
پرداختن  ضـــرورت  بر  رضــوی  خــراســان  استاندار 
بیشتر به دستاوردهای انقالب اسالمی تأکید کرد و 
گفت: جای روایتگری انقالب خالی است و در این 
زمینه احساس نیاز می شود. به گزارش استانداری 
خراسان رضوی، نظری در مراسم سالگرد ۲۳ آذر 
بیماران بستری در  به  رژیم ستمشاهی  و حمله 
بیمارستان امــام رضــا)ع( مشهد اظهار کــرد: این 
واقعه بسیار مقطع مهمی است و ما را به نقطه 
مهمی از تاریخ انقالب اسالمی در استان خراسان 
منتقل می کند. وی ادامه داد: در این واقعه شاهد 

مــجــاهــدت هــای کــارکــنــان حــوزه 
علوم پزشکی در بیمارستان امام 
رضا)ع( و هجوم گسترده عوامل 
رژیم ستمشاهی به بیمارستان 

و در ادامه تحصنی...

انتشارفهرستاسامیمخفف25مدیراستانیکهمنازلدولتیراخالینمیکنند

خوش نشینی در خانه های سازمانی
استاندارخراسانرضوی:

جای روایتگری 
 انقالب 

خالی است

3
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سد نهرین از مدار تأمین 
آب شرب طبس خارج شد

 افراد واکسینه نشده 
شناسایی می شوند

 آغاز طرح »دام امانی« 
عشایر خراسان رضوی

 خدمات بیمارستان »خلیل آباد« 
در حد درمانگاه!
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رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای شهر مشهد گفت: یکی از مهم ترین 
به  شهری  مدیریت  مجموعه  کــه  خدماتی 
ــه می کند خدمت  مــردم مشهد و زائـــران ارائ
حمل ونقل است، خدمتی تأثیرگذار و حیاتی 

اقــتــصــادی شهر اســت.   کــه مــحــرک توسعه 
ایمان فرهمندی به مناسبت هفته حمل ونقل 
به  اشـــاره  بــا  خبرنگاران  جمع  در  ترافیک  و 
اینکه این حوزه آسیب هایی را برای شهر در 
بحث آلودگی هوا ایجاد می کند، افزود: ما در 

حوزه حمل ونقل شهری وظیفه مهمی برای 
خدمتگزاری به مردم داریم که این وظیفه با 
انجام خواهد شد. وی در  و کیفیت  کرامت 
پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص 
تفصیلی شهر مشهد  طــرح هــای  ســرانــجــام 

با اشــاره به اینکه متولی طــرح هــای جامع و 
عنوان  است،  راه وشهرسازی  وزارت  تفصیلی 
طوالنی  بسیار  فرایند ها  این  متأسفانه  کــرد: 
طرح  هفت  و  جامع  طــرح  و  شــده  زمانبر  و 

تفصیلی که در دست تهیه است از حدود...

درنشستخبریرئیسکمیسیونعمران،ترافیکوحملونقلشورایشهرمطرحشد

طرح های  تفصیلی، مشهد را به سمت تراکم فروشی برده است
 در استان2

رسائی فر  مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی گفت: 
با پایان یافتن مهلت استفاده اختیاری از دفترچه های بیمه 
کاغذی، از اول دی تمامی نسخه ها چه در مراکز درمانی و چه 
در مطب پزشکان باید به صورت الکترونیکی برای بیماران 
صادر شود. براساس قانون بودجه کشور، سازمان نظام پزشکی، صنف 
پزشکان، سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
موظف به همکاری در طرح نسخه نویسی الکترونیکی هستند و پرداخت 
بیمه به اسناد کاغذی از اول دی ماه ممنوعیت قانونی پیدا خواهد کرد 

بنابراین پزشکان از ارائه نسخه کاغذی و دستی جداً خوداری کنند. 
اجرایی شدن صدور  زمان  از  کرد:  رمزی خاطرنشان  علیرضا  دکتر 
نسخه های الکترونیکی در کشور تاکنون 80درصد نسخه ها در مراکز 
زیرپوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان الکترونیکی شده که 
در  پزشکان  و مطب  مراکز خصوصی  گرفتن  نظر  در  با  میزان  این 
مجموع 70درصد است که در کل کشور ۲۲ استان باالی 80درصد 
100درصـــد  نیز  اســتــان   10 و  مــی شــود  ثبت  الکترونیکی  نسخه ها 

الکترونیکی شده است.

رمزی درخصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات به مراکز درمانی 
امسال جذب  تومان  میلیارد  هـــزارو568  مبلغ  گفت:  ســال 1400  در 
و  و سه  تومان در سطح دو  میلیارد  هــزار و408  که  اعتبار داشته ایم 
 160 میلیارد تومان بابت سطح یک روستایی بوده است. از این مبلغ 
میلیارد   54۳ و   1400 ســال  مطالبات  بابت  تومان  میلیارد  هـــزارو۲5 
تومان بابت مطالبات سال99 پرداخت شده است. مؤسسه هایی که 
نسخه های آن ها به صورت الکترونیک ارسال می شود مطالباتشان به روز 
پرداخت می شود؛ به طوری که براساس اسناد ارسالی مؤسسه ها بخشی 

از مطالبات آبان ماه 1400 نیز پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان همچنین از زیرپوشش قرار گرفتن بیماران 
بیماران  نــابــارور در فرایند جدید خبر داد و گفت:  و زوج هـــای  اوتیسم 
اوتیسمی زیــر هفت ســال و زوج هـــای نــابــارور از ایــن به بعد می توانند 
زیرپوشش پرداخت هزینه های بیمه ای قرار بگیرند به طور مثال زوج های 
نابارور می توانند با پوشش بیمه ای از 90درصد تعرفه بخش دولتی در مراکز 
ناباروری دولتی و 90درصد تعرفه بخش عمومی غیردولتی در بخش های 

عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی بهره مند شوند.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت پرداختن بیشتر به 
و گفت: جای  کــرد  تأکید  انقالب اسالمی  دســتــاوردهــای 
روایتگری انقالب خالی است و در این زمینه احساس نیاز 
می شود. به گزارش استانداری خراسان رضوی، نظری در 
مراسم سالگرد ۲۳ آذر و حمله رژیم ستمشاهی به بیماران بستری در 
مقطع مهمی  بیمارستان امام رضا)ع( مشهد اظهار کرد: این واقعه بسیار  
است و ما را به نقطه مهمی از تاریخ انقالب اسالمی در استان خراسان 
منتقل می کند. وی ادامه داد: در این واقعه شاهد مجاهدت های کارکنان 
حوزه علوم پزشکی در بیمارستان امام رضا)ع( و هجوم گسترده عوامل 
رژیم ستمشاهی به بیمارستان و در ادامه تحصنی که در این بیمارستان 
شکل گرفت، بودیم. وی گفت: در ارتباط با نهضت انقالب اسالمی 
مدیون هستیم و امیدواریم با ذکر خاطرات و صحنه های بسیار تأثیرگذار 
و بی بدیل که در آن دوران آفریده شد بتوانیم بخشی از وظایفمان یعنی 
انتقال فرهنگ انقالب اسالمی، فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ شهید 
و شهادت را انجام دهیم. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
اظهار کرد: رویدادها و وقایع شکل گیری انقالب اسالمی و پس از آن باید 

به نسل جوان منتقل شود.
دکتر محمدعلی کیانی در مراسم گرامیداشت واقعه ۲۳ آذر با بیان 
اینکه تحوالت شکل گیری انقالب اسالمی، هشت سال دفاع مقدس و 
وقایع و رویدادهای پس از آن باید به نسل جدید که درکی از آن دوران 
ندارند انتقال یابد، خاطرنشان کرد: در این میان روایتگری افراد مؤثر 
در تحوالت مهم کشورمان، می تواند نقش تأثیرگذاری در انتقال این 

ارزش ها در میان جوانان داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرایط امروز کشورمان حاصل فداکاری و جانفشانی های 
مــردان و زنانی اســت که با فــدا کــردن جــان خــود در حفظ و توسعه 
دستاوردهای انقالب اسالمی تالش کردند، تصریح کرد: دستاوردهای 
انقالب اسالمی امانتی است که در دست ما نهاده شده است و باید به 

شکل مناسبی به نسل های آینده انتقال یابد.
در این مراسم جمعی از شاهدان عینی واقعه ۲۳ آذر به بیان خاطرات 
و روایتگری این رویداد مهم که در شکل گیری انقالب اسالمی از مشهد 
شهید  فرزند  از  و  پرداختند  اســت،  داشته  را  مهمی  نقش  مقدس 

هاشمی نژاد تجلیل شد.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی بیان کرد

پایان عمر دفترچه های بیمه از اول دی
استاندار خراسان رضوی: 

جای روایتگری انقالب خالی است

   
تاریخ بیمه

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 
م��ورخ   140060306013001612 ش��ماره  رأی  براب��ر  و 
1400/08/17 هیئ��ت اول موض��وع م��اده یک قان��ون مذکور 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمدامین مومنی مقدم فرزند عباسعلی 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 213/66 مترمربع از پالک 
شماره 709 فرعی از 117- اصلی واقع در اراضی خشویی بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسن مهویدی 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به 
فاصل��ه 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتش��ار در 
ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که 
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعت��راض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. آ- 207  

آ-1408347
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری

خانه ویالیی حاشیه میالن 20 متری
 و 2متری با موقعیت عالی 308 متر

مشهد- شهرک شهید باهنر - حر 90

14
08
99
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09155142976 امالک خیابانی 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
صنعت یاران انرژی فدک قدر)س��هامی خاص( 
دع��وت به عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در س��اعت 
10 صبح مورخ شنبه 1400/10/04 در محل دفتر 
قانونی این ش��رکت  واقع در اس��تان خراسان 
مرک��زی- مش��هد-بخش  رضوی-شهرس��تان 

شهر مش��هد-محله بهارستان- بزرگراه شهید 
کانت��ری - خیاب��ان آبادگران-پ��اک 0 -  برج 
اداری آفت��اب -طبق��ه نه��م برگزار م��ی گردد 

حضور بهم رسانند.دستور کار جلسه:
- انتخاب هیئت مدیره شرکت

هیات مدیره شرکت
 صنعت یاران انرژی فدک قدر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت صنعت یاران 

انرژی فدک قدر)سهامی خاص(
شماره ثبت 44411 و 

شماره ملی 10380605051
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دهیاری روستای امرغان طوس از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در نظر دارد بخشی از زمین های در 
تملک خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید:

مساحت کاربریآدرسردیف
عرصه

سپرده شرکت قیمت پایه
در مزایده

1
مشهد، بلوار توس- 

روستای امرغان توس- 
خیابان امام رضا)ع( محل 

حمام قدیمی روستا

228/381/712/850/00085/642/500مسکونی

متقاضیان می توانند جهت خرید اس��ناد تا تاریخ  1400/10/01 آدرس مش��هد، بلوار توس، توس 181 طبقه 
دوم، س��ازمان شهرداری ها ناحیه 3 مش��هد مراجعه نمایند. جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه 
به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب جاری شماره 107689263005 نزد بانک ملی بنام دهیاری امرغان طوس 

ارائه گردد. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 دهیاری امرغان طوس

آگهی تجدید مزایده عمومی)نوبت دوم(

14
08
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   شهرداری 
جذب نیروی 
اتوبوسی ندارد  
ارجائی شهردار 
مشهد گفت: 
من نمی خواهم 
اتوبوسی آدم به 
شهرداری وارد کنم. 
ما برای آدم ها دنبال 
جا نمی گردیم. ما 
برای مشکالتمان 
دنبال حالل مشکل 
می گردیم؛ ازاین رو 
عجله ای برای 
جابه جایی افراد 
نداریم. وقتی مدیری 
همراهی می کند و 
تخصص و دانش هم 
دارد، چرا باید او را 
جابه جا کنیم؟

خبر وی با اشاره به اینکه هنوز پس 
از این همه سال تنها یکی از 
ــاغ شده  ایـــن هفت طـــرح ابـ
و ایــن یعنی بــرنــامــه ای بــرای 
مدیریت شهر نداریم، گفت: 
مشکل اصلی ما در حاشیه 
شهر است که هیچ طرحی برای آن وجود ندارد 
از طرفی مشاور طرح هم مدتی است خلع ید 

شده است.

غیب شدن 86هزار مترمربع پارکینگ! ◾
وی با بیان اینکه در طرح تفصیلی جنوب غرب 
هــم کــه ابـــاغ شــده در مــراحــل مطالعه حــدود 
86هــزار مترمربع پارکینگ عمومی پیش بینی 
شده که در مراحل تصویب متأسفانه 100درصد 
آن حذف شده است، گفت: این یعنی یک نیاز 
واقعی شهر در طرح تفصیلی به خاطر مسائل 
مالی به راحتی حذف شده که گویا این موضوع 
برای برخی کاربری های عمومی دیگر هم اتفاق 

افتاده است.
وی به تراز منفی تمامی طرح های تفصیلی شهر 
مشهد به لحاظ درآمدی اشاره کرد و افزود: برای 
طرح های تفصیلی که در حال اباغ است باید از 
جای دیگر درآمد داشته باشیم تا طرح ها را اجرا 
کنیم؛ خیلی روشن بخواهیم صحبت کنیم باید 
از مردم در اتوبوسرانی پول بگیریم و طرح های 

تفصیلی شهر را اجرا کنیم.
وی افــزود: چهار طــرح تفصیلی که در آستانه 
اباغ قرار دارند 65هزار میلیارد تومان تراز منفی 
دارند و این یعنی اینکه پس از این هم شهرداری 
هیچ چاره ای جز تراکم فروشی برای تأمین منابع 
نخواهد داشت و متأسفانه طرح های تفصیلی 
ما، شهر را سوق می دهد به سمت تراکم فروشی 

که نتیجه آن ترافیک بیشتر، آلودگی بیشتر و 
تراکم جمعیت بیشتر خواهد بود.

اجرای پروژه های متوقف شده  ◾
وی همچنین درخصوص پروژه های متوقف شده 
و پروژه های در دست اقدام و برنامه شورای شهر 
برای اجــرای این پروژه ها گفت: ما در مجموعه 
مدیریت شهری گذشته شاهد یک بی نظمی 
مدیریتی و مالی در پــروژه هــای شهری بودیم؛ 

پروژه هایی که بدون پشتوانه مالی و حتی بدون 
مطالعه آغاز شدند.

ــویــت اصــلــی مــا حاشیه  وی بــا بــیــان اینکه اول
ــه ســمــت مــنــاطــق  ــات بـ ــدمـ شــهــر و شــیــب خـ
کــم بــرخــورداراســت، تأکید کــرد: برنامه مــا این 
است که تمام پروژه های نیمه تمام را به سرانجام 
برسانیم؛ به عنوان مثال تقاطع خلیج فارس تا 
چند هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید و 

مشکات مردم کاهش خواهد یافت.

بدهی به صندوق توسعه ملی  ◾
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکات 
در حــوزه مدیریت شهری بحث بدهی ما به 
صــنــدوق توسعه ملی بــابــت قــطــارشــهــری در 
سال های گذشته و وام هایی است که برای این 
موضوع گرفته شده و در چند مرحله این وام ها 
استمهال شــده و آخــریــن مرحله استمهال 
در دی مــاه امسال به پایان می رسد، تصریح 
کــرد: پیگیری ها بــرای استمهال دوبــاره هم تا 
ایــن لحظه موفقیت آمیز نــبــوده و اگــر موفق 
نشویم باید هر 6 ماه حدود 800 میلیارد تومان 

پرداخت کنیم.
وی در خصوص سرانجام اتوبوس برقی شهر 
مشهد هم گفت: پــروژه اتوبوس برقی مشهد 
یک پروژه نوآورانه و ملی بود که در شهر مشهد 
برای نخستین بار آغاز و مورد توجه قرار گرفت 
که مراحل تست و دریافت مجوز های آن بسیار 

پیچیده و هنوز انجام نشده است.
ــن پــیــگــیــری هــا  ــریـ ــراســــاس آخـ ــ ــزود: ب ــ ــ وی افـ
ــل کــشــور انــجــام شــده و یک  تــســت هــای داخـ
تست دینامیکی باقی مانده که اگر تجهیزات 
آن وارد نشود باید ایــن تست در یک کشور 

اروپایی انجام شود .
درخصوص آلودگی هوای مشهد هم با اشاره 
به اینکه بیش از 70درصـــد آلــودگــی در حوزه 
حمل ونقل و ترافیک انجام مــی شــود، گفت: 
خودرو های شخصی مهم ترین منبع آلودگی 
هــوای شهر مشهد هستند، پس از آن چهار 
نیروگاه 20درصد آلودگی شهر مشهد را تولید 

می کنند.
 وی سهم اتوبوسرانی از آلــودگــی هــوا را 1/3 
درصد یعنی کمتر از 1/5درصد از کل آلودگی 

عنوان کرد.

در نشست خبری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و حمل ونقل شورای شهر مطرح شد

 طرح های  تفصیلی، مشهد را 
به سمت تراکم فروشی برده است

خبرخبر
روزروز

افراد واکسینه نشده شناسایی می شوند
مدیر سامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: طرح هوشمند شناسایی افراد 
واکسینه نشده توسط این دانشگاه به اجــرا درآمــده که 
براساس آن، این افراد از دریافت خدمات مختلف اجتماعی 

محروم خواهند شد.
به گــزارش وب دا، مهندس علی اصغر حسنی با اشــاره 

بــه اینکه درصـــد رعــایــت دستورالعمل های بهداشتی 
به خصوص استفاده از ماسک در کشور به ویژه در مناطق 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاهش قابل 
توجهی یافته اســت، افـــزود: در مناطق زیرپوشش این 
دانشگاه 52درصد گیرندگان خدمت از ماسک استفاده 
می کنند از همین رو طــرح هوشمند شناسایی افــراد 

غیرواکسینه و بی توجه بــه رعــایــت دستورالعمل های 
بهداشتی اجــرایــی می شود تا همه ایــن افــراد موظف به 
اجــرای شیوه نامه های بهداشتی و انجام واکسیناسیون 

کامل شوند.
وی ادامــه داد: در این طرح با ثبت کدملی افــراد، شرایط 
واکسیناسیون آنان مشخص می شود و افرادی که واکسن 

کرونای خود را دریافت نکرده باشند نمی توانند خدمتی از 
اداره ها و ارگان ها دریافت کنند. حسنی با بیان اینکه از این 
پس، تاش می شود اجرای محدودیت ها برای افرادی در 
نظر گرفته شود که واکسینه نشده  و یا از ماسک استفاده 
نمی کنند، گفت: این طرح به صورت کشوری و با دستور 

اباغی وزارت بهداشت به اجرا درآمده است.

    مهدی توحیدی  رئیس کمیسیون عمران، مدیریت شهری
حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: 
یکی از مهم ترین خدماتی که مجموعه مدیریت 

شهری به مردم مشهد و زائران ارائه می کند 
خدمت حمل ونقل است، خدمتی تأثیرگذار و 

حیاتی که محرک توسعه اقتصادی شهر است.
 ایمان فرهمندی به مناسبت هفته حمل ونقل و 
ترافیک در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این 
حوزه آسیب هایی را برای شهر در بحث آلودگی 
هوا ایجاد می کند، افزود: ما در حوزه حمل ونقل 

شهری وظیفه مهمی برای خدمتگزاری به مردم 
داریم که این وظیفه با کرامت و کیفیت انجام 

خواهد شد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
در خصوص سرانجام طرح های تفصیلی شهر 

مشهد با اشاره به اینکه متولی طرح های جامع و 

تفصیلی وزارت راه وشهرسازی است، عنوان کرد: 
متأسفانه این فرایند ها بسیار طوالنی و زمانبر 
شده و طرح جامع و هفت طرح تفصیلی که در 

دست تهیه است از حدود پنج تا 13سال زمان فقط 
صرف تهیه نقشه شده است.

 سد نهرین از مدار تأمین 
آب شرب طبس خارج شد

مــدیــرعــامــل شــرکــت آب مــنــطــقــه ای خــراســان 
جنوبی گــفــت: کمبود بــارنــدگــی در خــراســان 
جنوبی و خالی شدن سد نهرین طبس سبب 
شد تا ایــن سد از مــدار تأمین آب شــرب شهر 

خارج شود.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، ســروری 
افزود: تنها مقدار کمی از آب این سد باقی مانده 
که در حوزه کشاورزی مصرف می شود. مشکل 
اصلی در شهر طبس مصرف باالی آب است به 
گونه ای که آب شرب این شهر، در منازل ویایی 
و به منظور آبیاری نخل ها و درخت های نارنج 

مصرف می شود.
او گفت: با ساخت واحدهای مسکونی جدید در 
قالب طرح های جهش تولید و اقدام ملی مسکن، 
مشکل تأمین آب شرب طبس بیشتر خواهد 
شــد. حــدود 100 تا 107 لیتر بر ثانیه نیز میزان 
آبدهی سد نهرین برای حوزه کشاورزی است. با 
این رویه، در تابستان مشکل تأمین آب خواهیم 
داشت که با هماهنگی آب و فاضاب، چندین 

حلقه چاه برای تأمین آب طبس حفر می شود.
امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب خراسان 
جنوبی هم گفت: با خارج شدن نهرین از مدار 
تأمین آب شرب، با حفر چاه و استفاده از منابع 
آب زیرزمینی، تأمین آب در طبس به صورت 

پایدار در حال انجام است.
وی گفت: طبس گرمای زودرس دارد و نیازمند 
همکاری مردم برای صرفه جویی در مصرف آب 
هستیم تا بتوانیم از این مسئله عبور کنیم و در 

تابستان مشکلی پیش نیاید.
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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

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
نقاشی حسان

ط
/1
40
87
59

پالستیک، روغنی، اکرولیک 
کناف، ارزان و فوری

09159058400

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

ط
/1
40
01
13

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ج
/1
4
0
5
2
6
6

ج
/1
40
62
38

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1
40
43
10

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

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

پ
/1
40
42
52

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

قالی شویی

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
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



 ساخت ۱۲۰ 
واحد مسکن 

مددجویان 
فاروج

مجید الهی راد، 
مدیرکل کمیته امداد 

خراسان شمالی گفت: 
تفاهم نامه مسکن 

افراد کمتربرخوردار با 
همکاری بنیاد مسکن 

استان هم اکنون در 
حال اجراست که در 
مجموع ساخت یک 
هزار و ۲۰۰ واحد 

مسکونی در این 
بخش پیش بینی  شده 

است که ۱۲۰ مورد 
از این واحدها برای 

مددجویان شهرستان 
در نظر گرفته شده 

است.

خبرخبر
روزروز

بــه ایــن ترتیب همان زمـــان )یک 
ســال پیش( روزنــامــه قــدس پرده 
از این اقدام غیرقانونی و به نوعی 
سودجویانه برداشت و در گزارشی 
با عنوان »40 مدیر استانی خانه 
ــی را پـــس نــمــی دهــنــد«  ــان ســازم
ــرای مــردم بــازگــو کــرد تــا شاید  ــای کــار را ب تمامی زوایـ
بیت المال اسیرشده از چنگال مدیران بی انصاف 

دولتی رها شود.
ــزارش آمـــده بـــود: بــه ســـراغ مجتمع  در نخستین گـ
آپارتمانی می رویم که در بولوار فرامرز عباسی قرار دارد. 
پرس وجو ها حاکی از آن بود در 48 دستگاه آپارتمانی 
که در محل وجود دارد و متراژ آن ها باالی 100متر است، 
مسئوالنی مانند فرماندار یکی از شهرستان های 
خراسان رضــوی، مدیران استانداری و...ساکن اند و 
درمیان آن ها هستند افرادی که از سال 84 یعنی 15 

سال، خانه سازمانی را تحویل گرفته اند.
»ابــک« مدیرکل راه و شهر ســازی وقت مدعی شد 
هرکس خالف قانون نشسته باید برود اما هیچ وقت 

این کار صورت نگرفت.
باز هم ماجرا از سوی رسانه رها نشد و پس از مدتی 
مشخص شد مدیرکل سابق و بازداشت شده تعزیرات 
ــوی هــم یکی از خانه های  حکومتی خــراســان رضـ
سازمانی در بولوار سجاد را در اختیار دارد و او هم 
دوســت نداشت خانه دو نبش حــدود 500 متری را 
تخلیه کند. ماجرا را از دادستان شهر مشهد پیگیری  
کردیم که با ورود این مقام قضایی و صــدور دستور 

تخلیه، نخستین خانه سازمانی پس گرفته شد.
اما در طول یک سال پیگیری و باوجود دستور قضایی 
و اخطار تخلیه خانه ها به 40 مدیر دولتی دیگر، آن  ها 
به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود و شب 
و روز خود را به صورت غیرقانونی و غیرشرعی در آن 

خانه ها سپری می کنند.

در ادامــه راهــی دفتر دادستان شهر مشهد شدیم. 
ماجرای خانه های سازمانی را از قاضی محمدحسین 
درودی پیگیری کردیم که این مقام قضای بیان کرد: 
همان طور که قبالً گفته شده هیچ فرقی بین مسئوالن 
و مردم برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در 
این زمینه دستوراتی هم به اداره کل راه وشهر سازی 
داده ایم. در مقابل شکیبا فر، نماینده حقوقی اداره کل 
راه وشهرسازی استان در پاسخ به این موضوع که شنیده 

می شود نامه ای در این خصوص از سوی مسئوالن 
وزارتخانه به استان ارســال شده، گفت: ارســال نامه 
درست است اما مدیرکل جدید راه وشهر سازی استان 
آن نامه را غیرقانونی دانسته و دستور داده است روال 
قانونی طی شــود. بی تردید این افــراد باید خانه های 
سازمانی را تخلیه کنند. این موضوع نیز در گزارشی با 
عنوان » سکونت مادام العمر در خانه های سازمانی« در 

ششم آذرماه جاری منتشر شد.

هرچند دادستان مشهد قاطعانه پای کار بود اما برخی 
حاشیه سازی ها پیگیری های قانونی را با تأخیر مواجه 
کرده بود، اما خبرنگار قدس در این مرحله برای کشف 
فهرست دقیق مسئوالن مذکور تالش خود را آغاز کرد. 

مرحله نخست انتشار اسامی مدیران متخلف ◾
کار بسیار دشوار و پیچیده بود، اما در نهایت اسم، 
مشخصات، محل خدمت و زمــان تحویل واحد ها 
توسط تعدادی از مدیران و مسئوالن مذکور را بدست 
آوردیـــم. هرچند زمزمه برخی تهدید ها هم شنیده 
می شد اما سرانجام تصمیم به انتشار اسامی این 

افراد گرفتیم. 
در میان ایــن فهرست، برخی چهره های شناخته 
شده در دستگاه هایی مانند استانداری، دادگستری، 
راه وشهرسازی، امور اقتصاد و دارایی و... دیده می شد 

که عالمت تعجب ها را در ذهن چند برابر می کرد. 
ــراد، محل خدمت و  ــ امــا در ایــن مرحله اســامــی اف
مدت زمان تصرف خانه سازمانی را منتشر خواهیم 
ــراد آمــده است:  کــرد. در ایــن لیست اسامی ایــن اف
»عــلــی.م« شاغل در دادگستری خــراســان رضوی 
)مــــدت ســکــونــت هــشــت ســـــال(، »ســعــیــد.ش« 
شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح )مدت 
سکونت 17سال(، »حسین.ف« بازنشسته اداره کل 
ــال(،  راه وشــهــرســازی اســتــان )مـــدت سکونت 17سـ
»حمید.ج« بازنشسته سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان )مدت سکونت 16 سال(، »محمود.ق« 
زمان سکونت  سازمان امور اقتصادی و دارایی )مدت 
15ســـال(، »محمدرضا.س« اداره کل امورمالیاتی 
استان)مدت سکونت 6 سال(، »کاظم.الف«، شاغل 
در اداره کل راه وشهر سازی )مدت سکونت 6 سال(، 
»غالمرضا.ع« شاغل در اداره کل راه وشهرسازی 
)مدت سکونت 9سال(، »منیژه.م« شاغل در اداره کل 
راه وشهرسازی )مدت سکونت 12سال(، »مرتضی.د« 

شاغل در استانداری خراسان رضوی) مدت سکونت 
هشت ســـال(، »وحــیــد.م«  شاغل در استانداری 
)مدت زمان سکونت هفت سال(، »محمد حسین.
ــف«، شاغل در اداره کل اموراقتصادی و دارایــی  ال
)مدت سکونت 9 ســال(، »محمدرضا.س«  شاغل 
در اداره کل اموراقتصادی و دارایــی )مدت سکونت 
9 ســـال(، »علیرضا.الف«، شاغل در استانداری 
)مدت زمان سکونت 15سال(، »محمد حسین.ع« 
ــوی )مــدت  شــاغــل در دادگــســتــری خـــراســـان رضــ
زمـــان سکونت 14ســــال(، »حــســیــن.ز« شــاغــل در 
میراث فرهنگی استان )مــدت سکونت 14 ســال(، 
»احمد.م« بازنشسته اداره کــل امورمالیاتی استان 
)مدت سکونت 14سال(، »حسین.ق«، بازنشسته 
جهاد کشاورزی استان )مــدت سکونت 14 سال(، 
»ابوالفضل.الف«، شاغل در استانداری)مدت زمان 
سکونت 13 ســال(، »بهروز.ن« شاغل در آمــوزش و 
پرورش )مدت زمان سکونت 13 سال(، »امان هللا.خ« 
شاغل در اســتــانــداری )مـــدت سکونت 13 ســال(، 
»اصغر.ز«  بازنشسته سازمان صمت استان)مدت 
سکونت 13 ســـال(، »حــمــیــدرضــا.ر« بازنشسته 
آموزش و پروش استان )مدت زمان سکونت 12 سال(، 
»سید مهدی.ح« شاغل در دیوان عالی کشور)مدت 
زمان سکونت 12 سال( و »مسلم.س« که بررسی ها 
نشان می دهد این فرد شاغل در هیچ دستگاه دولتی 
نیست اما چگونه توانسته است از سوی استانداری 
نامه معرفی برای سکونت 10 ساله اش در خانه های 

دولتی را بگیرد جای سؤال دارد.
ــوارد حــاشــیــه دار و  در اســنــاد بدست آمـــده دیگر مـ
مشکوک هم وجود دارد . الزم به ذکر است براساس 
مــاده 308 قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون 
مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر 
مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم 
غصب است هرچند تصرف به صورت عدوانی نباشد.

انتشارفهرستاسامیمخفف25مدیراستانیکهمنازلدولتیراخالینمیکنند

 خوش نشینی 
در خانه های سازمانی

در شهر3
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سبزوار، پنج ماه بدون شهردار!
شهر 250 هزار نفری سبزوار، سومین شهر بزرگ خراسان 
رضوی واقع در غرب این استان حدود پنج ماه پس از آغاز 
به کار شورای اسالمی شهر همچنان بدون شهردار اداره 

می شود.
این کمبود در سلسله مراتب مدیریت شهری عالوه بر ایجاد 
وقفه در روند توسعه و آبادانی سبزوار، به عنوان نخستین 

مرکز بزرگ شهرستان در ورودی غربی خراسان رضوی از 
سمت غرب و شمال کشور که در شرایط عادی گذرگاه و 
میزبان میلیون ها مسافر و زائر است، نگرانی شهروندان 

سبزواری را نیز در پی داشته است.
به گـــزارش ایــرنــا، ایــن در حالی اســت که 9 عضو  شــورای 
اسالمی شهر سبزوار در دستور کار دومین نشست رسمی 

خود »احسان فرجام طلب« را با رأی قاطع به عنوان شهردار 
انتخاب کرده بودند، اما پس از حدود سه ماه انتظار، اوایل 
آبان امسال صالحیت این شهردار منتخب، به علت آنچه 
از سوی مراجع ذی صالح سوابق مدیریتی عنوان شد، احراز 
نشد. پس از آن، فراخوانی از سوی شورای اسالمی شهر 
سبزوار در رسانه ها برای انتخاب شهردار منتشر شد که 

مهلت آن نیز به پایان رسید.
اکنون نشست های اعضای شــورای شهر ســبــزوار برای 
بررسی گزینه ها و برنامه های پیشنهادی داوطلبان آغاز شده 
است تا شاید سکان دار جدید مدیریت شهر سبزوار پس 
از ماه ها  انتظار مشخص شده و بالتکلیفی در امور اداری و 

اجرایی این نهاد به پایان برسد.

پیگیری
خانه های سازمانی

   عقیل رحمانی  در حالی که بیت المال را عده 
قلیلی از مسئوالن شناخته شده شهر مشهد و حتی 
استان خراسان رضوی به مال البیت تبدیل کرده اند 

و با شاخ و شانه کشیدن برای قانون قصد ندارند 
خانه های چند میلیاردی سازمانی را پس از سال ها 

تخلیه کنند، سرانجام با تالش فراوان لیست این افراد 
در اختیار روزنامه قدس قرار گرفت.

آذرماه پارسال موضوع تضییع علنی حقوق 
بیت المال که بیش از ۱۰ سال با پنهان کاری برخی 
مسئوالن و متولیان امر مخفی مانده بود را علنی 

کردیم. در آن زمان فقط توانستیم به اطالعات اولیه و 
خامی دست پیدا کنیم که حدود 4۰ مدیر استانی که 

ادعای خدمت به مردم را داشته و همچنان هم دارند، 
باتوجه به قدرت، نفوذ و رانتی که داشتند، سال ها 
پیش خانه های سازمانی در بولوار فرامرز عباسی 

مشهد را در ابتدا به بهانه چند سالی که حق هر 
کارمند است تصاحب و پس از اتمام زمان سکونت با 

نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی نقشه مالک شدن 
واحد ها را اجرا کردند. واحدهایی که هر کدام آن ها 

چند میلیارد تومان ارزش دارد.
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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
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79

15

پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
77

61

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66
ج

/1
40

49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1

40
88

31

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

قصابی و دامداری

پیک موتوری

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

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

پ
/1

40
42

53

ط
/1

40
41

13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1

40
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
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

92

1/ر
40

89
43

نیازمند
پروانه مهندس پایه 2 

جهت تغییرات شرکت 
نفیس گستران ابنیه کارن 

به شماره ثبت69704
09151205146

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اکبر آئین

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16096
 به نش��انی: طباطبایی 26 قب��ل از چهارراه اول 

پالک 61
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 آگه��ی 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: 09019151029
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

89
78

خانم نلی گایرفرزندویل گلم 
به نشانی مجهول المکان نظر 

به اینکه همسر شما اقای 
مجیدتقی زاده قوچانی بااستناد 
دادنامه140025390000336499 
مورخ1400/1/21 شعبه 13 دادگاه 

خانواده مشهد ودادنامه
1400253900007774818 

مورخ1400/7/24درخواست 
انجام طالق و ثبت آن را دارد. 
لذا شایسته است ظرف هفت 

روز پس از درج آگهی به دفتر 
ازدواج 58 و طالق 13 مشهد واقع 
در انتهای سناباد - روبروی مرکز 
بهداشت استان، مراجعه نمایید. 
در غیر این صورت طبق مقررات 

اقدام می گردد.
سید مهدی موسوی سردفتر 
ازدواج 58 و طالق 13 مشهد

ج
/1

40
89

45

متفرقه



   کمک به 
 مدرسه
 اجباری نیست  
محمدعلی واقعی، 
مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان 
جنوبی گفت: 
آموزش و پرورش 
هیچ مصوبه ای 
دال بر کمک به 
مدرسه توسط 
اولیا ندارد. موضوع 
کمک به مدرسه 
باوجود مصوبه 
اولیا و مربیان 
اجباری نیست و اگر 
خانواده ای توانایی 
کمک نداشته باشد 
مجبور به پرداخت 
نیست.

خبر

راهیابی 
نوجوان 
بجنوردی به 
مرحله کشوری 
جشنواره 
قصه گویی

نوجوان بجنوردی 
به مرحله کشوری 
جشنواره بین المللی 
قصه گویی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، سوگند 
صابری، عضو مرکز 
شماره3 کانون پرورش 
فکری کودکان و 
نوجوانان بجنورد، در 
بخش دختران و پسران 
با قصه »آرزوی ساقه 
نی«، در جشنواره 
شرکت کرد و موفق 
شد به مرحله کشوری 
بیست و سومین 
جشنواره بین المللی 
قصه گویی راه یابد.
آیین پایانی 
بیست وسومین 
جشنواره بین المللی 
قصه گویی کانون 
پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 
از ۲۵ تا 3۰ آذرماه در 
مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کانون 
تهران برگزار خواهد 
شد. 
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افقی  ◾
ــه در آن یک  ــی  حــکــومــت کـ ــوعـ  1. نـ
دولــت دموکراتیک ، برخی ویژگی های 
لیبرالیسم را پذیرفته است ۲. رهسپار 
 – حمام بخار – اثـــری از شیخ صــدوق 
3. عضو صورت – الفبای آبادانی – دایی- 
از مرکبات 4. کاالها یا خدماتی که به 
کشور داخل شود – سفارش قبل مرگ 
- لحظه ۵. برچسب هزینه ارسال نامه 
– خوک وحشی – گوشه ملک 6. کالم – 
پیامبر زیبارو - سردسته 7. تکیه دادن – 
جریمه ای فوتبالی – نمایشنامه غم انگیز 
8. سنگ طلق – زنده – پوستین – پول 
9. ســران – لقب ضحاک – صــوت ندا 
1۰. گــور – نــان در گویش بچه زنجان – 
آموختنی لقمان 11. کیف دستی – ترشی 
مخلوط – واحــد طــول 9۰سانتیمتری 
1۲. خــط کــش هندسی – شــاخــه ای از 
شمشیربازی – از انواع سه گانه جریمه 
رانندگی 13. رازونیاز در اوستا – دینداری 
ــوروز ویتنامی – الستیک مرتجع   – نـ

14. سخن طعنه آمیز – تقویم مسلمانان 
– از جراید 1۵. فرمان نامه – واحد شدت 

پرتوزایی - درخت اعدام

عمودی ◾
 1. سنگ قیمتی سرخ رنگ از ترکیبات 
آلومینیوم – فرستاده امام حسین)ع( 
نــزد کوفیان – کباب فرنگی ۲. حیوان 
بارکش – بندری در نانوایی – خبرگزاری 
دانشجویان ایران 3. از احشام – پایتخت 
فالسفه – بچه انسان - اسم 4. گله گله 
– جـــواب - دیــگــری ۵. کسی کــه دائما 
سوءظن دارد – درس نوشتنی – صوت 
ندای بی ادبانه 6. بی حس – چندین روح 
– جالل و جبروت 7. خیاطی – تندرست 
– بچه بمب 8. قــربــان گــاه حاجیان – 
قبل از شنود – استانی در نوک شمالی 
سوماترای انــدونــزی- واحدغیررسمی 
و غــیــراســتــانــدارد طــول 9. چـــراغ نفتی 
خوراک پزی قدیمی – پول واحد اتحادیه  
اروپایی – فرق سر 1۰. پیوند – درس دادن 

- مساوی 11. عالمت مفعول بی واسطه 
 – روســیــاه واقــعــه عــاشــورا – نمایندگی 
1۲. خوراکی تخصصی مجردها –  ابزارکار 
چرم دوز- ضرباهنگ 13. پسوند ساییدن 
– شاخه ای از ورزش شنا – پدر بشریت 
- پدربزرگ 14. ضربه شمشیر – چندین 
ماده – لباس نازک 1۵. از علوفه جات – 

هدف تیراندازی – از تقسیمات کشوری

جدول     8260
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ر و ز ج  ه ا ن ی  ک و ه س ت ا ن
 2 و ا ن   ا س ه ا ل   د و ر گ  ه
 3 ز ن گ  ی    م ا س ر و   گ  ا ه  

 4 ن ت   ا ق   ی  ا   ر م   ب ی  ش
 5 ه   ک س ا ل ت   م و ا ز ی    ا

 6   ج  ا و ی  د   م ا ن ی  ل   د ب
 7 م ن س ج  م   س ا ل ا د   ن س ک
 8 ه ج  ی    ه م ب ن د   ه ر ا ت  
 9 ر ا و ی    ا ز   ی  ل   ک ل م ن
 10 ا ل   ق ب ل   ت و ا ز ن   ا خ 
 11 ن   ب ه ا   ن ا   ل و   گ  ل و
 12   پ ر   خ  و ب ر و   م ت ر   د
 13 غ ل ب ه   ر ش ا د ت   ر ا م  

 14 ش ی  ر و ا ن ی    ا ی  ر ا ن ی  ت
 15 ا س ی  ا ب ی    ف د ر ا س ی  و ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــردم خــلــیــل آبــاد در  نــمــایــنــده مـ
مجلس گفت: بــاوجــود اینکه 
پنج سال از افتتاح بیمارستان 
این شهرستان می گذرد اما خدماتی که ارائه 

می دهد در حد یک درمانگاه بزرگ است.
حجت االسالم جواد نیک بین در گفت وگو با 
ایسنا از نبود پزشک متخصص، امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز و بسیاری امکانات دیگر 
در بیمارستان خلیل آباد گالیه و اظهار کرد: 
هرچند مدت عمل چشم در این بیمارستان 
انجام می شد اما اکنون همان هم متوقف 

شده و کاری صورت نمی گیرد.
فعالیت های درمانی که اکنون در بیمارستان 
خلیل آباد انجام می شود، در حد پانسمان، 
ــول و تــجــویــز دارو اســــت. ایــن  ــپ ــق آم ــزری ت
وضعیت شایسته و در خـــور شـــأن مــردم 

منطقه نیست.
نیک بین نــبــود پــزشــک متخصص 
را مهم ترین معضل 

ــزود:  بیمارستان خــلــیــل آبــاد دانــســت و افـ
بیمارستان خلیل آباد به محلی برای ارجاع 
و اعزام مراجعان به بیمارستان های کاشمر و 
بردسکن تبدیل شده است و هیچ امکاناتی 
برای اینکه بتواند پاسخگوی نیاز مراجعان 

باشد، ندارد.
نماینده مــردم خلیل آباد در مجلس بیان 
کرد: متأسفانه بیمارستان خاتم االنبیا)ص( 
خلیل آباد زودهنگام و پیش از آمــاده شدن 
تعداد پزشک مورد نیاز و امکانات الزم افتتاح 
شد و این موجب شده بیش از آنکه بخواهد 

به مردم خدمت کند، ضرر داشته باشد.
ــراز تــأســف از ایــنــکــه نـــام پزشکان  ــ ــا اب وی ب
ــر ســـردر ورودی بیمارستان  متخصص ب
خاتم االنبیا)ص( خلیل آباد حک شده ولی 
پزشک مربوط حضور ندارد، گفت: هرچند 
متخصصان به نام خلیل آباد جذب می شوند 
ولی مطب بیشترشان در کاشمر و بردسکن 

است که تخلف محسوب می شود.

روســـتـــای ریــــاب کـــه در بخش 
مــرکــزی شهرستان گناباد و در 
3 کیلومتری جنوب غربی این 
شهر قرار دارد، دارای هزار سال تاریخ مکتوب 
بــوده و به قــرون اولیه اسالمی مربوط است. 
ریــاب از قدیمی ترین روستاهای گلی کشور 
محسوب می شود. روستای ریاب با طبیعت 
زیبا و سرسبز، مــزارع و بــاغ هــای پربار میوه، 
چشم اندازهای بدیع و دلپذیری یافته است. 
مراتع پیرامون روستا با پوشش گیاهی متنوع و 
انواع گیاهان دارویی مانند گل ختمی، خاکشیر، 
شاه تره، اسطوخودوس و... به ویژه در بهار و 
تابستان سرشار از طراوت و زیبایی شده و شور 

و حال خاصی پدید می آورد.
این روستای زیبا، عالوه بر طبیعت سرسبز و 
خرم، جاذبه های تاریخی بسیار دارد که می توان 
به بافت قدیمی روستا با معماری سنتی و تعداد 
زیادی خانه های مسکونی قدیمی اشاره کرد. 
آب انبار قدیمی، دو برج دیده بانی باستانی و 

عمارت باغ گلشن از دیگر جاذبه های تاریخی 
این روستا هستند. مقبره ابومنصور ریابی که 
از بزرگان سلجوقیان است نیز در این روستا 
جالب توجه اســـت. دیـــوار خــانــه هــا و اماکن 
تاریخی ریاب، بسیار جالب و ضخیم ساخته 
 شده اند به طوری که طی سالیان طوالنی از پس 

زلزله هایی با شدت باال برآمده اند.
ــزارو13۰ متر از سطح  ایــن روستا با ارتــفــاع هــ
دریــا، تحت تأثیر اقلیم نیمه بیابانی، دارای 
تابستان های گرم و زمستان های سرد است. 
اقلیم بومی منطقه بــه دلیل واقــع شــدن در 
حاشیه کویر و دوری از دریا، از نوع آب وهوای 
صحرایی و بیابانی گرم و خشک و دارای آب 

شیرین و گواراست. 
روستای ریاب با بافت مسکونی متراکم در 

میان دشت استقرار یافته و خانه های روستا، 
معموالً در یک طبقه با سقف مسطح ساخته 

 شده اند. سقف برخی از خانه ها نیز 
گنبدی شکل است. 

 خدمات بیمارستان»خلیلآباد« 
درحددرمانگاه!

 روستای»ریاب« گناباد
همراهیتاریخوطبیعت

مدیرکل 
ــور عشایر  ــ ام

خــراســان رضـــوی گفت: 
اجرای طرح دام امانی ویژه عشایر استان با هدف 
حمایت از این قشر پرتالش در شرایط خشکسالی 
آغــاز شــد. محمد نبوی فرد در گفت وگو با ایرنا 
افزود: در قالب خرید حمایتی دام عشایر براساس 
سهمیه اعالم شده، برای خراسان رضوی خرید 
76 هزار رأس دام قطعی شد که از خرداد تا مهرماه 
امسال و پایان مدت خرید بیش از 3۲ هزار رأس 
خرید انجام و مبالغ آن به حساب دامداران عشایر 

واریز و سهمیه جو مربوط نیز تحویل آنان شد.
ــه ایــنــکــه اوج فشار  ــا تــوجــه ب وی ادامــــه داد: ب
خشکسالی استان، به دلیل نبود علوفه مرتعی، در 
1۰۰روز آینده خواهد بود، باز هم با هدف حمایت از 

عشایر و 
ــپـــروری در  دامـ
این بخش براساس اعالم 
شرکت پشتیبانی امــور دام، 44 هــزار رأس دام 
باقیمانده از سهمیه کشتار استان در قالب طرح 
دام امانی مورد حمایت و تأمین نهاده قرار می گیرد.
در قالب این طرح وزن هر میش مولد 4۰ کیلوگرم 
در نظر گرفته شده که در ازای آن 1۲۰ کیلوگرم جو 
نیز از سوی شرکت پشتیبانی به دامدار عشایری 

تحویل شده و خود عشایر در سه ماه آینده دام را 
به صورت امانی در اختیار داشته و سپس دام پروار 
شده را در صورت اعالم شرکت پشتیبانی تحویل 
می دهند. وی گفت: قرارداد مربوط منعقد شده و 
۲۵درصد جو را تحویل گرفته ایم. خراسان رضوی 
نخستین استان کشور در اجرای طرح دام امانی 
عشایر است که در طرح خرید دام عشایر نیز با 
3۰درصد خرید دام عشایر، رتبه نخست را کسب 

کرده است.

خرید امانیخرید امانی

 آغاز طرح 
»دام امانی« عشایر 

 خراسان رضوی

مردان آسمانی

خبر

تلنگر خراسان گردی

شهید غالم محمد نیک عیش
تاریخ والدت: ۵ /1334/6

تاریخ شهادت: 136۵/9/۲3
متولد: مشهد 

محل شهادت: مهران و قالویزان 
محل دفن: بهشت رضا)ع( 

سرورهادیان پنجم شــهــریــور 1334 بــه دنیا 
آمـــد. اســمــش را »غـــالم محمد« گذاشتند کــه تا 
آخرعمر، نوکری ائمه)ع( را بکند. پدرش کشاورز بود. 
او از 1۰سالگی با احساس تعهدی که داشت تالش 
می کرد در تأمین معاش خانواده یار و یــاور باشد. 
کالس چهارم بود که ترک تحصیل و از قوچان به 

مشهد مهاجرت کرد.
چندی بعد به حرفه فیروزه تراشی و حکاکی روی آورد 
و با تمام خستگی کار روزانه در مدرسه شبانه ادامه 
تحصیل داد. با فرا رسیدن زمان سربازی به خدمت 
فرا خوانده شد. نمازش را سروقت می خواند و با جیره 
غذایی سربازخانه روزه می گرفت. وقتی سرهنگ در 
مراسم صبحگاه به هم دوره ای او ناسزا گفت، سیلی 
نثار سرهنگ کرد و در طول سه سال حبس که در 
نتیجه همین اتفاق برای او تعیین شد، بارها تنش را با 
آتش سیگار سوزاندند. از زندان که بیرون آمد نوارهای 
سخنرانی و اعالمیه های امام خمینی)ره( را از دوستان 
می گرفت، می شنید و می خواند و به مبارزه علیه رژیم 

شاهنشاهی پرداخت.
پــس از انــقــالب و بــا آغــاز جنگ تحمیلی فرمانده 
اطالعات عملیات شد. در سومار، مهران، سوسنگرد، 
دب حــردان، خرمشهر و... هرجا به او نیاز داشتند 
به اشاره ای خود را می رساند. او با لیاقتی که از خود 
نشان داد در مسئولیت های مختلف ازجمله معاونت 
طرح وعملیات قرارگاه نجف۲ و مسئول محور طرح 
و عملیات لشکر ویــژه شهدا به خدمت پرداخت. 
ســردار شهید »غالم محمد نیک عیش« سرانجام 
در ۲3 آذر 136۵ در خطوط عملیاتی جنوب مهران و 
قالویزان به مقام رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش 

در بهشت رضا)ع( به خاک سپرده شد. 
همسر شهید می گوید: سربازی اش را تازه تمام کرده 
بود که با هم ازدواج کردیم. شرط عقد او فعالیت و 
مبارزه با رژیم ستمشاهی بود و چون پدر خودم هم 

اهل مبارزه بودند، موافقت کردند.

فرماندارسرخس:

 اجرایپروژهساخت
سد»شوریجه«بسیارکنداست

ــدار ســرخــس گــفــت: کـــارگـــاه ســاخــت سد  ــان ــرم ف
ــن شــهــرســتــان تعطیل نیست امــا  شــوریــجــه ایـ
رونــد اجرایی پــروژه بسیار کند اســت و به صورت 

الک پشتی پیش می رود.
محمدرضا رجبی مقدم در گفت وگو با ایرنا افزود: 
علت کندی اجرای طرح، نبود بودجه و اعتبار الزم 
برای ادامه پروژه است. مقرر شده بود این سد در 
سال 1397 به بهره برداری برسد اما تاکنون این طرح 
به علت تنگناهای اعتباری تنها ۲7درصد پیشرفت 
داشته است. فرماندار سرخس خاطرنشان کرد: 
پیمانکار این پروژه »شرکت نصر حمزه« است و این 
شرکت با وجود ده ها میلیارد ریال طلب، همچنان 
پای کار مانده اســت. رجبی مقدم ادامــه داد: سد 
شوریجه با ظرفیت ذخیره ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
آب با هدف مهار سیالب های رودخانه کشف رود 
روی این آبراه در حال ساخت است که در صورت 
تکمیل، حجم قابل توجهی از آب هــای سطحی 

خروجی از استان را در منطقه نگه خواهد داشت.
بــراســاس اعـــالم شــرکــت آب منطقه ای خــراســان 
رضـــوی مناقصه طــرح ساخت ســد شوریجه در 
نزدیکی روستای »پل گزی« از توابع بخش مرزداران 
شهرستان سرخس در سال 94 انجام و اعتبار اولیه 

ساخت آن 8۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود.

 نوجوانمرگمغزیمشهدی
جان۶نفررانجاتداد

اعضای بدن نوجوان 1۵ ساله مرگ مغزی ساکن 
مشهد به 6 بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی این دانشگاه گزارش داد: در هزار و صد و 
بیست و دومین عمل اهــدای عضو از اهداکننده 
مرگ مغزی این دانشگاه، بدن نوجوان دچار مرگ 
 ICU مغزی محمدهادی ایمانی تبار که از بخش
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد معرفی شده 
بــود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده  
وی در بیمارستان منتصریه این شهر تحت عمل 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت. 
دکتر ابراهیم خالقی افــزود: یک کلیه و پانکراس 
این مرحوم به مرد 34 ساله ساکن نیشابور و کلیه 
دیگر وی به مرد ۲۵ ساله ساکن مشهد که سال ها از 
نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان 

بودند اهدا و پیوند زده شد.
وی ادامه داد: کبد، قرنیه ها و قسمتی از پوست وی 

نیز به مراکز درمانی مربوطه ارسال شد.

امیررضا غالمیان، مسئول گروه جهادی 
فــاطــمــه الــزهــرا)س( دانــشــگــاه علوم 

پزشکی بیرجند در گفت وگو با 
فارس گفت: پزشکان جهادگر 

دانشگاه علوم پزشکی، به 
یک اردوی درمانی سه روزه 
در روستاهای حاجی آباد 
زیرکوه برای ارائه خدمات 

درمانی رایگان می روند.
وی بــــا بـــیـــان ایــنــکــه 
استقرار گروه جهادی 
ــی در مـــرکـــز  ــ ــ ــان ــ ــ درم
شهرستان)حاجی آباد( 
اســت، افـــزود: با توجه 
ــا،  ــانـــی هـ ــه اطـــالع رسـ بـ
خــــــدمــــــات درمـــــانـــــی 
ــن  ــان ایـ ــ ــی ــ ــای ــ ــت بــــه روســ

شــهــرســتــان مــــرزی ارائـــه 
می شود.

ــروه 4۰ نفره  ــ بــه گــفــتــه وی، گ
پزشکان جهادگر در زمینه های 

ــی و پـــزشـــکـــی در  ــکــ ــزشــ ــ ــدان پ ــ دن
تخصص های زنــان و مامایی، داخلی، 

اطفال، ارولـــوژی، ارتوپدی، چشم، گوش ، 
حلق و بینی در این سه روز فعالیت خواهند کرد.

 پزشکانجهادگر
درروستاهایمحرومزیرکوه

دبیرخانه ملی گــردشــگــری زعــفــران در 
شهرستان تــربــت حــیــدریــه، دارنـــده 
بیشترین سطح زیرکشت زعفران 
در کــشــور و قــطــب تــولــیــد ایــن 
مــحــصــول در کــشــور و دنــیــا، 

راه اندازی شد.
ــزاری  ــرگـ ــبـ ــه گـــــــزارش خـ ــ ب
صـــداوســـیـــمـــا، مـــعـــاون 
ســازمــان و مــدیــر جهاد 
کشاورزی تربت حیدریه 
ــدازی این  ــ گفت: با راه ان
دبیرخانه، امکان حضور 
گـــردشـــگـــران داخـــلـــی و 
خارجی در فصل پاییز 
بــرای گردشگری و دیدن 
ــران تــربــت  ــ ــف ــ مــــــزارع زع
حیدریه تسهیل خواهد 
شـــــد. حــســیــن مــحــمــدی 
افـــزود: پاییز فصل برداشت 
ــــردی زعــفــران  ــب مــحــصــول راهــ
اســت که بهار گردشگری مزرعه 
محسوب می شود و با توجه به لغو 
محدودیت های سفر بــرای گردشگران 
داخلی و خارجی، می توان از این فرصت برای 

تقویت اقتصاد شهرستان بهره گرفت.

راهاندازیدبیرخانهملیگردشگری
زعفراندرتربتحیدریه

مقدم        اوحدالدین علی بن  اســحــاق، انــوری 
ابیوردی، شاعر و دانشمند ایرانی نیمه  دوم 

قرن ششم هجری قمری است. وی از 
بسیاری از معلومات متداول زمان 

خود از قبیل منطق، موسیقی، 
ریاضی و نجوم بهره داشــت. 

ابتدا مداح سلطان سنجر بود 
و پــس از مــرگ او و استیالی 
ــان، به  ــراســ تـــرکـــان غـــز بـــر خــ
ستایش امـــرا و ســفــرای بالد 
مختلف مشغول شــد، ولی 
در اواخــر عمر زهد پیشه کرد 
و از مــالزمــت سالطین کناره 

گرفت. وی در ابیورد که شهرکی 
بــود از شهرهای خراسان بین 

نسا و سرخس )دشت خاوران(، 
متولد شد.

پدرش محمد در همان اوایــل عمر 
وی از دنیا رفت و مال بسیاری را برای 

بازماندگان خویش به جای گذاشت. انوری 
چون مرد خوش گذرانی بود، میراث پدر را در اندک 
زمانی در راه عیش و نوش صرف کرد و مفلس و 
بی چیز شد. او به ناچار برای تهیه  وسایل 
زندگی و امرارمعاش، به شاعری که 
در آن روزگــار رواج داشت، 
روی آورد. او 

همچنان درنهایت تنگدستی در مدرسه  منصوریه  
توس تحصیل می کرد.

ــوری بیشتر در قصیده و غـــزل و  ــ ان
قطعه سرآمد شــاعــران ایــران بود 

و از ارکـــان اســتــوار شعر و ادب 
فارسی شد و به مرتبتی رسید 

که او را یکی از سه شاعر بزرگ 
شعر فــارســی می دانستند. 
او طبعی قــوی و انــدیــشــه ای 
مقتدر و مهارتی وافر در آوردن 
معانی دقیق و مشکل در کالم 
داشــــت و در شــعــرش زبـــان 
محاوره ساری و جاری است. 
چنان که فــردوســی و سعدی 
در حماسه سرایی و غزل گویی 
مشهور و مسلم نــزد استادان 

فن مشهور و مسلم اند؛ انوری هم 
در قصیده گویی پیش اکثر فضال 

و شعرا در مرتبه  اول جای دارد و او را 
پیشوای قصیده سرایان می دانند.

تاریخ دقیق وفات انــوری مشخص نیست ولی بنا 
به گفته دولتشاه سمرقندی، سال ۵47 هجری 

قــمــری در بلخ بـــوده اســـت؛ همچنین به 
گفته وی، قبر انوری در بلخ کنار مزار 

ســلــطــان احــمــد خضرویه 
است.

»انوریابیوردی«پیشوایقصیدهسرایانخراسانی

نام آوران خراسان
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