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 ۱۵هزار تن
 انار فردوس
فروش نرفت!

سلیمانی ،مدیر
جهاد کشاورزی
فردوس گفت :از
۲۵هزار تن اناری
که از درختان
شهرستان برداشت
شده۱۵ ،هزار
تن روی دست
کشاورزان مانده
است .سرمازدگی
اوایل امسال ،طوفان
مرداد ماه و کیفیت
پایین انار موجب شد
برداشت محصول
 ۴۰درصد کاهش
داشته باشد.

خراسانگردی

ورزش

مردانآسمانی

«قوژد» روستایی زیبا
با تاریخ چند هزار ساله

تأکید مدیرکل بر تعیین تکلیف
اعتبارات 40پروژه ورزشی اولویتدار

شهید ناصر سازگار
نام پدر :محمدرضا
محلتولد:مشهد
تاریخ تولد1340/8/1 :
تاریخ شهادت1365/10/23 :
محلشهادت:شلمچه
مسئولیت:مسئولمحور
گلزار :بهشت رضا
سرور هادیان :نخستین روز دی مــاه 1340در
خـ ــانـ ــوادهای مــذهـبــی در حــاجــی نصیر یـکــی از
بخشهای شهرستان چناران متولد شــد .ناصر
یک ساله بود که همراه خانواده به مشهد آمد ،در
این زمان پدر و مادرش هر دو کار میکردند .هنگامی
که از راه میرسید نمازش را میخواند ،تکالیفش را
انجام میداد ،اوقات فراغت فوتبال بازی میکرد و
کتاب میخواند .در جلسات قرآن شرکت میکرد و
همیشهکمکپدرشبودحتیدرکارسختبنایی.
کالس پنجم بود که به مکتب قــرآن میرفت و در
جلسات مذهبی شرکت میکرد .در یکی از همین
جلسات یک جلد کــامهللا مجید جایزه گرفت.
پس از اتمام دوران دبستان ،وارد مدرسه راهنمایی
توحید شد .از سال سوم راهنمایی و از ۱۵سالگی
فعالیتهای انقالبیاش شــروع شــد .در مسجد
محل فعالیت میکرد .در مبارزات و تظاهرات علیه
حکومتشاهشرکتداشتواعالمیههایحضرت
امام(ره)راپخشمیکرد.یکبارهمدرچهارراهنادری
دستگیرشد.هنگامحملهبهبیمارستانامامرضا(ع)
حضور داشت .در تظاهرات روزهای  9و  10دی ماه
 1357که اوج مـبــارزات مــردم مشهد با حکومت
طاغوت بود ،حضوری فعال و تأثیرگذار داشت.
در مسجد ابوالفضل(ع) که به نام انجمن اسالمی
شهید محمد منتظری مـعــروف ب ــود ،ش ــروع به
فعالیت کرد.باشروعجنگوتشکیلبسیج ،عضو
بسیج همان مسجد شــد .پس از تشکیل سپاه
پاسداران ،درس خود را در پایه سیکل رها کرد .او
برای آنکه بتواند عضو سپاه شود شناسنامه خود را
تغییر داد و سنش را بزرگ کرد سپس داوطلبانه به
کردستان رفت  .در سال  1360در مراسمی ساده و
بدون هیچ گونه تشریفات ازدواج کرد.
نخستین فرزندش محمد در سال  1361و دومی
زهــره در ســال  1363به دنیا آمــد .آخرین بــار که
میخواست به جبهه برود به خانوادهاش گفت :اگر
من شهید شدم ناراحت نشوید؛ من همیشه پیش
شما خواهم بود .خندید و گفت :شهید همه جا
هست و همیشه زنده است.سرانجام ناصر سازگار،
مسئول محور عملیاتی در 23دی 1365در عملیات
کربالی 5در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش
به سر به شهادت رسید .پیکر پاک این شهید در
بهشت رضا به خاک سپرده شد.

«قــوژد» نام روستایی تاریخی از
توابع بخش مرکزی کاشمر است
که بزرگترین ،پرجمعیتترین
و نــزدیـکتــر یــن روس ـتــای ایــن شهرستان نیز
به شمار میآید و شما میتوانید با پیمودن
اندکی راه ضمن لــذت بــردن از طبیعت زیبا و
کوچهباغهای کمنظیر و تماشایی ایــن روستا
گذر تاریخ را از نزدیک ببینید .از آثار و بقایای
به جا مانده مشخص میشود روستای قوژد
قدمتی چندهزار ساله دارد .در برخی کتابهای
تاریخی نیز به قوژد اشاره شده که میتوان کتاب
اشرفالتواریخ را نام برد که وقایع زمان حکومت
محمدولی میرزا حاکم خراسان (فرزند سوم
فتحعلی شاه قاجار) در آن ذکر شده است.
گورستان دشت طالآباد در 2کیلومتری جنوب
قوژد مربوط به هزاره اول پیش از میالد ،بقایای
شهر سفید از دوران اسالمی در جنوب شرقی
قــوژد ،بقایای قلعه ر یــگ از دوران سلجوقیان
در 2کیلومتری جنوب قــوژد ،آسیابهای آبی

طالآباد مربوط به اواخر دوره صفویه در تپههای
جنوب قوژد ،آرامگاه محمدصالح ترشیزی (وفات
۱۱۶۰ه ـجــری قمری) و محمدجعفر ترشیزی
(وفات ۱۲۴۴هجری قمری) در جوار مزار پیر قوژد
از دوره افشاریه و آبانبار قدیمی مربوط به دوران
قاجار از جمله آثار تاریخی قوژد است.
ع ـل ـمــای ب ــزرگ ــی ن ـیــز در ای ــن روســت ــا زنــدگــی
میکردهاند که از جمله میتوان به محمدصالح
ترشیزی و شیخ محمدجعفر ترشیزی ،شاگرد
شیخ جعفر کاشفالغطاء و یکی از بزرگترین
علما و مــراجــع اوای ــل ســده سیزدهم هجری
(متوفی  ۱۲۴۴قمری) اشاره کرد .قوژد عالوه بر
اینکهبزرگترینتولیدکنندهآجردرکشوراست
وتولیداتآنبهکشورهایافغانستان،پاکستان
و آسیای میانه صادر میشود ،در کشت و تولید
محصوالت ک ـشــاورزی نظیر زع ـفــران ،انگور،
کشمش ،غالت ،انار ،گالبی ،هلو ،انجیر ،خربزه،
ه ـنــدوانــه ،طــالـبــی ،خـیــار و سیبهم
ی د طوالیی دارد.

کیک تولد خیر قاینی
کام زندانی را شیرین کرد

یادواره

برگزاری یادواره
شهدایغرب
مشهد
درمجتمعآیهها
سرهنگ محمد
قاصدی ،فرمانده سپاه
ناحیه یاسر گفت:
به منظور تجلیل از
خانوادههای معزز شهدا
یادواره شهدای غرب
مشهد منطقه قاسمآباد
روز پنجشنبه  23دی ماه
در مجتمع آیهها برگزار
خواهد شد.
قاصدی افزود :سرکشی
از  688خانواده شهید
منطقه غرب مشهد،
تهیه کلیپ و مستند
و بهرهگیری از نظرات
خانواده شهدا در مسائل
فرهنگی و معضالت
اجتماعی محله از جمله
اقدامهای انجام شده
برای این یادواره است.
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شماره 9721

نوروزی مدیر کل اداره ورزش و
جوانانخراسانرضویتخصیص
اعـتـبــار بـ ـرای  40پـ ــروژه ورزش ــی
اولویتدار استان را ضروری دانست.
به گزارش خبرنگار ما ،افشین داوری در بیست
و سومین بــازدیــد میدانی خــود و در سفر به
تربتجام گفت :تالش میکنیم در سال جاری
تأمین بودجهای پروژههای اولویتدار همچون
پــروژه 5هــزار نفری تربتجام تعیین تکلیف
شود .خراسان رضوی پروژههای ناتمام زیادی
در طول یک دهه اخیر داشته است که باید با
کمک مسئوالن استانی ،نمایندگان مجلس و
ی شهرستانها ساماندهی شود.
فرماندار 
وی با تأکید بر توسعه اماکن ورزشی تربتجام
گفت :تکمیل و اجرای پروژه مجموعه ورزشی
۵هزار نفری ،خانه ورزش جوانان ،چمن ورزشی
انقالب و چندین چمن مصنوعی در روستاها
و شهرهای تــربـتجــام بــه نفع ورزش
خواهد بود امید است

نامآوران خراسان

«حکیم سعدالدین نزاری» منبع الهام اشعار حافظ

ب ــان ــوی خــیــر قــایــنــی در روز تــولــدش
مقدم سعدالدین بن شمسالدین بن محمد
زمینه آزادی یک مادر زندانی را با
نِزاری مشهور به حکیم سعدالدین نِزاری از شاعران
پرداخت بدهی وی فراهم کرد.
غزلسرای اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم
بـ ـ ــه گ ـ ـ ـ ـ ــزارش خ ـ ــب ـ ــرگ ـ ــزاری
هجری ،در ســال  ۶۴۵هجری قمری در
صداوسیما ،این مادر زندانی
روستای فوداج بیرجند به دنیا آمد.
که به خاطر جرایم غیرعمد
وی پـ ــس از پـ ــایـ ــان تــحــصــیــات
(۳۵مـ ــیـ ــلـ ــیـ ــون تـ ــومـ ــان)
مــقــدمــاتــی خـ ــود در بــیــرجــنــد و
رد م ــال در زنـ ــدان بــود
قاین ،به مطالعه ادبیات و علوم
ب ـ ــا هـ ــمـ ــکـ ــاری واح ـ ــد
مــتــداول زمــان خــود در قُهستان
مــددکــاری زن ــدان قاین
پرداخت .او که از جوانی به دیوانی
ت ــوان ــس ــت ش ــاک ــی را
(ک ــار دولــتــی) روی آورد ،گرایش
ب ــه ۱۱مــیــلــیــون تــومــان
زیادی به آشنایی با مردمان دیگر
راض ــی کند کــه از این
ســرزمــی ـنهــا داشـ ــت و در ســال
مبلغ ۴میلیون توسط
 ۶۷۸هــجــری قــمــری بــه همراهی
م ـ ــددک ـ ــاری زنـ ـ ـ ــدان و
۷مــیــلــیــون تــوســط یک
تــاجالــدیــن عــمــیــد ب ـ ـرای بــررســی
خیر قاینی پرداخت شد.
دخلو خرج آذرآبــادگــان و آران به
ـر
ـ
ب ـ ــر اسـ ـ ـ ــاس ای ـ ـ ــن خــب
آن نواحی رفت .در همین سفر و در
خیر
جشنتولد این بانوی
تبریز ،به جرگه یاران و نزدیکان خواجه
ـان،
ـ
ـت
ـ
دادس
قاینی بــا حــضــور
شــم ـسالــدیــن مــحــمــد جــویــنــی صاحب
ـرای
ـ
اج
و
ـدان
ـ
دادی ـ ــار نــاظــر زنـ
دیوان پیوست .ثمره سفر دوساله او به شمال ایران و
کارکنان
از
تعدادی
احکام ،رئیس و
آذربایجان ،گرجستان ،ارمنستان و باکو ،منظومه
آزادی
ـم
ـ
ـک
ـ
ح
و
ـزار
ـ
ـرگ
زنـ ــدان قــایــن بـ
سفرنامه بــود کــه در آن بــه توصیف زنــدگــی و
شد.
آزاد
و
تحویل
زندانی به وی
مردمان در دیگر شهرها و مناطق ایــران و
نواحی مجاور پرداخت.
حکیم نزاری پس از دو سال
ب ــه قــهــســتــان
رئیس
اداره راهداری
و حمل و نقل جــادهای
مشهد گفت :افــزایــش سرقت عالئم ترافیکی
در جــادههــای ایــن شهرستان موجب افزایش
تصادفات و سوانح جادهای شده است.
به گــزارش قدس آنالین ،حسین شیرمحمدیان
اظهار کرد :بیشتر این سرقتها در حوالی پاسگاه
پلیس راه محور مشهد -سرخس و آزادراه کنارگذر
افزایش تصادفات جادهای مشهد
شمالی مشهد روی داده است.
به علت دزدی عالئم ترافیکی
وی گفت :این در حالی است که عالئم ترافیکی
جــادهای به صورت مرتب جایگزین میشود ،اما
سرقت مکرر و شبانه عالئم ،توان نصب دوباره را
از ما گرفته است و از نیروی انتظامی درخواست
میکنیم گشتهای خــود را در ایــن محورها به

ذرهبین

ساخت این مکان ورزشــی که بیش از  ۱۲سال
طول کشیده است در یک سال آینده به اتمام
رسـیــده و دغــدغــه جامعه ورزش شهرستان
برطرف شود .افشین داوری با اشاره به وضعیت
نامطلوب چمن مجموعه انقالب تربتجام
گفت:نواقصاینچمنطبیعیجدیاست،اما
باید چالشهای قانونی را با شهرداری تربتجام
برطرف کــرد .در حــال حاضر نبود آب و خاک
مطلوب برای کشت چمن طبیعی از مهمترین
چالشهای این مکان ورزشی است.
وی به اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان در سال
جاری هم اشاره کرد و افزود :بودجه ۲۴۰میلیارد
تومانی در حوزه عمرانی این اداره کل پیشبینی
شــده اســت امــا تــاکـنــون تخصیص اعتباری
صــورت نگرفته و امیدواریم در سه ماه آینده
اعتبارات الزم تخصیص پیدا کند البته۳۶پروژه
از ماده  ۲۳تخصیص اعتبار داشته و امیدواریم
 40پ ــروژه اول ــویــتدار دیـگــر اسـتــان از بخش
اعتباراتنفتیتعیینتکلیفشود.

فوتسالیستسرخسی
به اردوی تیم ملی دعوت شد

رئیس اداره ورزش و جوانان سرخس از
بازگشت و به خدمت امرای خاندان کرت درآمد .اما
دعــوت فوتسالیست این شهرستان
معاندان وی ،ملوک کرت را بر وی برانگیختند تا جایی
به اردوی تیم ملی جوانان خبر داد.
که معزول و اموالش مصادره شد .وی سالهای
صــدریفــر در گفتوگو با فارس
به
و
پایانی عمر خــود را به انــزوا گــذرانــد
گفت :امیرحمزه صدیقزاده،
در
ـزاری
کشاورزی پرداخت .حکیم نـ
فــوتـســالـیـســت ج ـ ــوان ایــن
جهان
از
چشم
س ــال  ۷۲۱قــمــری
شهرستان بــه اردوی تیم
بیرجند
در
وی
آرامگاه
فروبست.
م ـلــی جـ ــوانـ ــان فــوت ـســال
او
افتخار
و
نام
به
که
خیابانی
و در
دعوت شده است.
نامگذاری شده ،قرار دارد.
وی افــزود :سرمربی تیم
ن ـ ــزاری ه ـمعــصــر ســعــدی ب ــوده
ملی فوتسال جوانان۴۰
اس ــت و بــســیــاری از شــاعــران و
بازیکن را برای شرکت در
نــویــســنــدگــان از جمله جــامــی،
دو تورنمنت به اردوی
برخی از اشــعــار حافظ را متأثر
تیم ملی دعوت کرده که
از اشعار حکیم نزاری میدانند
نام امیرحمزه صدیقزاده
فوتسالیست مستعد
و معتقدند حافظ از شیوه نزاری
شهرستان سرخس نیز
پیروی کرده است .در کتاب تاریخ
در این فهرست قرار دارد.
آلیاسر مشهور به حسامی واعظ،
صــدریفــر در ادامـ ــه گفت:
ضمن بیان همعصری حکیم نــزاری
ص ــدیـ ـقزاده هــم اکــنــون عضو
با سعدی آمده است که این دو با هم در
تــیــم فــوتــســال ج ــوان ــان و امید
شیراز و بیرجند صحبت داشتهاند و شیخ یکی دو
اس ــت ــع ــداده ــای درخـ ــشـ ــان مس
نوبت به عشق صحبت با او از شیراز به بیرجند
سونگون استان آذربایجان شرقی در
آمده و ذکر او را در منظومات خود آورده است.
لیگ یک و برتر کشور است.
از آثار او میتوان به دیوان اشعار ،سفرنامه،

ادبنـ ــامـ ــه ،دســتــورنــامــه ،مــنــاظــره
شــب و روز و ازه ــر و مزهر
اشاره کرد.
وی ــژه در
ســاعــات شب
افزایش دهد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مشهد
خاطرنشان کرد :بعضا ًما سارقان عالئم ترافیکی را
میبینیم اما اجازه دستگیری و یا برخوردی نداریم
و در صورت بروز اتفاقی در مواجهه با آنان ،حتی
باید پاسخگوی مراجع قضایی باشیم.
شیرمحمدیان گفت :عــاوه بر پایه حفاظهای

کنار جــادهای که آهن شماره  ۱۴اســت ،پایههای
فلزی عالئم جادهای نیز از دیگر اقالم مورد دستبرد
سارقان است که آن را با فرزهای شارژی برش داده
و در قالب ضایعات آهن به قیمت کیلویی  ۱۰تا
۲۰هزار تومان به فروش میرسانند.
وی طول راههای اصلی و فرعی شهرستان مشهد
را  ۲ه ــزار و  ۲۰۰کیلومتر ع ـنــوان ک ــرد و گفت:
۸۰۰کیلومتر از این میزان شامل آزادراه و بزرگراههای
مهم و پرتردد و یا همان راههای شریانی است.

ازسرقتخودبکاهید!

◾

◾افقی
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 .1خوشنویس برجسته ایرانی قرن 9و 10
که از اساتید برجسته نستعلیق است
 بیزبان  .2معلق – پادشاه – هر گردیکــه آن نیست  .3مــروار یــد درش ــت – از
چهارعمل اصلی ریاضیات  -جابجایی
 .4بیرون فوتبالی – گرانیت  -پخششده
روی زمین – حــرف فاصله  .5کوتاهی و
قصور – خــرس تنبل کند و گــاه بدجنس
انـیـمـیـشــن در ح ــال پ ـخــش از سیمای
جمهوری اسالمی  .6احتماال االن برای
حل جــدول در دستتان اســت – مقعر –
تهنشینشده  .7شناختهشده – اتحادیه
کارگری – باریکه نماد مقاومت مردم مظلوم
فلسطین  .8بدی – مفصل بین ساعد و
ب ــازو -پارچه – مخترع تلفن  .9بشقاب
– عاطل و باطل  -مطلع  .10ابــزار تنظیف
منزل – ردپا – از قاریان مصری قرآن کریم
 .11نــورس ـیــده – س ــازم ــان هــواپـیـمــایــی
مسافربری ارت ــش  .12کفش چهارپا –
ن ـشــانــه – آرزوهـ ـ ــا – ورزش م ـفــرح آبــی
موردتاکید اسالم  .13کوچکترین مقدار

جدول 8284
هــر کمیت فیزیکی کــه مـیتــوانــد بهطور
مستقل وجــود داشتهباشد – از وسایل
ورزش وزنهبرداری – آخری نازی  .14بخش
ظاهری گوش و بینی – آبخ ــورده – برف
انگلیسی  .15وج ــوددارد – رهبر جنبش
آزادیبخش ملی ساندینیستها که اخیرا
به عنوان رئیسجمهور کشور نیکاراگوئه
انتخابشد

◾

◾عمودی

 .1تازمانی که – تکلیف بچهمدرسه – از
انواع پیوند درختان  .2پول واحد اتحادیه
اروپایی – به آسمان رفتن پیامبر اعظم(ص)
– مخترع تلگراف  .3شهر مذهبی نزدیک
تـهــران – تـجــاوز – خــدای چوپانان یونان
باستان  -پـیــروان یــک پیامبر  .4قصد و
اراده  -عالم – عازمشده  .5حبوب هر آش
– پــروردگــاری  .6مهلتگرفتن – از فرق
اسالمی – نام دخترانه وطنی  .7واحدپول
کانادا  -فضول  -سالح زیرخاکی  .8زنده
– برقرار – صوت ندای تازی – زادگــاه رازی
 .9جای بلند – از خبرگزاریهای بینالمللی

بریتانیایی  -گردنآویز قهرمان  .10درخت
پرشاخ و برگ جنگلی – کشوری در لبنیات
– رقص سنتی مردم برزیل  .11مایه آرامی
جــان  -چیره  .12دانـ ـهای شبیه ارزن که
به کبوتران بدهند – خرمن مــاه – شهر
خــروسجـنـگــی  .13ق ــرض – نوشیدنی
لبنی – از لوازم رنگآمیزی – واحد والیبال
 .14کمیابی – آبـگــوشــت سـبــزی  -وال
 .15چاله – صوت شادباش – آنچــه غیر
ذات خداوندیست
حل جدول شماره قبل

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

خبر
 3بانوی نابینای خراسان رضوی
در اردوی تیم ملی شطرنج

دبیر هیئت ورزش نابینایان خراسان رضوی گفت:
سه شطرنجباز این استان در دومین اردوی تی م ملی
شطرنج نابینایان کشور در مشهد حضور دارند.
وحید نیکفرجام در گفتوگو با ایرنا افزود :اردوی
تیم ملی شطرنج نابینایان و کمبینایان کشور با
حضور  ۱۹ورزشکار مرد و زن در مشهد برگزار شد
که از این استان ملیحه صفایی ،فاطمه رحیمی
و عاطفه نقوی در ترکیب این اردو حضور دارنــد.
ورزشکاران روشندل کشورمان خود را برای حضور
در رقابتهای پاراآسیایی  ۲۰۲۲هانگژو چین آماده
میکنند .دبیر هیئت ورزش نابینایان خراسان
رضوی گفت :ملیحه صفایی و عاطفه نقوی پیش
از ایــن در مسابقات شطرنج پاراآسیایی ۲۰۱۸
جاکارتای اندونزی به ترتیب سه مدال نقره و سه
مدال طال کسب کردند.

برگزاری نخستین جشنواره
ایدههای برتر کارآفرینی

صاحبان ایدههای اشتغالزا و کارآفرینی میتوانند
از  ۲۰دی در نخستین جشنواره ایــدههــای برتر
نامنویسیکنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مدیرکل تعاون،
کار و رفاهاجتماعیخراسانجنوبیگفت:براساس
فراخوان کشوری ،صاحبان ایده در سراسر کشور
و استان میتوانند در بــازه زمانی  ۲۰دی لغایت
۱۰بهمن امسال با مراجعه به سامانه کارآفرینان
برتر نسبت به ثبت ایده خود اقدام کنند.
اشرفی گفت :صاحبان ایده میتوانند در سایت
https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir
ثبت ایده کنند .به گفته اشرفی ایدههای ارائه شده
عالوه بر حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی به صورت
کلی مباحثی از قبیل مشاغل خانگی ،اشتغال
جوانان و دانشآموختگان ،معلوالن ،معتادان
بهبود یافته ،زندانیان آزاد شده ،زنان سرپرست
خانوار ،اشتغال مرتبط با محیط زیست ،اشتغال
در مناطق کمتر برخوردار را در بر میگیرد.

