمان 
 به کادر درمان 

مردان آسمانی 

خبر

سالمت خراسان گردی

شهید مهدی صبور
فرزند: اصغر

متولد: ۱37۰/9/۱8
محل تولد: روستای دهسرخ 
تاریخ شهادت: ۱39۰/8/2۱

محل شهادت: پاسگاه میل ۱59 مرز پاکستان
سرورهادیان: سرباز وظیفه شهید واالمقام 
مهدی صبور در هجدهم آذر ۱37۰ در دامــان 
خانواده ای مذهبی در روستای دهسرخ متولد شد. 
دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش 
سپری کــرد و بــرای کمک به خــانــواده کــشــاورزی و 
دامداری را پیشه کرد. مردم روستای دهسرخ وی 
را جوانی نجیب، خونگرم و با وقار می شناختند. 
شهید صــبــور در پــایــگــاه بسیج روســتــا فعاالنه 
عضویت داشت و از همان ابتدا با پدیده شوم اعتیاد 
به مــواد مخدر و قاچاق مــواد افیونی سرسختانه 
مــبــارزه مــی کــرد. مهدی صبور با رسیدن به سن 
خدمت وظیفه عمومی، بــا احــســاس سنگینی 
مسئولیت حــراســت از میهن اســالمــی، جامه 
مرزداری بر تن کرد و با بدرقه خانواده، همسایگان و 
سایر مردم روستا، عازم دوره آموزشی شد. سرانجام 
وی در ادامــه خدمت سراسر ارزشمند خــود، به 
مرزبانی سیستان و بلوچستان، هنگ مرزی سراوان 
منتقل شد و بدین ترتیب پای در مسیر امتحانی 

سخت و تقدیری همراه با سعادت گذاشت. 
سرباز وظیفه شهید مهدی صبور در بیست ویکم 
آبان ۱39۰ همراه اکیپی از یگان مذکور برای انجام 
پایش های مرزی و مبارزه با متجاوزان و اشرار مسلح 
در سطح حوزه استحفاظی مشغول نگهبانی بود 
که بر اثر بروز یک حادثه و جراحات وارده جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. 

فرمانداران، اراضی طرح»نهضت 
ملی مسکن« رامعرفی کنند

ــان رضـــــوی از فـــرمـــانـــداران  ــراســ اســـتـــانـــدار خــ
شهرستان های استان خواست هرچه سریع تر 
نسبت به شناسایی و معرفی اراضی مورد نیاز طرح 

نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، 
نظری در جلسه شــورای مسکن استان و دومین 
جلسه قــرارگــاه اجــرایــی نهضت ملی مسکن بر 
ضــرورت تأمین و تخصیص زمین برای آغاز طرح 
نهضت ملی مسکن تأکید و اظهار کرد: اداره کل 
راه وشهرسازی استان به عنوان متولی اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن موظف است پیگیر اجرای 
طرح و تأمین اراضی مورد نیاز با همکاری فرمانداران 
باشد که براساس ضوابط، الزم است فرمانداران 
نسبت به شناسایی و معرفی اراضــی مناسب به 
میزان متقاضیان مؤثر هر شهرستان به اداره کل 
راه وشهرسازی به عنوان قرارگاه اجرایی نهضت ملی 

مسکن اقدام کنند.
وی بر ضرورت تشکیل کمیته های تخصصی تأمین 
مالی به خصوص در بخش شناسایی چالش های 
پرداخت تسهیالت بانکی، امور زیربنایی، زمین و 
طرح و ساخت، به صورت منظم و هفتگی و ارائه 
گزارش کار به قرارگاه اجرایی نهضت ملی مسکن 
تأکید کرد. در ادامه این جلسه سیدعبدالمجید 
نژادصفوی، مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی  
با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱32 هزار و 5۰۰ نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی 
نام نویسی کرده اند، گفت: با توجه به اهمیت و 
تأثیرگذاری طرح نهضت ملی مسکن در خانه دار 
کردن اقشار هدف و نیز با عنایت به استقبال مردم 
از این طرح، مهلت نام نویسی در سامانه مربوط تا 

پایان آذرماه جاری تمدید شد.
ــزود:  مدیرکل راه وشــهــرســازی خــراســان رضــوی اف
ــه سامانه  ــا مــراجــعــه ب مــتــقــاضــیــان مــی تــوانــنــد ب
https://saman.mrud.ir برای نام نویسی در 

این طرح ملی اقدام کنند.

 بجنورد و آلماتی 
خواهرخوانده می شوند

ــارزگــانــی خــراســان شمالی گفت:  رئــیــس اتـــاق ب
تفاهم نامه اولیه خواهرخواندگی بجنورد و آلماتی 
قزاقستان در سفر یک هفته ای هیئت تجاری استان 
به این کشور بین طرفین امضا شد و به زودی سند 

آن نهایی می شود. 
به گزارش قدس آنالین، سعید پورآبادی اظهار کرد: 
یک هیئت تجاری در آبان ماه از خراسان شمالی به 
استان آلماتی قزاقستان سفر کرد که در مذاکرات 
انجام شده با مسئوالن این استان به نتایج خوبی 

دست یافتیم.
 وی به دستاوردهای این سفر اشاره کرد و افزود: 
برگزاری نوروزگاه در عید نوروز به میزبانی خراسان 
شمالی یکی از این دستاوردها بوده است که باید 
با اداره های کل میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد 
پیگیری های الزم انجام تا ایــن رویـــداد فرهنگی 

برگزار شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی 
ــا هــمــت ایـــن نــهــاد ۴5 زن  گــفــت: ب

مطلقه زنــدگــی مشترک خــود را 
ــاره زندگی  ــ در قــالــب طــرح دوب

آغاز کردند.
ــزارش پــایــگــاه خبری  ــ ــه گ ب
کــمــیــتــه امـــــــداد، مجید 
الــهــی راد بــا بــیــان اینکه 
ــیــش ازایــن  ایـــن زنــــان پ
ــب  زن مطلقه  ــال در ق
تــحــت حــمــایــت ایــن 
نــهــاد قــــرار داشــتــنــد، 
ــزود: بـــا راهــنــمــایــی  ــ ــ اف
و مــشــاوره هــای کمیته 
امداد ۱2 نفر از این زنان 
به زندگی مشترک قبلی 
خود بازگشتند و 33 نفر 

نیز ازدواج دوباره و آگاهانه 
داشتند.

وی گــفــت: ایـــن نــهــاد بــه زنــان 
ــواری کــه دوبـــاره  سرپرست خــان

ازدواج کنند، بسته های تشویقی 
ارائــه می دهد؛ پرداخت جهیزیه، وام 

اشتغال و تسهیالت قرض الحسنه ازجمله 
کمک های این نهاد به این خانواده هاست.

 آغاز دوباره زندگی مشترک 
45 زن سرپرست خانوار 

ــی مــیــزبــان دومــیــن  ــان شــمــال ــراســ خــ
جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و 

عشایر خواهد بود.
ــه گـــــــــــزارش خــــبــــرگــــزاری  ــ ــ ب
صداوسیما، مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراسان 
ــا اعـــالم ارســـال  شــمــالــی ب
۱7۱ فیلم کوتاه روستا و 
عشایر به دبیرخانه این 
جــشــنــواره در بجنورد 
گفت: از بین ایــن آثــار 
که از 28 استان کشور 
رسیده بــود، در نهایت 
۴۰ فــیــلــم بـــه مــرحــلــه 

نهایی راه یافت.
حسین فرخنده افــزود: 
این آثــار، روزهــای هفتم تا 
نهم دی مـــاه در اســتــان، به 

نمایش درمی آید.
وی گفت: آثار در قالب داستانی، 
پویانمایی و مستند و در محورهایی 
ــواده، کـــوچ، آیــیــن هــا و  ــانـ همچون خـ
بــاورهــا، زبـــان، فرهنگ و اقتصاد روستا 

تولید شده اند.

 بجنورد میزبان جشنواره 
فیلم کوتاه روستا و عشایر

مقدم           محمدامین ادیب طوسی؛ دانشمند، 
روزنامه نگار و شاعر، متخلص به ادیب طوسی، در 

ســال ۱283 شمسی در نوغان مشهد متولد 
شد.

ــگــی به  ــنــج ســال مــحــمــدامــیــن در پ
مکتبخانه رفت و در محضر پدرش 

آیت هللا محمدحسین تنكابنی، 
بـــه فـــراگـــیـــری قـــــرآن، مــقــدمــات 
شــرعــیــات، اصـــول فــقــه، صــرف 
و نــحــو، معانی و بــیــان و دروس 
دینی پرداخت و در نوجوانی به 
لباس روحانیت درآمــد. سپس 
برای تحصیل ادبیات به خدمت 

عــبــدالــجــواد ادیـــب نــیــشــابــوری 
رفت. ادیب نیشابوری به او لقب 

ادیب داد و از آن به بعد به ادیب 
طوسی مشهور شد.

وی پس از تحصیل در محضر استادانی 
چون مالعباسعلی فاضل و آقابزرگ حكیم، 

بــه عــراق رفــت و در حــوزه هــای نجف اشــرف و كربال به 
تحصیل علوم دینی پرداخت. او سپس به لبنان، 
مصر، سوریه و هند سفر كرد و زبان های عبری، 
كلدانی، سانسکریت و پهلوی را آموخت 
ــران بــازگــشــت و  ــ و مــدتــی بعد بــه ای
بــه خــدمــت وزارت معارف 

درآمد.

ادیــب طوسی در سال ۱3۱2 كتاب دستور نوین 
زبــان فارسی و نیز مجموعه شعر ایــام كودكی را به 

چاپ رساند و در سال ۱3۱3 منظومه »هــزاره 
فردوسی« را به مناسبت هزارمین سال 

والدت فــردوســی ســرود و یــک سال 
بعد به تبریز بازگشت و به تدریس 

ــه داد و ســردبــیــری نشریه  ــ ادام
ماهتاب را نیز برعهده گرفت. 
تألیف كــتــاب هــای تــاریــخ دینی 
ایران قدیم و شرح کتاب بزرگان 
و چــاپ چندین داستان و رمان 
و مقاالت متعدد در روزنامه ها 
و مجالت، حاصل فعالیت های 
ادبی و فرهنگی ادیب طوسی تا 

سال ۱322 است.
ادیـــب طــوســی در ســال ۱323 به 

تــهــران آمــد و در اداره کــل نگارش 
وزارت فرهنگ به خدمت مشغول شد 

و همزمان به تحصیالت دانشگاهی تا اخذ 
دكترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ادامه داد. 

او بار دیگر در سال ۱328 به تبریز رفت و 3۰ سال 
به عنوان استاد كرسی تاریخ ادبیات ایران به 

تدریس و تحقیق و مطالعه مشغول بود. 
ادیب طوسی در سوم خرداد ۱36۱ 

در تــهــران چشم از جهان 
فرو بست. 

»ادیب طوسی« روزنامه نگار و شاعر مشهدی

نام آوران خراسان
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