
 محبت، نعمتی است که با آن می توان حس خوب 
زندگی را معنا کــرد. اکنون یک مــاه از فصل سرد 
زمستان می گذرد و در همین مدت نزدیک به 30روز، 
یک گروه جهادی بی ادعا توانستند با کمک دستان 
مهربان خیران 30بخاری برای تعدادی از خانواده های 
کنند.  تهیه  سرخس  روســتــاهــای  در   بی بضاعت 
دیدن کودکان و پیرزن ها و پیرمردهایی که با اهدای 
یک بخاری در شب های سرد زمستان گرما را حس 
می کنند، همان حس غیرقابل توصیف مهربانی های 
همدالنه ای است که با پویش های مختلف شاهد آن 

گروه  مسئول  هستیم.  و  بودیم 
جهادی یاران مهر در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: گروه جهادی 
یــــاران مــهــر، هــرســالــه در فصل 

زمستان طرح...
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»ویژه فروشی« خودرو به پزشکان
اهدایبخاریبهخانوادههایمحروم

بههمتیکگروهجهادی

 »گرمای محبت« 
در روستاهای 
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 شرایط دریافت 
»دامدار کارت« اعالم شد 

خسارت میلیاردی شکارچیان 
غیرمجاز به محیط زیست استان

درخشش نام بیش از ۵ هزار شهید بین ورزشکاران کشور

پهلوانان نمی میرند

 آموزش 8هزار سرباز 
در طرح »سرباز مهارت« 
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در استان2

انقالب  فجر  دهــه  گرامیداشت  با  همزمان   
اسالمی و به ابتکار ستاد تجلیل و تکریم از 
خادمین و فعالین قرآنی در مراسمی از چهار 
دهه خدمات قرآنی استاد حاج سیدمجتبی 
سادات فاطمی در مشهد تجلیل خواهد شد.

خادمین  از  تکریم  و  تجلیل  ستاد  رئیس 
ــوی گفت:  و فــعــالــیــن قــرآنــی خـــراســـان رضــ
گذشته  ســـال  دو  در  ســتــاد  فــعــالــیــت هــای 
و در شــکــل و شمایل  مــردمــی  ــه صــــورت  ب
قاریان  از  تجلیل  قالب  در  غیرساماندهی 

بضاعت انجام شده  برجسته استان در حد 
باید  متأسفانه  افـــزود:  مــولــوی  علی  اســـت. 
گفت متولیان امروز در معرفی نخبگان قرآنی 
کوتاهی کردند و مردم آنچنان که باید و شاید 
ندارند  آشنایی  عرصه  ایــن  زحمتکشان  بــا 

در حالی که یک فوتبالیست یا یک نفر که 
ســروده ای می خواند همه او را می شناسند. 
ایــن هستیم تا به برکت قــرآن،  ما به دنبال 
فضای شناخت خادمین و فعالین حوزه قرآن 

را توسعه دهیم...

همزمانبادههفجرانقالباسالمیصورتمیگیرد

تجلیل از چهار دهه خدمات قرآنی استاد »سادات فاطمی«
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 شركت كویرتایر درنظر دارد 
مقدار تقریبی 9 تن كامپاند برگش�تی از خط تولید،  موجود در محل كارخانه را كه مناسب 
قطعه س�ازی ها می باش��د ازطریق مزایده به فروش رس��اند. ازمتقاضیان  دعوت می شود 
پس از بازدید ، پیش��نهاد كتبی خود را با رعایت ش��رایط شركت درمزایده، حداكثر تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/02 در پاكات دربسته ) پاكت الف : سپرده شركت در 
مزای��ده و پاك��ت ب: تکمیل فرم میده و ارائه قیمت پیش��نهادی( به واحد تداركات كارخانه 
كویرتای��ر ب��ه آدرس : بیرجند_ كیلومت��ر 11 جاده كرمان _كارخان��ه كویرتایر تحویل نمایند 
همچنین شركت كنند گان دراین مزایده می توانند ازمورخ 1400/10/26 لغایت 1400/10/30 
در س��اعات و ایام اداری جه��ت بازدید از اقالم مزایده ای به مح��ل كارخانه مراجعه نمایند.

شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
ف روابط عمومی شركت كویرتایر
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آگهی مزایده عمومی  شماره 003
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كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد
در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 
ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد با رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد 

ملی مبارزه با كرونا برگزارخواهد شد. 
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد دعوت 
از  یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسایی عکس دار  با در دست داشتن اصل  میگردد شخصًا 
بازرس  و  مدیره  هیئت  انتخابات  در  شركت  جهت   1400/11/13 مورخ   چهارشنبه  روز   12 لغایت   صبح   9 ساعت 
صادقی  شهید  نبش   ) آب  سازمان   ( صادقی  شهید  بلوار  مشهد  در  واقع   » بهشت  تاالر   « نشانی  به  اتحادیه، 
13 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك 

نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .
 * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد .

برگزاری  محل  به  ورود  اجازه  ماسک،  بدون  افراد  به  صنفی،  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرائی  هیئت   **
انتخابات را نخواهد داد.

  ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی 
مشهد به ترتیب حروف الفبا (

نام و نام خانوادگی ردیف
محمدحسن امیری1
محمدرسول خادم الرضائیان2
محمد رجائی3
فاطمه ساالری4
جواد شمشیری5
محمدجواد علی پور6

نام و نام خانوادگی ردیف 
خدیجه قره ای7
فهیمه نبی8
علی نوعی خبازان9
منصوره هاشمیان10
سیدحسن هاشمی فر11

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی 
مشهد به ترتیب حروف الفبا (

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
سعیده خادم الرضائیان4محمدتقی امینیان1
محمدرضا علی پور5منیره بوستان2
سیدعلی ناصری قمصری6نونا حداد خداپرست3

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن 
خراسان رضوی ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 10 بهمن ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت 
به نشانی گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن چند منظوره تعاونی 

مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
 از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را 
به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو 
عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد. 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایستی به همراه نماینده خود در تاریخ های 7 و 9 بهمن 
ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 

جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شركت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن 
خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 10 بهمن ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت 
به نشانی گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن چند منظوره تعاونی 

مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
 از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را 
به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار واگذار نماید.

با  با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی  تا سه رأی  بر رأی خود   در این صورت هر عضو عالوه 
وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایستی به همراه نماینده خود در 
تاریخ های 7 و 9 بهمن ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن 

کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شركت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن 
خراسان رضوی ساعت 11 ظهر روز یکشنبه مورخ 10 بهمن ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت 
به نشانی گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن چند منظوره تعاونی 

مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
 از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را 
به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو 
عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد. 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایستی به همراه نماینده خود در تاریخ های 7 و 9 بهمن 
ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 

جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شركت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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جلسه مجمع عمومی فوق الذكر، راس ساعت 10 صبح دوشنبه مورخه 1400/11/11 در محل دفتر شركت تعاونی واقع در: 
بلوار دانشجو نبش دانشجو 25 مجتمع آراكس 2 طبقه 7 واحد 701 برگزار میگردد. از كلیه اعضاء محترم دعوت میشود 

اصالتا یا وكالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت تصفیه

2- اخذ مجوز و تصویب مبلغ سیصد میلیون تومان اهدایی به سپاه پاسداران جهت تحویل زمین بسیج
توضیحات :  1- كلیه مقررات برگزاری مجمع تابع آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود .

2- اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وكیل موردنظر باید در ساعت اداری تا مورخه 1400/11/10  به محل دفترشركت 
مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی تایید وكالتنامه ها ، برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادرگردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم ( شركت تعاونی در حال تصفیه تهیه و توزیع 
درودگران مشهد و حومه

هیئت تصفیه

) تاریخ انتشار: 1400/10/28( 

ح
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 آجر سنتی چهارگوش
20×20  و 20×10
09151689259



   بهره برداری 
 از51 پروژه
 در زبرخان   
فرماندار زبرخان 
گفت: در دهه 
فجر سال جاری 
51طرح با ۸هزار 
میلیارد ریال اعتبار 
افتتاح و راه اندازی 
می شود. سیدیحیی 
سلیمانی افزود: 
مستندات دهه فجر 
و طرح های مورد 
بهره برداری در 
کتابچه ای چاپ 
می شود.

خبر طرح »گرمای محبت«  ◾
وی با اشاره به شروع سرمای 
ــان بـــیـــان مــی کــنــد:  ــتـ ــسـ زمـ
بـــســـیـــاری از روســـتـــاهـــای 
ســرخــس شبکه گــازرســانــی 
ندارند و برخی از روستاهایی 
هم که به تازگی در این منطقه این امکان برایشان 
ــعــدادی از ســاکــنــان این  فــراهــم شـــده اســـت، ت

روستاها بخاری ندارند.
مسئول جــهــادی یـــاران مهر تصریح می کند: 
ــعــداد زیــــادی از  مــتــأســفــانــه در ایـــن منطقه ت
خانواده ها با گازهای تک شعله خــوراک پــزی، 
فــضــای خــانــه شــان را در ســرمــای شــدیــد ایــن 
منطقه کویری گرم می کردند و در شرایط بسیار 

خطرناکی به سر می بردند. 

از آشنایی با کودکان کار تا گروه جهادی ◾
کمیلی خاطرنشان می کند: درحــال حاضر در 
طــرح »گرمای محبت« 30دستگاه بخاری به 
مبلغ 420میلیون ریال خریداری شده است که 
در کنار آن نیز تعدادی سبد کاال هم به برخی از 
خانواده ها اهدا شد. همچنین به خانواده هایی 
ــع ایــن  ــرای رفـ ــ کــه مــشــکــات درمـــانـــی دارنــــد ب

مشکات مساعدت های الزم انجام می شود.
وی تأکید می کند: ایــن طــرح با همکاری گروه 
جهادی »ماعون« به صورت مشترک انجام شد.
او که طلبه اســت، شــروع کــار جــهــادی اش را از 
آغاز طلبگی و آشنایی با چند کودک کار می داند 
و می افزاید: همان ســال نخست شــروع درس 
طلبگی با چند کــودک کار آشنا شدم و پس از 
پیگیری وضعیت زندگی ایــن کودکان متوجه 
شدم تنها دارایــی زندگیشان یک مادر مریض 
ازکارافتاده است. با چند نفر از طلبه های مدرسه 

تصمیم گرفتیم روزانه مقداری از غذای خود را 
پیش از مصرف در یک ظرف بزرگ کنار بگذاریم 

و به منزل این خانواده ببریم.
این فعال فرهنگی و اجتماعی در ادامه توضیح 
مــی دهــد: تصمیم گرفتیم طرحی به نــام »نذر 
ــرا کنیم، بــه این  مــهــربــانــی« را در مــدرســه اجـ

صورت که هر دو نفراز یک غذا استفاده کنند 
و سهم دیگر غذا را پس از بسته بندی به دست 

نیازمندان واقعی برسانیم.

سیل و جهیزیه  ◾
وی درخصوص سایر طرح های این گروه جهادی 

خاطرنشان می کند: آغــاز جدی تر ایــن کــار در 
سرخس بــرای تهیه جهیزیه زوج سیل زده ای 
ــود کــه پــس از نــاامــیــدی حــاصــل از سیل و از  ب
دست دادن تمام دارایی شان، به برکت این طرح 

توانستند زندگی مشترکشان را آغاز کنند.
کمیلی تأکید می کند: از خرداد1398 تاکنون حوزه 
فعالیتم را در زادگاهم سرخس متمرکز کرده ام و 
دلم نمی خواهد هیچ کودکی به دلیل مشکات 
مالی از تحصیل باز بماند و یا مبدل به کودک 

کار شود.
وی می افزاید: هم اکنون محدوده فعالیتم در 
حــوزه حمایت از زنــان و کودکان بدسرپرست، 
بی سرپرست و همچنین بیماران از کارافتاده 
ــا کــودکــان کار  اســت کــه تــعــداد زیـــادی از آن هـ
هستند و در حال حاضر تأمین هزینه درمان 

یک بیمار مبتا به سرطان در اولویت قراردارد. 

فعالیت های جهادی در فضای مجازی ◾
کمیلی خاطرنشان می کند: تاکنون از طریق 
ــراخــوان در صفحه اینستاگرام شخصی ام  ف
توانسته ام مسائل پزشکی خانواده ها همچون 
عمل سخت یک پدر معلول، بازسازی و ساخت 
منزل دو مادر سرپرست خانواده، توزیع مستمر 
سبد کــاال میان محرومان و اقــدامــات حقوقی 
همچون تهیه شناسنامه بــرای کــودکــان بدون 
شناسنامه و توزیع و اجــرای طرح نان رایگان را 

انجام دهم.
ایــن طلبه جهادی در پایان با اشــاره به حضور 
دانشجویان، فرهنگیان و طاب خوش فکر در این 
گروه جهادی بیان می کند: برای آنکه کار جهادی 
معنا شود باید از خودمان شروع کنیم و حس 
کار خوب بهترین حسی است که ابتدا به خود 

ما باز می گردد.

اهدای بخاری به خانواده های محروم به همت یک گروه جهادی

 »گرمای محبت« 
در روستاهای سرخس

خبرخبر
روزروز

 خراسان شمالی؛ کمترین درآمد سرانه ملی در بودجه
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسامی گفت: 
خراسان شمالی کمترین درآمد سرانه ملی در بودجه 1401 

را داراست.
محمد وحیدی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به جزئیاتی 
از الیحه بودجه1401 اظهار کرد: تنوع در پایه های مالیاتی 
ضمن افزایش نیروی انسانی و کاهش بهره وری، موجب 

انحراف در عملکرد می شود.
وی افزود: رهبرمعظم انقاب در فرمایشات خود به تغییر 
پایه های مالیاتی کشور اشــاره کرده اند و بــرای تحقق این 
هدف٬ باید ضمن کاهش، مالیات های واقعی از افرادی که 

دارای درآمدهای بادآورده اند، اخذ شود.
وی با انتقاد از نگاه نامتوازن به مناطق کشور، گفت: وزارت 

امور اقتصادی و دارایی با افزایش 80درصدی مالیات موجب 
تــورم بیشتر در استان می شود، چراکه عماً هیچ یک از 
پروژه های تعریف شده قابلیت اجرا ندارند و مالیات های 

محقق نشده با درآمدهای واقعی دولت همخوانی ندارد.
نماینده مــردم شهرستان های بجنورد، مانه وسملقان، 
رازوجرگان، گرمه و جاجرم گفت: بی توجهی به مالیات 

خودرو به منزله عدم ورود خودرو به کشور است که این امر 
سبب انحصاری شدن بازار خودرو خواهد شد و توجه به 
این موضوع می تواند ضمن وارد کردن خودروهای سنگین 
یا خودروهای با مصرف سوخت پایین، کمکی به کاهش 
مصرف سوخت در کشور باشد و چرخش بازار را به نفع 

جریان مالیاتی کشور تغییر دهد.

همدلی
    سرورهادیان   محبت، نعمتی است که 
با آن می توان حس خوب زندگی را معنا کرد. 
اکنون یک ماه از فصل سرد زمستان می گذرد 
و در همین مدت نزدیک به 30روز، یک گروه 

جهادی بی ادعا توانستند با کمک دستان مهربان 

خیران 30بخاری برای تعدادی از خانواده های 
بی بضاعت تهیه کنند. دیدن کودکان و پیرزن ها و 
پیرمردهایی که با اهدای یک بخاری در شب های 

سرد زمستان گرما را حس می کنند، همان حس 
غیرقابل توصیف مهربانی های همدالنه ای 

است که با پویش های مختلف شاهد آن بودیم و 
هستیم. 

مسئول گروه جهادی یاران مهر در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: گروه جهادی یاران مهر، 

هرساله در فصل زمستان طرح »گرمای محبت« 

را اجرا می کنند.
علیرضا کمیلی می افزاید: سال گذشته نیز در 

این طرح 40دستگاه بخاری خریداری و به افراد 
بی بضاعت اهدا شد که خوشبختانه این طرح 

همچنان ادامه دارد.

کمبود نیروی انسانی، مهم ترین 
چالش آموزش وپرورش بیرجند

ــرورش بــیــرجــنــد گــفــت: ایــن  ــ ــوزش  و پـ ــ ــر آمـ مــدی
شهرستان با کمبود هزار و 200 معلم مواجه است.

بــه گـــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، یکه خانی 
ــــرورش  در هفتمین جلسه شــــورای آمــــوزش وپ
شهرستان با اشاره به اختصاص 3۷4معلم برای 
آمـــوزش وپـــرورش اســتــان در ســال جـــاری گفت: 
خراسان جنوبی به 2 هزار معلم نیاز دارد. جذب 
معلمان خواهر در آموزش وپرورش طی سال های 
گذشته موجب شده تا چند سال دیگر برای تأمین 

معلم مرد با مشکل مواجه شویم.
وی با اشـــاره به افــزایــش جمعیت دانــش آمــوزان 
در شهرستان بیرجند و کمبود فضا ی آموزشی 
گفت: از خیران می خواهیم تا آمــوزش وپــرورش 
را در این امر یــاری کنند. معاون آمــوزش ابتدایی 
آمـــوزش وپـــرورش شهرستان بیرجند هم گفت: 
امسال 4۵3 دانش آموز ترک تحصیل کردند که از 
این تعداد 104نفر را دوباره جذب کردیم که بیشتر 

دانش آموزان اتباع بیگانه افغانستانی بودند.
فرماندار بیرجند هم با گرامیداشت هفته شورا های 
آمــوزش وپــرورش از دستگاه های اجــرایــی مرتبط 
ازجــمــلــه شـــهـــرداری خــواســت در ســاخــت وســاز 
واحد های آموزشی بــرای دریافت مجوز ساخت 

بیشتر همکاری کنند.
ــاره بــه جمعیت ۶۶هـــــزار نفری  ــ نــاصــری بــا اشـ
دانش آموزان در شهرستان بیرجند که 4۶درصد 
از دانش آموزان استان را تشکیل می دهند، گفت: 
خدمات دهی و رسیدگی بیشتر به دانش آموزان 
در ایــن شهرستان نیاز بــه ایــجــاد ســه ناحیه در 

شهرستان دارد که مسئوالن باید همکاری کنند.
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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

ج
/1
40
65
60

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
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

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

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

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

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
41
01
62

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش
صنعتی و کشاورزی

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454



 معارفه 
رئیس جدید 

سازمان صمت 
خراسان رضوی 

رحمانی  صبح روز 
گذشته با حضور 

معاون وزیر، 
امیررضا رجبی به 

عنوان رئیس جدید 
سازمان صنعت، 
معدن و تجارت 

خراسان رضوی 
معرفی شد. وی پیش 

از این معاون امور 
شرکت های بنیاد 

بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی 

بود.

خبرخبر
روزروز

 پنج خـــودرو در فهرست  ◾
فروش حاشیه دار

ــل مـــاجـــرا هـــم بـــه ســنــدی  ــ اصـ
برمی گردد که چند روز پیش به 
دست خبرنگار ما رسید و نشان 
می داد بین سازمان نظام پزشکی 
ــران خــودرو تفاهم نامه ای برای  مشهد و شرکت ای

فروش فوری خودرو بسته شده است. 
در متن این نامه که به تاریخ 1400/10/19 و امضای  
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی 
مشهد صادر شده و در اختیار اعضای این سازمان 
قــرار گرفته بــود، آمــده اســت: »قابل توجه اعضای 
محترم سازمان نظام پزشکی مشهد، پیرو تفاهم نامه 
سازمان نظام پزشکی مشهد با واحد فروش ایران 
خودرو در خصوص فروش نقدی و 20 روزه تعدادی 
از محصوالت این شرکت به اطالع می رساند: برای 
کسب اطــالعــات در مــورد محصوالت و قیمت به 
سایت و کانال سازمان نظام پزشکی مشهد و کانال 
معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مراجعه 

فرمایید«.
در ادامــه آدرس سایت و کانال های اطالع رسانی 
ذکــر شــده بــود و در پــایــان هــم از افـــرادی کــه تمایل 
بــه نــام نــویــســی داشــتــنــد خــواســتــه شــده بــود نــام و 
نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، کد ملی و شماره 
تلفن همراه خود را ارسال کنند. پس از آن فهرست 

قیمت خودروها را هم بدست می آوریم.
در کانال اطالع رسانی معاونت توسعه مدیریت و 
منابع سازمان نظام پزشکی مشهد هم خودروهایی 
نــظــیــر هــایــمــا تـــوربـــو پـــالس s7، دنـــا پـــالس تــوربــو 
اتوماتیک،207 هاچ بک فرمان برقی پانورما، 207هاچ 
بــک فــرمــان بــرقــی، 206 تیپ2 و tu2(206( بــا ذکر 
قیمت آمده بود. وقتی قیمت محصوالت با فروش 
کارخانه ای و کف بازار)فروش آزاد( مقایسه می شود 

معلوم شد خودرو ها چنده ده میلیون تومان از قیمت 
کارخانه باالتر و بین 30 تا 35 میلیون تومان هم از 

قیمت بازار آزاد ارزان تر ارائه شده است!
برای روشن شدن این ماجرا، موضوع را از مسئوالن 
ایران خودرو خراسان رضوی پیگیری کردیم که مسئول 
مصاحبه شونده اعالم کرد: فروش خودرو و قراردادها 
در اختیار تهران اســت و ما دخالتی در ایــن مــوارد 
نــداریــم و باید موضوع از آن هــا پیگیری شــود. اما 
هرچه تالش کردیم موفق به دریافت پاسخی در این 

زمینه نشدیم. در این مرحله به سراغ معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی مشهد که 
پای تفاهم نامه خودرو را امضا کرده بود رفتیم و وی 
در پاسخ به پیگیری های صورت گرفته گفت: در این 
زمینه فرایند های مختلفی وجود دارد، اما ما فروشی را 
نگذاشتیم و به هیچ وجه فروشی در کار نبوده! درواقع 

فراخوان برای اعالم نیازسنجی بوده است.
بهرامی فر در واکنش به ایــن موضوع که ماجرای 
تفاهم نامه نظام پزشکی مشهد با واحد فروش ایران 

خودرو چیست، بیان کرد: تفاهم نامه این بود که آن ها 
یک ســری خــودرو به ما واگــذار می کنند، فهرست 

قیمت ها هم بعد ها برای ما ارسال می شد.  
در ادامه نامه را به حراست ارسال و از آن ها خواستیم 
اعالم کنند چه باید کرد و آن ها بگویند آیا این ماجرا 
صحت دارد و بــه چــه شکل اســت؟ حــراســت هم 
جواب اولیه را به ما داده و پیگیری موضوع در دستور 

کار است.

چه کسانی در ایران خودرو این امکان را دارند! ◾
ــران خــودرو( این گونه  وی افــزود: آن هــا )مسئوالن ای
موضوع را برای ما توجیه کردند که خودروها مربوط 
به طرح های فروشی نمایندگی های درجه یک است 
و اعالم کردند که می توانند این خودرو ها را در اختیار 
ما قرار دهند درحالی که مبلغ و هزینه خودرو باالتر از 

سایت )قیمت مصوب( است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی 
مشهد در پاسخ به این نکته که پس قیمت ها را هم 
ــد،  مسئوالن مربوط در ایــران خــودرو به شما داده ان
گفت: این موضوعات براساس اظهارات بوده و ما 
هیچ قراردادی با آن ها نبسته ایم. تفاهم کرده بودیم 
ولی چیزی امضا نشده، آن ها )مسئوالن ایران خودرو( 
تماس گرفتند که کار به این شکل است و نماینده 
خودتان را معرفی کنید که ما هم این اقدام را انجام 

دادیم. براساس تفاهم اولیه کار را پیگیری کردیم.
از ســوی دیگر قصد مــا ایــن بــود کــه متوجه شویم 
براساس این قیمت هایی که به ما دادند آیا همکاران ما 
تمایل به خرید دارند یا نه. ما به موقع نامه را به مراجع 
ارجاع دادیم و درخواست استعالم کردیم. قرار بود 

پول هم به حسابی دیگر واریز شود.
بهرامی فر ادامه داد: با این نامه اعالم کردیم که این 
پیشنهاد آن هاست، قیمت ها را هم ایران خودرو به ما 
داد و ما از خودمان قیمتی نساختیم، درحال حاضر 

هم ایران خودرو جواب مسئله را خواهد داد. بنده به 
عنوان معاون پشتیبانی سازمان در این مسئله آسیب 
دیدم. ماهم به واسطه موضوعاتی که بود کمی احتیاط 
کردیم وگرنه اگر ایران خودرو گفته بود با قیمت مصوب 

که همکاران را برای خرید فرستاده بودیم.

زیر 100 خودرو نمی فروشیم! ◾
بهرامی فر تصریح کرد: آن ها محدودیت هایی برای ما 
گذاشتند که حداقل خرید باید 100 خودرو باشد تا 
فروش سازمانی برای شما درنظر گرفته شود. به آن ها 
اعالم شد که قیمت ها باید استعالم قانونی شود. 
نخستین نامه را هم آن ها )ایران خودرو( به صورت 
اینترنتی برای ما ارسال کردند، به سرعت موضوع به 
حراست ایران خودرو اعالم شد. اشکال کار ما این بود 

که نباید فراخوان می زدیم.
وی بــه ایـــن مــوضــوع کــه شنیده مــی شــود در این 
تفاهم نامه به سازمان نظام پزشکی مشهد پورسانت 
می رسیده، واکنش نشان داد و بیان کرد: این موضوع 
صحت نــدارد، مگر می شود! سازمان ما حسابرس 

دارد و منابع و مصارف ما مشخص است.
صحبت های ایــن مقام مسئول به طــور مشخص 
نشان می داد که افرادی از داخل شرکت ایران خودرو 
دست به این اقدام زده اند و خودروها را باالتر از قیمت 
مصوب تحویل می دادند، عجیب تر این است که 
این افراد با شناسایی انجمن مذکور که اعضای آن از 
نظر مالی مشکلی ندارند و به راحتی وجه خودرو نقد 
می شود به سراغ آن ها رفته اند و برای جذابیت کار 
هر خودرو را هم حدود 30 میلیون تومان زیر قیمت 
بازار آزاد تحویل می داند آن هم نه 90روزه بلکه 20روزه 
همه چیز تمام بود. جا دارد تفاهم نامه منعقد شده از 
سوی دادستانی مشهد مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 
چراکه احتمال می رود رد پای فسادی گسترده پس 

پرده وجود داشته باشد.

مردم در صف قرعه کشی هستند اما ایران خودرو و نظام پزشکی مشهد 
برای قیمتی باالتر از کارخانه و  ارزان تر از بازار به توافق رسیده اند

»ویژه فروشی« خودرو به پزشکان
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خسارت میلیاردی شکارچیان غیرمجاز به محیط زیست استان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
گفت:  شکار و صید غیرمجاز متخلفان طی 9ماه گذشته 
از سال در استان 7میلیارد و 700میلیون ریال به محیط 

زیست خسارت وارد کرد.
بــه گـــزارش تسنیم، ابوالفضل شعبانی اظــهــار کــرد: 
خــراســان رضــوی دارای 41منطقه چهارگانه و شکار 

ممنوع شامل 28 اثر ملی طبیعی، پارک ملی، پناهگاه 
حیات وحش، مناطق حفاظت شده و 13منطقه شکار 

ممنوع است.
وی افـــــــــــزود: 20درصـــــــــــد مـــســـاحـــت 117هــــــــــــزار و 
769 کیلومترمربعی خراسان رضوی زیرپوشش اداره کل 
حفاظت محیط زیست است و این اداره به ازای هر 25هزار 

هکتار یک محیط  بان دارد. مساحت زیستگاه های این 
استان نیز 2میلیون و 500هزار هکتار است.

شعبانی تصریح کــرد: گونه های شاخص حیات وحش 
ایــن استان شامل بز وحشی، قــوچ، گوسفند وحشی، 
آهو، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، کفتار و انواع پرندگان از قبیل 

پرندگان شکاری، هوبره و کبک است.

وی با بیان این که در 9ماه گذشته از سال جاری تعداد 
هزار و 127متخلف شکار و صید در استان شناسایی و 
دستگیر شده اند، عنوان کرد: در این مدت 164رأس الشه 
شکار از گونه هایی مانند قوچ، میش، کل، بز و گراز، 383 
قطعه پرندگان شکار شده و 377 قطعه ماهی صید شده 

کشف شده است.

پرونده
   عقیل رحمانی   درحالی که مردم شهردر 
آرزوی آن هستند که یک بار در قرعه کشی ها، 
خودرو ثبت نامی به آن ها بیفتد، برخی اسناد 

نشان می دهد سازمان نظام پزشکی مشهد و ایران 
خودرو توافقات پشت پرده فروش خودرو منعقد 

کرده اند که بوی رانت شدیدی می دهد.
حتماً برای شما و یا یکی از اعضای خانواده تان 

پیش آمده که پس انداز سال های زندگی کارمندی یا 
پاداش پایان خدمت ها و یا هرچیز دیگری را برای 

خرید خودرو در نظر گرفته باشند. بی شک نخستین 

گزینه ای را هم که ماه ها و یا سال ها پیگیری می کنند 
شرکت در قرعه کشی فروش خودرو است، اما بخت 

شامل حال خیلی ها نمی شود.
این توضیحات برای آن داده شد تا به اینجا 

برسیم در حالی که میلیون ها نفر پشت دیوار 

قرعه کشی وقت خود را هدر می دهند، هستند 
برخی قراردادهای حاشیه داری که بین 

شرکت های خودروساز و نهاد های مختلف 
بسته می شوند و به راحتی صف های نام نویسی 

نادیده گرفته می شود.
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ج
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40
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47

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

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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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

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

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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1/ر
41
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59

استخدام
شرکتی معتبر
 در صنعت آسانسور

 جهت کادر فنی
 یک نفر مهندس 

مکانیک 
با حداقل 2 سال 

سابقه کار در 
زمینه آسانسور 
با حقوق مکفی 

نیازمند است.
09153108112

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
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77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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دو برگه سهام با شماره مسلسل 1878 
عضویت 4617 شرکت تعاونی 421 سهم 

یکهزار ریال به نام نورا...فرخاری 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1/ر
40

99
22

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

خرید و فروشمشاغل گوناگون
ضایعات

مفقود شده

ط
/1
40
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا گلمکانی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10662
 به نشانی: چهارراه عامل جنب امور مشترکین 

امالک گلبهار
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: 09155198003
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

02
78

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای داود پورطالب

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12825
 ب��ه نش��انی: مجیدیه میث��اق 2 جاهد1 پالک89 

امالک پورطالب
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: 09150185666
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

03
19

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

پ
/1
40
42
52



   دست دالالن از 
سفره عشایر 
کوتاه شود  
جواد قناعت 
استاندار خراسان 
جنوبی گفت: تأمین 
نهاده های دامی 
به طور ویژه دنبال 
می شود نباید اجازه 
دهیم پای دالالن به 
میان عشایر باز شود 
و دسترنج این قشر 
به فنا برود، زیرا 
عشایر با سختی و 
مشکالت فراوان در 
زمینه تولید فعال 
هستند.

آموزش

آموزش 8هزار 
سرباز در طرح 
»سرباز مهارت« 

معاون آموزشی 
جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی از 
آموزش هزارو219سرباز 
در قالب طرح ملی 
»سرباز مهارت« 
در دی ماه امسال در این 
استان خبر داد.
مجتبی ابراهیمی با 
اشاره به اینکه از ابتدای 
شروع این طرح )سال 
1۴۰۰( تاکنون بیش از 
۸هزار سرباز از دوره های 
طرح سرباز مهارت 
بهره مند شده اند، 
یادآور شد: 
آموزش های طرح 
سرباز مهارت در دو 
دسته »مهارت های 
زندگی« و »آشنایی با 
مهارت عمومی اشتغال 
و کارآفرینی« ارائه 
می شود.
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افقی  ◾
 1. نخســتین رهبــر یــک کشــور آمریــکای 
صــورت  بــه  هرچنــد  کــه  بــود  التیــن 
بــه  امــا  رســید  قــدرت  بــه  دموکراتیــک 
خاطــر نقــض حقوق بشــر و سواســتفاده 
محکــوم  طوالنــی  حبــس  بــه  قــدرت  از 
 شــد 2. آب بنیان کــن – خرابــی - پاســخ
3. دوست داشــتن – ظــرف جــوش آوردن 
مرکــزی  بخــش  از  روســتایی   – آب 
 – صبــرزرد   .۴ بویراحمــد  شهرســتان 
بیمــاری کلــرا – شــیمی کربــن – ضمیــر 
بی حضــور 5. واهمــه - متیــن - خضــاب 
6. برچســب وجــه ارســال نامــه – ســازمان 
جاسوســی آمریــکای جنایتــکار – تکلیــف 
بچه مدرســه 7. نت منفی – پدرشــعرنو – 
پرحرفی – از جریان های دوگانه ســیم برق 
۸. ســلطان لبنیــات – یــک ترکــی – روز 
عــرب - سرپرســت 9. چاهــی در جهنــم 
– چاشــنی قرمــز رنــگ – رفیــق شــفیق 
هویه – نت بیماری 1۰. بیماری مرگامرگی 
 – کلمــه اســتثنا – خوراکــی از ســینه مرغ 
فدراســیون   – آهن ربــا   – نومیــد   .11
بین المللی شطرنج 12. مروارید درشت – 

حــرف 17انگلیســی – نفوذگــر اینترنتــی – 
پرنــده شــناگر 13. کاغــذ ضخیــم طراحــی- 
نقــاش – تکیــه دادن 1۴. تلفــظ فرنگــی 
ــم – رئیس جمهــور ســابق کشــورمان  مری
– اســمی غیــر از نــام اصلــی کــه فــردی بــه 

آن شــهرت پیــدا کنــد 15. وداع

عمودی ◾
 1. از پســران حضــرت ابراهیــم)ع( - اثــر 
برچســب  کلســیم 2.  بمــب  چربــی – 
– کمرشــکن - درگیرشــدن 3. مختــرع 
مرکبــات  از  میــوه ای   – گمــان   – تلفــن 
شــبیه ســیب زمینی – نــرم و شــکننده 
۴. کاغــذ کپــی – عضــو صــورت – کشــور 
چــای کله مورچــه 5. میــوه دوســره – مایــل 
– باکتــری میلــه ای شــکل 6. بدافــزار رایانه 
ــه – شــتربان  – حاکــم - نوشــین 7. حیل
– تــرس و واهمــه ۸. تعجــب خانمانــه – 
بی ســواد – تکه پارچــه کهنــه - بهره بــردن 
9. مبــارزه – کلمــه ای در مقــام افســوس - 
اجاره 1۰. منطقه سردسیری – همنشین 
موقتــی جســم – واحــد پــول ســوئیس 11. 
نیمه گــرم – پیشــوند کوچــک – بدبــوی 

بــا  کــه  نمــره ای  مثــل  پرخاصیــت 12.  
دقــت کــم و بــر اســاس حجــم مطالــب 
مصالــح  از   – داده شــود  نوشته شــده 
ــه  ــی ک ســاختمانی ارزان قیمــت – تازمان
13. کاغــذ پیچیــده – چشــم امید پایــان 
مــاه کارمنــد – تیــم فوتبــال شــهر درود 
اســتان لرســتان – لنگــه در 1۴. ژاپــن در 
گویــش بچه بیــروت – ســیاهه – جامــه 
درویــش 15. چهاربــاغ – خمیربتونــه – 

ــات علفخــوار معــده حیوان

جدول     8288
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

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

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

 12   ش  ر ی  ح   م ی  ر ا ب   ط  ر ف
 13 س  ا و   د و ا ل   م ی  ک  ا   غ
 14 پ ی  س  ت   ج د ا ل   ا ل ف ب ا
 15 ر د   ا ل ب ر ت ا ی  ن  ش  ت ی  ن 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

هاشم رسائی فر همزمان با 
گرامیداشت دهــه فجر انقالب 
اسالمی و به ابتکار ستاد تجلیل 
و تکریم از خادمین و فعالین قرآنی در مراسمی 
ــاد حــاج  ــی اســت ــرآن ــات ق ــه خــدم از چــهــار دهـ
سیدمجتبی سادات فاطمی در مشهد تجلیل 

خواهد شد.
رئیس ستاد تجلیل و تکریم از خادمین و فعالین 
قرآنی خراسان رضوی گفت: فعالیت های ستاد 
در دو سال گذشته به صورت مردمی و در شکل 
و شمایل غیرساماندهی در قالب تجلیل از 
قاریان برجسته استان در حد بضاعت انجام 

شده است.
علی مولوی افزود: متأسفانه باید گفت متولیان 
امروز در معرفی نخبگان قرآنی کوتاهی کردند 
و مردم آنچنان که باید و شاید با زحمتکشان 
ایــن عرصه آشنایی نــدارنــد در حالی کــه یک 
فوتبالیست یــا یــک نفر کــه ســـروده ای 
می خواند همه او را می 

شناسند. ما به دنبال این هستیم تا به برکت 
قرآن، فضای شناخت خادمین و فعالین حوزه 

قرآن را توسعه دهیم.
محمدحسین جهانبخش، رئیس هیئت امنای 
ستاد تجلیل و تکریم از خادمین و فعالین قرآنی 
خراسان رضــوی نیز با اشــاره به نحوه برگزاری 
مراسم تجلیل از استاد سادات فاطمی در دهه 
مبارک فجر گفت: این اقدام می تواند در راستای 
ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی اقدامی قابل توجه 
باشد به همین خاطر تالش خواهیم کرد تا موج 
این اقدام از مشهد و خراسان رضوی به سراسر 
ایران برسد.حجت االسالم سید محمدحسین 
سلطانی، رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی خراسان رضوی هم گفت: با فعال کردن 
فرهنگسرای قــرآن و عترت می توان آنجا را به 
فضایی اختصاصی در حوزه تجلیل از خادمین 
قرآنی تبدیل کــرد و همه مجموعه های قرآنی 
مشهد را زیر پوشش قرار داد و این اقــدام را در 

تمام شهر مشهد گسترش داد.

نارین قلعه یکی از اماکن تاریخی، 
دیدنی و منحصربه فرد شهرستان 
جاجرم در خراسان شمالی است.

این قلعه تاریخی در کنار دروازه قدیم جاجرم و 
جوین و جنب حمام قدیمی شهر جاجرم، در 
شمال غربی مسجد جامع و ابتدای خیابان 

زیارتگاه خواجه مهزیار قرار دارد.
بی شک ساکنان جاجرم در دوره هــای گذشته 
به دنبال آرامش و امنیتی بوده اند که جز در پناه 
دیوارهای بلند این قلعه فراهم نمی آمد. خاور 
بی بی شادلو )خواهر یارمحمدخان سهام الدوله، 
حکمران بجنورد، معاصر با ناصرالدین شاه و 
مظفرالدین شاه قاجار( در سفرنامه خود شرحی 
از این قلعه آورده  است و سیاحانی که در یکی دو 
قرن اخیر از جاجرم عبور کرده اند، هر یک درباره 
این قلعه مطلبی نوشته و آن را توصیف کرده اند 
که این موضوع از ثبات همیشگی نارین قلعه 
حکایت دارد. این قلعه که ارتفاعش نزدیک 
به 25متر است، بقایای ارگ یا قلعه ای قدیمی 

است که امــروزه در بعضی نقاط آن، آثــاری از 
بقایای برج و بارو را می توان دید.

پالن قلعه که روی تپه ای مصنوعی بنا شده، 
بیضی شکل اســت و در گذشته دور آن را 
خندقی فــرا می گرفته اســت. محیط نارین 
قلعه حدود 36۰متر و طول اقطار آن 125 و 
1۰۰ متر است. این قلعه در اواخر حکومت 
محمدشاه و اوایل حکومت ناصرالدین شاه 
قاجار هنوز سالم بوده و مورد استفاده قرار 
می گرفته است. در فاصله زمانی حکومت 
محمدشاه تا سفر »کلنل بیت« به جاجرم، 
تغییرات زیــادی به وجود آمد و نارین قلعه 
تخریب و به تلی از خاک تبدیل شد. به تازگی 
شهرداری جاجرم اقدام به ایجاد پارکی روی 

تپه کرده است.
با حفاری های غیرمجاز و هنگام ساخت منازل 
اطراف تپه، برخی موفق به کشف ظروف و اشیای 

فــراوان عتیقه مربوط به دوران پیش و 
پس از اسالم شده اند.

 تجلیل از چهار دهه خدمات قرآنی 
استاد »سادات فاطمی«

 »نارین قلعه« جاجرم
 پناهگاه تاریخی

نماینده 
بنیاد احسان 

و دبــیــر قـــرارگـــاه جــهــادی 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در خراسان شمالی 
از راه اندازی پنج خانه احسان در استان خبر داد.

محسن پوالدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه فرایند راه اندازی خانه های احسان در استان 
آغاز شده است، اظهار کرد: پنج خانه احسان در 
استان راه اندازی می شود که دو خانه در بجنورد 
و سه خانه در شهرستان های مانه وسملقان، 

اسفراین و شیروان خواهد بود.
ــن بنیاد در بجنورد را  وی محله های هــدف ای
محله های احمدآباد و نیروگاه دانست و اضافه 
کرد: پیشنهاد اجرای این طرح در کشور از سوی 
دفــتــر مــقــام معظم رهــبــری بـــوده و مــقــرر است 

خانه های 
احسان به عنوان 
قــرارگــاه کاهش آسیب های 
اجتماعی فعالیت کنند. در این طرح ظرفیت ها 
و مشکالت، خانه به خانه بررسی می شود و هر 
اداره و دستگاهی موظف است وظایف خود در 

محالت را اجرا کند.
نماینده بنیاد احسان و دبیر قرارگاه جهادی ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در خراسان شمالی با بیان 
اینکه براساس این طرح هزارو1۰۰ محله در سطح 
کشور آباد می شود، تأکید کرد: تالش ما این است 
تا جلسه پشتیبانی از این طرح در استان پیش از 

فرا رسیدن دهه مبارک فجر برگزار شود.
وی بیان کرد: در این طرح، دستگاه هایی مانند 
هالل احمر، کمیته امداد و بهزیستی نیز متولی 

اجرای برنامه ها و فعالیت ها هستند که هر کدام از 
آن ها مسئولیت های خاصی در محالت مختلف 

استان و کشور بر عهده دارند.
ــک از ایــــن دســتــگــاه هــا در  ــر یـ وی گـــفـــت: هـ
شهرستان های عــنــوان شـــده، متولی محالت 
مشخصی هستند و جلسه های ستادی آن در 
استان با حضور نماینده ولی فقیه برگزار می شود.

اجتماعی اجتماعیامداد  امداد 

 راه اندازی
 پنج »خانه  احسان« 
 در خراسان شمالی

مردان آسمانی

خبر

خادمان قرآن خراسان گردی

شهید حسن رمضان زاده دشت بیاض
نام پدر: محمدعلی
محل تولد: مشهد

محل شهادت: شلمچه 
تاریخ تولد: 133۸/11/۰1

تاریخ شهادت: 1365/1۰/2۸
گلزار: بهشت رضا)ع( مشهد

سرورهادیان  حسن رمضان زاده اول بهمن133۸ 
ــواده ای متدین  در شهر مقدس مشهد و در خــان
و مستضعف دیــده به جهان گشود. تحصیالت 
ابتدایی را در دبستان عسجدی سپری کرد در حالی 
که خود معلم قــرآن همکالسی هایش بــود. پس از 
گذراندن مقطع راهنمایی، وارد هنرستان فنی شهید 

بهشتی شد.
همزمان با اوج گیری انقالب اسالمی، دیپلم خود را 
در رشته برق گرفت و در تظاهرات و راهپیمایی ها 
نیز حضوری فعال داشت. پس از مدتی در مقطع 
کاردانی دانشگاه فردوسی مشهد قبول شد و در 
رشته برق شــروع به تحصیل کــرد. درایــن زمــان که 
مصادف با انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها 
بود، وی به جهادسازندگی پیوست و در کمیته برق 
جهاد مشغول فعالیت شد و شب ها در مؤسسه 
جهادسازندگی به تحصیل می پرداخت و موفق 
به اخذ مدرک فوق دیپلم شد. در ســال 1362 بنا به 
احساس وظیفه شرعی و برای دفاع از کیان اسالم و 
نظام، خود را از کمیته برق جهاد به ستاد پشتیبانی 
جنگ منتقل کرد و راهی جبهه های نبرد حق علیه 
باطل شد و با حضور چندین باره در مناطق جنگی 

دو بار مجروح شد.
در مردادماه1365 ازدواج کرد اما این وصلت بیشتر 
از چهار ماه طول نکشید. یکی از همرزمانش به 
او گفته بود: تو تازه ازدواج کــرده ای و فعالً به جبهه 
نــرو، حسن در جــواب او گفت:»هرکسی با احوال 
و اعمال خــودش اســت، من به درد جهاد و جبهه 
می خورم، باشد تا خدا راضی باشد«. وی در مناطق 
عملیاتی مسئولیت های مختلفی داشت و آخرین 
مسئولیتش فرماندهی گـــردان مهندسی رزمــی 
ــود و ســرانــجــام در تــاریــخ بيست وهشتم  جهاد ب
دی ماه 1365 بر اثر اصابت ترکش خمپاره در منطقه 
شلمچه و عملیات کربالی5 در 27سالگی به درجه 
رفیع شهادت نایل آمد و در قطعه شهدای بهشت 

رضا)ع( مشهد به خاک سپرده شد.

 درخشش نام بیش از ۵ هزار شهید 
بین ورزشکاران کشور

پهلوانان نمی میرند
مسئول تربیت بدنی بسیج مستضعفین کشور 
گفت: نــام بیش از 5 هــزار شهید بین ورزشــکــاران 

کشور می درخشد.
ــزارش خـــبـــرگـــزاری صــداوســیــمــا، سرهنگ  ــ بـــه گـ
ابوالفضل خداقلی پور در مراسم یادواره 33شهید 
ــزود: بیش از 5 هــزار  ــ ورزشــکــار تربت حیدریه اف
ورزشکار شهید داریم که دامنه های الگویی زیادی 
را در ورزش کشور طراحی کردند و امیدواریم بتوانیم 
از ایــن شهدا به عنوان نماد و الگو در عرصه های 

مختلف استفاده کنیم.
ــودن از  اطــاعــت از خــدا و ولــی خــدا و مــرد مــیــدان ب
شاخصه های اصلی شهداست که از جــان خود 

گذشتند تا به این کشور و نظام آسیبی نرسد.
وی گفت: الزم است منش و سیره عملی آن ها در 
جامعه تبیین و ترویج شود، چراکه آنان اسوه اخالق 

ملت ایران هستند.
در بخش دیگری از ایــن مراسم بــرای نخستین بار 
در کشور از نرم افزار موبایلی فاتحان سکوی عشق 
)رستگاران( که به معرفی زندگی نامه شهدای ورزشکار 

تربت حیدریه پرداخته است، رونمایی شد.

 شرایط دریافت 
»دامدار کارت« اعالم شد 

صاحبی رئیس جــهــادکــشــاورزی صالح آباد 
شرایط دریافت »دامــدار کارت« ویژه نهاده های 
دامی را تشریح کرد. علیرضا آرمین افزود: یکی از 
این شرایط داشتن پروانه بهره برداری، بهسازی و 
نوسازی یا پروانه نظام صنفی معتبر است و در 
صورت نداشتن پروانه، داشتن بیمه نامه معتبر 
همراه با معرفی نامه دهیار که در آن تعداد دام 

متقاضی ذکر شده باشد، الزامی است.
وی تصریح کرد: متقاضی نباید در سال جاری از 
بانک های کشاورزی و یا ملی وام برای خرید نهاده 
دامی دریافت کرده باشد، همچنین دام بیمه شده 
باشد و دامداری که قصد بیمه کردن دام خود را 

دارد حداقل 66رأس دام را باید بیمه کند.
آرمــیــن تأکید کــرد: دامـــدار متقاضی »دامـــدار 
کارت« نباید چک برگشتی و بدهی معوق داشته 
بــاشــد. همچنین »دامــــدار کـــارت« فقط بــرای 
خرید نهاده دامی است و واجــدان شرایط برای 
نام نویسی و بــارگــذاری مــدارک خــود به سامانه 

سیتا مراجعه کنند.

سرپرست اداره تــرانــزیــت راهــــداری و 
حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی 

گفت: افزایش ورود مسافران پیاده 
از افغانستان به منطقه مرزی 

ــران موجب شد  ــارون ایـ ــ دوغ
دیــــروز بـــرای چــنــد ساعت 
خــروج کامیون های ایرانی 
و افغانستانی از ایـــران 
بــه خــاک افغانستان با 

مشکل مواجه شود.
به گزارش قدس آنالین، 
مرتضی مجردی افزود: 
پیش از ایـــن بــه مدت 
ــه خــاطــر  ــ ــه ب ــت دو هــف
محدودیت های ناشی از 
کرونا، ورود اتباع خارجی 
بــه کشورمان از مرزهای 

زمــیــنــی مــمــنــوع بــــود، امــا 
به تازگی این ممنوعیت لغو 

شده است. وی ادامه داد: پس 
از لغو ممنوعیت ورود مسافر از 

مرز دوغــارون، طی چند روز گذشته 
با افزایش شمار مسافران زمینی در این 

مرز مواجه شدیم که دیروز این تردد بیش 
از روزهای گذشته بود.

 افزایش ورود مسافر 
از افغانستان به دوغارون

اعضای شــورای اسالمی شهر بجنورد 
به طرح اختصاص پارک آفرینش به 
عنوان پارک بانوان این شهر رأی 

مثبت دادند.
ــیـــس  ــم، رئـ ــ ــل ــ ــع ــ ــدی م ــ ــهـ ــ مـ
کمیسیون خدمات و محیط 
ــســت شــهــری شـــورای  زی
اســالمــی شــهــر بــجــنــورد 
گـــفـــت: شــهــر بــجــنــورد 
ــودن بــیــش از  ــ بـــا دارا ب
23۰هزار نفر جمعیت، 
تنها یــک پــارک بانوان 
ــه نـــــام مـــهـــربـــانـــو در  ــ ب
ــال شــرقــی  ــمـ ضــلــع شـ
ــازی دارد و ایــن  شــهــرب
درحــالــی اســت کــه شهر 
مشهد یازدهمین پــارک 
ویژه بانوان را به بهره برداری 
رسانده است. وی ادامه داد: 
با توجه به اهمیت این موضوع 
در کمیسیون تخصصی، مصوب 
شد برای تأمین دسترسی مناسب 
بانوانی که در ضلع مرکزی و غربی شهر 
سکونت دارنــد، پارکی ویژه بانوان تجهیز 

شده و به بهره برداری برسد.

 اختصاص 
»پارک آفرینش« بجنورد به بانوان

مقدم        عبدهللا بن علی بن محمد بن یحیی 
سراج طوسی ملقب به »طاووس الفقرا« و مشهور به 

ابونصر ســراج طوسی، صوفی، فقیه و محدث 
مشهور سده چهارم هجری قمری است.

او در تـــوس مــتــولــد شــد امـــا از ســال 
تولدش اطالعی در دست نیست. 

برخی سال وفات او را 37۸ قمری 
دانسته اند. خــانــواده او در زهد 
و پارسایی شهره بودند و در راه 
تــصــوف، بیشتر طریقت زهــد و 
صحو را طی می کردند و چندان 
اهل ُسکر و شطح و عشق نبودند. 
می گویند پدرش  و به روایتی خود 

وی؛ در حال نماز وفات یافت .
ابونصر شاگرد ابومحمد مرتعش 

ــود. از جعفر خُلدی،  نیشابوری ب
ابوبکر محمد بن داوود دُقی و احمد 

بن محمد سایح حدیث شنید و محمد 
ــرازی را نیز مــالقــات کــرد.  بــن حنیف شــی

همچنین ابوسعید محمد بن علی نقاش و عبدالرحمان 
بن محمد سراج از او حدیث روایت کرده اند.

ابــونــصــر صــفــات نیکو و پسندیده بسیاری 
داشــــت. وی صــاحــب مــقــامــات عــالــی و 
درجات رفیع و در زادگاهش توس، 
مــرجــع اهـــل عــلــم بـــود. در 
ارشاد مقتدای 

مردم و در فنون و علوم طریقت و شریعت کامل 
بود. در معامالت و ریاضت شأنی عظیم داشت و در 

شرح دادن به کلمات مشایخ آیتی بود. او از جمله 
نخستین مؤلفان آثــار صوفیانه به زبان 

عربی است.
ــارفـــان ســیــاح  ابــونــصــر ازجــمــلــه عـ

ــا اطــالعــات  ــه ب ــود ک و محققی بـ
گــســتــرده اش از قــرآن و حدیث، 
تـــالش مــی کــرد تــا نــاهــمــخــوانــی 
میان شریعت و طریقت را از بین 
ببرد. وی تصوف و عرفان را راهی 
همانند شــرع و کــامــالً پذیرفته 
ــده در قــــرآن مـــی دانـــســـت و  شــ
برای گسترش این نگاه زاهدانه 
خــود، همه جا به دنبال کسانی 
می گشت کــه مثل خـــودش فکر 

می کردند.
روزی یکی از مــریــدان به او گفت: مرا 

نصیحتی کن که خیر دنیا و آخــرت در آن 
باشد. ابونصر پاسخ داد: بپرهیز از کسانی که دین را 

مایه اسباب دنیوی کرده و خود را به لباس اهل تقوا 
آراسته و از نشستن با اهل فسق به جهت کسب 

 معاش احــتــراز نــدارنــد و دیگر پرهیز کن 
ــا کــســانــی کــه مـــدح و  از نشستن ب

ذم شــان جز بــرای طلب مال 
و اموال نباشد.

»ابونصر سراج طوسی«طاووس الفقرا، مرجع علما

نام آوران خراسان
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