
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد 
گفت: افزایش سرقت عالئم ترافیکی در جاده های 
این شهرستان موجب افزایش تصادفات و سوانح 
جاده ای شده است. به گزارش قدس آنالین، حسین 
شیرمحمدیان اظهار کرد: بیشتر این سرقت ها در 
حوالی پاسگاه پلیس راه محور مشهد- سرخس و 
آزادراه کنارگذر شمالی مشهد روی داده است. وی 
گفت: این در حالی است که عالئم ترافیکی جاده ای 
به صورت مرتب جایگزین می شود، اما سرقت مکرر 
و شبانه عالئم، توان نصب مجدد را از ما گرفته است 
و از نیروی انتظامی درخواست می کنیم گشت های 

خود را در این محورها به ویژه در 
ساعات شب افزایش دهد. رئیس 
نقل  و  حــمــل  و  راهـــــداری  اداره 
جاده ای مشهد خاطرنشان کرد: 
بعضاً ما سارقان عالئم ترافیکی...

با وجود قرار گرفتن در کنار گسل مهم »کپه داغ« 

بجنورد مرکز لرزه نگاری ندارد!
 افزایش تصادفات جاده ای مشهد 

به علت دزدی عالئم ترافیکی 

از سرقت خود 
بکاهید!
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برگزاری نخستین جشنواره 
ایده های برتر کارآفرینی

 کیک تولد خیر قاینی 
کام زندانی را شیرین کرد

 سنگ اندازی بانک ها
در مسیر بازسازی منازل زلزله زده

 هزینه یادواره »حاج قاسم«
 صرف بازسازی خانه آتش گرفته
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و  مختلف  غــذای هــای  و  شیرینی  و  کیک   
فینگرفودها بخشی از خوراکی هایی هستند 
تولد،  مانند  خــوب  خــاطــرات  بالفاصله  کــه 
مختلف  مناسبت های  و  سالگردها  ازدواج، 
است  مدتی  حــاال  می کنند.  یـــادآوری  را  و... 

این خوراکی های خوشمزه به هنر و صنعتی 
با بهره گیری  تا جایی که  جدی تبدیل شده 
هرچه بیشتر از خالقیت و ایده های جدید، 
افراد در بازار رقابت موفق تری خواهند داشت.
غزاله آقامحمدی، متولد 68 و دیپلم که دارای 

آموزشگاه فنی وحرفه ای خدمات تغذیه است 
قــنــادی، کیک پزی،  مــی گــویــد: در رشــتــه هــای 
تزئین و آشپزی به مدت هفت سال مشغول 
به کار هستم. چهار سال کار خانگی انجام 
دادم و سپس به صورت جدی وارد فضای کار 

حرفه ای شدم. در حال حاضر با پنج نیروی 
ثابت کار می کنم که تعدادی از کارورزها برای 
خوشبختانه  و  می شوند  تربیت  مربیگری 
ــم دارنــــــد.  ــی هــ ــوبـ ــان درآمــــــدزایــــــی خـ ــکــ  امــ

از هر کالس 10نفره، نیمی از افراد...

آموزش به 550 نفر برای ایجاد شغل خانگی

اشتغال زایی با طعم شیرینی
در استان2

دبـــیـــر کــمــیــســیــون بـــرنـــامـــه ریـــزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
گفت:  جــنــوبــی  خـــراســـان  ارز  و  کـــاال 
۲هزار و 8۵۲ پرونده قاچاق کاال و ارز 
در ۹ ماه امسال تشکیل شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در این استان 1۷درصد رشد 

دارد.
این  ارزش  ایرنا  با  گفت و گو  در  یوسفی پور  هــادی 
تومان  میلیون   6۴0 و  ۳۹میلیارد  را  پرونده   تعداد 
اعالم کرد و افزود: این پرونده ها از نظر ارزش هم 
مــدت مشابه ســال گذشته  به  ۲8درصـــد نسبت 

رشد دارد.
وی گفت: این پرونده های قاچاق کاال در ایستگاه های 
بازرسی استان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی 

به دستگاه های متولی ارسال شده است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
ارز خراسان جنوبی اظهار  با قاچاق کاال و  مبارزه 
کرد: در این مدت ۲هزار و ۴۵۹ رأس دام سبک و 
کشف  جنوبی  خراسان  در  سنگین  دام  1۵۷رأس 
شد که کشف دام سنگین نسبت به مدت مشابه 
و دام سبک ۴۷درصــد  ســال گذشته 1۵۳درصـــد 

رشد داشته است.
۵6۳هــزار  امسال  ابتدای  از  همچنین  افــزود:  وی 
انواع فراورده های نفتی قاچاق کشف  لیتر  و 1۲۷ 
ــه مـــدت مــشــابــه ســـال پیش  ــه نسبت ب شـــده ک

۵۷درصد افزایش داشته است.
مواد  کیلوگرم   ۳۴۴ و  11۵هــزار  گفت:  یوسفی پور 
لــوازم خانگی و 16هــزار و  خــوراکــی، 66۷ دستگاه 
۷۳0 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی نیز کشف شد 
ترتیب 8 درصــد، ۳6 درصــد و ۳۳ درصد  به  که 

رشد داشت.
وی افزود: در این مدت 10هزار و ۹18 متر پارچه و 
هزار و 6۲۹ دستگاه لوازم یدکی خودرو در استان 

کشف شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان 
تجهیزات  انــواع  دستگاه   ۳۴۲ کــرد:  بیان  جنوبی 
1۵هــزار  پاکت سیگار،   ۹0۴ و  هــزار   ۲۹ رایــانــه ای، 
و  توتون  انــواع  کیلوگرم  البسه، ۲۳۲  ثوب  و ۳۲۳ 
این  کــه  اســت  امــســال  کشفیات  دیگر  از  تنباکو 
ترتیب ۷۹درصد، ۴۴درصد، ۴۵درصد  به  مقادیر 
و ۳۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
اکنون 11.8  استان  مترمکعب حجم سدهای  میلیون  مجموع ۵8.۵  از 
میلیون مترمکعب پُر است که نشان می دهد بیش از ۷0 درصد حجم 

ظرفیت سدها خالی است.
سید سعید پورجعفر ادامــه داد: این در حالی است که سال گذشته همین موقع 
18میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای استان آب ذخیره داشت با وجود بارندگی های 
اخیر هنوز بخش زیادی از سدهای خراسان جنوبی خالی است. وی افزود: از آنجایی که 
بارندگی های هفته اخیر به شکل پراکنده در سطح استان بود برخی سدها به ویژه سد 

نهرین و دره بید طبس و حاجی آباد زیرکوه هیچ گونه ورودی آب نداشتند.
پورجعفر گفت: با توجه به اینکه امسال بارندگی قابل توجهی در استان نداشته ایم 
همچنان از کشاورزان تقاضا داریــم در زمینه مدیریت مصرف آب جدیت بیشتری 
داشته باشند تا در تابستان دچار مشکل کمبود آب در بخش شرب و کشاورزی نشوند.
هنوز چشم انداز سال آبی جاری مشخص نیست و به احتمال زیاد شاهد بارش برف 
گسترده نباشیم، بنابراین مدیریت مصرف منابع آب مهم و همچنان مورد تأکید است.

ابوالحسن صاحبی  مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد گفت: 
با توجه به سانحه تلخ آتش سوزی منزل مسکونی یکی از دانش آموزان 
این ناحیه که تمامی وسایل منزل وی از بین رفت و سوخت، تصمیم 
سلیمانی صرف  شهید  ســردار  ــادواره  یـ بــرگــزاری  هزینه های  گرفتیم 

بازسازی و ساخت این منزل شود.
محسن روحانی نیا افزود: امسال هم شورای انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
ناحیه ۲ مانند سال گذشته در نظر داشت یادواره ای در شأن سردار دل ها برگزار 
کند، اما وقتی خبر این فاجعه تلخ را شنیدیم با مشارکت انجمن های اولیا و مربیان 

مدارس برای احیا و بازسازی منزل دانش آموز اقدام کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی و کارشناسی های صورت گرفته توسط آتش نشانی 

محل، علت این آتش سوزی اتصال سیم های برق گزارش شده است.
روحانی نیا تصریح کرد: خوشبختانه این سانحه تلفات جانی نداشته و دانش آموز 
و خانواده اش در صحت و سالمتی هستند و یادواره سردار سلیمانی هم امسال 

در سطح ناحیه و با مقیاس کوچک تر برگزار شد.

 افزایش ۱۷درصدی پرونده های قاچاق کاال 
در خراسان جنوبی 

 ۷۰ درصد ظرفیت 
سدهای استان خالی است

 هزینه یادواره »حاج قاسم«
 صرف بازسازی خانه آتش گرفته

خط قرمز خراسان رضویخراسان جنوبی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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آموزش به 055 نفر برای ایجاد شغل 
خانگی

اشتغال زایی با 
طعم شیرینی

 دستور جلسه مجمع عبارت است از : 
1ـ  استماع گزارش عملکرد 2 ساله هیئت مدیره 

موسسه
2ـ  استماع گزارش بازرسان موسسه  

3ـ  بررســی تــراز مالــی موسســه منتهــی به 
   99/12/30

4ـ  اعــام کاندیداتوری و انتخاب هیئت مدیره 
موسسه برای دوره 2 ساله جدید 

5ـ  اعــام کاندیداتــوری و انتخــاب بازرســان 
موسسه برای دوره  یکساله جدید  

مکان : بلوار شهید فرامرز عباسیـ  بین فرامرز 
عباســی 3 و5ـ  سالن اجتماعات مرکز آموزشی 

تقوا 
 

جامعه ی نابینایان ثامن االئمه )ع( 

 به استحضار کلیه ی اعضای رسمی 
جامعه نابینایان ثامن االئمه علیه السالم  
می رساند مجمع عمومی  عادی سالیانه  

این موسسه  در نوبت دوم روز جمعه              
مورخ 1400/11/01 راس ساعت 9 صبح 

برگزار می گردد .  
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 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی فوق راس ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 
1400/11/06 در شهرستان باخرز ، بخش باالوالیت ، روستای شهید بهشتی ، محل مسجد جامع با دستور جلسه 
ذیل تشکیل میگردد . از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت میگردد با به همراه داشتن برگ سهام /دفترچه 
عضویت/کارت عضویت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص دستورجلسه در این جلسه حضور به هم رسانند . 

دستور جلسه : 1-انتخاب سه نفر هیئت تصفیه و یک نفر ناظر هیئت تصفیه
2-تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه

تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلســه مذکور میســر نباشــد می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالت نامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید در این صورت هر عضو عاوه بر رای خود تا 
3 رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایســت به همراه نماینده خود در تاریخ 1400/11/03 لغایت 1400/11/04 ازســاعت 8 صبح تا 13 ظهر 
با همراه داشــتن کارت شناســایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع به نمایندگی تعاون کار ورفاه 

اجتماعی شهرستان باخرز مراجعه نمایند. 
 نمایندگی تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان باخرز

   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  نوبت دوم شرکت 
تعاونی تامین نیاز گاوداران شهرک شهید بهشتی باخرز 
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   کمبود مرکز 
برای نگهداری 
معتادان متجاهر   
مسعود فیروزی، 
مدیرکل بهزیستی 
خراسان رضوی 
گفت: این استان 
با داشتن هفت 
تا ۱۰هزار معتاد 
متجاهر، برای 
نگهداری آن ها با 
کمبود مکان روبه رو 
است. از این تعداد 
بین 5 تا 7هزار 
معتاد متجاهر در 
مشهد هستند.

ــان  کــیــک و  ســرور هــادی
شیرینی و غــذا هــای مختلف 
ــخــشــی از  و فـــیـــنـــگـــرفـــودهـــا ب
خـــوراکـــی هـــایـــی هــســتــنــد که 
بـــافـــاصـــلـــه خــــاطــــرات خـــوب 
مانند تولد، ازدواج، سالگردها 

و مناسبت های مختلف و... را یادآوری می کنند.
حاال مدتی است این خوراکی های خوشمزه به هنر و 
صنعتی جدی تبدیل شده تا جایی که با بهره گیری 
هرچه بیشتر از خاقیت و ایده های جدید، افراد در 

بازار، رقابت موفق تری خواهند داشت.
غــزالــه آقامحمدی، متولد 68 و دیپلم کــه دارای 
آمــوزشــگــاه فنی وحرفه ای خــدمــات تغذیه است 
می گوید: در رشته های قنادی، کیک پزی، تزئین و 
آشپزی به مدت هفت سال مشغول به کار هستم. 
چهار سال کار خانگی انجام دادم و سپس به صورت 
جدی وارد فضای کار حرفه ای شدم. در حال حاضر 
با پنج نیروی ثابت کار می کنم که تعدادی از کارورزها 
بــرای مربی گری تربیت می شوند و خوشبختانه 

امکان درآمدزایی خوبی هم دارند. 

اشتغال زایی سریع  ◾
وی می افزاید: از هر کاس 10نفره، نیمی از افراد زنان 
سرپرست خانوار هستند و کمکشان می کنم وارد 
فضای کار شوند. رشته های قنادی و کیک پزی بسیار 
مورد استقبال قرار گرفته و بسیاری از هنرجویانم 
پس از یادگیری، از منزل کــار را شــروع کــرده انــد و 
درحـــال حاضر دارای کــارگــاه و درآمــدزایــی بسیار 

خوبی هستند.
این بانوی پرتاش خاطرنشان می کند: هنرجویانی 
که توانایی مالی بــرای شــروع کــار را ندارند امکان 
گرفتن وام با سود پایین از کمیته امداد و سازمان فنی 
و حرفه ای وجود دارد و می توانیم زمینه کار کردن را 

برایشان فراهم سازیم. 
وی در ادامــه با بیان آنکه در مدت سه سال بیش 
از550نفر به طور رسمی برای آموزش نزد او حضور 
پیدا کرده اند، اظهار می کند: به جز این تعداد، طی 
سال ها کار افراد زیاد دیگری را هم آموزش داده ام؛ 
گروه سنی رسمی این افراد از 13 تا 60 سال است 
که گواهی از طرف سازمان فنی و حرفه ای به آن ها 
اعطا می شود. خوشبختانه زمینه کار وجود دارد. 
به خصوص که این روزها بیشتر سفارش ها از طریق 

فضای مجازی است.

آقامحمدی تصریح می کند: بیش از 10نفر به صورت 
رسمی دارای کارگاه بوده و به طور حرفه ای مشغول به 
کار هستند. در واقع نوعی اشتغال زایی سریع برای 

بانوان در کنار خانواده است.
وی تأکید می کند: ایــن کــار بــا ســرمــایــه ای حــدود 
ــدازی اســت و یک فر  ــ 10میلیون تومان قابل راه ان
معمولی خانگی و همزن ســاده و چند عدد قالب 
ــرور با  ــوان بــه مـ ــان امــکــان کــار را میسر مــی کــنــد. ب
پیشرفت، می توانند ابــزارشــان را کامل تر کنند. 
ایــن کــار با کمی تــاش و خاقیت می تواند زمینه 

درآمدزایی ماهانه از 2 تا 8میلیون تومان را فراهم 
ســازد که با توانمندی خودشان می توانند درآمد 
بیشتری داشته باشند؛ البته در همان آموزش های 
اولــیــه دربــــاره بــدســت آوردن ایـــن مــهــارت هــا نیز 

راهنمایی الزم را انجام می دهیم.
آقامحمدی اظهار می کند: کار قنادی و کیک پزی 
سود خوبی دارد و این سود به خاطر دستمزد و ابتکار 
و خاقیت آن است، اگرچه متأسفانه برخی از مواد 
اولیه در کار ما تا سه برابر افزایش قیمت داشته است  
مثل آرد، شکر، روغن، تخم مرغ و... همچنین ابزار 
کارمان که با رشد چندبرابری نرخ مواجه شد، اما باز 
هم با ابتکار و خاقیت و ایده های نو، این حرفه جزو 

مشاغل مورد استقبال مردم است.

کرونا و استقبال از کسب و کارهای مجازی ◾
ایــن بانوی کارآفرین خاطرنشان می کند: در دوران 
کرونا اگرچه بحث آموزش کاهش یافت اما به هرحال 
سفارش ها انجام می شد. در این دوران بسیاری از 
فروش های حضوری به دلیل محدودیت ها کاهش 
یافت اما سفارش ها بــرای مناسبت های مختلف و 
جشن ها در حد ارســال کیک انجام می شد و عماً 
زمینه کار در فضای مجازی رونق گرفت. حتی بسیاری 
از سفارش ها افزایش یافت. ولی به هرحال کیفیت 
ازنظر مــواد اولیه و ظاهر و سامت محصول برای 
پیشرفت کار الزم است و به اعتقاد من رمز موفقیت 

شروع خوب است.
 وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان در فضای 
مجازی به همه فروشندگان موادغذایی اطمینان 
کرد، می گوید: به هر حال دنیا در کسب وکار به همین 
سو گام برمی دارد اما به طور قطع در زمینه هایی که 
با بحث سامت مردم روبه روییم نمی توان از این 
موضوع بی تفاوت گذشت. بــرای مثال در فضای 
مجازی می توان ازطریق رزومــه، نمونه کار، آدرس 

و شماره تماس و همچنین نظرات مشتری ها، به 
یک برداشت نسبی دست یافت. درحــال حاضر 
سفارش های خانگی بـــازار خوبی دارد امــا بحث 
بهداشت و سیب سامت باید رعایت شود. اینکه 
محصوالت تولید شده براساس استاندارد ها باشد 
و در فضاهای غیراستاندارد و غیرقانونی و زیرزمینی 
تولید نشده باشد، بحثی است که نمی توان از آن 

به راحتی گذشت.
ایــن بــانــوی کــارآفــریــن توضیح مــی دهــد: از ایــن رو 
به تازگی سازمان فنی و حرفه ای این اجازه را به ما 
داده که مجوز صنفی برای سفارش هایمان بگیریم. 
ایــن موضوع در جلسات مختلفی مطرح شــده و 
امیدواریم به زودی این اتفاق بیفتد تا این ناامنی در 
فضای مجازی از بین برود. اگرچه تعداد زیادی از 
بانوان هنرجو پس از فارغ التحصیل شدن مشغول 
به کار می شوند اما این مهم را نباید فراموش کرد که 
نیاز به یک ساماندهی دیده می شود و باید شرایطی 
به وجود آید که زیرنظر مرجع مشخصی کار کنند 
تا مردم با اطمینان خاطر بتوانند سفارش های خود 

را اعام کنند.
او که در بازارمجازی ارغوان سرگروه قنادی و آشپزی 
است، بیان می کند: خوشبختانه در کار ما بیش 
از 30رشته وجــود دارد،  رشته هایی چون قنادی، 
کیک های خامه ای، فوندانت، شیرینی های خشک 
و عید، باقلوا، دسر، کباب ها، فست فود، فینگرفود، 
غذاهای بین الملل، غذاهای دریایی، سفره آرایی، 

میوه آرایی و... . 
آقامحمدی در پایان تأکید می کند: بیش از نیمی از 
مراجعه کننده های ما زنان سرپرست خانوار هستند 
که با ساماندهی درست می توانیم به عنوان نیروی 
کار از آن ها استفاده کنیم. امیدوارم در آینده نزدیک 
با راه انـــدازی کارگاه با ظرفیت بیشتر بتوانم از این 

نیروهای فعال و باانگیزه بهره ببرم.

آموزش به 550 نفر برای ایجاد شغل خانگی

اشتغال زایی با طعم شیرینی

خبرخبر
روزروز

بجنورد  مرکز  لرزه نگاری ندارد!
 مسئول شبکه لرزه نگاری بجنورد از وقوع 183زمین لرزه در 
این استان از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال خبر داد.
خــســروی در گفت وگو بــا ایسنا گفت: از ایــن تعداد 
ــه در مقیاس 2.5 تــا 3.5 ریشتر و  ــزل زمــیــن لــرزه 150زل
21زمین لرزه در مقیاس 3.5 تا ۴ ریشتر رخ داده است. 
همچنین ۹زمین لرزه نیز بین ۴ تا 5 ریشتر و سه زمین لرزه 

نیز بین 5 تا 6 ریشتر اتفاق افتاده است.
خــســروی بــا اشـــاره بــه اینکه خــراســان شمالی یکی از 
لرزه خیزترین استان های کشور است، اظهار کرد: گسل 
مهم کپه داغ از افغانستان شروع می شود و از ناحیه 
شمالی خراسان شمالی تا ترکمنستان ادامه می یابد و 
تاریخ نشان می دهد در این گسل ظرفیت وقوع زمین 

لرزه هایی با قدرت بیش از 7 ریشتر وجود دارد.
وی تصریح کــرد: با پیگیری های انجام شــده، مؤسسه 
ژئوفیزیک تصمیم گرفت در خراسان شمالی با مرکزیت 
بجنورد شبکه لرزه نگاری استقرار یابد و در همین راستا 
تفاهم نامه ای میان اســتــانــداری و مؤسسه یــاد شده 
منعقد شد تا استانداری برای راه اندازی مرکز لرزه نگاری 

بجنورد، مکانی را اختصاص دهد.
وی گفت: اما تاکنون این مکان برای این مرکز اختصاص 
نیافته و بنده فقط برای حضور در جلسات به استانداری 
مراجعه می کنم و محل استقرارم هم اکنون در قوچان 
اســت .اطــاعــات ایــن مراکز به مرکز لرزه نگاری تهران 

ارسال می شود.

خبر
    سنگ اندازی بانک ها 

در مسیر بازسازی منازل زلزله زده 
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی خراسان 

شمالی گفت: دو هفته ای است که روند ساخت وساز 
منازل زلزله زده در این استان متوقف شده است.

روحانی در گفت وگو با ایسنا افزود: مبلغ تسهیالت 
ساخت منازل آسیب دیده۱۰۰میلیون تومان برای هر 

واحد مسکونی بود، زلزله زدگان تسهیالت را دریافت 
کرده و در حال ساخت وساز منازل مسکونی خود 

هستند. وی اظهار کرد: اما حدود دو هفته ای است 

که بخشنامه ای به بانک های استان ابالغ شده که این 
تسهیالت با نرخ سود ۱۸درصد است و عالوه بر آن 

افرادی که در حال گرفتن این تسهیالت بودند نیز باید 
در سامانه جهش مسکن ثبت نام کنند .این امر موجب 

شده در حال حاضر زلزله زده ها نتوانند تسهیالت 

خود را برای ادامه روند ساخت وساز دریافت کنند.
وی بیان کرد: تسهیالت بازسازی منازل زلزله زده 
در این استان از طریق هشت بانک به زلزله زدگان 

پرداخت می شد که این بخشنامه برای چهار بانک 
ابالغ شده است.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

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

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

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

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
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 

پ
/1
40
42
53

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
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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

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

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی



 »آنگارا« قاتل 
8هزار جوجه 

گوشتی 
محمد ترخاصی؛ 

رئیس شبکه 
دامپزشکی خوشاب 
به صدا و سیما گفت: 

نخستین کانون از 
بیماری آنگارا در 
یکی از واحد های 

مرغداری شهرستان 
خوشاب مشاهده 

شد و در پی آن 
8 هزار جوجه 

گوشتی یک ماهه در 
آن مرغداری تلف 

شدند.

خبرخبر
روزروز

روایت یک هنجارشکنی ◾
از همین رو گــزارشــی در تاریخ 
28 مهرماه ســال جــاری با تیتر 
»ضرب و شتم هالیوودی مردان 
ــرای  قـــانـــون« منتشر شــد کــه ب
ــادآوری بــه گوشه هایی از آن  ــ یـ

اشاره می شود.
در آن نسخه از روزنامه قدس آمده بود: اطالعاتی 
که به دست خبرنگار ما رسید به این ماجرای تلخ و 
کم سابقه اشاره داشت که تعدادی از مأموران دولتی 
و صنفی برای برخورد با فروش کاالی قاچاق دست 
به یک بازرسی زده اند، اما در حین انجام وظیفه از 
سوی ده ها نفر از کارکنان فروشگاه شناخته شده 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، از همین رو برای 
رسیدن به جزئیات دقیق ماجرا بررسی های خبرنگار 

ما آغاز شد.
از همین رو معلوم شد مدیران فروشگاه شناخته 
شده مد نظر که در سطح کشور بیش از 250 شعبه 
دارد، پشت دیوار فروش گسترده کاالی قاچاق قرار 
دارنــد و مــردم شهر را حسابی سرکیسه کرده اند، 
همچنین روز واقعه همه چیز زمانی رقم خورد که 
ــروش لـــوازم خانگی  تیم بررسی تخلفات حــوزه ف
قاچاق به سراغ یکی از شعب فروشگاه مذکور واقع 
در مجتمع تجاری اطلس رفتند. آن هــا در ادامــه 
مشاهده کردند لوازم خانگی قاچاق که با قیمت های 
نازلی در انبارهای فروشگاه تخلیه می شد تحت 
عنوان کاالیی که حق گمرکی آن پرداخت شده و به 
صورت قانونی وارد شده، چند برابر قیمت به مردم 
فروخته می شود. حتی برای آنکه مردم به کالهی که 
سرشان رفته شک نبرند گارانتی ساختگی تهیه و 
باز هم در پوشش گارانتی از مردم بی خبر وجوهی 
را دریافت می کردند و به قول معروف از دوسر سود 

می کردند. 

وقتی قرار می شود تعدادی از کاالها با ظن به قاچاق 
به انبار امین منتقل شــود تا اسناد فــروش آن ها 
مورد بررسی قرار گیرد، به یک باره در حدود 50 نفر 
از نیروهای فروشگاه مذکور با فــراخــوان مدیر آن 
مجموعه مقابل شعبه مذکور تجمع می کنند و با 

حالتی وحشیانه که فقط در فیلم های هالیوودی 
نمونه آن را مــی تــوان دیــد بــه سمت کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی و 
تیم همراه حمله ور شده و آن ها را مورد ضرب و شتم 

قرار می دهند و از فروشگاه بیرون پرت می کنند!

 پــس از آن مــأمــوران پاسگاه محل بــه مجتمع 
مراجعه ولــی نیروهای ایــن فروشگاه دســت از 
رفتار شرارت گونه خود برنداشته و کار به جایی 
مــی رســد کــه بــا دســتــور مــقــام قضایی و گسیل 
مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی مشهد به 
محل، آرامش در مجتمع تجاری برقرار می شود و 
کارشناسان سازمان صمت پس از چند ساعت 

سرانجام می توانند اعمال قانون کنند.
در حالی که تماس های تلفنی زیادی از افراد ذی نفوذ 
در حمایت از مدیران متخلف فروشگاه مذکور با 
برخی مسئوالن مربوطه گرفته شده بــود، کشف 
حدود 4 میلیارد تومان کاالی قاچاق از روی پشت بام 
چند شعبه دیگر این فروشگاه در سطح شهر مشهد 
تعداد تماس ها را به شدت کاهش داد! کاالهای 
قاچاق با دستور مقام قضایی توقیف و دیگر مراحل 

هم در دستور کار قرار گرفت.

گردن کشان پای میز عدالت کشیده شدند ◾
پیگیری های رسانه ای همچنان ادامه داشت تا اینکه 
دادستان مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما از برخورد 
قاطعانه با متخلفانی خبر داد که حین انجام وظیفه 

مأموران دولت به آن ها حمله ور شده بودند. 
رصد رسانه ای این قبح شکنی که با دستور شخص 
مدیر ارشد این فروشگاه صورت گرفته بود همچنان 
در دستور کار تیم خبری روزنامه قدس بود تا اینکه 
پی بردیم در این ماجرا عده ای دیگر هم که از کسبه 
همان مجتمع بودند و با مدیران فروشگاه متخلف 
اختالفاتی داشتند از آب گل آلود ماهی گرفته و در 

محل اقدام به درگیری فیزیکی کرده بودند.
ابعاد ماجرا گسترده تر شد و با توجه به دستور 
دادســتــان مشهد، مقام قضایی رسیدگی کننده 
به پرونده به صورت ویژه پیگیر این موضوع بود تا 
برخورد قانونی و مناسبی با متخلفان ماجرا صورت 

بگیرد و درس عبرتی باشد برای افرادی که در سر این 
گونه اقدام ها را پرورش می دهند و در مقابل مردان 

قانون سینه سپر می کنند تا تخلفی برمال نشود.
از همین رو با تحقیقات دقیق صورت گرفته بیش 
از 15 نفر نیروهای فروشگاه شناخته شده و 10 نفر 
هم از افرادی که برای انتقام جویی نزاعی دیگر را با 
این افراد برپا کرده بودند به دادسرا فراخوانده شدند 
و با توجه به اینکه برای هر کدام از آن ها قرار تأمین 
چند ده میلیون تومانی صادر شده بود تا زمان تودیع 
قرار تأمین مذکور در محل بازداشت شدند و پس 
از پرداخت وجه قرار آزاد شدند تا به پرونده عامالن 
ضرب و شتم مأموران قانون در دادســرای انقالب 

مشهد رسیدگی شود.

پرونده قاچاق روی میز تعزیرات حکومتی ◾
در حالی که وعده دادستان مشهد از برخورد قاطع 
با متخلفان عملی شد، مطلع شدیم پرونده کاالهای 
قاچاقی که از روی پشت بام شعبه های مختلف 
این فروشگاه شناخته شده کشف شده بود برای 
رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شده 

است.
در این زمینه سیدمرتضی مدنی فدکی، مدیر کل 
تعزیرات حکومتی خراسان رضــوی ضمن تأیید 
ارسال پرونده گفت: چند روز پیش پرونده کشف 
کـــاالی مشکوک بــه قــاچــاق متعلق بــه فروشگاه 
شناخته شده به تعزیرات حکومتی ارســال شد، 
در این زمینه دستور داده شد تا ماجرا به دقت مورد 

تحقیق قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در صورتی که قاچاق بودن کاالها در 
شعبه رسیدگی کننده مورد تأیید قرار بگیرد، اشد 
مجازات برای متخلف در نظر گرفته خواهد شد؛ چرا 
که برای ما حاشیه های کار، اسم و رسم افراد هیچ 

اهمیتی ندارد و مهم اجرای عدالت است.

وعده قضایی   عملی شد 

عامالن ضرب و شتم مردان قانون 
پای میز محاکمه

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی : در صورتی که قاچاق بودن کاالها 
در شعبه رسیدگی کننده مورد تأیید قرار بگیرد، اشد مجازات برای متخلف در 
نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که برای ما حاشیه های کار، اسم و رسم افراد هیچ 

اهمیتی ندارد و مهم اجرای عدالت است.
در شهر3گزيدهگزيده
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ساماندهی معضالت اجتماعی بدون کمک مردم امکان ندارد
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مشهد گفت: اگر 
یک فرد معتاد را بتوان نجات داد قادر به نجات چندین 
خانواده گرفتار در این بخش خواهیم بود اما هیچ دولتی 
به تنهایی نمی تواند معضالت اجتماعی از جمله معتادان 

متجاهر را سامان دهد.
اسکندر مؤمنی روز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات 

اجرایی اقامتگاه حسینیه حضرت علی اصغر)ع( واقع 
در اردوگــاه تربیتی معتادان متجاهر حسن آباد از توابع 
شهرستان مشهد اظهار کرد: حوزه معتادان متجاهر از 
بهره مند شدن از کمک های خیران مغفول مانده؛ چرا که 
بسترهای آن آماده نبوده است، در تبریز به ندرت معتادان 
متجاهر و متکدی به چشم می خورد و این اتفاق به همت 

خیران و مــردم آن شهر رخ داد که با ساخت اقامتگاه و 
اشتغال زمینه جمع آوری آن ها را فراهم کرده اند.

به گزارش تسنیم، وی با بیان این مطلب که اگر یک فرد 
معتاد را بتوان نجات داد قادر به نجات چندین خانواده 
گرفتار در ایــن بخش خواهیم بــود افـــزود: ساخت یک 
ــرای معتادان متجاهر که از  اقامتگاه از ســوی خیران ب

بی سرپناهی نجات یابند سبب می شود دیــگــران نیز 
به مشارکت در این اقــدام خیرخواهانه ترغیب شوند. 
هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند معضالت اجتماعی از 
جمله معتادان متجاهر را سامان دهد و حضور مردم به 
ویژه خیران برای سامان بخشیدن به این موضوع الزم و 

ضروری است.

خط قرمز
    عقیل رحمانی   نیروهای گستاخ یک 

فروشگاه شناخته شده لوازم خانگی که مأموران 
سازمان صمت خراسان رضوی را حین کشف 

کاالی قاچاق مورد ضرب و شتم قرار داده بودند 
پس از آنکه بازداشت شدند، با تودیع وثیقه 

میلیونی برای هر کدام از آن ها، تا زمان رسیدگی 
به پرونده قضایی آزاد شدند.

اواخر مهر ماه بود که مطلع شدیم کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 

در پی اجرای یک طرح مبارزه با فروش کاالی 

قاچاق به سراغ یک فروشگاه شناخته شده در 
شهر مشهد رفتند که شهر از تبلیغات گسترده 

لوازم خانگی آن ها پر شده بود، اما در اقدامی 
نادر و عجیب که حکایت از حمایت های پشت 
پرده افراد خاص از مدیران متخلف مجموعه 

داشت، چند ده نفر از نیروهای فروشگاه هنگام 
اعمال قانون و صورتجلسه کشف کاالی قاچاق 
به مأموران سازمان صمت حمله ور و آن ها و تیم 

همراه را مورد ضرب و شتم قرار داده و از فروشگاه 
بیرون انداختند.
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 ميالدقاليشويی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرويس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخيص با دستگاه 

100%تضمينی
50%تخفيف 

هاشميه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکيل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پيروزی       38815136
تمام مناطق09151008325
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخيص ترکيدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترميم کف سرويس بامصالح

پيروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکيل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشميه 38825264 
هفت تير 38764467
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تخليه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405
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تخليه چاه سعيد 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترين هزينه

دوره تعميرات تخصصی موبايل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ايمنی  سيستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربين،  )دزدگير، 
دربهای  تصويری،  آيفون  حريق، 
خانگی،  لوازم  تعمير   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعميرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپيوتر،  تخصصی 

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

ديپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ويژه بازماندگان از تحصيل

آموزشگاه شهريار
با ارائه گواهينامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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قنادی نون
نيروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پيامبراعظم 91
09378281474
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به يک نقاش و
يک صافکار نيازمنديم 

09355877708
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آت

37604809 تضمين پايين ترين نرخ تور
کيش
قشم
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خريد ضايعات
آهن، آلومينيوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غيره
09035480162
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نعيمی
در،پنجره وکابينت
09354604745خورده ريز وغيره
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31

ضايعات
حاضری 

خريد انواع ضايعات آهن، 
آلومينيوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ريز انباری 
ضايعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازديد و حمل بار رايگان 

09155044719

ضايعات فالح
خريد آهن،آلومينيوم،مس و...

شرکت در مزايده
09157137499-36660883
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خريدضايعات
 خاوری 

آهن آالت تخريبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شيرآالت  
  باالترين قيمت

09159829884
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34

ضايعات فلزی 
برادران آهنگر

ضايعات آهن، آلومينيوم، مس
برنج، چدن و غيره به 

باالترين قيمت روز خريداريم 

09304386194
09012543661

قابل توجه همشهريان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد مستعلی

دفتر مشاور امالک به شماره عضويت 13510
 به نشانی: طبرسی شمالی 24 نبش رجب زاده 

19 امالک مجلل
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: 09157360765
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41
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14

آقای عليرضا مهربانی 
فرزند رمضان مجهو ل المکان؛ 

همسر شما برابر دادنامه ی شماره ی 
140025390008306955 شعبه ی 12 
دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهيد 

مطهری مشهد با بذل يک ميليون ريال 
از مهريه خود )با احتساب مهريه به 
نرخ روز( تقاضای ثبت طالق نموده 
است، لذا الزم است ظرف مدت يک 
هفته پس از انتشار آگهی، در اين 
دفترخانه به آدرس: مشهد- بلوار 

معلم- بين معلم 61 و 63- پالک 
147 واحد 1 حاضر شويد، در غير 

اينصورت طبق مقررات اقدام به ثبت 
خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع 

نخواهد بود.
دفتر رسمی ازدواج 39 و طالق 59 

مشهد- علی اصغر دليلی صالح

1/ر
41

01
10

قابل توجه همشهريان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسين علی تاتار

دفتر مشاور امالک به شماره عضويت 8078
 به نشانی: بزرگراه بابا نظر18 محراب 6 پالک 42

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 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: 09159107437
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

01
12

تخليه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

قصابی و دامداری

کارگرماهر

خريد و فروش
ضايعات

متفرقه

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قاليشويی

غزال
عضو درجه يک اتحاديه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بيمه ايران

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

مديريت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
16
80

تاژقاليشويی و مبل شويی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
41
13

قاليشويی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قاليشويی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرويس رايگان



   ۱۵ هزار تن 
انار فردوس   
فروش نرفت!  
سلیمانی، مدیر 
جهاد کشاورزی 
فردوس گفت: از 
۲۵هزار تن اناری 
که از درختان 
شهرستان برداشت 
شده، ۱۵هزار 
تن روی دست 
کشاورزان مانده 
است. سرمازدگی 
اوایل امسال، طوفان 
مرداد ماه و کیفیت 
پایین انار موجب شد 
برداشت محصول 
۴۰ درصد کاهش 
داشته باشد.

یادواره

برگزاری یادواره 
شهدای غرب 
 مشهد 
در مجتمع آیه ها 

سرهنگ محمد 
قاصدی، فرمانده سپاه 
ناحیه یاسر گفت: 
به منظور تجلیل از 
خانواده های معزز شهدا 
یادواره شهدای غرب 
مشهد منطقه قاسم آباد 
روز پنجشنبه 23 دی ماه 
در مجتمع آیه ها برگزار 
خواهد شد.
 قاصدی افزود: سرکشی 
از 688 خانواده شهید 
منطقه غرب مشهد، 
تهیه کلیپ و مستند 
و بهره گیری از نظرات 
خانواده شهدا در مسائل 
فرهنگی و معضالت 
اجتماعی محله از جمله 
اقدام های انجام شده 
برای این یادواره است.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 23 دی 1400    10 جمادی الثانی 1443   13 ژانویه 2022   سال سی و پنجم   شماره 9721  ویژه نامه 4100

افقی  ◾
 1. خوشنویس برجسته ایرانی قرن 9و 10 
که از اساتید برجسته نستعلیق است 
- بی زبان 2. معلق – پادشاه – هر گردی 
کــه آن نیست 3. مــرواریــد درشـــت – از 
 چهارعمل اصلی ریاضیات - جابجایی 
4. بیرون فوتبالی – گرانیت - پخش شده 
روی زمین – حــرف فاصله 5. کوتاهی و 
قصور – خــرس تنبل کند و گــاه بدجنس 
انــیــمــیــشــن در حـــال پــخــش از سیمای 
جمهوری اسالمی 6. احتماال االن برای 
حل جــدول در دستتان اســت – مقعر – 
ته نشین شده 7. شناخته شده – اتحادیه 
کارگری – باریکه نماد مقاومت مردم مظلوم 
فلسطین 8. بدی – مفصل بین ساعد و 
بـــازو- پارچه – مخترع تلفن 9. بشقاب 
– عاطل و باطل - مطلع 10. ابــزار تنظیف 
 منزل – ردپا – از قاریان مصری قرآن کریم 
ــان هــواپــیــمــایــی  ــازمـ 11. نــورســیــده – سـ
مسافربری ارتـــش 12. کفش چهارپا – 
ــا – ورزش مــفــرح آبــی  ــ ــ نــشــانــه – آرزوه
موردتاکید اسالم 13. کوچک ترین مقدار 

هــر کمیت فیزیکی کــه مــی تــوانــد به طور 
مستقل وجــود داشته باشد – از وسایل 
ورزش وزنه برداری – آخری نازی 14. بخش 
ظاهری گوش و بینی – آب خـــورده – برف 
ــوددارد – رهبر جنبش  انگلیسی 15. وجـ
آزادی بخش ملی ساندینیست ها که اخیرا 
به عنوان رئیس جمهور کشور نیکاراگوئه 

انتخاب شد

عمودی ◾
 1. تازمانی که – تکلیف بچه مدرسه – از 
انواع پیوند درختان 2. پول واحد اتحادیه 
اروپایی – به آسمان رفتن پیامبر اعظم)ص( 
– مخترع تلگراف 3. شهر مذهبی نزدیک 
تــهــران – تــجــاوز – خــدای چوپانان یونان 
باستان - پــیــروان یــک پیامبر 4. قصد و 
اراده - عالم – عازم شده 5. حبوب هر آش 
– پــروردگــاری 6. مهلت گرفتن – از فرق 
اسالمی – نام دخترانه وطنی 7. واحدپول 
کانادا - فضول - سالح زیرخاکی 8. زنده 
 – برقرار – صوت ندای تازی – زادگــاه رازی 
9. جای بلند – از خبرگزاری های بین المللی 

بریتانیایی - گردن آویز قهرمان 10. درخت 
پرشاخ و برگ جنگلی – کشوری در لبنیات 
– رقص سنتی مردم برزیل 11. مایه آرامی 
جــان - چیره 12. دانـــه ای شبیه ارزن که 
به کبوتران بدهند – خرمن مــاه –  شهر 
خــروس جــنــگــی 13. قـــرض – نوشیدنی 
لبنی – از لوازم رنگ آمیزی – واحد والیبال 
 14. کمیابی – آبــگــوشــت ســبــزی - وال 
15. چاله – صوت شادباش – آن چــه غیر 

ذات خداوندیست

جدول     8284
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 م ج  ت ب ی  ک ب ی  ر ی    ک ل ا ش
 2   ک ف ی  ر   ر ز م   ر ا ی    ب
 3 ع   ا ن ق ی  ا د   ج  ف ت   ک د
 4 ا ک ل   ا و ت   ه ا   ا ر د ر
 5 ب ا   ف ن س   س و ن ا   ی  و  

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

 15 ق ب ل ه   ا ب و ا ل ع ج  ا ی  ب
  

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

نوروزی  مدیر کل اداره ورزش و 
جوانان خراسان رضوی تخصیص 
ــروژه ورزشـــی  ــ اعــتــبــار بـــرای 40 پ

اولویت دار استان را ضروری دانست.
به گزارش خبرنگار ما، افشین داوری در بیست 
و سومین بــازدیــد میدانی خــود و در سفر به 
تربت جام گفت: تالش می کنیم در سال جاری 
تأمین بودجه ای پروژه های اولویت دار همچون 
ــروژه 5هــزار نفری تربت جام تعیین تکلیف  پ
شود. خراسان رضوی پروژه های ناتمام زیادی 
در طول یک دهه اخیر داشته است که باید با 
کمک مسئوالن استانی، نمایندگان مجلس و 

فرمانداری  شهرستان ها ساماندهی شود.
 وی با تأکید بر توسعه اماکن ورزشی تربت جام 
گفت: تکمیل و اجرای پروژه مجموعه ورزشی 
5هزار نفری، خانه ورزش جوانان، چمن ورزشی 
انقالب و چندین چمن مصنوعی در روستاها 
و شهرهای تــربــت جــام بــه نفع ورزش 
خواهد بود امید است 

ساخت این مکان ورزشــی که بیش از 12 سال 
طول کشیده است در یک سال آینده به اتمام 
رســیــده و دغــدغــه جامعه ورزش شهرستان 
برطرف شود.  افشین داوری با اشاره به وضعیت 
نامطلوب چمن مجموعه انقالب تربت جام 
گفت: نواقص این چمن طبیعی جدی است، اما 
باید چالش های قانونی را با شهرداری تربت جام 
برطرف کــرد. در حــال حاضر نبود آب و خاک 
مطلوب برای کشت چمن طبیعی از مهم ترین 

چالش های این مکان ورزشی است.
 وی به اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان در سال 
جاری هم اشاره کرد و افزود: بودجه 240 میلیارد 
تومانی در حوزه عمرانی این اداره کل پیش بینی 
شــده اســت امــا تــاکــنــون تخصیص اعتباری 
صــورت نگرفته و امیدواریم در سه ماه آینده 
اعتبارات الزم تخصیص پیدا کند البته 36پروژه 
از ماده 23 تخصیص اعتبار داشته و امیدواریم 
40 پـــروژه اولـــویـــت دار دیــگــر اســتــان از بخش 

اعتبارات نفتی تعیین تکلیف شود. 

»قــوژد« نام روستایی تاریخی از 
توابع بخش مرکزی کاشمر است 
که بزرگ ترین، پرجمعیت ترین 
و نــزدیــک تــریــن روســتــای ایــن شهرستان نیز 
به شمار می آید و شما می توانید با پیمودن 
اندکی راه ضمن لــذت بــردن از طبیعت زیبا و 
کوچه باغ های کم نظیر و تماشایی ایــن روستا 
گذر تاریخ را از نزدیک ببینید. از آثار و بقایای 
به  جا مانده مشخص می شود روستای قوژد 
قدمتی چند هزار ساله دارد. در برخی کتاب های 
تاریخی نیز به قوژد اشاره  شده که می توان کتاب 
اشرف التواریخ را نام برد که وقایع زمان حکومت 
محمدولی میرزا حاکم خراسان )فرزند سوم 

فتحعلی شاه قاجار( در آن ذکر شده است.
گورستان دشت طالآباد در 2کیلومتری جنوب 
قوژد مربوط به هزاره اول پیش از میالد، بقایای 
شهر سفید از دوران اسالمی در جنوب شرقی 
ــوژد، بقایای قلعه ریــگ از دوران سلجوقیان  ق
در 2کیلومتری جنوب قــوژد، آسیاب های آبی 

طالآباد مربوط به اواخر دوره صفویه در تپه های 
جنوب قوژد، آرامگاه محمدصالح ترشیزی )وفات 
1160هــجــری قمری( و محمدجعفر ترشیزی 
)وفات 1244 هجری قمری( در جوار مزار پیر قوژد 
از دوره افشاریه و آب انبار قدیمی مربوط به دوران 

قاجار از جمله آثار تاریخی قوژد است.
عــلــمــای بـــزرگـــی نــیــز در ایـــن روســـتـــا زنــدگــی 
می کرده اند که از جمله می توان به محمدصالح 
ترشیزی و شیخ محمدجعفر ترشیزی، شاگرد 
شیخ جعفر کاشف الغطاء و یکی از بزرگ ترین 
علما و مــراجــع اوایـــل ســده سیزدهم هجری 
)متوفی 1244 قمری( اشاره کرد. قوژد عالوه بر 
اینکه بزرگ ترین تولیدکننده آجر در کشور است 
و تولیدات آن به کشورهای افغانستان، پاکستان 
و آسیای میانه صادر می شود، در کشت و تولید 
محصوالت کــشــاورزی نظیر زعــفــران، انگور، 
کشمش، غالت، انار، گالبی، هلو، انجیر، خربزه، 

هــنــدوانــه، طــالــبــی، خــیــار و سیب هم 
طوالیی دارد. ید 

 تأکید مدیرکل بر تعیین تکلیف 
اعتبارات40 پروژه ورزشی اولویت دار

 »قوژد« روستایی زیبا 
با تاریخ چند هزار ساله 

رئیس 
اداره راهداری 

و حمل و نقل جــاده ای 
مشهد گفت: افــزایــش سرقت عالئم ترافیکی 
در جــاده هــای ایــن شهرستان موجب افزایش 

تصادفات و سوانح جاده ای شده است.
به گــزارش قدس آنالین، حسین شیرمحمدیان 
اظهار کرد: بیشتر این سرقت ها در حوالی پاسگاه 
پلیس راه محور مشهد- سرخس و آزادراه کنارگذر 

شمالی مشهد روی داده است.
وی گفت: این در حالی است که عالئم ترافیکی 
جــاده ای به صورت مرتب جایگزین می شود، اما 
سرقت مکرر و شبانه عالئم، توان نصب دوباره را 
از ما گرفته است و از نیروی انتظامی درخواست 
می کنیم گشت های خــود را در ایــن محورها به 

ــژه در  ویـ
ســاعــات شب 

افزایش دهد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد 
خاطرنشان کرد: بعضاً ما سارقان عالئم ترافیکی را 
می بینیم اما اجازه دستگیری و یا برخوردی نداریم 
و در صورت بروز اتفاقی در مواجهه با آنان، حتی 

باید پاسخگوی مراجع قضایی باشیم.
شیرمحمدیان گفت: عــالوه بر پایه حفاظ های 

کنار جــاده ای که آهن شماره 14 اســت، پایه های 
فلزی عالئم جاده ای نیز از دیگر اقالم مورد دستبرد 
سارقان است که آن را با فرزهای شارژی برش داده 
و در قالب ضایعات آهن به قیمت کیلویی 10 تا 

20هزار تومان به فروش می رسانند.
وی طول راه های اصلی و فرعی شهرستان مشهد 
ــزار و 200 کیلومتر عــنــوان کـــرد و گفت:  را 2 هـ
800کیلومتر از این میزان شامل آزادراه و بزرگراه های 

مهم و پرتردد و یا همان راه های شریانی است.

ذره بینذره بین

  افزایش تصادفات جاده ای مشهد 
به علت دزدی عالئم ترافیکی 

از سرقت خود بکاهید!
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تاریخ تولد: 1340/8/1 
تاریخ شهادت: 1365/10/23 

محل شهادت: شلمچه
مسئولیت:مسئول محور

گلزار: بهشت رضا
سرور  هادیان: نخستین روز دی مــاه 1340در 
ــواده ای مــذهــبــی در حــاجــی نصیر یــکــی از  ــ ــان خــ
بخش های شهرستان چناران متولد شــد. ناصر 
یک ساله بود که همراه خانواده به مشهد آمد، در 
این زمان پدر و مادرش هر دو کار می کردند. هنگامی 
که از راه می رسید نمازش را می خواند، تکالیفش را 
انجام می داد، اوقات فراغت فوتبال بازی می کرد و 
کتاب می خواند. در جلسات قرآن شرکت می کرد و 
همیشه کمک پدرش بود حتی در کار سخت بنایی. 
کالس پنجم بود که به مکتب قــرآن می رفت و در 
جلسات مذهبی شرکت می کرد. در یکی از همین 
جلسات یک جلد کــالم هللا مجید جایزه گرفت. 
پس از اتمام دوران دبستان، وارد مدرسه راهنمایی 
توحید شد. از سال سوم راهنمایی و از 15سالگی 
فعالیت های انقالبی اش شــروع شــد. در مسجد 
محل فعالیت می کرد. در مبارزات و تظاهرات علیه 
حکومت شاه شرکت داشت و اعالمیه های حضرت 
امام)ره( را پخش می کرد. یک بار هم در چهارراه نادری 
دستگیر شد. هنگام حمله به بیمارستان امام رضا)ع( 
حضور داشت. در تظاهرات روزهای 9 و 10 دی ماه 
1357 که اوج مــبــارزات مــردم مشهد با حکومت 

طاغوت بود، حضوری فعال و تأثیرگذار داشت.
در مسجد ابوالفضل)ع( که به نام انجمن اسالمی 
شهید محمد منتظری مــعــروف بـــود، شـــروع به 
فعالیت کرد. با شروع جنگ و تشکیل بسیج، عضو 
بسیج همان مسجد شــد. پس از تشکیل سپاه 
پاسداران، درس خود را در پایه سیکل رها کرد. او 
برای آنکه بتواند عضو سپاه شود شناسنامه خود را 
تغییر داد و سنش را بزرگ کرد سپس داوطلبانه به 
کردستان رفت . در سال 1360 در مراسمی ساده و 

بدون هیچ گونه تشریفات ازدواج کرد.
نخستین فرزندش محمد در سال 1361 و دومی 
زهــره در ســال 1363 به دنیا آمــد. آخرین بــار که 
می خواست به جبهه برود به خانواده اش گفت: اگر 
من شهید شدم ناراحت نشوید؛ من همیشه پیش 
شما خواهم بود. خندید و گفت: شهید همه جا 
هست و همیشه زنده است.سرانجام ناصر سازگار، 
مسئول محور عملیاتی در 23 دی 1365 در عملیات 
کربالی5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش 
به سر به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید در 

بهشت رضا به خاک سپرده  شد.

3 بانوی نابینای خراسان رضوی 
در اردوی تیم ملی شطرنج 

دبیر هیئت ورزش نابینایان خراسان رضوی گفت: 
سه شطرنج باز این استان در دومین اردوی تیم  ملی 

شطرنج نابینایان کشور در مشهد حضور دارند.
وحید نیکفرجام در گفت وگو با ایرنا افزود: اردوی 
تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان کشور با 
حضور 19 ورزشکار مرد و زن در مشهد برگزار شد 
که از این استان ملیحه صفایی، فاطمه رحیمی 
و عاطفه نقوی در ترکیب این اردو حضور دارنــد. 
ورزشکاران روشندل کشورمان خود را برای حضور 
در رقابت های پاراآسیایی 2022 هانگژو چین آماده 
می کنند. دبیر هیئت ورزش نابینایان خراسان 
رضوی گفت: ملیحه صفایی و عاطفه نقوی پیش 
از ایــن در مسابقات شطرنج پاراآسیایی 2018 
جاکارتای اندونزی به ترتیب سه مدال نقره و سه 

مدال طال کسب کردند.
 

برگزاری نخستین جشنواره 
ایده های برتر کارآفرینی

صاحبان ایده های اشتغال زا و کارآفرینی می توانند 
از 20 دی در نخستین جشنواره ایــده هــای برتر 

نام نویسی کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: بر اساس 
فراخوان کشوری، صاحبان ایده در سراسر کشور 
و استان می توانند در بــازه زمانی 20 دی لغایت 
10بهمن امسال با مراجعه به سامانه کارآفرینان 

برتر نسبت به ثبت ایده خود اقدام کنند.
اشرفی گفت: صاحبان ایده می توانند در سایت 
  https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir
ثبت ایده کنند. به گفته اشرفی ایده های ارائه شده 
عالوه بر حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی به صورت 
کلی مباحثی از قبیل مشاغل خانگی، اشتغال 
جوانان و دانش آموختگان، معلوالن، معتادان 
بهبود یافته، زندانیان آزاد شده، زنان سرپرست 
خانوار، اشتغال مرتبط با محیط زیست، اشتغال 

در مناطق کمتر برخوردار را در بر می گیرد.

بـــانـــوی خــیــر قــایــنــی در روز تــولــدش 
زمینه آزادی یک مادر زندانی را با 

پرداخت بدهی وی فراهم کرد.
ــزاری  ــ ــرگـ ــ ــبـ ــ ــه گـــــــــــزارش خـ ــ ــ ب

صداوسیما، این مادر زندانی 
که به خاطر جرایم غیرعمد 

ــان( ــومــ ــ ــون ت ــ ــی ــ ــل ــ ــی  )35مــ
ــال در زنــــدان بــود   رد مـ
ــد  ــ ــاری واحـ ــکــ ــمــ ــا هــ ــ بـ
مــددکــاری زنـــدان قاین 
ــی را  ــاکـ ــوانـــســـت شـ تـ
بـــه 11مــیــلــیــون تــومــان 
ــی کند کــه از این  راضـ
مبلغ 4میلیون توسط 
مـــــددکـــــاری زنــــــــدان و 
ــوســط یک  7مــیــلــیــون ت
خیر قاینی پرداخت شد.

بـــــر اســــــــاس ایـــــــن خــبــر 
جشن تولد این بانوی خیر 

قاینی بــا حــضــور دادســتــان، 
ــرای  ــاظــر زنــــدان و اجـ دادیـــــار ن

احکام، رئیس و تعدادی از کارکنان 
ــدان قــایــن بــرگــزار و حــکــم آزادی  ــ زن

زندانی به وی تحویل و آزاد شد.

 کیک تولد خیر قاینی 
کام زندانی را شیرین کرد

رئیس اداره ورزش و جوانان سرخس از 
دعــوت فوتسالیست این شهرستان 
به اردوی تیم ملی جوانان خبر داد.

صــدری فــر در گفت وگو با فارس 
گفت: امیرحمزه صدیق زاده، 
ــوان ایــن  ــ فــوتــســالــیــســت جـ
شهرستان بــه اردوی تیم 
ــان فــوتــســال  ــ ــوان ــی جــ ــل م

دعوت شده است.
وی افــزود: سرمربی تیم 
ملی فوتسال جوانان 40 
بازیکن را برای شرکت در 
دو تورنمنت به اردوی 
تیم ملی دعوت کرده که 
نام امیرحمزه صدیق زاده 
مستعد  فوتسالیست 
شهرستان سرخس نیز 

در این فهرست قرار دارد.
ــه گفت:  ــ صــدری فــر در ادام
صـــدیـــق زاده هــم اکــنــون عضو 
ــان و امید  ــوانـ تــیــم فــوتــســال جـ
ــان مس  ــشــ ــای درخــ ــدادهـ ــعـ ــتـ اسـ
سونگون استان آذربایجان شرقی در 

لیگ یک و برتر کشور است.

 فوتسالیست سرخسی
 به اردوی تیم ملی دعوت شد

مقدم        سعدالدین بن شمس الدین بن محمد 
نِزاری مشهور به حکیم سعدالدین نِزاری از شاعران 

غزلسرای اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم 
هجری، در ســال 645 هجری قمری در 

روستای فوداج بیرجند به دنیا آمد.
ــان تــحــصــیــالت  ــ ــای ــ ــــس از پ وی پ

ــود در بــیــرجــنــد و  ــی خــ مــقــدمــات
قاین، به مطالعه ادبیات و علوم 
مــتــداول زمــان خــود در قُهستان 
پرداخت. او که از جوانی به دیوانی 
)کـــار دولــتــی( روی آورد، گرایش 
زیادی به آشنایی با مردمان دیگر 
ســرزمــیــن هــا داشــــت و در ســال 

678 هــجــری قــمــری بــه همراهی 
ــرای بــررســی  ــ تــاج الــدیــن عــمــیــد ب

دخل  و خرج آذرآبــادگــان و آران به 
آن نواحی رفت. در همین سفر و در 

تبریز، به جرگه یاران و نزدیکان خواجه 
شــمــس الــدیــن مــحــمــد جــویــنــی صاحب 

دیوان پیوست. ثمره سفر دوساله او به شمال ایران و 
آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و باکو، منظومه 
سفرنامه بــود کــه در آن بــه توصیف زنــدگــی و 
مردمان در دیگر شهرها و مناطق ایــران و 

نواحی مجاور پرداخت.
حکیم نزاری پس از دو سال 
ــه قــهــســتــان  بـ

بازگشت و به خدمت امرای خاندان کرت درآمد. اما 
معاندان وی، ملوک کرت را بر وی برانگیختند تا جایی 

که معزول و اموالش مصادره شد. وی سال های 
پایانی عمر خــود را به انــزوا گــذرانــد و به 

کشاورزی پرداخت. حکیم نــزاری در 
ســـال 721 قــمــری چشم از جهان 

فروبست. آرامگاه وی در بیرجند 
و در خیابانی که به نام و افتخار او 

نام گذاری شده، قرار دارد.
ــزاری هــم عــصــر ســعــدی بـــوده  ــ نـ
اســـت و بــســیــاری از شــاعــران و 
نــویــســنــدگــان از جمله جــامــی، 
برخی از اشــعــار حافظ را متأثر 
از اشعار حکیم نزاری می دانند 
و معتقدند حافظ از شیوه نزاری 
پیروی کرده است. در کتاب تاریخ 

آل یاسر مشهور به حسامی واعظ، 
ضمن بیان هم عصری حکیم نــزاری 

با سعدی آمده است که این دو با هم در 
شیراز و بیرجند صحبت داشته اند و شیخ یکی دو 

نوبت به عشق صحبت با او از شیراز به بیرجند 
آمده و ذکر او را در منظومات خود آورده است.

از آثار او می توان به دیوان اشعار، سفرنامه، 
ــامــه، مــنــاظــره  ــورن ــامــــه، دســت ــ ادب ن

ــر و مزهر   شــب و روز و ازهـ
اشاره کرد.

»حکیم سعدالدین نزاری« منبع الهام اشعار حافظ

نام آوران خراسان
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