
بیش از 70پروژه نیمه تمام ورزشی در خراسان رضوی 
نزدیک به 15 سال است که بدون تغییر مانده و در 
این سال ها حتی یک درصد هم پیشرفت فیزیکی 
نداشته اند! افشین داوری، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان مدعی است این پروژه ها در دوره قبل تصدی 
وی یا حتی پیش از آن برای ورزش خراسان رضوی 
پروژه هایی  است.  آغاز شده  آن  و ساخت  تعریف 
از آن هــا در طــول سالیان حتی  که بی شک برخی 
دچار فرسودگی و تخریب شده اند! این سرمایه های 
ورزشی اگرچه چند سال پیش به مجریانی به جز 
اداره کل ورزش و جوانان برای اتمام واگذار شدند 
اما هنوز که هنوز است تغییری در آن ها به وجود 

تغییر،  کــمــتــریــن  بـــا  و  ــامــده  ــی ن
همچنان بالتکلیف به حال خود 
رهــا شــده انــد! ایــن قصه تنها به 
همین 70 پروژه ختم نمی شود و 
این تعداد را باید سه برابر کرد...

در راستای کاهش مشکالت زائران و مجاوران در ایام نوروز  

نانواییهایاطرافحرم افزایشمییابد 
در گفت وگو با مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی مطرح شد

 خواب 15ساله 
70 پروژه ورزشی
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 برگزاری جشنواره
  »نمایشگاهی به وسعت ایران«

 محسن داوری 
فرماندار مشهد شد  

 مردم »باغستان«
در آرزوی آب باکیفیت

 خراسان رضوی با پنج نماینده 
در جشنواره تئاتر فجر
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در استان2

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
دشمن در رسانه های وسیع و فضای مجازی 
ــوه دادن تشکیل  خــود بــه دنــبــال وارونـــه جــل
انقالب اسالمی ایران است. به گزارش پایگاه 
آیت هللا  مشهد،  جمعه  امــام  اطالع رسانی 

علم الهدی در دیدار جمعی از طالب، علما، 
به  که  قوچان  مــردم شهرستان  و  روحانیون 
مناسبت سی ام دی ماه، سالروز قیام انقالبی 
مردم قوچان برگزار شد، با اشــاره به سابقه 
اظهار  قوچان،  مــردم  مجاهدات  و  مبارزاتی 

از حساسیت خاصی  کــرد: جریان ۳0 دی 
برخوردار است که توجه شما عزیزان، برادران 
و خواهران و همه مردم قوچان به خصوص 
جــوانــان نسل ســه و چــهــار انــقــالب کــه آن 
نقطه  ایــن  بــه  باید  نکردند  را درک  مــراحــل 

اینکه  بــر  تأکید  بــا  ایــشــان  بــاشــد.  معطوف 
واقعه ۳0 دی قوچان، تنظیم کننده انقالب در 
منطقه قوچان بود، متذکر شد: نکته مهم، 
زنده ماندن جریان هایی مثل 10 دی مشهد، 

۳0 دی قوچان و 17شهریور تهران است...

آیت اهلل علم الهدی در دیدار جمعی از روحانیون و مردم قوچان:

دشمن به دنبال وارونه جلوه دادن تشکیل انقالب اسالمی است
در استان2

قدس  مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تــجــهــیــز مــــــدارس خـــراســـان 
ــروژه  ــ پـ  ۳۹۹ ــت:  ــفـ گـ جـــنـــوبـــی 
عمرانی در این استان با حدود 
500کــالس درس و زیربنای بیش از ۸0هزار 
مترمربع در دست اجراست و فقط در شهر 

بیرجند ۳00 کالس درس کمبود داریم.
از  ــرداری  ــهــره ب ب آیــیــن  محمود چــاوشــان در 
مدرسه برکت شهید بصیری پور که با حضور 
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امـــام)ره( در منطقه مهرشهر بیرجند برگزار 
شد، افــزود: سهم شهرستان بیرجند از این 

تعداد، ۳1 پروژه با 1۴0 کالس درس است.
مشارکت  با  پروژه ها  این  تمامی  گفت:  وی 
در  انقالبی  نــهــادهــای  کمک های  و  خــیــران 
پیشرفت  میانگین  و  بـــوده  ــدام  ــ اق دســـت 

ــاالی 50درصــــد اســـت که  بـ ــا  فیزیکی آن هـ
تأمین  بــرای  گرفته  صــورت  پیگیری هایی  با 
اعتبارات تا مهر سال آینده حدود ۶0 کالس 

به بهره برداری می رسد.
جنوبی  خراسان  مــدارس  نوسازی  مدیرکل 
آموزشی  سرانه  در  استان  رتبه  داد:  ادامــه 
نقطه ای  ــه صــورت  ب امـــا  اســـت  کــشــور 5.5 
مشکالت فراوانی در 10 سایت مسکن مهر 
کالس  کمبود  لحاظ  به  بیرجند  شهرستان 

درس داریم.
وی با اشــاره به کمبود 1۹0 کالس درس در 
در  گفت:  بیرجند  مهر  مسکن  سایت های 
شهر بیرجند میانگین سرانه به 2.5مترمربع 
هم نمی رسد بنابراین شاهد مشکالت زیادی 
از جمله دو نوبت بــودن مــدارس هستیم و 
سرانه آموزشی در مدارس حاشیه شهر به 

کمتر از 2 مترمربع می رسد.
تفاهم نامه  پیرو  امیدواریم  گفت:  چاوشان 
سال ۹۸ تفاهم جدید با ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( ویژه سایت های مسکن مهر 
داشته باشیم و مجموعه ستاد اجرایی تاکنون 
در 10۶ پروژه با ۳1۶ کالس درس با اداره کل 

نوسازی مدارس مشارکت داشته است.
وی افزود: سهم اعتباری این مشارکت حدود 
۳2 میلیارد تومان بوده که حدود ۸0 درصد 

آن محقق شده است.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
کالس   ۳7 اینکه  بیان  بــا  جنوبی  خــراســان 
نــیــمــه تــمــام در اســـتـــان داریــــــم، گــفــت: با 
پیش بینی انجام شده تا مهر ماه این تعداد 
هم به پایان می رسد و جزو استان های برتر 

در جذب تعهدات خواهیم بود.

مدیر امور منابع آب شهرستان 
ابـــتـــدای  از  گـــفـــت:  مــشــهــد 
چاه   ۹70 تاکنون  جـــاری  ســال 
امـــور  غــیــرمــجــاز در مـــحـــدوده 
منابع آب شهرستان مشهد مسدود شده 

است.
منابع  امـــور  ــزود:  ــ اف ــرزویــی  ب دکــتــر محمد 
منطقه ای خراسان  آب  آب مشهد شرکت 
چــنــاران،  شــهــرســتــان هــای مشهد،  رضـــوی 
را  شــانــدیــز(  و  )طــرقــبــه  بــیــنــالــود  و  گلبهار 
زیرپوشش دارد که با انسداد این چاه های 
غــیــرمــجــاز 22مـــیـــلـــیـــون مــتــرمــکــعــب آب 

صرفه جویی شده است.
به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: بدین منظور 
ادوات حفاری غیرمجاز چاه  و  1۶ دستگاه 
آب  منابع  امــور  عملکرد  مــحــدوده  در  آب 

توقیف  و  مشهد در سال جاری شناسایی 
شده است، این در حالی است که نگهداری 
و استفاده از دستگاه های حفاری چاه آب 
بدون داشتن مجوز تخلف محسوب شده و 

با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
مشهد  شهرستان  آب  منابع  امــور  مدیر 
غیرمجاز  چــاه   7۳0 گذشته  ســال  گــفــت: 
میلیون   2۳ تقریبی  حجم  صرفه جویی  با 
مترمکعب شناسایی و توقیف شده است.

ــه ایــنــکــه حفر  ــا تــوجــه ب ــزود: ب ــ بـــرزویـــی افـ
جبران ناپذیری  صدمات  غیرمجاز  چاه های 
و  مــی کــنــد  وارد  منطقه  آبـــخـــوان هـــای  بــه 
از  جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز آب 
اولویت های طرح ملی »احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی« است امور منابع آب 
گروه های گشت  مستمر  با حضور  مشهد 

دستگاه  همکاری  و  منطقه  در  بــازرســی  و 
قضایی با هرگونه تخلف منابع آبی برخورد 

قاطع انجام خواهد داد.
کشاورزی  غیرمجاز  چاه های  کنونی  شمار 
از ۶هـــزار حلقه  در خــراســان رضــوی بیش 
بـــرآورد شــده اســت. تعداد چــاه هــای مجاز 
این استان نیز 1۶هزار و 500 حلقه است که 
10هزار و 100 حلقه از این چاه ها در بخش 
کشاورزی و بقیه در بخش شرب، صنعت و 

خدمات استفاده می شوند.
بر اساس آخرین گزارش ها استان خراسان 
آب های  منابع  بحرانی ترین  از  یکی  رضوی 
کــســری  ــا  بـ و  دارد  را  کـــشـــور  ــی  ــن ــی ــرزم زی
مترمکعبی،  میلیون   200 و  یک میلیارد 
میزان افت سطح آب های زیرزمینی آن به 

یک متر رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مطرح کرد

نیاز بیرجند به ۳00 کالس درس جدید
مدیر امور منابع آب شهرستان مشهد تشریح کرد

مسدود سازی  ۹70 حلقه چاه غیرمجاز 

خراسان رضویخراسان جنوبی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت عمران 
کاویان خراس����ان )س����هامی خاص(به شماره 
مل����ی  10980272050  ثب����ت 378 شناس����ه 
دع����وت به عم����ل می آید تا درجلس����ه مجمع 
عمومی فوق العاده ش����رکت که در ساعت 10 
روز دوش����نبه مورخ 1400،11،11 در محل جاده 
فریم����ان ش����هرک صنعت����ی کاوی����ان فریم����ان 
فازیک،انتهای صنعت 19 حضوربهم رسانند.

ضمن����اً ب����ه موجب م����اده 99 الیح����ه اصالحی 
قانون تجارت س����هامداران محترمی که مایل 
به حضوردرجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
باش����ندباید باارائ����ه کارت مل����ی، شناس����نامه، 
ورق����ه س����هام، قبل ازش����روع  جلس����ه مجمع 
جه����ت اخ����ذ کارت ورود به جلس����ه به آدرس 
مندرج دراین آگهی مراجعه نمایند. ش����ایان 
ذکراست ارائه اصل معرفی نامه وتصویرکارت 
ملی وشناسنامه ازسوی نمایندگان اشخاص 
حقوقی جهت ورود به جلسه الزامی است.                  

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:   
1- استماع گزارش هیئت مدیره                         

و  انح����الل  درخص����وص  گی����ری  تصمی����م   -2
تصفیه  ش����رکت

3- س����ایر تصمیم����ات در صالحی����ت مجم����ع 
عمومی فوق العاده

اعضاء هیئت مدیره                 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده)نوبت دوم( شرکت عمران 

شهرک کاویان)سهامی خاص(
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به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف کارگران موسسه های فرهنگی آستان قدس رضوی می رساند 
مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت راس س��اعت 10 صبح روز پنچ ش��نبه  به تاریخ 1400/11/07درمحل سالن 
اجتماعات ش��ماره 2 دانش��گاه علوم اس��المی رضوی واقع در صحن مطهر امام حس��ن مجتبی)ع( برگزار خواهد 
شد.لذا از اعضای محترم تعاونی مصرف دعوت می شود در این مجمع شرکت و یا نماینده تام االختیار خود را 

خواه عضو و یا غیر عضو کتبًا معرفی نمایند.
)هریک از اعضا می توانند عالوه بر رای خود حداکثر>>3<< رای وکالت دیگر داشته باشند(

ضمن��ا از کلیه اعضای محترم که تمایل به کاندیدای س��مت بازرس��ی ش��رکت تعاونی مص��رف را دارند تقاضا 
می ش��ود حداقل یک هفته قبل از تش��کیل مجمع ش��خصًا درخواس��ت خود را جهت ثبت نام به شرکت تعاونی 

تحویل فرمایند.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال1399و تصمیم در رابطه با سود وزیان تعاونی
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال1400

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برای مدت یک سال مالی
5-تعیین تکلیف ملک بلوار شهید منتظری  

6- انتخاب روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار
ضمنا جهت تشکر و قدردانی به کلیه اعضای محترم) شاغل در ادارات( حاضر یا با وکالت در جلسه مجمع عمومی 

هدیه ای اهداء خواهد شد.
توجه :ارائه کپی یا اصل کارت ملی جهت شرکت ویاوکالت درمجمع الزامی می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف

 ))آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه((نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف کارگران مؤسسه های فرهنگی آستان قدس رضوی
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در اجرای دستور العمل اجرایی ماده23قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت)2( ش��هرداری داورزن در نظر دارد نسبت به 
واگ��ذاری پروژه ه��ای دارای طرح تمل��ک دارائیهای 
سرمایه ای از طریق فراخوان مناقصه عمومی مندرج 
در سامانه ستاد  معامالت دولتی به بخش غیر دولتی 
واگ��ذار نماید لذا از کلی��ه متقاضیان دعوت به عمل 
م��ی آید ب��ا مراجعه به س��امانه مذک��ور از واگذاری 
پ��روژه های قابل واگذاری مطل��ع و در صورت تمایل 
ت��ا مورخه1400/11/5 به ش��هرداری داورزن مراجعه 
و ی��ا ب��ا ش��ماره تلفن ذیل تم��اس حاص��ل فرمایند.  

 05144923882
میثم حسین آبادی - شهردار داورزن 

فراخ�وان عموم�ی واگ�ذاری ط�رح 
ایجاد و توس�عه فضای سبز ش�هرداری داورزن 

)نوبت اول(

14
10
46
6

از کلی��ه اعض��ای محترم ش��رکت تعاونی 
مس��کن مهر 20 مش��هد دعوت می ش��ود 
فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه  در 
ک��ه درس��اعت 9 صب��ح روز جمع��ه مورخ 
بل��وار  گلبه��ار  مح��ل  در   1400/11/15
جمه��وری 27 نمازخانه دبیرس��تان ایرج 
نائ��ب برگ��زار می گ��ردد حض��ور به هم 
رس��انند در صورت��ی ک��ه حضورعضو در 
جلس��ه میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعم��ال رای خود را ب��ه عضو دیگری یا 
نماینده تام االختی��ار با مراجعه به دفتر 
تعاون��ی ت��ا حداکث��ر 24 س��اعت قبل از 

جلسه مجمع اقدام نماید.
 دستور جلسه:

 1- طرح و تصویب انحالل شرکت
 2- تعیین مکان تصفیه 

هیئت مدیره

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

/ر
14
10
46
4

از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن مهر 
20 مشهد دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ساعت 11 صبح روز 
جمعه م��ورخ 1400/11/15 در مح��ل دفتر تعاونی 
ب��ه آدرس گلبهار بل��وار جمه��وری 27 نمازخانه 
دبیرس��تان ایرج نائب برگزار می گردد حضور به 
هم رسانند. در صورتی که حضورعضو در جلسه 
میس��ر نباش��د می تواند حق حضور و اعمال رای 
خ��ود را به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار با 
مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24 ساعت قبل 

از جلسه مجمع اقدام نماید.
دستور جلسه: 

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

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

5-بودجه پیشنهادی 
6-تایید صورتهای مالی 

7-گزارش بازرسی 
8-گزارش هیئت مدیره

هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت تعاونی 

مسکن مهر 20 مشهد
 )نوبت اول( 

/ر
14
10
46
3



   محسن داوری 
فرماندار مشهد 
شد  
استاندار خراسان 
رضوی با صدور 
حکمی محسن 
داوری را به 
سمت سرپرست 
فرمانداری 
شهرستان مشهد 
منصوب کرد.

داوری از مدیران 
خوشنام، باسابقه و 
فعال در حوزه های 
مختلف سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی 
در خراسان رضوی 
است.

جشنواره نوروزی هاشم رسائی فر بیش از 
70پــــروژه نیمه تمام ورزشــی 
در خــراســان رضـــوی نزدیک 
ــه 15 ســـال اســـت کــه بــدون  ب
تغییر مانده و در این سال ها 
حتی یک درصد هم پیشرفت 
فیزیکی نداشته اند! افشین داوری، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان مدعی است این پروژه ها 
در دوره قبل تصدی وی یا حتی پیش از آن برای 
ورزش خراسان رضوی تعریف و ساخت آن آغاز 

شده است.
 پروژه هایی که بی شک برخی از آن هــا در طول 
سالیان حتی دچار فرسودگی و تخریب شده اند! 
این سرمایه های ورزشی اگرچه چند سال پیش 
بــه مجریانی به جز اداره کــل ورزش و جوانان 
برای اتمام واگذار شدند اما هنوز که هنوز است 
تغییری در آن هــا به وجــود نیامده و با کمترین 
تغییر، همچنان بالتکلیف بــه حــال خــود رها 

شده اند!
این قصه تنها به همین 70 پروژه ختم نمی شود 
و ایــن تعداد را باید سه برابر کــرد تا پروژه های 
نیمه تمام و رهــا شــده ورزشــی خــراســان رضوی 
سرجمع شـــود. بیش از 200پــــروژه در استان 
اعتباری نــزدیــک بــه هــزارو200مــیــلــیــارد تومان 
نــیــاز دارنـــد تــا تکمیل و بــه ســرانــجــام برسند؛ 
بودجه ای که گویا در شرایط فعلی خیلی اندک 
و قطره چکانی بــه بــدنــه ورزش اســتــان تزریق 

می شود.

تحقق 10 درصدی بودجه عمرانی ورزش استان ◾
مدیرکل ورزش و جــوانــان خــراســان رضــوی در 
این باره به قدس گفت: ما در حال حاضر برای 
به سرانجام رساندن پروژه های ورزشی نیمه تمام 

مشکل نقدینگی داریم.
افشین داوری می افزاید: نکته  موجود این است 
برای بسیاری از پروژه ها اعتبار در نظر گرفته 
می شود اما کار به اختصاص بودجه و نقدینگی 
که می رسد در نهایت کمتر از 20درصد همان 
اعتبار محقق مــی شــود! در ســال 1400 بــرای 
ــروژه هــای ورزشـــی خــراســان رضــوی رقمی در  پ
حدود 240میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده بود اما تا به امــروز چیزی در حدود 10 تا 
12درصد بودجه به آن ها اختصاص داده شده 

است.

بالتکلیفی 15 ساله 70 پروژه! ◾
وی تعداد پــروژه هــای نیمه تمام رهــا شــده ورزش 
خــراســان رضـــوی را حـــدود 200 مـــورد عــنــوان و 
اظهار کرد: از این تعداد، 70 پروژه یا حتی بیشتر، 
بیش از 15 ســال اســت به حــال خــود رهــا شــده  و 
هیچ پیشرفتی نداشته اند. این ها از جمله همان 
پروژه هایی هستند که در زمان دوره قبل حضور من 
در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی یا حتی 
پیش از آن برای تکمیل به ادارات یا نهادهایی به جز 

اداره کل ورزش و جوانان واگذار شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضــوی با بیان 

این مطلب که حدود 50درصد از منابع بودجه های 
تخصیصی برای تکمیل پروژه های ورزشی استان 
به صورت اوراق آن هم با سررسید سال 1403 به 
پیمانکاران پرداخت می شود، گفت: با این شرایط، 
پیمانکاران حاضر به عقد قرارداد نمی شوند و حتی 
در مناقصه هایی که به همین منظور برگزار می شود 

نیز تمایلی برای حضور ندارند.
افشین داوری درخصوص وضعیت فعلی پروژه های 
نیمه تمام ورزشــی خراسان رضــوی بیان کــرد:70 
پـــروژه هیچ پیشرفتی نداشته اســت. 36 پــروژه 
ــم که در حــال اخــذ مــاده 23 آن هــا هستیم و  داری
امیدواریم تا پایان سال یا حداکثر تا خرداد 1401 به 
پایان برسند. 17 پروژه نیز در حال گذراندن مراحل 
تکمیلی هستند و قرار است همزمان با دهه فجر به 
بهره برداری برسند و در نهایت پروژه های ملی مثل 
مجموعه ثامن، استادیوم 15هزار نفری سبزوار و 
5هزار نفری نیشابور هم هستند که باید با تزریق 

اعتبار از وزارت به سرانجام برسند.

1200 میلیارد تومان، بودجه مورد نیاز ◾
وی با اشاره به اینکه سال 1401 به مراتب شرایط 
کار اختصاص بودجه برای پروژه های ورزشی بهتر 
خواهد شد، افزود: با توجه به تغییر و تحوالتی که در 
دولت به وجود آمده و با اختصاص بودجه بیشتر 
و بهتر مطمئناً سال آینده نقدینگی بیشتری برای 

طرح های ورزشی استان مهیا خواهد شد.
افشین داوری در پاسخ به این پرسش که پروژه های 
نیمه تمام ورزشــی خراسان رضــوی به چه میزان 
بودجه برای اتمام نیاز دارند، گفت: در حال حاضر 
200 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که 
اگر قرار به تکمیل همین تعداد باشد رقمی در حدود 
هزارو200 میلیارد تومان برای به سرانجام رسیدن 

آن ها  نیاز است.

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: دشمن به دنبال وارونه جلوه دادن تشکیل انقالب اسالمی است
نماینده ولــی فقیه در خــراســان رضــوی گفت: دشمن در 
رسانه های وسیع و فضای مجازی خــود به دنبال وارونــه 

جلوه دادن تشکیل انقالب اسالمی ایران است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی امام جمعه مشهد، آیت هللا 
علم الهدی در دیدار جمعی از طالب، علما، روحانیون و مردم 
شهرستان قوچان که به مناسبت سی ام دی ماه، سالروز قیام 

انقالبی مردم قوچان برگزار شد، با اشاره به سابقه مبارزاتی 
و مجاهدات مــردم قــوچــان، اظهار کــرد: جریان 30 دی از 
حساسیت خاصی برخوردار است که توجه شما عزیزان، 
بــرادران و خواهران و همه مردم قوچان به خصوص جوانان 
نسل سه و چهار انقالب که آن مراحل را درک نکردند باید به 

این نقطه معطوف باشد.

ایشان با تأکید بر اینکه واقعه 30 دی قوچان، تنظیم کننده 
ــود، متذکر شــد: نکته مهم،  انــقــالب در منطقه قــوچــان ب
زنده ماندن جریان هایی مثل 10 دی مشهد، 30 دی قوچان 
و 17شهریور تهران اســت، ایــن طــور نباشد اسمی از این 
جریان ها بیاید و نسل امـــروز نــدانــد در مــورد چــه چیزی 

صحبت می کنیم.

امــام جمعه مشهد با انتقاد از انتقال ناقص پیام و اصل 
وقایع پیروزی انقالب، خاطرنشان کــرد: دشمن امــروز در 
رسانه های وسیع و فضای مجازی خود می خواهد این طور 
القا کند که یک حکومت و نظام شاهنشاهی مستقر بود، 
اختالفی به وجود آمد، مخالفان آن نظام پیروز شدند و نظام 

شاهنشاهی به جمهوری اسالمی مبدل شد.

خبر
خراسان شمالی

    نیاز 7هزار میلیاردی 950 پروژه نیمه تمام 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی 
گفت: اکنون حدود 950 پروژه ناتمام در استان وجود 
دارد که برای تکمیل آن ها 7هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است. حسن پارسی پور به ایرنا اظهار کرد: یکی از 

آسیب ها، باال بودن شمار پروژه های ناتمام در سطح 
ملی و در استان است، البته تالش می شود پروژه های 

جدید، جز در ضرورت، اجرایی نشوند و به تکمیل 
پروژه های ناتمام سرعت داده شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره بودجه 

استان در سال جاری گفت: امسال از منابع استانی 
۴0۴میلیارد تومان بودجه هزینه ای در نظر گرفته 

شد که ۳00میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی افزود: امسال یک هزار و 900 میلیارد تومان اعتبار 

تملک دارایی های سرمایه ای از منابع استانی مصوب 

شد که5۴/2 درصد از این رقم تخصیص یافته است.
پارسی پور درباره وضعیت بودجه خراسان شمالی در 
الیحه بودجه ۱۴0۱ اظهار کرد: در الیحه بودجه سال 

آینده، بیش از 50۸میلیارد تومان بودجه هزینه ای 
برای استان پیش بینی شده است.

نمایشگاهی به وسعت ایران
رئــیــس اتـــاق اصــنــاف مشهد گــفــت: امــســال نیز 
جشنواره ای با نام »نمایشگاهی به وسعت ایران« 
به جای نمایشگاه های تجمعی همراه با فروش )با 
عناوینی نظیر فروش بهاره یا عرضه مستقیم( برگزار 
می شود. به گــزارش قدس آنالین، محمود بنانژاد 
درخصوص جزئیات جشنواره فــروش فوق العاده 
نــوروزی در مشهد اظهار کــرد: در جشنواره فروش 
فوق العاده نوروزی کاالهای مورد نیاز مردم در ایام پایان 
سال از سوی واحدهای خرده فروشی عرضه می شود.
وی افزود: اولویت با واحدهای صنفی مانند پوشاک، 
ــرده،  کــیــف، کــفــش، آجــیــل، خشکبار، شیرینی، پ
قالیشویی  و .. است. واحدهای صنفی شرکت کننده در 
این  طرح به صورت وسیع تر در نظر گرفته شده است.
ایــن جــشــنــواره از ابــتــدای بهمن ســال جـــاری آغــاز 
می شود و تا پایان ســال یعنی تا عید نــوروز ادامــه 
خواهد داشت. البته شاید این برنامه تا ماه رمضان 
ادامه پیدا کند. باید در این خصوص تصمیم گیری 

شود و سپس برنامه اجرایی اعالم خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره میزان تخفیف های 
در نظر گرفته شده در این طرح برای شهروندان گفت: 
در این طرح تخفیف ها بسته به نوع خدمات ارائه 
شده متفاوت است، اما میانگین تخفیف های در نظر 

گفته شده بین 10تا 20 درصد خواهد بود. 
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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

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
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

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
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

ج
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

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

پ
/1
40
42
53

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

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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

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

در گفت وگو با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی مطرح شد

 خواب 15ساله 
70 پروژه ورزشی



خسارت 
124میلیاردی 

سیل به 
تاسیسات آبی 

استان  
»نجات«، مدیرکل 

مدیریت بحران 
استانداری خراسان 

رضوی به ایرنا گفت: 
سیل و طوفان اخیر 
به تأسیسات آب و 

فاضالب و راهداری 
124میلیارد ریال 
خسارت وارد کرد. 
۷4 میلیارد ریال از 
این میزان خسارت 

مربوط به بخش آب 
و فاضالب و حدود 
۵۰میلیارد ریال آن 
خسارت راهداری 

است.

خبرخبر
روزروز

قدس شهردار منطقه ثامن 
از تدبیر ویــژه و چاره اندیشی 
ــرای تــأمــیــن نــان  ــ مــســئــوالن ب
زائــران و مــجــاوران حــرم مطهر 
رضـــوی در اعــیــاد شعبانیه و 
عید نـــــوروز1401 در نشست 
هم اندیشی مدیران دستگاه های خدمت رسان 
ــوی در کمیته  بــافــت پــیــرامــون حـــرم مطهر رضـ

آسیب شناسی منطقه ثامن خبر داد.

 کاهش صفوف نان در اطراف حرم مطهر  ◾
در دستور کار

ــزارش قــدس سیدفرهاد حجازی، شهردار  به گ
منطقه ثامن در حاشیه برگزاری دویست و بیست 
و چهارمین جلسه کمیته آسیب شناسی و 
رفــع نــارســایــی هــای بافت پــیــرامــون حــرم رضــوی 
ــا حــضــور مــســئــوالن فــرمــانــداری مشهد،  کــه ب
حجت االسالم سیدعلی صالح؛ معاون دادستان 
و رئیس مجتمع قضایی ثامن و جمعی دیگر از 
مسئوالن و مدیران نهادهای خدمت رسان در این 
محدوده برگزار شد؛ با بیان اینکه پیش بینی های 
متخصصان از احتمال رشد چند برابری حضور 
ــام نـــوروز سال  ــران در مشهد مــقــدس در ایـ ــ زائ
آینده خبر می دهد، اظهار کرد: خوشبختانه با 
شتاب گیری مسئله واکسیناسیون در مقابله با 
کرونا و اقدام های پیشگیرانه در سطح ملی، انتظار 
مــی رود در ایــام آغــاز سال 1401 به رسم معمول 
ســال هــای پیش از همه گیری کــرونــا در کشور، 
شاهد حضور زائران بارگاه منور رضوی در مشهد 

مقدس باشیم.
وی تصریح کـــرد: ایــن مسئله عـــالوه بــر ایجاد 
خرسندی مجاوران امام مهربانی ها برای فراهم 
شدن امکان توفیق خدمت رسانی دوباره و پذیرایی 

از زائـــران بــارگــاه منور رضــوی، الزاماتی از جمله 
آماده سازی مناسب و همه جانبه شهر و استان 
از سوی مسئوالن و دستگاه های خدمت رسان 

را می طلبد.
شــهــردار منطقه ثامن گفت: به همین منظور 
یکی از موضوعات مهم و دغدغه های اصلی که 
در نشست های مستمر اخیر مسئوالن این 
نهادها در جلسه کمیته آسیب شناسی و رفع 
نارسایی های بافت پیرامون حــرم مطهر ضوی 
مطرح و در مرحله تصمیم گیری اســت، بحث 

تأمین نان به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی 
و بــه تعبیری قــوت غالب شــهــرونــدان و بــه ویــژه 
میهمانانی است که در ایام خاص همچون نوروز 

به مشهد مشرف می شوند.
حجازی ادامه داد: اگر چه این موضوع به صورت 
تخصصی در حیطه متولیانی از جمله فرمانداری، 
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، اتحادیه 
صنف نانوایان، سازمان صمت و دیگر دستگاه های 
ذی ربط است، اما بنا بر تصمیم و دستور شهردار 
مشهد مقدس برای برنامه ریزی ویژه برای همکاری 

ــزایــش تعداد  ــرای اف و ایــجــاد بستر مناسب بـ
نانوایی ها در نزدیکی حرم، ما در منطقه ثامن این 
آمادگی را داریم مشوق های سرمایه گذاری در این 

بخش ایجاد کنیم.
از جمله این اقدام ها می تواند معرفی و جانمایی 
زمین های مناسب در کوچه ها و محالت اطراف 
ــارگــاه مــنــور رضـــوی، در نظر گرفتن امــالکــی با  ب
قابلیت ارائــه پروانه اقامتی در طبقات فوقانی، 
برای پالک هایی که سرمایه گذار متعهد به احداث 
نانوایی و مجتمع های ارائه نان باشد و همچنین 
تسریع و تسهیل در ایــن خصوص بــا اولویت 
قراردادن صدور پروانه برای این موارد باشد. با این 
رویه می توان بستری فراهم کرد که با معرفی افراد 
و همکاری اتحادیه مربوط مراکز ارائه نان را افزایش 
دهیم. البته این موضوع جزو برنامه های بلندمدت 
بــرای رفع مشکل کمبود نان به ویــژه در آینده با 
توجه به افزایش جمعیت زائر و مجاور خواهد بود.

جانمایی 3 نانوایی  سیار  ◾
ــرای کوتاه مدت نیز در آخرین  وی ادامـــه داد: ب
ثامن  منطقه  آسیب شناسی  کمیته  جلسه 
پیشنهاد شد با جانمایی سه دستگاه کانکس 
نانوایی سیار در نزدیک ترین نقاط ممکن در اطراف 
حرم مطهر، بخشی از نیاز روزانه زائران و مجاوران 
در ایام پایانی سال که مصادف با اعیاد شعبانیه و 

همچنین ایام عید نوروز است تأمین شود.
حجازی در پایان خاطرنشان کرد: البته با تأکید 
مسئوالن فرمانداری و همکاری اداره کل غله، 
خدمات بازرگانی استان و همچنین اتحادیه صنف 
نانوایان مشهد مقدس مقرر شد عالوه بر افزایش 
ساعت کاری ارائه خدمات حدود 40 واحد صنفی 
فعال عرضه نــان در ایــن مــحــدوده، سهمیه آرد 
ویژه ای برای آن ها در ایام مذکور در نظر گرفته شود.

در راستای کاهش مشکالت زائران و مجاوران در ایام نوروز 

 نانوایی های اطراف حرم
افزایش می یابد 

خبر
 دستگیری 333 سارق 

در طرح »امنیت محله محور«
ــرای طرح  فــرمــانــده انتظامی مشهد از اجـ
امینت محله محور و دستگیری 333 متهم 
به سرقت در شهر مشهد و رمزگشایی از 

چند پرونده خبر داد.
ــدس، ســـرهـــنـــگ  حــســیــن  ــ ــ ــزارش ق ــ ــ ــه گـ ــ ب
دهقانپور بیان کرد: در راستای تأمین امنیت 
اجتماعی و روانی شهروندان، طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی و پاک سازی نقاط آلوده و 
جرم خیز در سطح شهر مشهد به مرحله 
اجرا درآمد. با این طرح 333 متهم به سرقت، 
25فروشنده مــواد مخدر و 16 معتاد متجاهر 
دستگیر و جــمــع آوری و تــعــداد 44 دستگاه 
خودرو و 19دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز 

کشف شد.
فرمانده انتظامی مشهد با بیان اینکه این 
افراد در بازجویی به عمل آمده به 514 فقره 
انواع سرقت در شهر مشهد اعتراف کردند 
اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ دهقانپور هــدف پلیس از اجــرای 
طــرح ارتــقــای امنیت اجتماعی را افزایش 
امــنــیــت، آســایــش و آرامــــش شــهــرونــدان 
بــرشــمــرد و خــاطــرنــشــان کـــرد: پلیس بــا به 
کــارگــیــری تــمــام تـــوان عملیاتی و انتظامی 
خــود در تأمین نظم و امنیت شهروندان 
تــالش می کند و الزم اســت شهروندان نیز 
ضمن رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از 
سرقت، هر گونه موارد مشکوک را از طریق 

تلفن110به پلیس اعالم کنند. 

در شهر3
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24 ساعت جدال با مرگ در »کال  دّره«
فرمانده انتظامی نیشابور به حادثه وحشتناک ناپدید 
شدن سرنشینان یک خودرو سمند پرداخت که یک 

نفر در پی آن جان باخت.
به گــزارش قــدس، سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده 
گفت: ساعت 9:36 صبح روز 26دی ماه گزارش مفقود 
شدن سه عضو یک خانواده که با خودرو سواری سمند 

که از سمت شهرستان خوشاب عازم قوچان بودند به 
فوریت های پلیسی 110 اعالم شد.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان می داد سرنشینان 
خــودرو سمند در آخرین تماس تلفنی با اقــوام خود 
اعالم داشته اند تا یک ساعت دیگر به مقصد می رسند 
اما پس از آن در منطقه سروالیت حوزه استحفاظی 

نیشابور، تلفن آن ها از دسترس خارج و دیگر خبری 
از آن ها نشد و در پی آن تالش پلیس برای یافتن آن ها 

آغاز شد.
ایــن مقام انتظامی خاطرنشان کــرد: مــأمــوران پلیس 
و نیروهای امــدادی وارد عمل شدند و با استفاده از 
پهپاد و دیگر امکانات در نهایت ظهر روز 27 دی ماه 

خودرو سمند را در حالی که به عمق دره ای معروف به 
»کال دره« سقوط کرده بود، مشاهده کردند.

متأسفانه پس از امــدادرســانــی مشخص شد راننده 
46ساله )پدرخانواده( در این حادثه جان خود را از دست 
داده و همسر و دختر 15 ســالــه اش که داخــل خــودرو 

مصدوم و محبوس شده بودند نجات پیدا کردند.

خط قرمز
   کشف 1۰ تن چوب قاچاق در کالت

 فرمانده انتظامی شهرستان کالت از کشف 1۰ تن 
چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش قدس، سرهنگ علی حیدربیگی در تشریح 
این خبر بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق 

محصوالت و فراورده های جنگلی، مأموران انتظامی 
پاسگاه الیین نو حین کنترل خودروهای عبوری 
محور کالت- درگز به یک دستگاه کامیون حامل 

چوب مشکوک شدند.
وی تصریح کرد: مأموران انتظامی خودرو مورد 

نظر را متوقف و در بررسی های به عمل آمده 1۰ 
تن چوب فاقد مجوز حمل را کشف و دو متهم نیز با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کالت در پایان با اشاره 

به اینکه قطع درختان جنگلی، به تاراج بردن منابع 
ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد، 

از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت 
غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصوالت حاصل از 

چوب، مراتب را سریعاً به پلیس اطالع رسانی کنند . 

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

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

ج
/1
40
94
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ج
/1
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

ط
/1
40
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07

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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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به یک نفر
فرکاراغذیه نیازمندیم
09150027916

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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40
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ج
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40
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

جواز کسب امالک عمارت 
به شماره عضویت 16444 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم نجمه مهدمی

 مس��ئول دفت��ر مش��اور امالک ب��ه ش��ماره عضویت 
16444

 به نشانی: ایثارگران بین 23 و 21 امالک عمارت
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود را 
دارند لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

 ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09152088296

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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 

ط
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا قربانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14275
 ب��ه نش��انی: هاش��میه- هاش��میه 3 ام��الک 

قربانی
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153009677
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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   خدمت رسانی 
به مسافران 
نوروزی از محل 
صرفه جویی   
محمدرضا 
حسن نژاد استاندار 
خراسان شمالی 
گفت: دستگاه های 
اجرایی با توجه به 
وظیفه ذاتی خود در 
ستاد خدمات سفر 
باید با صرفه جویی 
از محل اعتبارات 
خود برای ارائه 
خدمات بهتر و 
تکریم مسافران 
نوروزی اقدام کنند.

در  حاشيه

 تزریق
 100 هزار ُدز 
 واکسن کرونا 
در زبرخان 

مرشدلو، مدیر 
شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان 
زبرخان گفت: بیش 
از 100 هزار دز واکسن 
کرونا از ابتدای طرح 
واکسیناسیون عمومی 
کرونا در این شهرستان 
تزریق شده است .
دکتر حامد سلیمانی 
درباره آخرین وضعیت 
واکسیناسیون افزود: 
به همت پرسنل شبکه 
بهداشت و درمان، 
همکاری و همیاری 
خوب شهروندان و 
همراهی مسئوالن و 
بسیج شهرستان، 
تعداد تزریق واکسن 
کرونا در زبرخان، از مرز 
100 هزار دز گذشت. 
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افقی ◾
 1. مجموعه تلویزیونی درام تاریخی 
هندی که دهه هفتاد از تلویزیون پخش 
شد 2. پارچه مانتویی – نــام قدیم این 
ــوده – از  شهر پاکستان ، شــالــکــوت بـ
آجیل ها 3. عضو صورت – عدد روستا 
– کرکس- جوشیدن 4. سوبسید – یکی 
از دوجنس – دعای زیرلب 5. سنگریزه 
– زبان گنجشک - انتها 6. غذای آبکی – 
دانه معطر – سنگ زینتی زیبای سوغات 
نیشابور – از گرفتنی ها 7. بــر صــورت 
آقایان بجویید – دشمن دیرین پنیر – 
میوه نیکو - خنجر 8. خواست - الفبای 
موسیقی – ویتامین جدولی – درخشش 
سطح فــلــزات 9. مظهر سبکی – نفی 
عرب – آشیانه – به هم چسبیده 10. از 
خواهران برونته – مبل راحتی – ضمیر 
اتحاد – حرف فاصله 11. کربن خالص - 
پهلوان – واحد ورزش تنیس 12. سخنان 

ــرداشــت ادبــی   بــیــهــوده – بــنــابــرایــن – ب
13. العالج – آرایش کردن – نت استمرار- 
حرف پیروزی 14. خواب شیرین – مقابل 
جزئیات – کرمینه حشرات 15. کنایه از 

رشدکردن و بزرگ شدن است

عمودی ◾
 1. زمین کاشت برنج – قطر درونــی لوله 
تفنگ  2. از صبحانه جات – مطرود درگاه 
الهی – برندی ژاپنی در صنایع صوتی و 
تصویری 3. بویایی – باران اندک – غذای 
معروف مشهدی – عددی کوچک کنار 
عــدد بـــزرگ نوشته شــود 4. عــزیــز – بز 
کوهی – مخترع ماشین بخار 5. نفس 
 خسته – اثر چربی- نوعی چــراغ نفتی 
ــدای درویـــــش – مــیــوه  ــ 6. مــفــرد – خـ
پرخاصیت گرمسیری – کجاست؟ 7. ذره 
 باردارشیمیایی – انزجار – بنیان - فتنه 
8 . یک صدم روپیه –عنصرشیمیایی– 

گونه برجسته - صمغ 9. نماز یک رکعتی 
– ماالمال – نوعی کاغذ نامرغوب – برنج 
شوشتری 10. عدد خیطی –  افسر نیروی 
دریایی - نفی تــازی- خیس 11. توانایی 
وراثــتــی – تــالش – کوچک ترین استان 
ایران از نظر وسعت بعد از البرز 12. کودک 
– سودای ناله – چیره شدن 13. یون دارای 
بار منفی - بانک خانگی – حــرارت بدن 
بیمار- لحظه 14. فقیر – پشتیبانی - نبرد 

15. بخش انتهایی تفنگ – مهمانکده

جدول     8290
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 1 گ ا ن  د و ه ا ی  ا ص ف ه ا ن  ی 
 2 ا ب ه ر   ت ن  و ی  ر   ا س  و ه
 3 ن  ت ی  ج ه   ب ن  ز ی  ن    ل ب و
 4 د ک    ا ک  ت ی  و   ح ا ج ا ت  
 5 ی  ا م   ت و ا ل ی    ک  ی  م   ق
 6   ر ن  ج و ر   ی  ک  ر ا ن    ک  ی 
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 14 ا ن  ی  س    ا س  ی  ا ب   ت ا ر ا
 15 ن  ی  ر و ا ن  ا   ن  ی  ک  و ت ی  ن 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــری  ــگـ ــردشـ ــه گـ ــونـ ــمـ ــطــقــه نـ ــن م
مــیــالنــلــو یــکــی از بی نظیرترین 
مناطق گــردشــگــری در خــراســان 
شمالی اســت. دهستان میالنلو 
به مرکزیت روســتــای پرکانلو از بخش مرکزی 
شهرستان اسفراین ودر 9 کیلومتری شرق این 

شهر قرار دارد.
دره میالنلو از مناطق ییالقی اسفراین است که 
از روستاهای به هم پیوسته در مسیر رودخانه 
ــاد،  ــدواز، حسن آب ــی بــیــدواز شــامــل اردغــــان، ب
سرچشمه، سارکانلو، پرکانلو و قزاقی تشکیل 
می شود که به واسطه باغ های به هم پیوسته در 
مسیر این روستاها، داالنی سبز و روح نواز را به 

وجود آورده اند.
این دهستان از شمال شرقی به دهستان گلیان 
شهرستان شیروان، از شرق به دهستان شاه 
ــاروج، از غرب به دهستان  جهان شهرستان ف
روئین و از جنوب به دهستان بام وصفی آباد 
مــحــدود مــی شــود و دارای 20 روســتــاســت که 
موقعیت اقلیمی بیشتر روستاهای منطقه، 

کوهستانی و میان دره ای است.

منطقه گردشگری میالنلو را می توان از جمله 
مناطق پــرطــرفــدار و جــذاب تــریــن مناطق در 
خراسان شمالی و شهرستان اسفراین دانست. 
ایــن منطقه دارای آب و هوایی بکر و بی نظیر 
است. چشمه های متعدد با توجه به کوهستانی 
بودن منطقه، همواره گردشگران بسیاری را به 

این مکان بهشتی می کشاند.
چهل چشمه، یکی از چشمه های متعدد 
منطقه اســت که در روســتــای سرچشمه قرار 
دارد و رودخانه دایمی که بخشی از آب خود را 
از این چشمه تأمین می کند، باعث آبرسانی به 
زمین های زراعی و باغ های سیب، هلو، زردآلو، 
ــواع صیفی جــات مسیر مــی شــود و  گـــردو و انـ
فضایی دلچسب برای استراحتی آرامش بخش 
فراهم مــی ســازد.  غــار سنجد سرچشمه، غار 
نوشیروان، منطقه تفریحی چمن و دامنه های 
شاه جهان و کرکزاب، باغ دره ها و فضاهای باز و 
سرسبز جویبارها، چشمه سارها، در کنار بافت 
معماری متفاوت خانه های روستایی منطقه، از 
دیگر جاذبه های طبیعی گردشگری میالنلو به 

شمار می آید.

مــــــردم شـــهـــر بـــاغـــســـتـــان در 
ــردوس کــه کمتر  شهرستان فـ
از دو ســـال از شــهــر شـــدن آن 
می گذرد و منطقه گردشگری 
است، برای تأمین آب مناسب با مشکالتی 

مواجه هستند.
ــه  شـــهـــر بـــاغـــســـتـــان در بـــخـــش اســالمــی
شــهــرســتــان فـــــردوس بـــراســـاس آخــریــن 
سرشماری 2 هزار و 704 نفر جمعیت دارد 
و بــه عــنــوان منطقه نمونه گردشگری هم 

تصویب شده  است.
ــن شهر به  بــرخــی واحــدهــای مسکونی ای
دلیل اینکه محل سکونت غیردائم مالکان 
است، عنوان منازل مسکونی 2 برای آن ها 
اطالق می شود و باید هزینه آب بها با نرخ 

آزاد محاسبه شود.
بــر همین اســـاس عــده ای از مــالــکــان این 
منازل هم معتقدند چرا با وجــود کیفیت 

پایین آب باید هزینه باال را پرداخت کنند.
کیفیت آب این شهر به گونه ای است که به 
گفته اهالی این منطقه 

گاهی قابل خوردن نیست.
یکی از اهــالــی باغستان در گفت و گــو با 
خبرنگار ایرنا عالوه بر گالیه از کیفیت آب 
اظــهــار کـــرد: بسیاری از اهــالــی ایــن شهر، 
ساکن دائم هستند و در این منازل زندگی 
می کنند، اما برخی منازل چون به صورت 
خانه باغ و باغ ویال است، مبلغ آب بها باید 

با عنوان مسکونی 2 محاسبه شود.
ــــف زاده مــدیــر آب و فــاضــالب  ــری مــجــیــد شــ
ــاره گــفــت: در  ــــردوس در ایــن بـ شهرستان ف
ــدارد، آبفا  باغستان منبع آب کیفی وجــود ن
آمادگی دارد در صورت وجود آب با کیفیت 

نسبت به حفر چاه در این منطقه اقدام کند.
سید مهدی فروتن رئیس شــورای اسالمی 
شهر باغستان معتقد اســت درخصوص 
کیفیت پایین آب شرب حق با مردم است 
و مسئوالن باید برای آب شرب و بهداشتی 

مناسب فکر اساسی کنند. 
در حال حاضر تأمین آب با کیفیت برای 
بسیاری از ساکنان باغستان به دغدغه ای 

جدی تبدیل شده است

مردم»باغستان«درآرزویآبباکیفیت»درهمیالنلو«مسیرسبزآرامشبخش

رئــــــیــــــس 
هنرهای  انجمن 

نمایشی خراسان رضوی گفت: 
چهار نمایش از خراسان رضوی در بخش رقابتی 
صحنه ای و یک نمایش در بخش غیر رقابتی 
چهلمین جشنواره تئاتر فجر حضور خواهند 

داشت.
 کریم جشنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در بخش منتخب برگزیدگان جشنواره های 
تئاتر استان ها از سه نماینده ای که از خراسان 
رضــوی به جشنواره فجر معرفی کــرده بودیم، 
دو نمایش موفق شدند مجوز ورود به جشنواره 
تئاتر فجر را دریــافــت کنند کــه یکی از آن هــا 
نمایش »درخشش صبحگاهی سیاره  ناهید« 
به نویسندگی مسعود عقلی، مهسا غفوریان 

و کارگردانی 
مــســعــود عــقــلــی و 
دیگری نمایش »هملتک« به 
نویسندگی و کارگردانی مهدی احمدی است. 
متأسفانه داوران اولیه جشنواره تئاتر فجر 
نمایش »خون مردگی« از شهرستان سبزوار 
را نپذیرفتند و ایــن نمایش از گــردونــه رقابت 

حذف شد.
وی افزود: در بخش منتخب صحنه ای رقابتی 
جشنواره تئاتر فجر امسال دو اثر دیگر نیز از 
مشهد حضور دارنــد که به صــورت مستقیم 
به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر ارســال شده 
بودند و در جشنواره تئاتر استانی شرکت نکرده 
بودند که یکی از آن ها نمایش »سویینی تاد« 
به نویسندگی »استفان ساندهایم« و ترجمه 

و کــارگــردانــی محمد نــیــازی و دیــگــری نمایش 
»آنتیگونه آخرین سامورایی« به نویسندگی و 
کارگردانی امین رضایی اردانی است. در بخش 
میهمان و غیررقابتی جــشــنــواره نیز نمایش 
»پشت دیوار قدیمی کشتارگاه« به نویسندگی 
و کارگردانی استاد رضا صابری در جشنواره تئاتر 

فجر امسال حاضر است.

کافه هنرکافه هنر

 خراسان رضوی 
باپنج نماینده در 

 جشنواره تئاتر فجر

مردان آسمانی

گردشگری

تلنگر خراسان گردی

سردار شهید علی اصغر حسینی محراب
سال تولد: 1340/6/15

سال شهادت:1365/10/30
محل شهادت: دوئیچی عراق

مزار:بهشت رضا 
على اصغر حسينى محراب  سرورهادیان
در پانزدهم شهریور سال 1340 در مشهد 
به دنيا آمـد. پـدرش مغـازه  خواربار فروشى 
داشت و از اين راه امرار معاش مىنمود و 
آنها از نظر مالى وضعيت مناسبى داشتند. 
در خانه محراب تلويزيون وجود نداشت و 
فرزندان از همان كودكى، اوقات فراغت خـود را 
در خانـه با كتاب و كتاب خوانىمىگذراندند. 

 على اصغر عالقه بسيارى به فعالیت های 
ورزشى داشت. او كشتى حرفهاى را از 
14سالگى زيـر  نظر بهترين مربیان كشتى 

كشور آغاز كرده بود. 
او در طول دوران خدمت خود در بـسيج، 
تحـرّك و تـالش بـسيارى در جهـت مبـارزه بـا 
ضـد  انقالبيـون وگروههاى قاچاق مواد مخدر 
از خود نشان داد. در سال 1360  با توجــه به 
احساس مسئولیتی كه داشت همراه با سيل 
خروشان مردم حزب اللّه عازم جبهههاى نبرد 
شد و بدين ترتيب مقدمات آشنايى محراب با 

شهيد محمود كاوه فراهمگرديد.
او فـــردیشجاع و صادق بــود كه هميـشه در 
جلو نيروها حركت مىكرد. در همان روزهاى 
نخست اعزام، محراب به اتفاق كاوه به سقز 
رفت و به گردان شهدا پيوست و پس از چندى 

عضو رسمى سپاه شد.
 او پس از بروز قابلیت ها و توانايىهايش بـه 
عنـوان يـك رزمنـده، از سـوى كـاوه بـه ِسـمت 
جانشينى سرگروه و بعد از آن به سرگروهى 
يگان اسكورت و سرانجام معاونت اطالعات 

تيـپ ويـژه شهدا برگزيده شد.
ــژه شهدا به تدريج داراى يگانهاى  تيپ وی
مجهزى چون يگان دريايى و گردان پدافنـدى 
قـائم به فرماندهى وسرپرستىعلىاصغر 
حسينى محراب شد.  مسئولیت ها و خدمات 
محراب به حدى بود كه بيان تمامى آنها 

نيازمند فرصتى كافى است.
 عملیات كربالى 5 آغاز شد. از شب چهارم 
عملیات، محراب به عنوان فرمانده محور 
عملیاتی لشكر  ويژه شهدا عمل مىكرد. او 
توانست در آن شب پاتك شديد عراق را قاطع 

پاسخ دهد، اما مجروح شد.
او بــا هــمــان حــال مــجــروح در حالى كهسوار 
بر موتور به پل شهر دوئيچى عــراق نزدیک 
مىشد، توسط راكـتهـاى عراقى بمباران شد 
و به اين ترتيـب در 30 دى  1365 محراب نيز به 

صف شهدا پيوست.
قطعات باقيمانده از پیکر او در ميان استقبال 
بىنظيـر مـردم شـهيد پـرور مـشهد تـشييع و 
در  قطعه شهداى انصارالمجاهدين  نزدیک 
ــه خــاک  ــاوه ب ــت دیــریــنــه اش شهید کـ دوسـ

سپرده شد.

سفربهروستایعروسکهای
بدونچهره

روستای حاجی بیگی از توابع تربت حیدریه 
بانوانی هنرمند دارد که عروسک های پارچه ای 
و بــدون صــورت مــی دوزنــد و بــرای خــود کــار و 

کاسبی راه انداخته اند.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان روستای 
حاجی بیگی از توابع کدکن تربت حیدریه 
است، روستایی خوش آب و هوا با خانه هایی 

کاهگلی و بدون کوچه ای بن بست.
خــانــه عــروســک در کــنــار تــمــام فعالیت های 
ــرده اســت؛  روســتــایــی، ایــن روســتــا را زبــانــزد ک
بــانــوان در ایــن روســتــا بــا پــارچــه هــای سفید و 
رنگی با دستان هنرمندشان عروسک هایی 
ــگــر داســتــانــی  ــت مـــی دوزنـــد کـــه هـــرکـــدام روای

هستند.
حــاجــی بیگی پیشنهادی اســـت از تجربه 
یــک روز طبیعت گـــردی و زنــدگــی روستایی 
حتی در مدت زمان کوتاهی برای دوستداران 
طبیعت و عالقه مندان به بوم گردی که نه تنها 
 خالی از لطف نیست، بلکه دست خالی هم 

بر نمی گردند.

دبیر ستاد پیشگیری و کنترل ویــروس 
کرونا در خراسان جنوبی گفت: هفت 

مـــورد جــدیــد اُمــیــکــرون در استان 
شناسایی و تأیید شد.

ــزارش خــبــرگــزاری صــدا و  بــه گـ
ــریـــف زاده گفت:  ســیــمــا، شـ
از 24 آزمــایــش مشکوکی 
کــه انــجــام شــد 6 مـــورد در 
بیرجند و یــک مـــورد در 
ــه اُمــیــکــرون  ــردوس بـ ــ ــ ف
مبتال بودند. وی با بیان 
اینکه تاکنون در مجموع 
77 آزمایش اُمیکرون در 
استان انجام شده، افزود: 
به دلیل گسترش فــراوان 
ــه نظر  ســویــه اُمــیــکــرون  ب

می رسد گردش این سویه  در 
استان اتفاق افتاده و افــرادی 

کــه تاکنون دز ســوم واکــســن را 
دریافت نکردند و یا واکسیناسیون 

را انجام ندادند هرچه زودتر به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی از مــردم  خواست زدن ماسک را جدی 
بگیرند و از تجمعات و دورهمی ها دوری کنند.

اُمیکرون
بهخراسانجنوبیرسید

ســرپــرســت شــبــکــه بــهــداشــت و درمـــان 
شیروان گفت : از ابتدای امسال تاکنون 
76 مورد ابتال به تب مالت در شیروان 
ثبت شده است. دکتر معصومه 
هاشمی افــــزود: سنتی بــودن 
دامداری ها و چرخش دام های 
آلوده در شهرستان از دالیل 
ابتالی باالی این بیماری در 

شیروان است.
به گـــزارش روابـــط عمومی 
دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
اســتــان، وی با بیان اینکه 
ــودن  ــه دلــیــل هــزیــنــه بــر ب ب
ــدادن  ــ تــســت کــشــتــار و ن
هزینه کشتار بــه دامـــدار، 
آن هـــا از تحویل دادن دام 
آلوده به دامپزشکی خودداری 
می کنند، اضافه کرد: متأسفانه 
پنیر تازه و شیر نجوشیده در این 
شهرستان مصرف می شود و زایمان 
دام ها نیز بدون رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی )دستکش، عینک، چکمه و...( 
انجام می شود که از مهم ترین عوامل افزایش 

تب مالت در این شهرستان است.

افزایشمبتالیان
بهتبمالتدرشیروان

مقدم         نظام الدین عبدالعلی بن محمدبن 
حسین مشهور به نظام الدین عبدالعلی بیرجندی 

) تــولــد نــامــعــلــوم، وفـــات 934 هــجــری قــمــری( 
ــاره شــنــاس مشهور  ــدان و ســت ــاضــی ری

ســده هــای نهم و دهــم هجری قمری 
بود. او را با القاب فاضل بیرجندی 

و محقق بیرجندی نیز نامیده اند.
عبدالعلی بیرجندی از محضر 
ــرد.  ــ ــره ب ــهـ ــزرگــــی بـ ــ ــادان ب ــ ــتـ ــ اسـ
علم حدیث را نــزد غیاث الدین 
جمشید کاشانی، فنون حکمی را 
نزد منصوربن معین الدین کاشی، 
ــدیــن جمشید  هــمــکــار غــیــاث ال

کاشانی و سایر علوم را نزد کمال 
الدین قنوی آموخت. مالمسعود 

شروانی و سیف الدین تفتازانی نیز 
از استادان او به شمار می روند.

خواندمیر در کتاب »حبیب السیر« 
که در زمان زندگی بیرجندی تألیف شده، 

می نویسد: » موالنا عبدالعلی بیرجندی جامع اصناف 
عــلــوم محسوس و معقول اســت و حـــاوی انــواع 
مسائل فروع و اصول؛ در علم نجوم وحکمیات 
بی مثل و بدل است و در شیوه زهد و تقوا 

ضرب المثل«.
هــمــچــنــیــن او را اســـتـــاد 
شــیــخ بــهــایــی 

دانسته اند که با توجه به زمان تولد شیخ بهایی 
)953( نادرست است. امین احمد رازی، از بیرجندی 

با عنوان »جامع علوم معقول و منقول « یاد 
می کند و می نویسد: »جهت معیشت 

اوالد خود 80 ساله تقویم استخراج 
کرده است«.

وی دارای تألیفات بــســیــاری در 
زمینه ریاضیات و ستاره شناسی 
ــای فــارســی و عربی  ــان هـ ــ بــه زب
ــار در  ــ ــرخــی از آن آث ــوده کـــه ب ــ ب
کتابخانه های انگلستان و هند 
نگهداری می شوند. از جمله آثار 
وی رساله »اسطرالب« به فارسی 
است و آن را به نام های بیست 
باب در معرفت اسطرالب و تحفه 
حاتمیه نیز معرفی کرده اند. این 

ــی 900 نوشته  اثــر در جمادی االول
شده است و نسخه ای از آن در موزه 

بریتانیا نگهداری می شود.
از تاریخ تولد محقق بیرجندی اطالع دقیقی در دست 

ــرای مــرگ وی، تاریخ های مختلفی ذکر  نیست و ب
شــده اســت؛ امــا تاریخ پایان یافتن تــعــدادی از 

کــتــاب هــایــش، مـــرگ او را در 934 تأیید 
می کند. آرامگاه وی در روستای بجد 

از توابع شهرستان بیرجند، 
واقع است. 

»محققبیرجندی«ریاضیدانِستارهشناس

نام آوران خراسان
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