
تحقیقات  علوم،  وزیــر  با حضور  فــردوســی  نشان 
ــی،  بــخــش حــمــاســه ســرای ــاوری در چـــهـــار  ــ ــن ــ ف و 
ــان  ــج زب ــروی ــژوهــی و ت ــردوســی پ حــمــاســه ســازی، ف
 فارسی در عرصه بین المللی به پنج نفر اعطا شد. 
ــزارش قـــدس آنــایــن، در آیــیــن بــزرگــداشــت  ــ بــه گ
ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که با 
حضور محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات 
و فــنــاوری و مــدیــران استانی بــرگــزار شــد، از پنج 
نفر از کسانی کــه طــی یــک  ســال اخیر در حــوزه 
و  فردوسی پژوهی  حماسه سازی،  حماسه سرایی، 
ترویج زبان فارسی در عرصه بین المللی فعالیت های 
مؤثری داشتند، تجلیل به عمل آمد و نشان عالی 
فردوسی  نشان های  اعطا شد.  آن هــا  به  فردوسی 

ــاری بـــرای  ــ ــق ــ ــف ــ بـــه حــســن ذوال
فردوسی پژوهی، افشین عا بابت 
عــالــی زاده،  رضــا  حماسه سرایی، 
ــاه پایگاه  ــرارگ مــشــاور فــرمــانــده ق

عملیاتی مبارزه با کرونا و ...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مطرح کرد

»فردوسی«نماد حکمت و معرفت در فرهنگ و ادبیات

اعطای نشان عالی 
فردوسی به پنج 
چهره حماسی
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 رسیدگی خارج از نوبت 
به پرونده های تخلف صنفی 

نیاز1400میلیاردی برای پایداری 
آب شرب در خراسان شمالی

 دیدار وزیر فرهنگ لبنان 
با استاندار خراسان رضوی

پایان اقدام های مجرمانه دو مرد و یک زن

دستگیری میوه فروش کالهبردار
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خراسان جنوبی

خبر

جمع آوری تابلوهای غیرمجاز 
تبلیغاتی حاشیه راه ها

مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جــاده ای خراسان 
جنوبی از جمع آوری تابلوهای غیرمجاز تبلیغاتی 
از حاشیه محورهای مواصاتی استان خبر داد. 
ــداری و  ــط عمومی اداره کــل راهــ ــزارش روابـ بــه گـ
اســدالــه  جنوبی،  خــراســان  ــاده ای  جــ حمل ونقل 
جال زاده با اعام این خبر اظهار کرد: نصب هر 
گونه تابلو تبلیغاتی و اختصاصی در حریم راه های 
استان فقط با مجوز این اداره کل مجاز است و 
تمامی تابلوهای غیرمجاز از سطح جاده های این 

استان جمع آوری می شود.
حقوقی  و  حقیقی  اشــخــاص  آشنایی  عــدم  وی 
و  تبلیغاتی  تابلوهای  و مقررات نصب  قوانین  با 
اختصاصی در حاشیه راه هــا را علت اصلی این 
مسئله اعام کرد و افزود: برخی افراد به صورت 
به  مذکور  تابلوهای  نصب  به  اقـــدام  خودسرانه 
صورت غیرمجاز می کنند که این موضوع موجب 
اختال در ایمنی و ترافیک و سبب بروز مشکاتی 
در جاده های این استان و به وجود آمدن سوانح 
رانندگی می شود.جال زاده تصریح کرد: با توجه به 
اینکه حفظ سامت و ایمنی رانندگان بسیار حائز 
اهمیت است به صاحبان واحدها و مراکز تولیدی 
استان  راه هـــای  حاشیه  رستوران های  و  خدماتی 
با احترام به حقوق هموطنان و  توصیه می شود 
برای کمک به ارتقای ایمنی جاده ها درخصوص 
جمع آوری تابلوهای غیرمجاز اقدام کنند.مدیرکل 
راهـــداری و حمل ونقل جــاده ای خراسان جنوبی 
خاطرنشان کرد: در سال 1400 در این راستا 64 
تابلو غیرمجاز در حاشیه راه های استان و از ابتدای 

سال نیز 12تابلو جمع آوری شده است.

 اجرای طرح بوفه سالم 
در مدارس خراسان رضوی

مدیر سامت جمعیت، مدارس و خانواده دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: یکی از برنامه های کشوری بحث 
فعال شدن طرح بوفه سالم در مدارس بوده که در قالب 

این برنامه، فروش خوراکی های ناسالم ممنوع است.
کرد:  اظهار  احمدیان  آناین، محمد  قــدس  گــزارش  به 
فرهنگ سازی در راستای ارتقای سامت و تأکید برای 
اصاح سبک زندگی از اهداف مهم حوزه سامت بوده که 
جلب مشارکت مردم، مسئوالن و همکاری سازمان های 
مردم نهاد در این خصوص می تواند نقشی مهم و ویژه 
در افزایش سطح سامت و ارتقای فرهنگ عمومی داشته 

باشد.
در  حــوزه سامت  در  عمده مشکل  کــرد:  تصریح  وی 
گروه سنی نوجوانان، مراجعه کم جهت انجام و پیگیری 
ــوده و منجر بــه اخــتــال در وزن گــیــری و  مــراقــبــت هــا بـ
ایجاد مشکات اضافه وزن و کاهش وزن و نیز ابتا به 

بیماری هایی همچون زمینه ای می شود.

رئیس انجمن صنایع همگن کارخانجات آرد خراسان: 

تک نرخی شدن به تخلفات پایان می دهد
رئیس انجمن صنایع همگن  مهدی توحیدی  
کارخانجات آرد خراسان با بیان اینکه از نظر توزیع 
کشور  در  نه  و  استان  در  نه  آرد  و  گندم  تأمین  و 
هیچ مشکلی نداریم، گفت: شلوغی نانوایی ها هیچ 
نان در  بــرای شکستن صف های  و  نــدارد  توجیهی 
مشهد، مسئوالن، نانوایی های سیار راه اندازی کنند 

و ما آماده تأمین آرد این واحدها هستیم.
آرد،  صنعت  مسائل  نشست  در  حسینی  حسن 
اینکه  به  اشاره  با  نان در جمع خبرنگاران  و  گندم 
با  داریــم که  آرد  ما در خراسان رضــوی 30کارخانه 
سال  در  تن  250هـــزار  و  2میلیون  معادل  ظرفیتی 
مفید  عمر  کرد:  عنوان  کارخانه هاست،  این  تولید 
از  همگی  نیست  15ســال  از  بیش  کارخانه ها  ایــن 
و  می کنند  استفاده  دنیا  روز  ماشین آالت  بهترین 
باالیی دارند به طوری که چیزی نزدیک  توانمندی 
به 800هزار تن ظرفیت ذخیره سازی در استان وجود 

دارد.
اســتــان هــای خــراســان  مــجــمــوع در  افــــزود: در  وی 
40کارخانه آرد داریم که در کل 2میلیون و 600هزار 
در حالی  ایــن  ــد  دارن را  در ســال  تولید  تن ظرفیت 
با 30درصد ظرفیت  است که کارخانه های ما تنها 

خود کار می کنند.
خراسان  در  کــه  گندمی  می کند:  خاطرنشان  وی 
رضوی می گیریم در حدود 42هزار تن گندمی است 
که دولت با قیمت 665 و آرد آن را 825 تومان به 
ما می دهد؛ ازطرفی 20هزار تن هم آرد 900تومانی 
بــه اســتــان اختصاص دارد کــه ایــن مــقــدار درحــال 
بــه تعطیلی و شلوغی  بــا اشـــاره  تــوزیــع اســت. وی 
برخی نانوایی ها با بیان اینکه ما در انجمن تصمیم 

گرفتیم برای 300نانوایی به طور داوطلبانه آرد توزیع 
باشند،  نداشته  آرد  کمبود  بهانه  نانواها  تا  کنیم 
افزود: ما این آمادگی را داریم که در طول 24ساعت 
تا هیچ  باشیم  نانوایی ها داشته  به همه  آردرسانی 

نانوایی دچار شلوغی و کمبود آرد نباشد.
وی اظهار کرد: چیزی که مشخص است دلیل حال 
حاضر تعطیلی نانوایی ها نبود و کمبود آرد نیست، 
یعنی آرد به همان مقدار و قیمت پنج  ماه گذشته 
در حال توزیع است. تخلف در حوزه آرد و نان در 
حمل ونقل، نانوایی، کارخانه، صدور حواله و به طور 
کلی زنجیره توزیع اتفاق می افتد و مهم ترین تخلفی 
که دراین بخش صورت می گیرد مثاً تبدیل حواله 

آرد 15درصد به 18درصد خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه بیشترین تخلف در خارج از 
اتفاق  آرد  بودن  نرخی  در بحث چند  و  کارخانه ها 
می افتد،عنوان کرد: تنهاراه جلوگیری از تخلفات در 
حوزه آرد تک نرخی شدن قیمت آرد و تخصیص 
همیشه  بــرای  بــار  یک  آن  شفاف سازی  و  یارانه ها 

است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درخصوص 
توجیه پایین بودن ظرفیت تولید کارخانه ها با توجه 
با  اخیر،  گرانی های  و  فــراوان  سرمایه گذاری های  به 
شده  انجام  سرمایه گذاری  باالخره  اینکه  به  اشــاره 
تکنولوژی  از  کارخانه ای که  از نظر سرمایه گذاری  و 
پایینی برخوردار است باید بین 200تا 250میلیارد 
ما  کرد:  اظهار  باشد،  داشته  سرمایه گذاری  تومان 
که  اتفاقی  اما  کنیم  تعطیل  را  کارخانه  نمی توانیم 
می افتد مجبوریم کارگران را تعدیل کنیم، ما هنوز 
از  کــار می کنیم و بسیاری  نــرخ ســال 93  با  ــم  داری

وجود  به  که  است  اجبار  همین  دلیل  به  تخلفات 
می آید.

وی افزود: در چند سال اخیر دولت محاسبه کرده و 
به این نتیجه رسیده است که کارخانه های آرد ضرر 
می دهند و خود دولت کمک 10تا 12درصدی به ما 

برای جبران ضرر و زیان کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه آرد و نان در کشور 
حدود 9میلیون تن گندم برای نان مصرف می کنیم 
تومان   665 کیلو  هر  در  آرد  ایــن  از  بخش  که یک 
کیلو  هــر  در  ــومــان  ت  900 هــم  آن  دیــگــر  بــخــش  و 
11هــزار  کشاورز  از  را  گندم  دولــت  گفت:  می دهد، 
این گندم هزینه های تبعی  و500تومان می خرد که 
دولت  که  دارد  و...  کارگر  سیلو،  حمل و نقل،  مثل 
باید پرداخت کند یعنی گندم عماً برای دولت در 
هر کیلو بیش از 15هزار تومان تمام می شود که در 
همین قیمت هم دولت بیش از 3هزار تومان یارانه 

پرداخت می کند.
از  انتقاد  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
عــده ای  ســال   42 از  بیش  که  دولتی  ارز  پــرداخــت 
بردند، عنوان کرد: در همین  از آن سود  میلیاردی 
ارزان قیمت  ارز  ــادرات  صـ حــال  در  مــا  آرد،  بخش 
هستیم؛30درصد ارز ترجیحی دولت در بخش آرد 

و نان نصیب رانت خواران و ویژه خواران می شود.
وی تصریح کرد: این سرمایه خود مردم است و باید 
از این جراحی اقتصادی که دولت آغاز کرده است 
حمایت شود، چراکه درنهایت سود این موضوع به 
مردم برمی گردد و این موضوع با واقعی کردن نرخ ها 
انجام خواهد شد و از طرفی دولت باید کمک های 

خود را در قالب های دیگر به مردم انجام دهد.

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

ش��هرداری حک��م آب��اد در نظ��ر دارد در راس��تای 
ساماندهی، برنامه ریزی و با توجه به صرفه و صالح شهرداری 
در نظر دارد پروژه های خود را به واجدین ش��رایط اعطا نماید 
لذا متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقصه دعوت می ش��ود 
ظرف م��دت 10 روز به دبیرخانه ش��هرداری حکم آباد مراجعه 
نمایند الزم به ذکر اس��ت مدت اجرای پ��روژه 3 ماه و تحویل 

کاال 1 ماه می باشد.
پروژه های عمرانی :1- پیاده رو س��ازی و زیر سازی به میزان 

5000 متر مربع
2- اجرای جدول گذاری )کانیو( به میزان 2000 متر طول

3- اجرای کانال به میزان 3000 متر طول
4- اجرای زیر سازی در حد بیس و ساب بیس 72000 متر مربع

5- اجرای استخر ذخیره آب 3*50*120
6- اجرای آیلند به طول 4000 متر 

7- اجرای آسفالت معابر به میزان 4500 تن )خرید، حمل، پخش(
8- اجاره ماشین آالت راه سازی )لودر، گریدر، غلطک، کامیون 

به مدت 3 ماه(
9- ممیزی امالک شهر

10- نقشه برداری های معابر مسیل ها و ...
11-  طراحی و اجرای آبیاری قطره ای سطح شهر

12- جدول گذاری و زیر سازی سمت توسعه
13-خرید و اجرای تایل فرش 10000 متر مربع

خرید کاال :1- خرید 30 عدد پایه چراغ 9 متری دکوراتیو
2- خرید 100 عدد پایه چراغ پارکی

3- خرید موزائیک ) پرسی، رزینی، بتونی( هر نوع 5000 متر مربع
4- خرید 150 متر ایرانیت

5- خرید پروژکتور های 150 ، 100، 50 و 30 وات هر نوع 100 عدد
 ش��رایط ق��رارداد: 1-تامین مال��ی از منابع داخلی ش��هرداری 

حکم آباد می باشد.
2-تسویه حساب حداقل 3 ماهه

3-اولویت با پیمانکاران واجد شرایط بومی شهرستان می باشد
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

5-رعایت اس��تاندارد های مفاد آیین نامه مالی و فنی توسط 
پیمانکاران الزامی می باشد

6-بازگش��ایی یک روز پس از پایان مهلت قانونی ارائه پاکات 
ساعت 13:30

مسعود نقابی -  شهردار حکم آباد

آگهی مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری حکم آباد )خدمت / کاال(

ف
, 4
01
02
04
1

ش��هرداری ری��وش در نظ��ر دارد فراخ��وان اجرای 
دی��وار س��نگی حائ��ل ش��هر ری��وش ب��ه ش��ماره 
2001005212000004 را از طری��ق س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلی��ه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل 
اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضی��ان ش��رکت در فراخ��وان در ص��ورت عدم 
عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امض��ای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

-تاریخ انتشار فراخوان: 24 /1401/2
-مهلت دریافت اسناد فراخوان:

 1401/2/28 ساعت 14:00
-مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/8 ساعت 14:00

-زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/3/9 ساعت 10:00
ن��وع و مبلغ تضمین ش��رکت در فراین��د ارجاع کار: 
ضمانت نامه کتب��ی به مبل��غ 500.000.000 ریال در 
وجه ش��هرداری ریوش یا واریز مبل��غ 500.000.000 
ریال به حس��اب 3100007230006 شهرداری ریوش 

نزد بانک ملی ایران
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : 

خراسان رضوی – شهر ریوش  - شهرداری ریوش
05155823905- 05155823317
شهرداری ریوش 

مناقصه عمومی یک مرحله ای  
فراخوان اجرای دیوار سنگی حائل شهر ریوش

ف
, 4
01
02
10
5

 بدینوسیله از سهامداران شرکت فوق جهت شرکت 
در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی به طور ف��وق العاده 
به تاریخ 1401/3/7 ب��ه آدرس: بلوار وکیل آباد- 
بلوار هنرستان- هنرستان 23- پالک8- طبقه اول 

دعوت به عمل می اید.
دستور جلسه:

1-انتخاب بازرسان شرکت و تعیین حق الزحمه آنها 
و افراد دیگر

2-مج��وز انجام معامله و انعقاد قراردادهای مالی با 
موسسه آموزش عالی خاوران توسط هیئت مدیره

3-پیگی��ری و اخذ گزارش از عملکرد هیئت مدیره 
قبلی ش��رکت از اقدامات انجام شده و معطل مانده 
بخصوص روند وصول اجاره ش��رکت و تعیین نقشه 
راه به منظور پیگیری مطالبات و راهکارهای جبران 

ضرر و زیان وارده.
4-مجوز فروش س��هام ش��رکت به اف��راد حقیقی و 

حقوقی خارج از سهامداران فوق.
5-نح��وه تامین هزینه های ش��رکت تا زمان وصول 

مطالبات.
6-تصمیم گیری درخصوص ابطال وکالتنامه فروش 

شماره 70693 مورخ 1392/7/16 
هیئت مدیره شرکت پشتیبانی آذر کیوان خاوران

اگهی دعوت از سهامداران 
شرکت پشتیبانی آذر کیوان خاوران 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 24256 و 
شناسه ملی 10380396930

40
10
21
10

آگهی مناقصه عمومی

ف
40
10
20
42

دانش��گاه علوم پزش��کی تربت حیدری��ه در نظ��ر دارد مناقصه های 
عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت برگزار نمای��د . الزم به ذکر اس��ت کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) س��تاد ( به آدرس  https://www.setadiran.ir /setad/cms/home  انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

مبلغ تضمینشماره فراخوانشرح فراخوانردیف
خرید خدمات ایاب و ذهاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و 1

20010046880000033/420/000/000واحدهای تابعه 

واگذاری خدمات و مراقبت های اولیه سالمت قابل ارائه در مراکز خدمات 2
20010046880000013/450/000/000جامع سالمت و پایگاههای سالمت در حاشیه شهر

واگذاری امور خدماتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و اماکن 3
20010046880000041/600/000/000وابسته 

واگذاری امور مربوط به تکمیل و ارسال اسناد پزشکی بیمارستان ها به 4
20010046880000021/750/000/000مؤسسات بیمه

20010046880000061/750/000/000ارائه خدمات پیش بیمارستانی در پایگاه های اورژانس 5115
مدیریت نگهداری ، فروش و توزیع دارو ، تجهیزات و لوازم مصرفی 6

20010046880000211/750/000/000داروخانه 

20010046880000201/600/000/000تعمیر ، نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی7
2001004688000022720/000/000انجام امور اعزام و انتقال بیماران8

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/28
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت13:00 روز شنبه  تاریخ 1401/03/07

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 روز یکشنبه 1401/03/08  و دوشنبه  تاریخ 1401/03/09
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خیابان 

قرنی - قرنی یک ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن 52242035-051 می باشد .
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه



   جذب 
سرمایه گذار 
برای ایجاد 
کارخانه روغن   
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی 
با اشاره به نبود 
کارخانه روغن 
و کمبود انبار و 
سردخانه در این 
استان گفت: جذب 
سرمایه گذار برای 
ساخت کارخانه 
تولید روغن و ایجاد 
سردخانه و انبار باید 
در اولویت استان 
باشد و در برنامه 
زمانی مشخص 
مشکل رفع شود.

خبر

نماینده ولی فقیه در خراسان 
ــوی گــفــت: ایـــن تــلــقــی که  رضــ
فردوسی فقط یک شاعر بوده و 
شاهنامه منحصر در یک دیوان 
شعر اســت ظلم به فردوسی و 
شاهنامه به حساب می آید، زیرا 
او یکی از نمادهای حکمت و معرفت در فرهنگ و 
ادبیات فارسی است و اثر ماندگار وی منظومه کامل 

حکمت آموزی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت  هللا سیداحمد 
علم الهدی، وی در شورای فرهنگ عمومی استان 
افــزود: مفهوم حماسه آفرینی مورد نظر فردوسی 
به طور خاص ناظر بر جهاد در راه خداست که مظهر 
کامل آن در دفاع مقدس و سایر عرصه های ایثار و 

شهادت متجلی شده است.
وی ادامــه داد: شخصیت های شاهنامه به عنوان 
مصادیق اسطوره سازی، نمادهای کاملی از فرهنگ و 
ادب و حماسه هستند و اسطوره سازی حکمت آموز 
فردوسی در شاهنامه، انحصار در رستم و سهراب 
ندارد بلکه حتی زنان شاهنامه هم به عنوان نمونه زن 

ایرانی، مظهر حیا و بینش سیاسی هستند.
او اضـــافـــه کـــــرد: جــنــگ نــــرم امــــــــروز، جنگ 
روایت هاست و در راســتــای جهاد تبیین، باید 
فعالیت های پژوهشی با محوریت فردوسی مورد 
حمایت قرار بگیرد تا ضدانقالب نتواند حکیم 
تــوس را بــه گــونــه ای کــه خــود می خواهد معرفی 
کند و آن را به عنوان نمادی در برابر اسالم و وجود 

باکرامت امام رضا)ع( قرار دهد.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست 
گفت: فرهنگ رضوی و وجود باکرامت امام رضا)ع(، 
فرهنگ دفــاع مقدس و وجــود ۲۳هـــزار شهید در 
خراسان رضوی، فرصت مناسبی است تا پرداختن 
به شاهنامه منجر به برانگیخته شدن موج فرهنگی 

سازنده در همه زمینه ها باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
هــم، ایــثــار و شــهــادت را قله حماسه سرایی های 
فردوسی خواند و بیان کــرد: رهبر معظم انقالب 
درخصوص مقام و جایگاه این شاعر محب اهل 
بــیــت)ع(، نکات قابل توجهی را مطرح کــرده انــد و 
حقیقت است که حتی ما خراسانی ها هم به طور 

شایسته بــه شخصیت ایــن حکیم بـــزرگ توجه 
نــکــرده ایــم. محمد حــســیــن زاده افـــزود: بــه همین 
منظور، در جلسات کارگروهی که در چند ماه گذشته 
تشکیل شده است تصمیم بر این شد تا از امسال، 
ساز و کار منسجمی برای تخصیص و اهدای نشان 
ویــژه فردوسی تــدارک دیــده شود تا به طور ساالنه 
به چهار نفر از افــرادی که در چهاربخش از پیش 
تعیین شده، حائز جایگاه برتر باشند ایــن نشان 

فرهنگی ویژه اعطا شود. 
وی افــزود: در بخش اول، همه پژوهشگرانی که 
در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت می کنند و 
تالش های آنان توسط دانشکده ادبیات دانشگاه 
فردوسی مشهد مورد تایید قرار بگیرد می توانند 

نامزد دریافت این نشان باشند و در بخش دوم که 
با عنوان »حماسه ساز« نام گذاری شده است همه 
افراد شاخصی که در حوزه های مختلف علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حماسه آفریده 
اند می توانند برای دریافت این نشان نامزد باشند.
ــوان  ــخــش ســــوم کـــه بـــا عــن او ادامــــــه داد:در ب
ــام گــذاری مــی شــود آن دسته از  »حــمــاســه ســرا« ن
هنرمندانی کــه حماسه هــای امـــروز ایـــران را در 
قالب های ادبی و هنری روایت می کنند می توانند 
گزینه اعطای این نشان باشند و در بخش چهارم که 
مشتمل بر حوزه بین الملل است همه فعالیت های 
فرهنگی مرتبط با فردوسی و معرفی آن در سطح 

جهانی مدنظر کارگروه تخصصی قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مطرح کرد 

»فردوسی« نماد حکمت و معرفت در فرهنگ و ادبیات

خبرخبر
روزروز

دیدار وزیر فرهنگ لبنان با استاندار خراسان رضوی
وسام محمدالمرتضی، وزیر فرهنگ کشور لبنان با نظری، 

استاندار خراسان رضوی دیدار و گفت وگو کرد.
نظری در دیدار با وزیر فرهنگ کشور لبنان که   در استانداری 
خراسان رضوی انجام شد، اظهار کرد: لبنان برادر دینی، 
انقالبی و جهادی ماست و اعالم آمادگی می کنیم که در 

زمینه های مختلف زیـــارت، اقتصاد و مسائل فرهنگی 
تبادالت و توافق  نامه های اجرایی با این کشور داشته باشیم.
وزیر فرهنگ لبنان نیز در این نشست گفت: حضور در 
مشهد مقدس سرآغاز همکاری های بیشتر با خراسان 
رضوی است. خراسان رضوی به  خصوص مشهدالرضا)ع( 

برای مردم لبنان به  ویژه شیعیان این کشور بسیار پرمفهوم 
و حائز اهمیت است. به گزارش روابط عمومی استانداری 
خراسان رضوی، وی خاطرنشان کرد: اساساً معتقد هستیم 
لبنان با مقاومت زنده خواهد بود و پشتیبانی مردم لبنان 

بود که توانست لبنان را آزاد کند. 

وسام محمدالمرتضی با تأکید بر تعامالت بیشتر لبنان 
با خراسان رضوی ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های 
مناسبی که صورت می گیرد، شاهد همکاری های هرچه 
بیشتر استان خراسان رضــوی با کشور لبنان به  ویــژه در 

بخش های فرهنگی و اقتصادی باشیم.

خبر
    مخترعان جوان مشهدی 

در مسابقات جهانی لهستان طالیی شدند 
عرفان نیکبخت، امین رضا سیدآبادی و حانیه 
بهشتی پور با ساخت گجت هوشمند محافظ 

سالمتی »Safe step« در مسابقات جهانی اختراعات 

و نوآوری لهستان مدال طال کسب کردند. در جریان 
این مسابقات، ۴۶۰ اختراع از ۳۰ کشور جهان 

همچون آمریکا، کانادا، استرالیا، مراکش، ایران، قطر، 
بحرین، انگلستان، لبنان، لهستان، چین و... به رقابت 

پرداختند.

مخترعان مشهدی برای نخستین بار در جهان موفق 
به طراحی و ساخت گجت هوشمند محافظ سالمتی 

»Safe step« در حوزه سالمت و پزشکی شدند که 
می تواند نقش بسزایی در کنترل و پایش سالمت در 
افراد نابینا، افراد دارای اختالالت حسی و حرکتی، 

کودکان، سالمندان و بیماران آلزایمری ایفا کند. این 
اختراع عالوه بر سنجش تمامی اطالعات سالمتی 

انسان، دارای GPS و آالرم هشدار و اطالع رسانی است 
که در صورت بد شدن حال بیماران فوری به اورژانس 

یا سرپرست فرد بیمار خبر می دهد.

 »زیرکوه« نیازمند 
اجرای طرح های آبخیزداری

فرماندار زیرکوه با بیان اینکه شهرستان زیرکوه 
نیازمند اجرای طرح های آبخیزداری است، گفت: 
اعتبارات پیش بینی شده برای این طرح ها محدود 

بوده و نیازمند اعتبارات ملی هستیم.
به گزارش مهر، محمدرضا غیرتی افزود: متأسفانه 
در شهرستان زیرکوه طرح های آبخیزداری خیلی 
کم اجرا شده است. احیای طرح های آبخیزداری 
ــداری و  ــ می تواند تحولی عظیم در صنعت دام
کشاورزی ایجاد کند، نیاز است از این طرح ها برای 
توسعه بخش کشاورزی و دامداری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه اقتصاد این شهرستان 
بر پایه دامداری و کشاورزی قرار دارد، آب مهم ترین 
مشکل پیش روی توسعه کــشــاورزی و دامــداری 
اســـت. فــرمــانــدار شهرستان زیــرکــوه اظــهــار کــرد: 
بدون شک با اجرای طرح های آبخیزداری از طریق 
استحصال آب های روان و آب هایی که از مرز خارج 
می شوند، شاهد تحول عظیمی در بخش کشاورزی 
و دامداری این شهرستان خواهیم بود. غیرتی با بیان 
اینکه با اجرای این طرح ها از خروج آب های سطحی 
از کشور جلوگیری می شود، گفت: مردم زیرکوه نیز 
خواستارند با اجــرای این طرح های آبخیزداری از 
خروج آب های سطحی از شهرستان جلوگیری شود.
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در استان
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خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

ج
/1

41
06

65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
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6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ج
/1

40
41

60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/1

40
58

59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9

91
15

23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1

41
25

40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4

01
00

58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1

40
29

97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
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35

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1

40
81

35

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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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

41
14

48
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/1
40
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96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14

01
72

1

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036
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40
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پ
/1

40
42

52

ط
/1

41
06

37

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

53

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/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 

ج
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40
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
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01
00

74
8

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

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

پرده و مبلمان

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

خدمات
پزشکی و درمانی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
/1

41
07

01

حسابدار

ج
/4

01
01

12
4

چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

41
13

30

چاپ و پخش تراکت

آژانس های مسافرتی



خسارت 
140میلیارد 

 تومانی تگرگ 
در خوشاب

رودسرابی، مدیر 
جهاد کشاورزی 

خوشاب گفت: بارش 
تگرگ در نقاط 

مختلف این شهر 
موجب خسارت 

شدید به باغ های 
پسته، انگور، گندم و 

جو شده است. برآورد 
ریالی خسارت این 

تگرگ به بیش از 
140میلیارد تومان 

افزایش یافت. تا 
کنون چهار دستگاه 

ضدتگرگ خریداری 
و در باغ ها نصب شده 

است.

خبرخبر
روزروز

ســکــه امــامــی آخــریــن  ◾
هدف کالهبرداران

یکی از شکات که طالفروشی 
داشـــت و بــا دســتــور بازپرس 
ــحــوه کـــاله بـــرداری  ــده ن ــرونـ پـ
صورت گرفته را مکتوب کرد، 
در اظهاراتش مدعی شد: چند روز پیش مرد 
جوانی همراه یک زن و مردی دیگر به طالفروشی 
من مراجعه و درخواست خرید سکه پارسیان 
را داشت. هزینه آن چند میلیون تومان شد که 
فرد کالهبردار ابتدا چند ده هزارتومان نقدی داد 
و قــرار شد مبلغ رند شده را به صــورت کــارت به 
کارت واریز کند. شماره کارتم را گرفت و لحظاتی 
بعد رسید واریز وجه را به من نشان داد. سکه 
را تحویل گرفتند و رفتند، چند ساعت بعد 
کــه مــوجــودی حــســاب گرفتم پــی بـــردم در دام 
کاله برداری آن ها گرفتار شده ام. در بررسی اوراق 
پرونده همچنین مشخص شد این افراد در ادامه 
از این سکه ها برای کاله برداری بزرگ تر استفاده 
می کردند و سرکرده باند که همان مرد میوه فروش 
بود در یکی از مــوارد با در دست داشتن سکه 
پارسیان به طالفروشی دیگری در سطح شهر 
مشهد مراجعه و این بار مدعی می شد قصد 
ــرای پرداخت  خرید یــک سکه امــامــی دارد و ب
قسمتی از وجه آن حاضر است سکه پارسیان 
را تحویل و مابقی را هم به صورت کارت به کارت 

تسویه کند.
ــن نقشه را هــم پــیــاده مــی کــردنــد و وقــتــی به  ای
خواسته خود که کاله برداری یک سکه تمام بود 
دست پیدا می کردند طال را در بازار آب می کردند.
با توجه به اینکه آن هــا سعی می کردند با زدن 
ماسک هویتشان لو نرود، مقام قضایی دستور 
داد تصاویر دوربــیــن طالفروشی هایی که این 

افراد به آنجا مراجعه و با این روش از متصدی 
آن ها کاله برداری کرده بودند مورد بررسی دقیق 
قــرار گــیــرد. تــالش فنی و دقیق پلیس باوجود 
سختی های فراوانی که برای چهره زنی متهمان 
وجود داشت درنهایت به ثمر نشست و هویت 
ســرکــرده باند کــالهــبــرداری با شیوه رسیدساز 
جعلی شناسایی و او در یــک اقـــدام پلیسی 

دستگیر شد.
با دستگیری این فرد، او معترف شد پس از نصب 
نرم افزار رسیدساز جعلی همراه با دو عضو دیگر 
باند به طالفروشی ها و دیگر واحدهای صنفی 
می رفتیم. این فرد همچنین اعتراف کرد به جز 
طالفروشی با این شیوه از قصابی هم گوشت 
گرفته و در اقدامی دیگر حتی در رستوران غذا 

هم خورده بودند.
متهم پــس از انــجــام تحقیقات انتظامی به 
شعبه بازپرسی منتقل شد و درحالی که هویت 
زن جــوان و دیگر عضو باند را برمال کــرد، محل 
اختفای آن هــا را هم نشان داد. پس از این کار 
مأموران دو همدست متهم را دستگیر و مقابل 

میز عدالت حاضر کردند. 

دور زدن خواستگارها! ◾
وقتی هویت زن جوان و اقدم های او بیشتر مورد 
واکــاوی قــرار گرفت مشخص شد او نه تنها در 
کاله برداری های صورت گرفته اعضای دیگر باند 
را همراهی می کرد بلکه با طراحی نقشه های 
عاشقانه و ازدواج پس از دریافت طال و جواهرات 
هدیه از خواستگار بخت برگشته، زیر همه چیز 

می زد و متواری می شد.
متهمان که اعتراف کرده اند بیش از 50 میلیون 
تومان طی سه مــاه با شیوه رسیدساز جعلی 
کــال ه بــرداری کــرده انــد، از ســوی 22 شاکی مورد 

شناسایی قرار گرفتند.

هشدار ◾
اما نکته مهم این پرونده قضایی که باید از سوی 
ــژه ای  کسبه و دیگر شهروندان مــورد توجه وی
قرار بگیرد این است که بهانه هایی مانند کندی 
شبکه و ارسال با تأخیر پیامک انتقال وجه یکی 
از شگردهای افــراد کالهبردار است. پس افراد 
تنها با یک اقدام ساده که اخذ موجودی برخط 
حساب است، می توانند از زیان های اقتصادی 

جلوگیری کنند.
از ســـوی دیــگــر تــا پیش از اســتــعــالم حــســاب و 
اطمینان از واریز وجوه مورد ادعایی به هیچ عنوان 
کاال و یا خدماتی را به این دست افراد ارائه نکنند.

پایان اقدام های مجرمانه دو مرد و یک زن

دستگیریمیوهفروشکالهبردار

نکته مهم این پرونده قضایی که باید از سوی کسبه و دیگر شهروندان 
مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد این اســت که بهانه هایی مانند کندی 
شبکه و ارســال با تأخیر پیامک انتقال وجه یکی از شگردهای افراد 

کالهبردار است.
گزيدهگزيده

خبر
معاون دادستان کل کشور در مشهد وعده داد

تقویت مبارزه با بنیان های مالی 
قاچاقچیان مواد مخدر

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در قانون 
ــارزه بــا مــوادمــخــدر تــالش شــده است  جــدیــد مــب
سیاست های مــبــارزه با بنیان های مالی و امــوال 
ــواد مخدر تقویت و در حــوزه هــای  قاچاقچیان م
درمــان، کمپ های اردوگاهی و مقابله بین المللی 
به روزرسانی الزم انجام شود. سعید عمرانی روز 
گذشته در حاشیه بیست ونهمین نشست کمیته 
ملی شناسایی امـــوال مــبــارزه با بنیان های مالی 
قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی در مشهد افزود: 
ضرورت ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان 
مواد مخدر جزو رهنمودهای رهبرمعظم انقالب در 
جلسات آسیب های اجتماعی کشور است و این امر 
با دستور و تأکید رهبر انقالب شتاب بیشتری گرفته 
است و در دنیا هم همین کار انجام می شود و کنترل 

و جابه جایی پول تحت رصد قرار می گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: یکی از 
روش های نوین مبارزه با مواد مخدر همین مبارزه 
با بنیان های مالی آن هاست و پارسال هم توفیقات 
خوبی بدست آمد اما تا وضعیت مطلوب و ایده آل 

مقداری فاصله داریم.
ــا، عــمــرانــی افــــزود: رصـــد و پایش  ــرن ــزارش ای ــ بــه گ
لحظه به لحظه تراکنش های قاچاقچیان و برخورد 
با آن ها برای زمینگیر کردنشان مؤثر است و در این 
روش از ردگیری تراکنش مالی مشخص می شود 
در حوزه های خاصی، درآمدهای کالن و پولشویی 
حاصل می شود و با همین سرنخ، گاهی اوقات به 
باندهای بــزرگ بین المللی هم می رسیم و امــوال 

زیادی نیز کشف شده است.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4186 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401  14 شوال1443  16 می 2022   سال سی و پنجم    شماره 9807   ویژه نامه

تنظیم گزارش تخلف 2/5 میلیاردی برای نانوایی های متخلف
مدیر نظارت و بازرسی محصوالت سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: برخورد با نانوایی های متخلف در 

مشهد به فوریت و بدون اغماض انجام می شود.
ناصر شعربافیان به صدا وسیما گفت: در هفته سوم 
اردیبهشت با انجام ۸2۳ بازرسی از نانوایی های مشهد 
تعداد 5۷ پرونده تخلف به ارزش بیش از 2 میلیارد و ۳۷۴ 

میلیون ریال تشکیل شد.
 وی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات واحد های نانوایی از 
حالت معمول خارج شده است و با هدف تأمین نیاز مردم، 
شناسایی و برخورد با متخلفان در این حوزه با جدیت به 
صورت اخطار و سپس مهر و موم خواهد بود ضمن اینکه 
با هدف جلوگیری از ایجاد نشدن خأل در ارائه خدمت، 

سهمیه آرد نانوایی های متخلف به نزدیک ترین نانوایی 
محل یا منطقه داده می شود. مدیر نظارت و بازرسی 
محصوالت ســازمــان جهاد کــشــاورزی خــراســان رضوی 
گفت: در محل نانوایی متخلف یک واحد نانوایی سیار 

هم مستقر و به مردم ارائه خدمت خواهد کرد.
شعربافیان افزود: عالوه بر ۳00 واحد نانوایی که قرار است 

از ساعت ۶ صبح تا ۱2 شب در سطح مشهد فعالیت و 
نان، پخت و عرضه کنند، تعداد ۹۴واحد نانوایی اطراف 
حرم مطهر براساس فــروش از طریق دستگاه پوز رصد 
می شوند و در صــورت احــراز شرایط سهمیه آرد اضافه 
دریافت می کنند و سهمیه آرد آن هــا هر ۱0 روز یک بار 

تحویل خواهد شد.

پرونده روز
   عقیل رحمانی   مرد میوه  فروشی که با تشکیل یک 
باند سه نفره کاله برداری در مشهد از طالفروشی ها 
و دیگر صنوف با روش رسیدساز جعلی کاله برداری 
می کرد در حالی دستگیر شد که یکی از اعضای این 
باند که زن جوانی بود پا را فراتر گذاشته و به بهانه 

ازدواج خواستگار ها را هم سرکیسه کرده بود.سلسله 
کاله برداری های صورت گرفته از برخی طالفروشی ها، 
قصابی ها و... و مراجعه شکات به دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد موجب شد تا پرونده ای در این زمینه 
تشکیل شود و برای رسیدگی روی میز قاضی شادنژاد 

شعبه 251 بازپرسی قرار گرفت. با توجه به تعیین شعبه 
رسیدگی کننده به این ماجرا تمامی شکاتی که توسط 
اعضای این باند مورد کاله برداری واقع شده بودند با 
دستور بازپرس پرونده برای شرح ماجرا دعوت شدند. 
پیش از آن هم گزارش اولیه مأموران انتظامی مورد 

بازخوانی مقام قضایی قرار گرفت و معلوم شد دو مرد و 
یک زن پشت پرده تمامی اقدام های مجرمانه قرار دارند. 
همچنین آن ها با روش رسیدساز جعلی کارت به کارت 
وجه، طعمه های خود را سرکیسه و تا امروز بیش از 

50میلیون تومان مال مردم را باال کشیده اند.
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند آق��ای حش��مت قدرت��ی دولت 

شاملو
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16795

 به نش��انی: معلم 54 بین انوشیروان 4 و 6 پالک 
67

مشارالیه قصد کناره گیری از شغل خود را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه 

حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر 
آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم شکایت 
خ��ود از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09111723123
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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01

02
01

0

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند سید مهدی سجادی سرآسیا
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16498

 به نش��انی: بلوار س��ید رضی نبش سید رضی 
40 پالک284

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: 09153221560
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای شهاب فضائلی 

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13187
 به آدرس :بلوار پیروزی بین 16و18 پالک 530

مش��ارالیه درخواست کناره گیری را دارد،  لذا از کلیه متعاملینی که 
در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه 
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 نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153172101
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

40
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20
17

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین اکبری آهنگ

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت  4513
 به نشانی:سیدی صبا 42 بین سحر 38 و 40

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155048296
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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استخدام
به سه نفر آقا لیسانس 
یا فوق لیسانس مکانیک 

تمامی گرایش ها / 
حداکثر سن 35 سال / 

آشنایی کافی به 
نرم افزار سالیدورک / 

 35422044
واتساپ 09152493151
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استخدام
 به یک نفر اپراتور و 
برنامه نویس تراش 
CNC با سابقه کار، 

مسلط به کنترلر 
فانوک با حقوق مکفی 

و بیمه نیازمندیم. 
35422044

واتساپ 09152493151 

ف
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استخدام
به یک نفر کارگر فنی آقا، 
با سابقه کار دارای دیپلم 

فنی و باالتر نیازمندیم.
 35422044

واتساپ 09152493151



   اعتبار 
300میلیاردی 
 شهرداری 
در راه است
جواد خدایی معاون 
عمرانی استاندار 
خراسان رضوی گفت: 
300 میلیارد تومان 
از محل اعتبارات 
سفر ریاست جمهور 
به استان برای کمک 
به شهرداری ها با 
اولویت شهرداری های 
تازه تأسیس و 
شهرداری هایی که 
مشکالت جدی تری 
دارند تخصیص 
خواهد یافت.

هواشناسی

   آغاز روند 
افزایشی دما در 
خراسان رضوی   

کارشناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی 
گفت: از دوشنبه 
روند افزایشی دما در 
استان آغاز می شود 
به گونه ای که در 
نیمه شمالی استان 
از خنکی دمای هوا 
کاسته و هوای گرم 
حاکم خواهد شد.
یحیی قاینی پور 
اظهار کرد: دوشنبه 
و سه شنبه هفته 
جاری بارش ها به 
نواحی کوهستانی 
شمالی استان محدود 
می شود.
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افقی ◾
1. دانشمند فرانسوی و بنیانگذار شیمی 
نوین 2. رگ خــواب – رشته بافته شده 
ــی –  ــای ابریشمی - قـــوس 3. شیر دری
طالیی رنگ – تقویت کردن 4. ماالمال 
– عنصر غیرفلز زردرنـــگ که به عنوان 
کــود شیمیایی هم استفاده می شود – 
قیمتی - خاندان 5. درخت پرشاخ و برگ 
جنگلی – شرکت سوئدی فعال در تولید 
خـــودروهـــای سبک و سنگین – واحــد 
ارتــشــی 6. نــوعــی شلیل مــرغــوب - نام 
کوچک »همینگوی« خالق »وداع با 
اسلحه« - تــای جامه 7. بیکارمانده – 
بــازنــده شطرنجی – مــاه قمری 8. کلمه 
پرسش – چــه بسیار – کشتی جنگی 
ــذای پــرنــده – حــیــوانــی از خــانــواده  ــ 9.غ
میمون – طی شدن 10. خمیر بتونه – 
وزن کردن – برابر فارسی آن گویانه است 
11. ساکن مرکز استان البرز است – نام 
پسرانه وطنی – مراد و مقصود 12. شهر 
ارگ – حجم هندسی موردعالقه فراعنه 

– طایفه ای آسیایی – دانه معطر 13. الک 
– سرخی هنگام غروب خورشید- ناپدری 
14. هستی – گــروه مــردم – برنج پخته 

15.نویسنده »هبوط در کویر«

عمودی ◾
1. چرخ خرمن کوبی – تمهید – موجود 
عظیم الجثه خیالی 2. زدنــی بهانه گیر 
- رکوع کننده - خاندان – ماه کارمندی 
3.هدررفتن – وسواس خناس - نقصان 
4. آگاهی – سرپرست – خیس - زاپاس 
5. لباس – از اشراف قریش و از مشرکان 
مشهور مکه در عصرپیامبراعظم)ص( 
6.زدنی بهانه گیر– یارو – مهره شطرنجی 
کابینه - کشیدن 7. پستی در زمین 
والیبال - جانوری که در آب زندگی می کند 
– نوعی پارچه نایلونی 8 . لباس صاف کن 
برقی – مایه کوبی کــرده – بخت و اقبال 
9. ارث برنده – رودخانه طویل اروپایی - 
حقیقی 10. لحظه – بهشت – تنگه  ای 
استراتژیک در خلیج  همیشه فــارس – 

آتش اندک 11. از این عنصر در ساخت 
المـــپ هـــای قــدیــمــی اســتــفــاده می شد 
– آتش گیره 12. واحــد – پسوند جمع 
مــونــث – شــیــردرنــده – بهتر از هیچی 
است 13. کیسه پول - واحد پول اندونزی 
- فرودادن لقمه 14. طایفه – یکدندگی – 
عضو دوقلوی دستگاه گوارش - پوستین 
15. رودخانه مدرک پاکستان – مسجد 
تخریب شده توسط هندوهای افراطی- 

پولک ماهی

جدول     8367
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیرکل غله خــراســان رضــوی 
گفت: این استان به هیچ وجه 
مشکل کمبود آرد در نانوایی ها 
ــریــن مشکل  نــــــدارد و مــهــم ت
موجود در حــوزه نانوایی ها در حال حاضر 
تعطیلی خودسرانه است که برخورد جدی با 
واحدهای متخلف از سوی نهادهای نظارتی 

آغاز شده است.
به گـــزارش قــدس آنــالیــن، حمیدرضا نوری 
افـــزود: سهمیه آرد نــانــوایــی هــای خراسان 
رضوی از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال معادل 6/5درصــد 
افزایش یافته که این افزایش سهمیه با هدف 
تأمین نیاز بازار و رفاه حال مردم صورت گرفته 

است و همچنان ادامه دارد.
ــه وضــعــیــت مــوجــود نـــان و  ــاره ب ــا اشــ وی ب
مشکالت مــربــوط بــه آن اظــهــار کــرد: طبق 
تــصــمــیــم اتـــخـــاذ شـــده 300 واحـــد 
نانوایی که از 6 صبح 

تا 12 شب پخت داشته باشند آرد سهمیه 
اضــافــه هــم دریــافــت می کنند تــا وضعیت 

موجود بهبود یابد.
مدیرکل غله استان گفت: سامانه نام نویسی 
آرد نانوایی ها بــرای ثبت نام سهمیه آرد 
خرداد باز شده ضمن اینکه سهمیه مازاد 
نوروز امسال نیز همچنان به واحدها تعلق 

می گیرد.
نــوری افــزود: خرید تضمینی گندم از هفته 
جــاری در خراسان رضــوی آغــاز خواهد شد 
و در ایــن بخش نیز بــراســاس برنامه پیش 

خواهیم رفت.
افزایش قیمت آرد نان صنعتی و اقالمی مانند 
ماکارونی و در پی آن اصــالح ارز ترجیحی و 
افزایش قیمت چند کاالی اساسی طی چند 
روز گذشته موجب ایجاد صفوف طوالنی 
مــردم بــرای خرید نان در برخی نانوایی های 
مشهد و تعطیلی شماری از واحدهای نانوایی 

این شهر شده است.

منطقه نمونه گردشگری »بند 
دره« با قدمتی که به اواخــر دوره  
زنـــدیـــه و اوایـــــل دوره  قــاجــاریــه 
می رسد، یکی از مهم ترین بناهای 
تاریخی و بــزرگ تــریــن بند کوهستانی شهر 
بیرجند به  شمار می آید. این بنا در سال1381 در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
کوهستانی بودن منطقه موجب شده بند دره 
همواره مورد توجه و استقبال کوهنوردان قرار 
گیرد و چشمه آبی که از دل کوه می جوشد نیز 
توجه گردشگران و حتی مــردم شهر را به خود 
جلب کــرده اســت. بند دره که در 5 کیلومتری 
انتهای خیابان مدرس بیرجند، در میان رشته کوه 
باقران )در جنوب این شهر( واقع است، به دستور 
شوکت الملک در ســــال1294 هــجــری قمری 
ساخته شد و با گذشت بیش از یک قرن، هنوز 

هم عظمت و شکوه خود را دارد.
این سد با پیروی از شیارهای واقــع در کــوه، در 
بهترین موقعیت مکانی دره پایین، روی طبقات 

رسوبی سطح رودخانه با استفاده از آجر، سنگ 
و مالت آهک و ساروج ساخته شده است. طول 
تاج این بند که نمای بیرونی آن از آجر تشکیل 
شده، 31متر، عرض 3 تا 5متر، ارتفاع آن حدود 
ــوار سد در قسمت پایه  13متر و ضخامت دی

8متر است.
به اذعان مسئوالن، در آینده ای نه چندان دور 
در این منطقه  تفریحی شاهد امکاناتی ازجمله 
رســتــوران، کافی شاپ، شهربازی، مسیرهای 

کوه پیمایی و هتل پنج ستاره خواهیم بود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر بیرجند 
که دومین استان کویری ایران به شمار می رود 
و اینکه شرایط جوی پاییز، بهترین زمان برای 
سفر به این منطقه را فراهم می کند؛ اما به دلیل 
زیبایی های بی نظیر و آب گیری  چشمه ها که 
در فصل بهار صورت می گیرد، منطقی است 
اگر کمی گرمای هوا را تحمل کنید یک سفر 

تفریحی فوق العاده را در این دره تجربه 
خواهید کرد.

 خراسان رضوی 
به هیچ وجه مشکل کمبود آرد ندارد

 »بند دره«
 بزرگ ترین سد کوهستانی بیرجند

نــشــان 
فــــــردوســــــی 

بـــــــا حــــــضــــــور وزیـــــــر 
ــاوری در چــهــار بخش  ــن عــلــوم، تحقیقات و ف
حماسه سرایی، حماسه سازی، فردوسی پژوهی 
و ترویج زبان فارسی در عرصه بین المللی به پنج 

نفر اعطا شد.
به گــزارش قدس آنالین، در آیین بزرگداشت 
ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی 
که با حضور محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و مدیران استانی برگزار 
شــد، از پنج نفر از کسانی که طی یک  سال 
اخیر در حوزه حماسه سرایی، حماسه سازی، 
فردوسی پژوهی و ترویج زبان فارسی در عرصه 
بین المللی فــعــالــیــت هــای مــؤثــری داشــتــنــد، 

تجلیل 
ــه عــمــل آمــد  ب
و نشان عالی فردوسی 

به آن ها اعطا شد.
نــشــان هــای فــردوســی بــه حسن ذوالــفــقــاری 
بـــرای فــردوســی پــژوهــی، افــشــیــن عــال بابت 
ــی زاده، مــشــاور  ــ ــال ــ ــا ع حــمــاســه ســرایــی، رضـ
فــرمــانــده قــرارگــاه پایگاه عملیاتی مــبــارزه با 
ــده  ــی، فـــنـــاور و ســازن کـــرونـــا و اصــغــر عــبــدل
واکسن کووایران برکت بابت حماسه سازی 
و همچنین محمدکاظم کاظمی، شاعر مطرح 
افغانستان بابت ترویج زبان فارسی در حوزه 

بین المللی اعطا شد.
محمد حسین زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی در این مراسم اظهار 

کرد: فردوسی راه و رسم بندگی را در میدان رزم 
برای نسل های بعد خود مشق کرد و مقاومت را 
به نظم درآورد و عزت را سرود. فردوسی رستم 
را حماسه کــرد تا حماسه رئیسعلی دلــواری 
مقابل استعمار انگلیس آغاز شود. فردوسی 
ســهــراب را حماسه کــرد تــا نــوجــوان بسیجی 
فکه و شلمچه برای ما ستاره شود. همچنین 
فردوسی کــاوه را حماسه کــرد تا محمود کاوه 

برای ما در کردستان معنا شود.
حــســیــن زاده ادامـــه داد: تــا شــب ســوم خــرداد 
همزمان با حماسه فتح خرمشهر، هرشب در 
محل آرامگاه فردوسی نمایش های متناسب 
بــا فــردوســی، نقالی، شاهنامه خوانی، تئاتر 
موضوعی با یکی از قصه هایی که در شاهنامه 

نقل شده است برای مردم اجرا می شود.

پاسداشتپاسداشت

اعطای نشان عالی 
فردوسی به پنج 
 چهره حماسی

مردان آسمانی

خبر

پشتیبانی خراسان گردی

شهید جواد محمدی منفرد
والدت: 1356/02/26
شهادت: 1394/11/16

متولد: مشهد 
محل شهادت: نبل الزهرا سوریه 

مزار: گلزار شهدای بهشت رضا )ع(
 یزدی  او 26 اردیبهشت 1356 در شهر مقدس 
مشهد در صبح سالروز والدت امام جــواد)ع( در 
خانواده ای مذهبی و انقالبی به دنیا آمد. او را در 
کودکی جواد صدایش می کردند و چون از قبل نام 
مهدی را برایش انتخاب کرده بودند در شناسنامه 

مهدی ثبت شد.
می گویند: قادر به راه رفتن نبود و با توسالت و دعا 

و تضرع پدر و مادرش سالمتی اش را بدست آورد.
اهــل مسجد، بسیج، حضور در مراسم مذهبی 
و فرهنگی و هیئت های مذهبی بود. چه در زمان 
تحصیل در مدرسه و دبیرستان و چه پس از آن 
که وارد دانشگاه شد تمام عمرش را وقف جهاد 
فرهنگی کرد. خانواده اش هم در خدمت نهضت 
اسالمی چه پیش از انقالب و ایام مبارزه با رژیم 
منحوس پهلوی و طاغوت که مورد آزار و بازجویی 
مهره های ساواک بودند و چه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی مفقوداالثر، آزاده، شهید و چندین ایثارگر و 

جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده اند.
با شروع جنگ تکفیری ها در سوریه از طریق لشکر 
فاطمیون اقــدام کرد. آن روزهــا فرزندش علی اکبر 
فقط دو روزه بود ووقتی او 40روزه شده بود پدرش 
در عملیات خانطومان در حالی که 38 سالش بود 

دعوت حق را لبیک گفت.
وضعیت مالیش خوب بود و برای عشق به ائمه و 

دفاع از حریم اهل بیت)ع( رفت.
پیکرش 19 بهمن1394 از مهدیه مشهد به سمت 
حرم روی دستان مردم شهیدپرور مشهد تشییع 
شد و در گلزار شهدای مدافع حرم بهشت رضا)ع( 

آرام گرفت. 

واگذاری زمین در شهرک های 
صنعتی با اولویت دانش بنیان ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خــصــوصــی خـــراســـان رضــــوی گــفــت: در شـــورای 
گــفــت وگــوی دولـــت و بــخــش خــصــوصــی اســتــان 
100هکتار زمین برای توسعه شهرک های صنعتی 
با اولویت واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان 
و سرمایه گذاری  صنایع کم آب بر مصوب شده که از 
این طریق برخی مشکالت شرکت های دانش بنیان 
حل و فصل خواهد شد. علی اکبر لبافی در گفت وگو 
با ایسنا افزود: شرکت های دانش بنیان برای استقرار 
در شهرها بر اثــر تعامالت گسترده با شهرداری 
دنبال صــدور پــروانــه تجاری موقت بودند امــا در 
حال حاضر در حــوزه شهری قــادر به دریافت این 
پروانه نیستند. درنتیجه، اصلی ترین مانع موجود 
ــرای شرکت های دانش بنیان مرتبط بــه فضای  ب
استقرار آن هاست. همچنین مشکالت دیگری 
مانند قانون گذاری و... نیز وجود دارد که پیش بینی 
می شود با توجه به اهمیت شعار سال شاهد کاهش 
چشمگیر مشکالت موجود در عرصه شرکت های 

دانش بنیان  خواهیم بود.
لبافی با اشاره به موانع جدی برای فعالیت صنایع 
در استان بیان کــرد: یکی از موانع جدی فعالیت 
صنایع در خراسان  رضوی تأمین گاز و برق در فصول 
مختلف سال اســت. خراسان  رضــوی استانی رو 
به توسعه معدنی و فوالدی است و مصرف انرژی 
آن روزبــه روز افزایش پیدا می کند. در واقع دامنه 
مصرف انرژی در خراسان  رضوی گسترده است اما 
خطوط انتقال انرژی برای تأمین گاز و برق مورد نیاز 

آن کفایت نیازهای موجود را نمی کند.

 رسیدگی خارج از نوبت 
به پرونده های تخلف صنفی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان  جنوبی گفت: 
در روند اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها همکاران ما پرونده های تخلفی که از سوی 
سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و 
تجارت تشکیل می شود را خارج از نوبت و به صورت 

ویژه رسیدگی می کنند.
به گزارش ایرنا، حسین حسین پور افزود: به تازگی 
با هدف بازدارندگی برخی تخلفات، تمامی جرایم 
مندرج در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی 

تا پنج برابر افزایش پیدا کرده است.
وی با اشــاره به اینکه جریمه درج نکردن قیمت 
کاال تا سقف 10 میلیون تومان افزایش یافته است، 
افزود: مردم استان می توانند برای همراهی با اجرای 
این طرح در صورت مشاهده تخلف از طریق تلفن 
گویای 135 گزارش شکایت خود را به ما اعالم کنند.

مــدیــرکــل تــعــزیــرات حکومتی خــراســان جنوبی 
از دستگاه های نظارتی اســتــان درخــواســت کرد 
ــه از طریق سامانه  پــرونــده هــای تخلفاتی را روزانـ

ارسال کنند.

همزمان بــا بــزرگــداشــت روز ملی حکیم 
عمرخیام نــیــشــابــوری بـــرای دهمین 

سال جشنواره ادبی چله چارانه در 
نیشابور برگزار شد.

 مهدی بهمدی، معاون آموزش 
ــرورش  ــ ــوزش وپ ــ ــی آم ــدای ــت اب
نیشابور اظهار كرد: با هدف 
آشنایی بهتر دانش آموزان 
بـــا مــفــاخــر و مــشــاهــیــر، 
احـــتـــرام و بــهــبــود ســواد 
خواندن و افزایش اعتماد 
بــه نفس دانــش آمــوزان 
جــشــنــواره چله چــارانــه 
)حــفــظ و بــیــان مفاهیم 
رباعیات حكیم عمرخیام 
نیشابوری( بــرای دهمین 
سال پیاپی در دبستان های 

نیشابور برگزار شد.
 وی خاطرنشان کــرد: بیش از 

2هزار و 500 دانش آموز شرکت 
ــفــر به  ــرده و از ایــن مــیــان، 250ن کـ

مرحله پایانی جشنواره راه پیدا کردند 
کــه مــراســم پایانی روز 28 اردیبهشت 

ــروز بــزرگــداشــت حکیم عمرخیام  در ســال
نیشابوری در باغ مصفای خیام برگزار می شود.

 برگزاری جشنواره ادبی 
»چلّه چارانه« در نيشابور

ســرپــرســت شـــرکـــت آب و فــاضــالب 
خــراســان شمالی گفت: مطالعات 
ــه با  ــل ــرای مــقــاب ــ ــ کـــارشـــنـــاســـی ب
خــشــکــســالــی اســـتـــان انــجــام 
شــده و بـــرای رســیــدن بــه آب 
ــزار و  ــایـــدار یـــک هـ شـــرب پـ
400 میلیارد تومان اعتبار 
ــزارش  ــت. بــه گـ ــیــاز اســ ن
ــا نعیمی در  ایـــرنـــا، رضـ
جلسه هم اندیشی با 
اعضای شورای اسالمی 
خراسان شمالی اظهار 
کــرد: خشکسالی های 
اخیر منابع زیرزمینی 
اســتــان را بــا مشکالت 
زیادی مواجه کرده است و 
اکنون بسیاری از سفره های 

زیرزمینی خشک شده اند.
وی تصریح کرد: این مشکالت 
موجب شد تا کار کارشناسی در 
این زمینه انجام و تدابیر الزم در این 
زمینه بــرای پایداری آب شرب گرفته 
شود که در حال تأمین اعتبار برای مقابله با 

این مشکالت هستیم.

نیاز1400میلیاردی برای پایداری 
آب شرب در خراسان شمالی

مقدم     حسین بــن حسن خــوارزمــی کــبــرَوی 
ــه تــاج الــدیــن، یــکــی از عـــارفـــان شیعی و  مــعــروف ب

دقیق ترین نویسندگان، شارحان و ادیبان سده 
هشتم و نهم هجری اســت که ازجمله 

دانشمندان ممتاز و برجسته دربار 
شاهرخ میرزا به حساب می آمده 

است.
ــان و رســـیـــدن  ــ ــرف او اســــــاس عــ
بــه حقیقت را در دوســتــی امــام 
علی)ع( و خاندان پیامبر اکرم)ص( 
می دانست. استاد وی در سیر و 
سلوک خواجه ابوالوفای خوارزمی 
)835ق( از عرفای بنام سلسله 

کُبرَویه بود.
از وی دیوان شعر و آثاری در عرفان 

به یادگار مانده که بیشتر شرح و 
ترجمه است و در آن ها تأثیرپذیری از 

ابن عربی دیده می شود. »ینبوع االسرار 
فی نصایح االبرار«، »منظومه کنوز الحقائق 

فی رموز الدقائق« و »جواهراالسرار و زواهراالنوار« از 
آثار او هستند.

تاج الدین اهل خــوارزم بود و بیشتر عمرش را 
در آنجا گذراند. تاریخ تولدش در برخی 
منابع بین سال های 770 تا 780ق 
نوشته شــده اســـت. او در 
زمــان حیاتش 

مورد لطف و محبت غیـاث الدین شاه ملک، امیـر 
ترک و حاکم تیموری خوارزم بـود، چنان که به خواست 

او و برای بهبود روابــط با امیران دشت قبچاق، 
به عنوان سفیر غیاث الدین بــه مناطق 

دشت، سرای و حاجی ترخان سفر کرد 
و چندی در آنجا ماند. وی همچنین 

سفری به مشهد داشته و بخشی 
از عمر خود را در آنجا گذراند.

تاج الدین تمام کتاب شرح مثنوی 
خود را از فواید شرح کالم حضرت 
علی)ع( در باب پرسش کمیل از 
چیستی حقیقت )مــعــروف به 
حدیث حقیقت( می دانست. او 
در آثار منظوم و منثورش صریحاً 
ــه عــلــی)ع( و  از عــشــق و ارادت ب
خــانــدانــش ســخــن گفته و سیره 

عملی اش نیز بر آن گواه است.
حنفیان هــرات در زمــان شاهرخ میرزا، 

تاج الدین خوارزمی را به دلیل سرودن غزلی 
تکفیر کردند و او را به هــرات خواندند. وی توانست 

اعتراض مدعیان را پاسخ دهد و از آن بلیه رهایی یابد 
اما ازبکان او را رها نکردند تا سرانجام در سال 

840قمری در خــوارزم وی را به زخم تیغ از 
پای درآوردنــد. او در خوارزم در جوار 

ــه خــاک  ــا ب ــوف ــوال خــواجــه اب
سپرده شد. 

a  حسین خوارزمی«عارف عاشق خاندان پیامبر«

نام آوران خراسان
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