
عطار دربین عرفا »پیر اسرار« است جریان های انقالب را تنها بازگو نکنید، تحلیل کنید
در یک همایش علمی پژوهشی در نیشابور مطرح شد آیت اهلل علم الهدی در دیدار جمعی از هنرمندان انقالبی خراسان:

همایش علمی پژوهشــی روز ملی عطار به 
مناسبت »روز ملی عطار« با حضور مسئوالن 
و شــخصیت های فرهنگی و دانشگاهی در 
ســالن عطار دانشــگاه آزاد اسالمی نیشابور 
برگزار شــد. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
واحد مشهد در این همایش اظهار کرد: عطار 

در بین عرفا »پیر اسرار« ...

نماینــده ولی فقیــه در خراســان رضوی 
گفت:موضوعــات مربوط به انقــالب را باید 
تحلیل کنیم و در مقام استشهاد، زندگینامه 
شــهدا را بیان کنیم، با این کار، قصه جنبه 
منطقــی و اســتداللی می گیــرد کــه اگر 
 اینچنین شود، طرفدار بیشتری پیدا می کند.

آیت اهلل علم الهدی روز گذشته ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2

پای رکود در بـازار بی رمق کفـش 
در روز پانزدهم شعبان برگزار می شود

 »اجتماع عظیم 
 منتظران ظهور« 

در 300 شهر

.......صفحه 2

قدسازتبعاتگرانیارزوافزایشبیرویهقیمتمواداولیهگزارشمیدهد

.......صفحه 4

همکاران و دوستان مرحوم غالمحسین 
حیدری از ویژگی های مدیرکل اسبق 
آموزش و پرورش خراسان می گویند

معلم ماندگار

»اجتماع عظیم منتظران ظهور حضرت ولی عصر )عج(« پانزدهم 
شعبان در افزون بر 300 شهر ایران برگزار می شود.مسئول ستاد 
مردمی اجتماع منتظران ظهور کشــور – دیروز- در یک نشست 
خبری به خبرنگاران گفت: اجتماع عظیم منتظران ظهور در نیمه 

شعبان -به صورت سراسری ...

غالمحسین حیدری مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خراسان 
هفته گذشته بر اثر ســکته قلبی دارفانی را وداع کرد. مرحوم 
حیدری در سال ۱322 در شهر مقدس مشهد متولد شد؛ وی 
پس از اتمام تحصیالت متوسطه در دانشگاه فردوسی مشهد 
در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و با درجۀ ممتاز 

.......صفحه 2دانش آموخته شد...
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.......صفحه 3

روز گذشته بر اثر جاری 
شدن رواناب     ها خسارات 

زیادی به بار آمد

 کـالت 
درگیر سیل

بارش شدید باران که از عصر دیروز در شهرستان 
کالت آغاز شــده بود، خســارات زیــادی برجای 
گذاشــت. فرماندار کالت در خصوص خســارات 
ســیل عصر دیروز گفت: ســیل عالوه بر مسدود 
کردن و قطع ارتباط راه های مواصالتی شهرستان، 
منجر به قطع برق و گاز در برخی نقاط شــهر نیز 
شد.مهدی ناصری با اشــاره به اینکه راه ارتباطی 
50 درصد روســتاهای این شهرســتان قطع شد، 
اظهار داشــت: به علت بارش شدید باران و ریزش 
کوه، محور کالت به درگز هم مســدود شد.وی با 
اشاره به جاری شدن سیالب در داخل شهر کالت، 
افزود: براساس گزارش های دریافتی افزون بر 50 
واحد مســکونی و تجاری در ســطح شــهر دچار 

آبگرفتگی شدند...

︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞ن ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋
    ( ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ )

«  ︪︡﹞ د︨︐﹩ و ﹎﹙︡وزان ︹︀﹠︮ ︿﹠︮ ﹤︀د︑︣ه / ︋︀زرس ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ︣ا︠﹢ان ︔︊️ ﹡︀م داو︵﹙︊︀ن﹁» 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︑︊︭︣ه «١» ﹝︀ده «  ٦ » آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ 
(﹝﹢︲﹢ع ︑︊︭︣ه ٣ ﹝︀ده ٢٢ ﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩) و در ا︗︣ای ﹝︭﹢︋﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/٢٢ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
︮﹠﹀﹩ ﹝︡︋ ︪︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︋︀زرس ا︑︀د︀﹠︮ ︿﹠︮ ﹤︹ د︨︐﹩ و ﹎﹙︡وزان 
﹝︪︡ ،  دار﹡︡﹎︀ن ︫︣ا︳ ذ﹏ ، د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د از روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠١/٢٧ ︸︣ف ﹝︡ت ١٥ روز﹋︀ری ، ︡ا﹋︓︣ 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ - iranianasnaf.ir ︣ا﹡﹫︀ن ا︮﹠︀فا︋︐︡ا در ︨︀﹝︀﹡﹥ ا  ، ﹏︡ارک ذ﹞ ︀︋ ً︀ ︭︫ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٤ ︀︑
︨︀ران ( ا﹡︐︀︋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︑︀د﹥ ﹨︀ ) - ﹇︧﹞️ ︔︊️ ﹡︀م داو︵﹙︊﹫﹟ ، ﹝︣ا︗︺﹥ و ︋︀ درج ︫﹠︀︨﹥ ︮﹠﹀﹩ ،  ﹡︧︊️ 
︀ً ︋︀ ارا﹥  ا︮﹏ و ︑︭﹢︣ ﹝︡ارك  ︭︫ ︦︍︨ ا﹇︡ام و ، ﹏︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹞ ︣︀م و ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و﹡ ️︊︔  ﹤︋
 ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ ﹤﹡︀︠︣﹫︋د ﹤︋ ، ( ق﹢﹁ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ️﹚﹞ در ) ﹤﹞︀﹠︪︨︣︎ ﹏﹫﹝﹊︑  ︀م و﹡ ️︊︔  ︡﹠︣آ﹁ ﹤﹞ادا ️︗ ، ︣﹋︢﹛ا ﹏ذ
︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ﹝︪︡ ، وا﹇︹ در ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ ، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس 

  . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ار ︠﹫︀م﹢﹚︋

︫︣ا︳ ﹐زم :
١- ︑︀︋︺﹫️ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان        

٢- ا︻︐﹆︀د وا﹜︐︤ام ︻﹞﹙﹩ ︋﹥ ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
٣- ﹡︡ا︫︐﹟ ︨﹢ء ︎﹫︪﹫﹠﹥ ﹋﹫﹀︣ی ﹝﹣︔︣ 

٤- ︻︡م ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ︑︭︣ف در ا﹝﹢ال ﹝︀﹡﹠︡ ︖︣ ، ور︫﹊︧︐﹍﹩ و ا﹁﹑س
٥- ︻︡م ا︻︐﹫︀د ︋﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر

٦- ︻︡م ا︫︐︀ر ︋﹥ ﹁︧︀د                        
﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹤﹆︋︀︨ ︡﹇︀﹁ ︋︣ای ا﹁︣اد ﹜﹚︍د ﹩﹚﹫︭︑ ا﹇﹏ ﹝︡رك ︡ ﹟︐︫٧- دا

٨- ︡ا﹋︓︣ ︨﹟ در ز﹝︀ن ︔︊️ ﹡︀م ﹨﹀︐︀د و ︎﹠︕ ︨︀ل
﹜٩- دا︫︐﹟ ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ دا

١٠- دا︫︐﹟ و︔︀﹇️ و ا﹝︀﹡️ 
﹝︡ارك ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︗️ ︔︊️ ﹡︀م :

١- ﹨︪️ ﹇︴︺﹥ ︻﹊٤︦×٣ ︗﹢﹡ ️︪︎ ︧︡︡﹩ ︫︡ه
٢- دو ︨︣ی ︑︭﹢︣ از ︑﹞︀م ︮﹀︀ت ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن

٣- دو ︨︣ی ︑︭﹢︣ ︎︪️ و رو از ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن
٤-  ﹉ ︋︣گ ︑︭﹢︣ ازآ︣︠﹟ ﹝︡رك ︑︭﹫﹙﹩ ( ︡ا﹇﹏ د︍﹙﹛ ) ︀ ﹎﹢ا﹨﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن

٥- ﹉ ︋︣گ ︑︭﹢︣ از ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ دا﹛ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن
﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹤﹆︋︀︨ ︣از ا︻︐︊︀ر﹡︀﹝﹥ ا﹁︣اد دارای﹢︭︑ ︋︣گ ﹈ -٦

︀ً ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹇︊﹏ از ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ، در ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹫︀ن ا︮﹠︀ف  ** داو︵﹙︊︀ن ﹝︐︣م ا﹜︤ا﹝
 ️﹫﹨ ﹤﹡︀︠︣﹫︋︀م ︋﹥ د﹡ ️︊︔ ︡﹠ادا﹝﹥ ﹁︣آ ️︗ ︦︍︨ ︫︣ح ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ، ︔︊️ ﹡︀م ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ا﹡︖︀م داده و ﹤︋

ا︗︣ا﹩ ، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ، ︔︊️ ﹡︀م آ﹡︀ن ︋︭﹢رت ︱﹢ری ، ا﹡︖︀م ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
** داو︵﹙︉ ︫︡ن ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀، ا︑︀ق ا︮﹠︀ف و د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده « ٥ » ﹇︀﹡﹢ن ﹝︣︡️ ︠︡﹝︀ت 
﹋︪﹢ری ، در ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ، ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا︨︐︺﹀︀ی آ﹡︀ن از ︫︽﹏ ﹇︊﹙﹩ ︠﹢د ، ︎﹫︩ از ︔︊️ 
﹡︀م در ا﹡︐︀︋︀ت ا︨️ و ا︻﹑م ر︨﹞﹩ ︢︎︣ش ا︨︐︺﹀︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︫︀ره ︫︡ه ، ︎﹫︩ از ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

ا︑︀د﹥ ، ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .        
︻﹙﹫︣︲︀ ︨︀﹐ری

︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ ︦﹫ر

/ع
۹۸
۰۰
۴۴
۷

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان 
︨︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و﹡﹆﹏ ︫︣داری 
ــ︀︠️   ︨﹤ ﹎﹠︀︋ــ︀د در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
﹁﹠ــ﹩  ﹝︺︀﹠ــ﹥  ﹝︣﹋ــ︤  ا﹡ــ︡ازی  راه  و 
︠﹢درو﹨ــ︀ی  ︨ــ︊﹉ ︋ــ︀ ﹝︪ــ︀ر﹋️   و 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎ــ︢اری ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆ــ﹩ و 
﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳  ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ .﹜︢ا 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︡︣ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏ وا﹇︹ در 
︎︀︨︀ژ ︫︣داری ︠﹫︀︋︀ن  ︾﹀︀ری ﹝︣ا︗︺﹥ 
و︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ۵٧٢٢٨٠٣٣-٠۵١︑﹞︀س 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀
 ︎﹢ر︻﹫︡ی -  ︨︣︎︨︣️ ︨︀ز﹝︀ن 

/ع
۹۸
۰۰
۴۲
۴

︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞ن ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋
    ( ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ )

  ︑﹞︡︡ ﹡﹢︋️ اول ﹁︣ا︠﹢ان ︔︊️ ﹡︀م داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس
  «  ︪︡﹞ ع﹢︊︴﹞ ﹤﹢︑ ︣و︫﹠︡﹎︀ن و ﹡︭︉ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︫﹢﹁︀ژ و﹁ ︿﹠︮ ﹤︀د︑ا » 

در ا︗︣ای ﹝︀ده «  ٧ » آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زر︨︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ (﹝﹢︲﹢ع 
︑︊︭︣ه ٣ ﹝︀ده ٢٢ ﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩) و در ا︗︣ای ﹝︭﹢︋﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١١/١٧ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︮﹠﹀﹩ 
﹝︡︋ ︪︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ا︑︀د﹥ ︮﹠︿ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن و ﹡︭︉ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
︫﹢﹁︀ژ و ︑﹢﹥ ﹝︴︊﹢ع ﹝︪︡ ،  دار﹡︡﹎︀ن ︫︣ا︳ ذ﹏ ، د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د از روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠١/٢٧ ︸︣ف ﹝︡ت 
ا︣ا﹡﹫︀ن ا︮﹠︀ف  ا︋︐︡ا در ︨︀﹝︀﹡﹥    ،  ﹏︡ارک ذ﹞ ︀︋  ً︀ ︭︫ رخ ٩٨/٠٢/٠٨﹢﹞ ﹤︊﹠︪﹊روز ︀︑ ، ︡ا﹋︓︣  ١٠ روز﹋︀ری 
︀ درج  ︀ران ( ا﹡︐︀︋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︑︀د﹥ ﹨︀ ) - ﹇︧﹞️ ︔︊️ ﹡︀م داو︵﹙︊﹫﹟ ، ﹝︣ا︗︺﹥ و︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨- iranianasnaf.ir
  ﹤ارا ︀︋ ً︀ ︭︫ ︦︍︨ ا﹇︡ام و ، ﹏︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹞ ︣︀م و ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و﹡ ️︊︔  ﹤︋ ️︊︧﹡  ، ﹩﹀﹠︮ ﹤︨︀﹠︫
ا︮﹏ و ︑︭﹢︣ ﹝︡ارك ذ﹏ ا﹜︢﹋︣ ، ︗️ ادا﹝﹥ ﹁︣آ﹠︡  ︔︊️ ﹡︀م و  ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ( در ﹝﹙️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹁﹢ق) ، ︋﹥ 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ، وا﹇︹ در ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ ، ﹝︺︡ن و 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀رت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م︖︑

︫︣ا︳ ﹐زم :
١- ︑︀︋︺﹫️ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان        

٢- ا︻︐﹆︀د وا﹜︐︤ام ︻﹞﹙﹩ ︋﹥ ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
٣- ﹡︡ا︫︐﹟ ︨﹢ء ︎﹫︪﹫﹠﹥ ﹋﹫﹀︣ی ﹝﹣︔︣ 

٤- ︻︡م ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ︑︭︣ف در ا﹝﹢ال ﹝︀﹡﹠︡ ︖︣ ، ور︫﹊︧︐﹍﹩ و ا﹁﹑س
٥- ︻︡م ا︻︐﹫︀د ︋﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر

٦- ︻︡م ا︫︐︀ر ︋﹥ ﹁︧︀د                        
﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹤﹆︋︀︨ ︡﹇︀﹁ ︋︣ای ا﹁︣اد ﹜﹚︍د ﹩﹚﹫︭︑ ا﹇﹏ ﹝︡رك ︡ ﹟︐︫٧- دا

٨- ︡ا﹋︓︣ ︨﹟ در ز﹝︀ن ︔︊️ ﹡︀م ﹨﹀︐︀د و ︎﹠︕ ︨︀ل
﹜٩- دا︫︐﹟ ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ دا

١٠- دا︫︐﹟ و︔︀﹇️ و ا﹝︀﹡️ 
﹝︡ارك ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︗️ ︔︊️ ﹡︀م :

١- ﹨︪️ ﹇︴︺﹥ ︻﹊٤︦×٣ ︗﹢﹡ ️︪︎ ︧︡︡﹩ ︫︡ه
٢- دو ︨︣ی ︑︭﹢︣ از ︑﹞︀م ︮﹀︀ت ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن

٣- دو ︨︣ی ︑︭﹢︣ ︎︪️ و رو از ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن
٤-  ﹉ ︋︣گ ︑︭﹢︣ ازآ︣︠﹟ ﹝︡رك ︑︭﹫﹙﹩ ( ︡ا﹇﹏ د︍﹙﹛ ) ︀ ﹎﹢ا﹨﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن

٥- ﹉ ︋︣گ ︑︭﹢︣ از ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ دا﹛ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن
﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹤﹆︋︀︨ ︣از ا︻︐︊︀ر﹡︀﹝﹥ ا﹁︣اد دارای﹢︭︑ ︋︣گ ﹈ -٦

︀ً ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹇︊﹏ از ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ، در ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹫︀ن ا︮﹠︀ف  ** داو︵﹙︊︀ن ﹝︐︣م ا﹜︤ا﹝
 ️﹫﹨ ﹤﹡︀︠︣﹫︋︀م ︋﹥ د﹡ ️︊︔ ︡﹠ادا﹝﹥ ﹁︣آ ️︗ ︦︍︨ ︫︣ح ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ، ︔︊️ ﹡︀م ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ا﹡︖︀م داده و ﹤︋

ا︗︣ا﹩ ، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ، ︔︊️ ﹡︀م آ﹡︀ن ︋︭﹢رت ︱﹢ری ، ا﹡︖︀م ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
** داو︵﹙︉ ︫︡ن ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀، ا︑︀ق ا︮﹠︀ف و د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده « ٥ » ﹇︀﹡﹢ن ﹝︣︡️ ︠︡﹝︀ت 
﹋︪﹢ری ، در ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ، ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا︨︐︺﹀︀ی آ﹡︀ن از ︫︽﹏ ﹇︊﹙﹩ ︠﹢د ، ︎﹫︩ از ︔︊️ 
﹡︀م در ا﹡︐︀︋︀ت ا︨️ و ا︻﹑م ر︨﹞﹩ ︢︎︣ش ا︨︐︺﹀︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︫︀ره ︫︡ه ، ︎﹫︩ از ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

ا︑︀د﹥ ، ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .                                            ︻﹙﹫︣︲︀ ︨︀﹐ری
︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ ︦﹫ر

/ع
۹۸
۰۰
۴۴
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ︋︀︾︡اری ﹋︪︀ورزی ︨︣ا﹁︣ازان ا︣ار 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۵۵١۴ 
﹢د در  ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩︫  ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از︨ 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ در ﹝﹢رخ 
 ،︪︡ــ﹞ ﹏﹞ در ︊︮ ٩٨/٢/۵ راس ︨ــ︀︻️ ٩
﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ︻﹠︭︣ی ︫ــ︣﹇﹩ ٢، ︨︀︠︐﹞︀ن ا︣ار 

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
و ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ ٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︨ــ︀ل ١٣٩٧ ٣- ا﹡︐ــ︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه 
۴- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ۵- ا﹡︐︀ب 

روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︫︣﹋️ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︋︀︾︡اری ﹋︪︀ورزی ︨︣ا﹁︣ازان 

ا︣ار ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۰
۴۴
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️  ︠︡﹝︀ت 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹜﹫︀ن ﹎︧︐︣آرو︨ ︡︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۶٣۴٨ ( در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) ︋﹥ 
١۴٠٠۵٣۶٨٢٢٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︡﹝︀ت︋  ــ︣﹋️︠  ﹥ آ﹎﹩ ا﹡﹑ل︫   ︋﹤︗﹢︑︀︋
﹜﹫ــ︀ن ﹎︧ــ︐︣آرو︡  ︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص ﹝﹠︐︪ــ︣ه در 
روز﹡︀﹝﹥ ر︨ــ﹞﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹢ر︠ــ﹥  ١٣٩٧/١١/٢٧  ︋﹥ 
︫﹞︀ره روز﹡︀﹝﹥٢١۵٣۵  در ︮﹀﹥٨۵ درج ﹎︣د︡ه 
 ﹩﹑︨︮ــ﹫﹙﹥ ︵︊﹅ ﹝︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن  ا﹢﹠︡︋ . ️︨ا
︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ا︐﹞︀﹜﹩ ︫︣﹋️ د︻﹢ت 
﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ا︨﹠︀د ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝ــ﹏ ︑︭﹀﹫﹥   ــ︣﹋️︋   ︫﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞ ﹤︋ــ
﹝︪ــ︡ ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ ︡﹫﹞ــ︣ان- ︎ــ﹑ک ١٩٩- ︵︊﹆﹥ 
اول – واــ︡ ١٢﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٣٧۶٣۴٣٩٧  ﹝︣ا︗︺﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡
﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞

/ع
۹۷
۱۸
۷۷
۲

/ع
۹۸
۰۰
۰۷
۳

آگهى مناقصه
نوبت دوم

︣ا︋︣  ︫ــ︣داری ︵︊︦ در﹡︷︣ دارد︋ 
︋﹠ــ︡ اول  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ١۵۵︫ــ﹢رای 
 ﹅︣︵ را از ، ﹏ارد ذ﹢﹞ ،︣︣م ا︨﹑﹝﹩ ︫ــ︐﹞

 : ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ︴ــ︡اری  و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁︱ــ︀ی ︨ــ︊︤ ︨ــ﹍﹡-١

︦︊︵︫︣
 ﹩︣ی ، ا﹝﹢راداری و ا︗︣ا︫ ٢-ا︗︣ای ︠︡﹝︀ت

︫︣داری ︵︊︦ 
︊︤︋︀غ ﹎﹙︪﹟ ٣-﹡﹍︡اری و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︱︀ی︨ 

﹜ــ︢ا وا︗︡ــ﹟ ︫ــ︣ا︳ ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥  
 ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر﹡﹢︋️ دوم  ا ــــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀ر﹞
︣گ  ــ﹥ ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︗ــ️ در︀﹁ــ️︋  آ﹎ــ﹩︋ 
 ️︀︨ ﹤︋  از ﹝﹢ارد ﹁﹢ق ﹉︣﹨ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا
﹥ آدرس www.tabas.ir و ︀ ا﹝﹢ر  ︫ــ︣داری︋ 
ــ﹞︀ره   ︫︀  ︋︀ ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ وــ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠۵۶٣٢٨٢٠٩٠٨ ︑﹞︀س ﹟﹀﹚︑
︀ر︨︐︀﹡﹩ ︤دی  ︋︡﹫︖﹞ 

︫︣دار ︵︊︦ 

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ︫﹞︀ره ١۶ ﹝︪︡ ﹝﹆︡س ﹋︡ 

١٠۴٣١ ﹡﹢︋️ اول
︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ی ا︻︱ــ︀ی ﹝︐ــ︣م د︻﹢ت ﹝﹩ 
︫ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ی ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده  ﹡﹢︋️ 
 ﹤﹋ ︪︡﹞ ١۶ ︀ره﹝︫ــ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡اول  ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و
ــ﹠︊﹥  ﹝ــ﹢رخ١٣٩٨/٠٢/١۴ در  ــ︀︻️ ︊︮٩ روز︫  در︨ 
﹙﹢ار دا﹡ــ︩ آ﹝﹢ز –︋﹫﹟  ــ︣﹋️  وا﹇︹ در︋  ﹝ــ﹏ د﹁︐︫︣ 
٣٢و٣۴ -︎ــ﹑ک٨۴ واــ︡ ١ ︱ــ﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡.
 ﹩ــ﹥ ا︗︣ا﹞︀﹡ ﹟﹫︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ ︵︊ــ﹅ ﹝ــ︀ده ١٩ آ︀︫ــ
﹝︖︀﹝ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱ــ﹢ر ︻︱﹢ی در ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︻﹙﹙﹩ ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رای ︠﹢د 
 .︡︀﹝﹡ ︣ی وا﹎︢ار﹍د ﹢︱︻ ﹤︋ ﹤﹞︀﹠︐﹛︀﹋را ︋﹥ ﹝﹢︗ــ︉ و
︀ً و﹋︀﹜︐﹠︀﹝ــ﹥ ﹨︀ ︑︀︋︹ آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣اــ﹩ ﹝︖︀﹝︹  ︲﹞﹠ــ
 ﹉ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ــ﹩  ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋﹢د(﹨︣ ︻︱ــ﹢ ٣رای و﹞﹢﹝︻
رای). ﹝﹙ــ️ وا﹎︢اری و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر 
آ﹎﹩ ︑︀ ١٠ روز در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ در ︨︀︻️ اداری 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞
︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا ︉﹢︭︑ -د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١

٢- ︑︭﹢︡﹝︑ ︉︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩
٣- ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹝︀ده ۶ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︑︽﹫﹫ــ︣ آدرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 

(️﹋︫︣
︪︡﹞ ١۶︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۰
۴۲
۵

︣﹋️ ر︻︡ ﹋﹫﹞﹫︀  ︑﹢س ︀﹝︡اران︫  آ﹎﹩ د︻﹢ت︨ 
 ﹩﹞︀︨) ﹝︡اران ︫︣﹋️ ر︻︡ ﹋﹫﹞﹫︀ ︑﹢س︀از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ 
︠ــ︀ص) ︋︪ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ١٧٧۶٣ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٠ 
 ︤﹋︣﹞ ﹏﹞ روز ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/٢/١٢ در ︊︮
︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐ــ︣ ۴٠ ︗︀ده ﹝︪ــ︣﹁ -︡﹞︀ن 
︫ــ︣ک ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹋︀و︀ن- ︮﹠︺ــ️ ٢٠ ︎ــ﹑ک ۶ ︋︣﹎︤ار 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ ︣دد﹍﹫﹞
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :١-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  و 

︋︀زر︨﹫﹟ ︫︣﹋️
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩︀ی ﹝︀﹜ــ︑٢-ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊ــ︣د و ︮﹢ر

٩٧/١٢/٢٩
٣-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ︫︣﹋️ 

 ﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡۴-ا
︀︨ -۵︣ ﹝﹢ارد 

ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ر︻︡ ﹋﹫﹞﹫︀ ︑﹢س

/ع
۹۸
۰۰
۴۳
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️  ︑﹢︨︺﹥ 
﹎︣د︫﹍︣ی ﹜﹫︀ن ﹋︀وان ﹋︀﹡﹫︨ ︀︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩٩٧٧ ( در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) ︋﹥ 
١٠٣٨٠۵۵٨٣٧١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹎︣د︫﹍︣ی ﹜﹫︀ن  ﹥ آ﹎﹩ ا﹡﹑ل︫   ︋﹤︗﹢︑︀︋
﹋︀وان ﹋︀﹡﹫︨  ︀︀﹝﹩ ︠︀ص ﹝﹠︐︪︣ه در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ 
﹞︀ره روز﹡︀﹝﹥٢١۵٣۵    ︫﹤ ﹋︪﹢ر ﹝﹢ر︠﹥  ١٣٩٧/١١/٢٧ ︋ 
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︵︊﹅ ﹝︀ده  ﹀﹥٨۵ درج ﹎︣د︡ه ا︨️ .︋  در︮ 
 ﹩﹛︀﹝︐︀ران ا﹊﹡︀︐︧ ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن  ا︮﹑﹩ ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥︋ 
︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︸︣ف ﹝︡ت ۶ ﹝︀ه ازا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ 
 ︣︡﹞ ﹤ ︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ا︨﹠︀د ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥︋   ︋﹩﹎آ
︑︭﹀﹫﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪﹞  ﹤﹫﹀︭︑ ﹏︡ ︠﹫︀︋︀ن 
 ﹩︐︧︎︡﹋١٢ ︡︣ان- ︎﹑ک ١٩٩- ︵︊﹆﹥ اول – وا﹝ ︡﹫︫

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  ٩١٣٧۶٣۴٣٩٧
﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞

/ع
۹۷
۱۸
۷۷
۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ (دوره) ︋︣ای ︨︀ل ﹤﹡︀﹫﹛︀︨

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋
﹝﹢︲ــ﹢ع: ا﹜ــ︿- ز﹝︀ن و ﹝ــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︖﹞︹ 

: ﹩﹞﹢﹝︻
از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ، و﹋﹫﹏ ︀﹇ ︀﹛ ﹝﹆︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
︀︮︉ ︨ــ﹛ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡﹞︀﹠︡ه ــ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن 
ا︫ــ︀ص د︻ــ﹢ت ﹝﹫﹍ــ︣دد ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹋ــ﹥ در ︨ــ︀︻️ ١۵:٠٠ روز    
︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٢١ در﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی 
︫ــ︣﹋️ ︋︣ج ︠︀وران وا︡ ٦٠٧︋︣﹎ــ︤ار ﹝﹫﹍︣دد 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
ب– د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :  

️  ﹝︡︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩. ﹫﹨ ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش
︑︭﹢ــ︉ ︮﹢رت ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︨ــ︀ل (دوره) ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞
ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩

︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫
﹝﹢︸ــ︿                                ︾﹫ــ︣  ا︻︱ــ︀ی  ︱ــ﹢ر  ــ﹅  ︑︺﹫﹫ــ﹟ 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه
︀︨︣ ﹝﹢ارد
︑﹢︲﹫︀ت:

و ︨ــ︀︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︋︀︫︡

︫︣﹋️ ︻︣﹁︀ن ︨﹫﹊﹙️ ا︣ا﹡﹫︀ن

/ع
۹۸
۰۰
۴۶
۳



همکارانودوستانمرحومغالمحسینحیدریازویژگیهایمدیرکلاسبقآموزشوپرورشخراسانمیگویند

معلم  ماندگار 
خبر

حســینپورحسین:غالمحســین حیدری 
مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خراسان هفته 

گذشته بر اثر سکته قلبی دارفانی را وداع کرد.
مرحوم حیدری در سال ۱۳۲۲ در شهر مقدس 
مشهد متولد شد؛ وی پس از اتمام تحصیالت 
متوسطه در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته 
زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و با درجۀ 
ممتاز دانش آموخته شــد. سپس در دانشگاه 
تهران، دوره کارشناســی ارشد را گذراند و در 
محضر علما و روحانیــون بزرگواری همچون 
آیات عظام حجج اسالم درافشان، شوشتری، 
مولوی، حکیمی، شهید هاشمی نژاد با معارف 

و فرهنگ اسالمی آشنا شد.
وی در ســال ۱۳۴۴ وارد سنگر حیات بخش 
معلمی شــد و در مقاطــع مختلف تحصیلی، 
مراکز تربیــت معلم و در دانشــگاه ها تالش 
مجاهدانه داشــت و پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی در ســمت های رئیــس آموزش و 
پرورش اســفراین، بجنورد، مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان و خراســان، معاون 
تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش 
و پرورش، معاون توسعه مشارکت های مردمی 

و قائم مقام وزیر انجام وظیفه کرد.
مرحــوم حیدری پس از آن بــه عنوان مدیر 
امور فرهنگی و روابط بین الملل آستان قدس 
رضوی و خادم افتخاری حرم مطهر رضوی به 
خدمت در آن بارگاه نورانی پرداخت و در سال 
۱۳۹۲ نیز به عنوان »معلم ماندگار« در سطح 

کشور انتخاب و معرفی شد.
از جمله تألیفات وی می توان به »ژاپن، تیشــه ها 
و ریشه ها«، »شهید دکتر باهنر و تحول بنیادین 
در تعلیــم و تربیت اســالمی«، »مدیریت مراکز 
شــبانه روزی«، »ســر دلیران رضوی« و کرامات 

حضرت رضا)ع( )۶ جلد( اشاره کرد.

  معلمی ماندگار
علی اصغر فانی وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش 
به مناسبت درگذشت غالمحسین حیدری معاون 
اســبق وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل اسبق 
دو استان زنجان و خراســان بزرگ آورده است: 
شادروان حیدری معلمی ماندگار و پیشکسوتی 
نجیب و بااخالق در عرصه تعلیم و تربیت بود که 
نزدیک به 55 سال از عمر پربرکت خود را در راه 
ارتقای نظام تعلیم و تربیت با خدماتی شایسته و 
نیک نامی پشــت سر گذاشت و عالوه بر کسوت 
معلمی و مدیریت در این حوزه لباس خادمی علی 
بن موســی الرضا)ع( را بر تن داشتن و در مسیر 
خدمت به زائران حضرت ثامن)ع( و بویژه ترویج 
فرهنگ رضوی و قرآنی منشأ خدمات و ثمرات 
برجسته ای بود، رفتار او و اخالق حسنه اش او را 

به عنوان معلم ماندگار به ثبت رسانید و ریشه این 
اخالق برگرفته از فرهنگ رضوی بود.

  همت برای جهاد مدرسه سازی
جعفر حسین زاده ملکی مدیرکل اسبق آموزش 
و پرورش خراســان در گفت وگو با قدس با اشاره 
به اینکه طوالنی ترین دوران مدیرکلی آموزش و 
پرورش به مدت بیش از هشــت سال در اختیار 
مرحوم حیدری بود و پس از آن هم هشت سال و 
اندی هم سکان مدیرکلی آموزش و پرورش را به 
دست این خدمتگزار سپردند و این در حالی است 

که متوسط مدیرکلی آموزش و پرورش در استان 
۲/5 سال است.

وی بــا بیان اینکه شــادروان حیــدری فردی 
فرهیخته و معلمی خوش بیان بود و همیشه با 
علما و روحانیون ارتباط مســتقیم داشت، افزود: 
زمانی که در لرســتان بــودم و آنجا زیر بمباران 
دشمن بعثی قرار داشت ایشــان معاون نیروی 
انسانی وزارت آموزش و پرورش بودند و در حالی 
که خرم آباد درگیر جنگ با صدامیان بود به اتفاق 
مشاورشان به منزل ما آمدند و خوابیدند. قبل از 
اذان صبح برای نماز آماده شــدند و هنگام نماز 
شخصاً اذان می گفتند و حتی از خواهرزاده ایشان 

که اکنون در قید حیات نیستند، شنیدم در جمع 
خانواده هم اذان را فراموش نمی کردند.

ملکی افزود: توسعه مدارس شبانه روزی در زمان 
مدیرکلی ایشان پایه گذاری محکمی داشت  به 
طوری که 80 مدرسه شــبانه روزی را تأسیس 
کرده اند. وی با تأکید بر اینکه جهاد مدرسه سازی 
توســط خیرین با ارتباط خوب ایشان با خیرین 
ســبب تقویت و تشــکل خیرین مدرسه ســاز 
شد،گفت:  شکل گیری اولیه مجمع خیرین اولین 
بار در زمان مسئولیت اینجانب بود، اما پایه اش در 

زمان مرحوم حیدری ریخته شده بود.

 وی گفت: اســتاد حیدری چه در مســئولیت 
روابط بین المللی آســتان قدس رضوی و چه در 
لباس خادمی امام رئوف و کشــیک های شبانه و 
چه در کسوت معاون وزیر و مدیرکلی و جلسات 
شخصیتی با ثبات داشت و در همه حال اهتمام 

ویژه ای به ترویج داشت.
سیدجواد حســینی، مدیرکل پیشین آموزش و 
پرورش خراســان رضوی هم گفت: غالمحسین 
حیدری در طول عمــر با عزت و برکت خویش 
همواره با اخالق و مشی معلمی زیست و با اخالق 
و تواضــع، مهربانی و فرهنگ دوســتی روزگار 
گذراند، خراســان بزرگ همواره بســتر پرورش 

بزرگ مردانی در عرصه های متفاوت بویژه فرهنگ 
و هنر و اندیشه بوده است  غالمحسین حیدری 
یکی از آن مردان پاک و بی ادعا بود که در حوزه 

تعلیم و تربیت خوش درخشید.

  اهمیت نماز اول وقت
احمدی مقدم معــاون اداره کارگزینی در زمان 
مدیرکلی مرحوم حیدری هم به خبرنگار قدس 
گفت: مرحوم حیدری ارادت خالصانه ای به مرحوم 
نخودکی داشــت و تأکید او بر خواندن نماز اول 
وقت بود و در مأموریت هایی که با ایشان همراه 
بودم حتی با آب داخل اتوبوس وضو می گرفت و 
به نماز می ایستاد و می گفت: نماز ارتباط با خالق 

است و راز و نیاز با خدا روح را نوازش می دهد.

  نیم قرن توسعه فرهنگ رضوی
خدابنــده مدیرکل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی هــم در رابطه با این معلم اخالق و معلم 
مانــدگار گفت: حیــدری نیم قرن بــا افتخار و 
سربلندی به تربیت دانش آموزان و توسعه فرهنگ 
رضــوی و اقامه نماز و عمل به اخالق اســالمی 
همت گماشت و در زمانی که تازه استخدام شده 
بودم در وزارتخانه به دفتر ایشان رفتم و ایشان با 
اشــاره به آیاتی از قرآن کریم گفتند کسانی که 
مسئولیتی دارند باید مراقب عمل خود باشند که 
چه می گویند و چه می کنند و با هر حرکتی که 

انجام می دهند امتحان پس می دهند.
هــادی حیدری فرزند شــادروان حیــدری در 
گفت وگو با قــدس گفت: من تا جایی که به یاد 
دارم پدرم ســاعت ۹ شــب که به منزل می آمد 
تلویزیــون را خاموش می کــرد و می گفت وقت 
خواب اســت و صبح اول وقت با اذان ما را برای 
اقامه نماز بیدار می کــرد و به یاد ندارم که پدرم 
ما را به اداره برده و معرف ما شــود به طوری که 
همکاران فرهنگی پــدر در اداره فکر می کردند 
ایشان دختر دارد و هیچ گاه هم نشد در این رابطه 
برای ما از مســئولیتی که داشت سفارشی را به 

انجام رساند.
حجت االســالم علیرضا عزیز از دوستان مرحوم 
حیدری هــم گفت: آقای حیدری در مورد قرآن 
و آموزش آن در دوره ابتدایی تالش زیادی انجام 
دادنــد و بحمداهلل آموزش قــرآن از کالس اول 
ابتدایی- در استان خراسان و سپس در کشور و 
تمام استان ها اجرایی شــد و این کار با همت و 

پیگیری ایشان اجرایی شد.
وی ادامه داد: در مورد طرح مسجد مدرسه بسیار 
پیگیر بودند و معتقد بودند که در اســالم هرگز 
آموزش از مســاجد جدا نبوده است؛ بنابراین در 
زمان مدیریت خودشان مدارسی در کنار مسجد  

ساخته شد و بعد هم پیگیری می کردند.

درحوالیامروز2

آیتاهللعلمالهدیدردیدارجمعیاز
هنرمندانانقالبیخراسان:

جریانهایانقالبراتنهابازگونکنید،
تحلیلکنید

رضــوی  خراســان  در  ولی فقیــه  نماینــده  قــدس: 
گفت:موضوعات مربوط به انقالب را باید تحلیل کنیم و در 
مقام استشهاد، زندگینامه شهدا را بیان کنیم، با این کار، 
قصه جنبه منطقی و اســتداللی می گیرد که اگر اینچنین 

شود، طرفدار بیشتری پیدا می کند.
آیــت اهلل علم الهــدی روز گذشــته در دیــدار جمعی از 
هنرمندان انقالبی خراسان که به مناسبت آغاز هفته هنر 
انقالبی برگزار شــد، اظهار کرد: برخی کاستی های موجود 

در کارها، معلول بی برنامگی یا نقص در برنامه است.
وی با بیان اینکه متأســفانه در کشــور یا در اجرا و یا در 
برنامه ریــزی پیش از اجرا نقص داریــم، ادامه داد: عمده 
مشکل ما در کشور و موضوعات دیگر، در برنامه ریزی است 

که یا برنامه نداریم یا آن کار ناقص طراحی می شود.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی بــا تأکید بر اینکه 
به اندازه طراحــی کار، روی اجرا و امکانات اجرایی آن نیز 
کار کنید، خاطرنشــان کرد: هنر یک بازار اســت، وقتی 
کســی محصولی تولید می کند، ابتدا بازارش را می سنجد، 
اشــکال عمده ما در هنر وابســته به انقالب و دین همین 

است که بازارسنجی نمی کنیم.
وی اضافه کرد: در جریان هنر، مشتری اول جریان ابتذال 
و خوش گذران اســت، ابتدا باید بازار هنر انقالب و دین را 
راه بیندازیــم و بعد در جای خودش قرار دهیم که هنگام 
عرضه محصول، آثار هنری ما مورد بی اعتنایی قرار نگیرد.

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با اشاره به نگارش 
زندگینامه هــای شــهدا، آن را عملی مفیــد توصیف کرد 
و گفــت: ارائه تاریخ خوب اســت، اما نکتــه مهم، تحلیل 
جریان هاســت؛ کتــاب در مــورد زندگــی شــهید زیاد 
نوشته شــده، اما برای زندگینامه خواندن، ظرفیتی وجود 
دارد، با اینکه برخی نوشــته ها بسیار زیبا و قوی است، اما 

این ظرفیت اکنون پر شده.
عضــو مجلس خبرگان رهبری، مشــهد را دارای ظرفیت 
عظیم هنر انقالبی دانســت و افزود: ظرفیتی در مشــهد 
وجــود دارد که در هیچ جای کشــور وجــود ندارد و آن، 
مرکز آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی است، این 
ظرفیت هنری، ســرمایه ارزشمندی اســت که می تواند 
بســیاری از عزیزان هنرمند ما را جذب کرده و به کانون 

توسعه هنر در انقالب و دفاع مقدس تبدیل شود.
در ابتدای این مراســم میثم مرادی بیناباج، رئیس حوزه 
هنری خراسان رضوی ضمن گرامیداشت هفته هنر انقالب 
اسالمی،طی ســخنانی اظهار داشت: هنر متعهد و انقالبی 
در خراســان رضوی و با محوریت شــهر مشهد مقدس از 
سال گذشــته که اطالعات و گزارش فعالیت ها به خدمت 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ارائه شد تا به امروز، 
رشــد و پیشرفت قابل توجهی داشــته است و هنرمندان 

انقالبی آثار فاخر و تأثیرگذار بسیاری را تولید کرده اند. 
وی افــزود: اکنون با توجه به گذر از ۴0 ســالگی انقالب 
اسالمی و فرمایشــات مقام معظم رهبری در بیانیه »گام 
دوم انقالب«، می توان گفت که عنصر حکمت و حماســه، 
گمشده هنر امروز است و این امر درحالی است که انقالب 
ما خاســتگاهی حماسی دارد و مردم با ایستادگی خود در 

برابر رژیم طاغوت، حماسه ها آفریدند.
در ادامه جمعی از هنرمندان نظیر ســید علیرضا مهرداد، 
چهــره شــناخته  شــده ادبیات دفــاع مقــدس، محمد 
محمدی سرشــت دبیر انجمن فیلم سازان انقالب اسالمی 
خراســان، امیر بشیری کارگردان نمایش باغ خونی، هادی 
حاجتمند کارگردان فیلم های »اشــنوگل« و »مدیترانه« و 
احمد منصوب هنرمند نقاش و خالق بسیاری از نقاشی های 
دیواری چهره شهیدان، به نمایندگی از جامعه هنرمندان 
انقالبی خراســان رضوی به بیان موضوعاتی نظیر ضرورت 
توجه به تولید آثار منسجم و غنی در حوزه ادبیات و تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس در خراسان، ایجاد صندوق حمایت از 
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، جریان سازی و تقویت آثار 

هنرمندان انقالبی و... پرداختند.

ارسال19محمولهکمک
بهمناطقسیلزدهتوسطتربتجامیها

قدس:رئیــس اداره کمیته امداد تربت جام از ارســال ۱۹ 
محموله کمک برای سیل زدگان کشور با مشارکت نیکوکاران 

آن شهرستان خبر داد.
شیرمحمدشاکربرآبادی افزود: این اداره با مشارکت نیکوکاران 
از نخستین روزهای سیل تاکنون ۱5 محموله را با مشارکت 
نیکوکاران تهیه و به مناطق حادثه دیده ارسال کرده است و 

چهار محموله دیگر امروز به این مناطق ارسال می شود.
وی اعالم کرد: ۱0 محموله به استان گلستان، سه محموله به 
استان لرستان و دو محموله به استان خوزستان ارسال شده و 
در نوبت بعدی سه مورد به استان خوزستان و یک مورد نیز 

به استان گلستان ارسال می شود.
شــاکر برآبادی اظهار کرد: در ارسال هر محموله به مناطق 
سیل زده سه تا چهار امدادیار افتخاری نیز اعزام می شوند تا 

روند توزیع کمک بین افراد حادثه دیده سرعت داده شود.

دریکهمایشعلمیپژوهشیدرنیشابورمطرحشد
عطاردربینعرفا»پیراسرار«است

نیشابور-خبرنگارقدس:همایش علمی پژوهشی روز ملی عطار 
به مناسبت »روز ملی عطار« با حضور مسئوالن و شخصیت های 
فرهنگی و دانشگاهی در سالن عطار دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور 
برگزار شــد. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مشهد در این 
همایش اظهار کرد: عطار در بین عرفا »پیر اســرار« می باشد به 
طوری که کتاب مثنوی معنوی اثر مولوی برگرفته از اندیشه عطار 
اســت. دکتر رضا اشرف زاده افزود: در تمام  مثنوی های عطار به 
یک نکته به طور جد پرداخته می شود  و  اینکه ای انسان حقیقت 
مطلق در وجود خود تو قرار دارد. یکی از مطالب مهمی که در آثار 
عارفان و فیلسوفان زیاد تکرار و به آن توجه شده ماهیت وجودی 

انسان است و این سؤال مطرح شده که انسان کیست؟
وی  خاطرنشــان کرد: »عشــق« محور اصلی آثار عطار است و 
آگاهی بر این عشــق نخســتین مرحله ای است که می بایست 
پیمود و برای گام گذاشــتن در آن باید از جان گذشت چنانکه 
از میــان هزاران پرنده ای که در منطق الطیر عطار راهی ســفر 
می شوند تنها ۳0 پرنده به سرمنزل مقصود می رسند. مدیر مرکز 
بین المللی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز 
در این مراســم گفت: در اشعار عطار شاهد اشارات و تلنگرهای 
فراوانی برای عبور از عادت های زندگی هســتیم و تصوف در آثار 
عارفانی همچون عطار خود خالف عادت اندیشیدن و رفتار کردن 
است که خواننده را به سمت تغییر نگرش، رفتار و ترک عادت ها 
دعوت می کند. محمد تقوی عنوان کرد:در حوزه ادبیات عرفانی 
داســتانی هیچ کدام از آثار پیش و پــس از عطار مثل عطار در 
روایت پردازی دقیق نبوده اند و فقط عطار اســت که کالن روایت 
دارد و در روایت پردازی، به گونه ای بدیع به شخصیت ها پرداخته 
شده است. فرماندار نیشابور هم در این همایش یادآورشد: روزهای 
ملی عطار و خیام فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت های بالقوه 
این شــهر در سطح جهانی است زیرا با اتکای به این امر نیشابور 
می تواند به عنوان شهر شادی، شعر و شعور شناخته شود. سعید 
شیبانی افزود: با برگزاری برنامه های فرهنگی به مناسبت این ایام 
باید زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در رخدادهای مهم 

فرهنگی فراهم آید.

ابالغثبتملیسنگنگارههایکمرمقبوال
توسطمعاونرئیسجمهور

قدس:معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری ثبت اثر فرهنگی تاریخی »نقوش 
صخره ای و معادن تاریخی کمرمقبوال« را به اســتاندار خراسان 
رضوی ابالغ کرد. در نامه علی اصغر مونسان ابالغ ثبت ملی این 
اثر فرهنگی به علیرضا رزم حسینی آمده است: اثر مذکور تحت 
حفاظت و نظارت این ســازمان است و هرگونه دخل و تصرف یا 
اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر 
مواد 558 لغایت 5۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسالمی، 
تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم محسوب می شود و مرتکب 
مشــمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر 

صرفاً با تأیید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.

اخبار
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خبر

بهروزفرهمند: »اجتمــاع عظیم منتظران 
ظهور حضرت ولی عصر )عج(« پانزدهم شعبان 

در افزون بر ۳00 شهر ایران برگزار می شود.
مسئول ستاد مردمی اجتماع منتظران ظهور 
کشــور – دیروز- در یک نشســت خبری به 
خبرنــگاران گفت: اجتماع عظیــم منتظران 
ظهور در نیمه شــعبان -به صورت سراسری- 
در بیش از ۳00 شــهر، ۲۴ مرکز استان و ۳5 
شــهر جهان برگزار می شود. ســردار رزمنده، 
جانباز غالمحسین صفایی گفت: آیت اهلل علم 
الهدی- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
و امام جمعه مشــهد- سخنران ویژه این آیین 
است. وی ادامه داد: اجتماع بزرگ ظهور، ساعت 
۹ صبح- همزمان با سراســر ایران- با تالوت 
قرآن کریم از میدان شهدا شروع می شود و پس 
از زیارت خاصه حضرت رضا-علیه السالم- و نیز 
زیارت آل یاسین و مداحی، آیت اهلل علم الهدی 
به سخنرانی می پردازد و سپس ادامه مراسم در 
رواق امام خمینــی)ره( حرم مطهر با مدیریت 

آستان قدس رضوی برگزار می شود. 
ســردار رزمنده قطــع نخاع، جانبــاز صفایی 
با قدردانــی از یک یک دســتگاه ها، نهادها و 
ســازمان هایی که برای ساماندهی این اجتماع 
عظیــم، پــای کار آمده اند، از آســتان قدس 
رضوی، اســتانداری، فرمانداری، شهرداری ها، 
بوســتان های شــهری و گروه های ورزشــی، 
فاطمیون، پایگاه های بسیج و سپاه و نیروهای 

انتظامــی و پلیس، هیئت هــای مذهبی، امور 
مســاجد، آموزش و پرورش و گروه های فعال 
شــهری و شــهروندی، نام برد. جانباز صفایی 
که برای ســاماندهی اجتماع عظیم منتظران 
به چندین اســتان و دستکم به ۲5 شهر سفر 
کرده است، همچنین گفت: تنها سازمانی که 
نتوانسته ایم تاکنون با آن ارتباط بگیریم، ارتش 
است. وی در پاسخ به خبرنگاری که علت برقرار 
نشدن این ارتباط را جویا شد، گفت: مشکل از 
ما بوده است که تاکنون نتوانسته ایم با برادران 
خودمان در آن دســتگاه، ارتباط برقرار کنیم.  
جانباز صفایی، بار دیگر از شــهرداری مشهد، 
که به گفته وی، »بــا همه توان پای کار آمده« 
سپاسگزاری کرد و در ادامه، در پاسخ به پرسش 
خبرنگار »قدس« که پرســید: در مهدکودک ها 
و پیش دبستانی های شهر تا چه قدر به بحث 
مهدویت و ظهور پرداخته می شود، گفت: این 
نگاهِ درستی اســت و دغدغه ما نیز هست که 
در نخستین نشست پیش رو با برادران آموزش 
و پرورش و متولیان مهدکودک ها آن را به بحث 
می گذاریم. غالمحســین صفایی یادآور شــد: 
از ســه ســال پیش تاکنون، کوشش کرده ایم 
اجتماع بزرگ منتظران، تنها در شــهر مشهد 
نباشد. پارسال ۱50 شهر بودند، اما امسال ۳00 
شهر – تاکنون- اعالم آمادگی کرده اند که امید 
داریم این شــمار، بیشتر هم بشود. وی با بیان 
اینکه برای آسان شــدن رفت و آمد مردم در 

این روز، تدبیرهایی اندیشیده شده، گفت: ۱50 
اتوبوس از مناطق گوناگون شــهری و مترو به 
شــکل رایگان در این روز فعال هستند و برای 
تبلیغات محیطی و فضاسازی های شهری نیز 
هماهنگی ها انجام شــده است. گفتنی است، 
اجتماع عظیم منتظران ظهــور حضرت ولی 
عصر )عج( ۱۳ سال است که نخست در مشهد 
و ســپس در سراســر ایران- همزمان- برگزار 

می شود.

  علت ها و عوامل غیبت
به گفته جانباز صفایی، مردم -خودشان- عامل 

اصلی غیبت امام عصر )عج( هستند.
به گفته این فعال فرهنگی و اجتماعی، تالش 
داریم مــردم را به این برنامــه جذب کنیم تا 
همگــی توبه و اســتغفار کنیــم و از خداوند 
بخواهیم سال های باقیمانده از غیبت حضرت 
حجت)عج( را بر ما ببخشــد. صفایی توضیح 
داد: امام صادق)ع( می فرماید، قوم بنی اسرائیل 
از اینکه پیامبری بر آن ها فرســتاده شود، برای 

۴00 ســال محروم شدند و از این بابت همواره 
نگران بودند، به همین علت آن ها توبه کردند و 
به خداوند نیز ۱۷0 سال از آن سال ها را بر آن ها 
بخشــید، همچنین آن حضرت در جای دیگر 
فرمود: اگر مردم مانند پیشینیان جمع نشوند و 
عجز و ناله نکنند، مدت زمان ظهور ما به نهایت 
خود می رسد. وی یادآوری کرد: این سنت الهی 
اســت و اگر ما نیز مانند اقوام پیشین استغفار 
نکنیم، ظهور حضرت حجت)عج( به نهایت خود 
می رسد؛ بنابراین این وظیفه همه ما است و در 
این میان، رسانه ها کارکرد ویژه ای دارند.جانباز 
صفایی به مبانی نظرِی مقوله ظهور اشاره کرد 
و گفت: اساس تشــکیل اجتماع بزرگ ظهور، 
آیــات الهی در قرآن کریــم و روایت های اهل 
بیت- علیهم السالم- است. برای نمونه، آیاتی که 
به قوم یونس اشــاره دارد. آن قوم نفرین شدند 
و نشانه های عذاب پروردگار، هویدا شد، مردم 
وقتی نشــانه ها را دیدند، به اضطرار درآمدند و 
جمع شدند و توبه کردند و خداوند، عذاب را از 

آن مردم برداشت.

درروزپانزدهمشعبانبرگزارمیشود

 »اجتماع عظیم منتظران ظهور« 
در 300 شهر
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تلنگر
از التزام رعایت حقوق شهروندی 

تا ورود به موقع پلیس
مهیارصالحی:تا به حال هر کدام از ما بارها و بارها واژه حقوق 
شهروندی به گوشمان خورده و با آن آشنایی داریم. حقی که هر 
کدام از ما برای خودمان و بقیه افراد می بایســت رعایت کنیم تا 

روزگار با کمترین آسیبی به ما سپری شود.
اگر فقط به اندازه سر سوزنی به این مورد واقف باشیم که نسبت 
به سایر افراد جامعه و حقوقی که آن ها دارند قانونمند باشیم هیچ 
وقت راضی نخواهیم شد از حدود قانون و مقررات عدول کنیم و 
مشــکلی برای هموطن، همشهری یا همسایه خودمان به وجود 
آوریم، اما متأسفانه با این وجود هستند کسانی که نمی خواهند 
موضوع حقوق شهروندی را جدی بگیرند و بعضاً مزاحمت هایی 

برای سایرین ایجاد می کنند.
نمونه ای از آن را شــنبه شــب یا بهتر بگویم ساعات اولیه بامداد 
یکشنبه خیلی از همســایگانی که در مجاورت فرد یا افرادی که 
دوست نداشــتند حقوق شهروندی همســایه خود را در محله 
بیستون واقع در بلوار شهید دستغیب رعایت کنند به وضوح شاهد 
بودند. همســایه ای که در ظاهر جشنی در خانه به پا کرده بود و 
شروع آن از حدود ساعت 22 یا شاید هم از این وقت می گذشت. 
همسایه واقع در بیســتون 12 آن قدر صدای موسیقی و جشن 
و پایکوبــی میهمانانش بلند و کر کننده بود که صدای آن حتی 
تا چند کوچه آن طرف تر شــنیده می شد. مشــکل از برگزاری 
جشن و شاد بودن نبوده و نیست مشکل بزرگ این است که این 
حرکت دقیقاً در زمان استراحت و خواب مردم اتفاق می افتاد و این 
برای اولین بار هم نبود که همســایگان این همسایه قانون شکن 
مزاحمتی کر کننده برای سایر همسایگان ایجاد می کرد! صبر و 
شکیبایی سایر همسایگان نیز موجب نشده بود که این همسایه 
مزاحم هر جشــن و مراسمی که دارد را در زمانی برگزار کند که 
حداقل مزاحم استراحت سایر مردم نشود. نکته دیگری که قرار 
است عنوان کنیم این است که به شخصه برای اطالع این موضوع 
و تذکر و برخوردی که نیروی انتظامی در این خصوص می تواند در 
این مورد داشته باشد با سامانه 110 پلیس ارتباط برقرار کردم که 
ابتدا گفته شد پیگیری می کنیم، اما با وجود این جریان تماس های 
مکرر بعدی نیز نتوانست برادران نیروی انتظامی را برای پایان دادن 
به این مزاحمت مجاب نماید که ســرانجام بعد از 4 بار تماس و 
گفتن این موضوع که مــا به کالنتری مربوطه اعالم کردیم و در 
دست اقدام است 10 – 15 دقیقه از ساعت یک بامداد یکشنبه 
گذشته صدای کر کننده مزاحمت همسایه مزاحم خوابید و آنجا 
بود که آژیر خودرو پلیس شنیده شد! نکاتی در این خصوص قابل 
ذکر است اینکه ابتدا می بایست همه ما حافظ حقوق شهروندی 
باشیم و آن را محترم شماریم. از این مرحله که گذشت قطعاً ورود 
نیروهای انتظامی در اسرع وقت به نظر می رسد ضروری باشد تا 
در کنار امنیتی که هدیه این نیروی نظامی به مردم اســت آن ها 

آسایش مطلق را نیز به وضوح احساس نمایند.

در پی درگذشــت استاد حیدری، وزیر آموزش و پرورش 
در پیامی رحلت این معلم با اخالق را تســلیت گفت. در 
قسمتی از پیام سید محمد بطحایی آمده بود:با نهایت تأثر 
و تأســف خبر عروج آسمانی همکار عزیز و دلسوز استاد 
فقید، معلم اخالق و خادم الرضا »غالمحســین حیدری« 
مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان خراسان را شنیده 

و بسیار متألم شدم.
اگر چه همه بر این باوریم که تقدیم انسانی مخلص، تالشگر و عالم به پیشگاه آستان 
حضرت دوست، اجری بس جزیل را در پی خواهد داشت؛ اما در حسرت این سرمایه 
عظیم تعلیم و تربیت از ساحت رحمت باری تعالی، تسکین جان خانواده، فرهنگیان 

و همکارانش در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را مسئلت می نمایم.

  انسانی مومن،مسلمانی بصیر
دکتــر غالمعلی حداد عادل رئیــس هیئت امنای کانون 
مدارس اســالمی هــم در پیامــی درگذشــت مرحوم 
غالمحسین حیدری را تسلیت گفت. در بخشی از این پیام 
آمده است: طی سال های طوالنی دوستی و همکاری، آن 
مرد نازنین را انسانی مؤمن و مسلمانی بصیر یافتم که با 
راستی و درســتی و فداکاری عمر خود را صرف خدمت 
به دیگران می کرد و بویژه به تعلیم و تربیت نســل جوان 

و تالش برای اعتالی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران اهتمام داشت .

پیامتسلیتوزیرآموزشوپرورشودکترحدادعادل
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خبر

رانندگی ایمن )قسمت بیست و نهم(

خبر

  حواس پرتی تا پیامک های مرگبار
محمدزاده: در بخش قبلی به نکاتــی در خصوص عوامل حواس 
پرتی رانندگان اشاره شد و بر این نکته تأکید نمودیم که یک لحظه 
غافل شدن از اتفاقات جاده می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال 
داشته باشد. بنابراین در ادامه همین مبحث به تعدادی از توصیه های 

کارشناسان این حوزه اشاره می کنیم.

  چند توصیه برای کاهش حواس پرتی
شاید تصور عامه این باشــد که موارد حواس پرتی هنگام رانندگی 
پیش می آید و راه های مقابله با آن هم در زمان رانندگی خواهد بود، 
اما کارشناسان مواردی را هم متذکر می شوند که باید قبل از حرکت 

انجام داد که در ادامه می خوانید.
1. به جای توجه به نقشه راه و یا سیستم GPS خودرو از سرنشین 
همراه خود بخواهید در مسیریابی شما را کمک کند. در صورتی که 
به تنهایی عازم سفر هستید الزم است قبل از سفر مسیر خود را به 

ذهن بسپارید.
2. با تجهیزات جانبی داخل خودرو از قبل آشــنا شــوید. با تمرین 
و ممارســت به نحوی عمل کنید تا در صورت نیاز به تنظیم دمای 
سیستم تهویه خودرو، تنظیم ضبط، باال و پایین نمودن شیشه خودرو 
و... بدون برگرداندن نگاه خود از جاده، تنظیمات الزم را اعمال نمایید.
3. تنظیــم و ذخیره کانال های رادیویی مــورد عالقه خود و نیز در 
دســترس قرار دادن CD و یا کاســت های محبوب در محلی در 

دسترس، پیش از اقدام به رانندگی.
4. پیش از حرکت از شــرایط کودکان همراه خود و بستن کمربند 
ایمنی توســط آن ها اطمینان حاصل کنید. اهمیت رفتار مناسب و 
نیز بستن کمربند ایمنی در طول سفر را همان ابتدا به آن ها گوشزد 

نمایید.
5. رســیدگی به وضعیت ظاهری خود را قبل از حرکت و یا پس از 

اتمام رانندگی انجام دهید.
ب- در حین رانندگی:

1. اولویــت را به رانندگی خود بدهیــد. کوچک ترین حواس پرتی 
موجب تصادف خواهد شد. در طول رانندگی چشم از جاده برندارید 

و با هر دو دست فرمان را گرفته و رانندگی کنید.
2. از صحبت با تلفن همراه، ارسال پیامک، توجه به سیستم ناوبری 

ماهواره ای و دیگر وسایل الکترونیکی اجتناب نمایید.
3. اگر مجبور به استفاده از تلفن همراه هستید، خودروی خود را ابتدا 
در یک مکان مناسب و ایمن متوقف نموده و سپس از تلفن همراه 

خود استفاده نمایید.
4. به هیچ وجه در حین رانندگی اقدام به مطالعه، یادداشت برداری و 

یا نگاه کردن به تلفن همراه نکنید.
5. در حین رانندگی خود را در شــرایط استرس، تنش و مشاجره با 

دیگران قرار ندهید.
6. با وجود ممنوعیت خوردن و آشامیدن در رانندگی، اگر مجبور به 
این کار شدید، خوراکی را انتخاب کنید که به راحتی بتوانید در دست 
خود کنترل نموده و نیز اطمینان حاصل نمایید لیوان و یا فنجان در 

نگه دارنده مخصوص آن به طرز ایمنی قرار داده شده باشد.
7. از استراحت در زمان خستگی و یا زمان احساس کاهش تمرکز 

خود غافل نشوید.

  آثار مخرب استفاده از تلفن همراه بر رفتار راننده
اســتفاده از تلفن همــراه هنــگام رانندگی، یکــی از نگرانی های 
سیاست گذاران در بخش سالمت است. شواهد نشان می دهد شیوع 
این رفتار به علت رشد تصاعدی تلفن های همراه در جامعه، به سرعت 

در حال افزایش است.
مطالعات نشان می دهد استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی حدود 
چهار برابر خطر حوادث فیزیکی را در مقایسه با زمانی که راننده از 

تلفن همراه استفاده نمی کند، افزایش می دهد.
میزان این خطر هنگام دریافت و بویژه ارسال پیامک با تلفن همراه 
بیشــتر از زمان صحبت با آن است. مطالعات و شواهد قطعی وجود 
دارد که نشان می دهد صحبت با هندزفری، به همان اندازه مکالمه 

مستقیم با تلفن همراه در ایجاد حادثه تأثیرگذار است.
تفکر اشتباهی که در جامعه وجود دارد این است که تصور می شود 
عامل اصلی تصادفات در حین اســتفاده از تلفــن همراه به دلیل 
درگیری فیزیکی دست راننده با تلفن و کاهش تمرکز و یا به نوعی 
افت قابل توجه واکنش راننده به عوامل محیطی می باشد. آزمایش ها 
نشان داده اســت از نظر شناختی قدرت بینایی رانندگان در حین 
مکالمه با تلفن همراه تا 50 درصد نسبت به شرایط عادی کاهش پیدا 
می کند. بررسی ها نشان می دهد 14 درصد تصادف ها در استرالیا و 
10 درصد حوادث ترافیکی مرگبار نیوزیلند در نتیجه استفاده از تلفن 

همراه هنگام رانندگی بوده است. )ادامه دارد(
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی

فرماندار بینالود در گفت و گو با قدس:
 مسیر مجیدیه به جاده شاندیز همچنان 

به عنوان راه روستایی خواهد ماند

علی محمدزاده: فرماندار شهرســتان بینالود گفت: مسیر 
دسترســی از انتهای مجیدیه به جاده شــاندیز که قرار بود 
بهسازی و آسفالت شــود بدون تغییر به عنوان راه روستایی 

باقی خواهد ماند.
سید حسن حسینی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: هر چند 
در سال گذشته جلساتی برای ساماندهی این مسیر برگزار شد 
اما هنوز این محور دارای طرح مصوب نیست و آنچه قرار بود 
صورت بگیرد بر اساس توافق دستگاه های دخیل در موضوع 
بود. وی درباره اظهار نظرهای صورت گرفته در سال گذشته 
در خصوص تهیه طرح از ســوی شهرداری مشهد هم اظهار 
داشــت: آنچه مسلم است اینکه محدوده مورد نظر به لحاظ 
تقسیمات کشوری در محدوده سرزمینی شهرستان بینالود 
قرار دارد و شهرداری مشهد به لحاظ قانونی مجوز فعالیت در 

این محدوده را ندارد.
حســینی ادامه داد: هر چند در ابتدا قرار بود محور فرمانیه 
از مسیر صفی آباد تا جاده شــاندیز بهسازی و آسفالت شود 
اما پس از انجام برخی اقدام های اولیه موضوع آزادراه مشــهد 
چناران مطرح شد که با بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد بخشی از این محور با آزادراهی که قرار است ساخته شود 
تداخل دارد و به هنگام ساخت آزادراه مشهد چناران هرگونه 

تأسیسات ایجادی تخریب خواهد شد.
وی افزود: بر همین اســاس و بــه منظور جلوگیری از اتالف 
بیت المال موضوع آسفالت این مسیر منتفی و مقررشد مسیر 
موجود اندکی ایمن سازی و اصالح شود ولی به شکل همان 
مســیر روســتایی باقی بماند تا در زمان اجرای پروژه آزادراه 
مشهد چناران به تناسب شرایط فنی و مهندسی در این محل 
یا تقاطع غیر هم سطح زده شود یا به شکل دیگری اصالح و 

مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.
فرماندار بینالود ادامه داد: بر همین اساس با تسطیح محور و 
افزودن تابلوهای مورد نیاز سعی خواهد شد شرایط اولیه الزم 
برای ایمنی تردد خودروها مهیا شــود و با هماهنگی پلیس 
راهور موانع متحرکی در ابتدای مسیر از سمت جاده شاندیز 
به مجیدیه قرار داده شده و در مواقعی که حجم ترافیک محور 
شاندیز به ســه راهی طرقبه افزایش یابد این موانع برداشته 
می شود و خودروها اجازه ورود به این مسیر را خواهند داشت.

حسینی در خصوص وضعیت پروژه آزادراه مشهد چناران هم 
گفت : این پروژه در حال انجام است به نحوی که در بخشی از 
محور در محدوده چناران و گلبهار که تحصیل حریم صورت 
گرفته اقدام های فنی آغاز شده و در بخش های شرقی پروژه 
در محدوده مشهد و شاندیز در مرحله تحصیل حریم می باشد.

وی گفت: طبق طرح از دو نقطه آزادراه مســیر دسترســی 
به شــاندیز در نظر گرفته شده که یکی از مسیر حسن آباد و 

دیگری از مسیر صفی آباد می باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
 مسیرهای دوچرخه در مشهد 

پیوستگی ندارد

تسنیم: معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد گفت: یکی 
از دالیل عدم استقبال شهروندان از مسیرهای دوچرخه، عدم 

پیوستگی این مسیرهاست.
خلیل اهلل کاظمی با تأکید بر اهمیت توسعه حمل و نقل پاک 
در کالنشهر مشهد، اظهار داشت: یکی از دالیل عدم استقبال 
شهروندان از دوچرخه به هم پیوسته نبودن مسیرهای ویژه 
دوچرخه به صورت شبکه است. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشــهد اضافه کرد: در حال حاضر 125 کیلومتر 
مســیر دوچرخه در مشهد ایجاد شده است، اما این مسیرها 
پیوستگی ندارد که برای ایجاد پیوستگی در مسیرهای ویژه 

دوچرخه شهر مشهد به 5۸ کیلومتر مسیر جدید نیاز داریم.
کاظمی تصریح کرد: در مجموع مسیرهای ویژه دوچرخه برای 
پیوستگی باید به 1۸0 کیلومتر افزایش پیدا کند تا زمینه برای 
دسترسی و استفاده از این وسیله نقلیه در مشهد تسهیل شود.
وی ادامه داد: بر این اســاس به دنبــال دریافت مصوبه برای 
ایجاد 5۸ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در مشهد هستیم که 
امیدواریم با تصویب آن بخشــی از این مسیر را در سال ۹۸ 

ایجاد کنیم.

 ثبت افزایش 2۱۰ درصدی بارندگی ها 
در خراسان رضوی 

ایرنا: مدیرکل هواشناســی خراســان رضوی گفت: حجم 
بارندگی در این اســتان از ابتدای سال زراعی جاری )مهر ماه 
13۹7( تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 
210 درصد بیشتر شده است. عراقی زاده افزود: از ابتدای مهر 
ماه سال گذشته تا پایان بیســت و دومین روز فروردین ماه 
جاری، 230 میلیمتر باران در خراسان رضوی ثبت شده که 
نسبت به دوره آماری بلندمدت نشانگر افزایش 52 درصدی 
است. وی یادآور شد: بیشــترین افزایش بارندگی متعلق به 
شهرســتان بردسکن با رشــد 10۸ درصدی نسبت به دوره 
آماری بلندمدت است و پس از آن بخش ریوش در شهرستان 
کاشــمر با 102 درصد و جغتای ۸۹ درصد افزایش بارش را 
تجربه کرده اند.  به گفته وی کمترین افزایش بارندگی در این 
مدت در شهرســتان های تربت حیدریه و مشهد به ترتیب با 

۹ و 17 درصد نسبت به میانگین آماری بلندمدت ثبت شد.

استاندار تأکید کرد
 عملیاتی شدن ساخت ۱۰ هزار واحد 

مسکونی ویژه حاشیه شهر مشهد 
قدس: استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح بازآفرینی ویژه 
حاشیه شهر مشهد، گفت: پیگیری می کنیم که ساخت 10 
هزار واحد مسکونی حاشیه شهر عملیاتی شود. رزم حسینی 
در جلسه بررسی مسائل حاشیه شهر مشهد پس از شنیدن 
گزارش نتایج اقدام های دستگاه های متولی در رابطه با مصوبات 
اخیر حاشیه شهر مشهد، تأکید کرد: پیشرفت کارها را مناسب 
می دانــم و پیگیــری می کنیم که الگوی ســاخت 10 هزار 
واحد مســکونی عملیاتی شود. وی بیان کرد: محوریت دفاتر 
تسهیلگری باید با شهرداری باشد، اما ارگان هایی مثل سپاه و 
بسیج هم در این رابطه به شهرداری کمک خواهند کرد تا کار 
با یک مدیریت واحد پیش برود. در این جلسه مصوبات جلسه 
قبل مرور شــد و با دستور استاندار مصوباتی که در روند آن 
تأخیر به وجود آمده بود به دستگاه مربوط تذکر الزم داده شد. 
گفتنی است در طرح مدل بازآفرینی ویژه حاشیه شهر مشهد 

دولت منابع و تسهیالت بانکی الزم را پیش بینی کرده است.

زاویه تصویر

وقتی کمک به همنوع،
نژاد و ملیت نمی شناسد

همدردی یک مهاجر افغانستانی 
به سیل زدگان ایرانی

رخ رد رخ
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 سرعت گیرهای غیراستاندارد در بلوار نماز
خوشــبختانه بعد از وقفه طوالنی بلوار نماز 
باز شــد، ولی به خاطر وجود سرعتگیرهای 
غیراســتاندارد و صدمــات ناشــی از وجود 
سرعتگیر برای خودروهایی که در این بلوار 
با حداقل ســرعت 70 کیلومتر در حرکتند 
استقبال خوبی از سوی شــهروندان نشده 
است من که هرجا پیگیر می شوم برای رفع 

مشکل سرعتگیرها، کسی پاسخگو نیست.
۹۱5...۰6۳۳

 شهرداری جوابگوی ما باشد
از شما درخواست می کنم که درباره زمین های اطراف نمایشگاه به شهرداری منطقه 12 بگویید 
که باید چه کار کنیم، چرا جوابگوی ما نیستند، اگر زمین مال خودشان بود همین طور از سال 

۸2 انتظار می کشیدند. 
۹۳۳...۹۱6۸

 همه جا آدِم خودم را دارم!
منطقه گلشهر در شهرک ثامن یک نفر بنگاهدار، کل مردم منطقه را نقره داغ کرده، منم یکی 
از آن ها هستم، رفتم اتحادیه شکایت کردم نیامد جواب بدهد، محکوم شد؛ حکم پلمب دادند اما 
پلمب نشد، دوباره رفتم دنبالش حکم پلمب دادن، یک سال و نیم گذشته اما خبری نشد؛ خود 

بنگاهدار هم می گه برو هرکاری می خواهی بکن همه جا آدم خودم را دارم!
۹۱5...5۰۳5

 کارخانه ها را دوباره راه اندازی کنید
از مســئوالن تقاضا داریم که کارخانه های 
بسته شــده در سطح شهرســتان درگز 
را راه انــدازی کنند و به این شهرســتان 
بودجــه ای تخصیص دهند بــرای ایجاد 
امکانات شــغلی و اشــتغال برای جوانان 

شهر.
۹۱5...۹5۱6

 شهرداری منطقه بخواند
جناب مسئول در شهرداری، لطفاً فکری به حال حد فاصل باهنر و رجایی کنید به خدا گرد و 

خاک دمار از روزگارمان در آورده، رسیدگی به منطقه محروم اینجوریه!
۹۱5...۴2۱۸

 گرانی تا کجا!
ماه اول سال جدید هم رو به پایان است مرغ 
را به راحتی به قیمت 14 الی 15 هزار تومان 
رســاندید، پیاز و... به قیمت مرغ رسید و از 
گوشــتی هم که قرار بود درب منزل توزیع 
شــود خبری نیســت. با10 الی 15 درصد 
افزایش حقوق که هنوز به دست هیچ کس 
نرســیده، گرانی تا کجا، مسئوالن کجایند، 

چکار می کنند.
۹۱5...۰672
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قدس بارش شدید باران که از عصر دیروز 
در شهرستان کالت آغاز شده بود، خسارات 

زیادی برجای گذاشت. 
فرماندار کالت در خصوص خســارات سیل 
عصر دیروز گفت: ســیل عالوه بر مســدود 
کــردن و قطــع ارتباط راه هــای مواصالتی 
شهرستان، منجر به قطع برق و گاز در برخی 

نقاط شهر نیز شد.
مهدی ناصری با اشــاره به اینکه راه ارتباطی 
50 درصد روســتاهای این شهرستان قطع 
شــد، اظهار داشــت: به علت بارش شــدید 
باران و ریزش کوه، محور کالت به درگز هم 

مسدود شد.
وی بــا اشــاره به جاری شــدن ســیالب 
در داخــل شــهر کالت، افزود: براســاس 
افــزون بر 50 واحد  گزارش های دریافتی 
مســکونی و تجاری در ســطح شهر دچار 
آبگرفتگی شدند. همچنین به دلیل سقوط 
تیرهــای برق در بخشــی از شــهر، برق 

مشترکین قطع  شد.
ناصری با اشاره به تخریب اراضی کشاورزی 
در این شهرســتان به فارس گفت: به دلیل 
آســیب رســیدن به خطوط انتقال گاز، گاز 

برخی از مشترکین کالت هم قطع شد.
وی با اشــاره به گزارش های رســیده مبنی 
بــر اینکــه راه ارتباطی بیــش از 50 درصد 

روستاهای این شهرستان به دلیل بارش باران 
و جاری شــدن ســیل تخریب و قطع  شده، 
بیان کرد: تاکنون چهار دســتگاه خودروی 
سواری، وانت و کامیونت طعمه سیل شدند.

فرماندار کالت بابیان اینکه گل والی ناشی از 
جاری شدن ســیل، بخش زیادی از شهر را 
فرا گرفته اســت، یادآور شد: اگرچه با توجه 
به شــرایط فعلی، هنوز گــزارش دقیقی از 
میزان خســارت وارد شده در دست نداریم، 
اما خوشــبختانه تاکنون )ساعت 21( تلفات 

جانی نداشتیم.
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی هم گفت: با جاری شــدن 
سیل، جاده های فرعی کالت - درگز و زاوه - 

باخرز مسدود شد.
مهدی ناصری افزود: راه روستایی چهارراه - 

خاکســتر و راه های روستاهای سنگ دیوار، 
ســینی کهنه و قره سو در شهرستان کالت 
به دلیل جاری شدن سیالب تا اطالع ثانوی 

مسدود است.

  دستور تخلیه ساکنان اطراف مسیل 
اسماعیل آباد مشهد 

خبر دیگری حاکی است، سرپرست معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان 
رضوی عصر دیروز دســتور تخلیه ســریع 
خانه های اطراف مسیل منطقه اسماعیل آباد 

حاشیه شهر مشهد را صادر کرد.
وحید قربانی در نشســت اعضای شــورای 
هماهنگی مدیریت بحران اســتان خراسان 
رضــوی گفــت: در پــی هشــدار اداره کل 
هواشناســی مبنی بر بارش شــدید باران و 

احتمال جاری شــدن ســیالب، 74 خانوار 
ساکن اطراف مســیل اســماعیل آباد باید 

خانه های خود را ترک کنند.
وی افــزود: این افراد که در بســتر رودخانه 
ساکن شده اند، حقی نســبت به اراضی این 
منطقه ندارند؛ بنابراین خانه های اطراف این 

رودخانه باید تخریب شود.
وی اظهار داشــت: قرار است 74 خانوار یاد 
شــده به صورت موقت در سوله های ورزشی 
اســکان اضطراری داده شــوند تــا بتوان با 
بهره گیری از اراضی اطراف مشهد و تسهیالت 
طرح بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی و کمک های بالعوض این 

نهاد، آنان را خانه دار کرد.

  فرمانداران در سطح استان درحال 
آماده باش هستند 

سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری خراسان رضوی همچنین گفت:  
فرمانداران شهرســتان ها در سطح استان در 
حال آماده باش هســتند و شب را  در محل 
کار خود به همراه ســایر اعضــای مدیریت 
بحــران مســتقر بــوده و فضــای حاکم بر 

شهرستان را مدیریت خواهند کرد.

  سامانه بارش زا در خراسان می ماند
مدیرکل هواشناســی خراسان رضوی نیز در 
این نشســت گفت: براســاس پیش بینی ها 
سامانه بارش زای جدید که از دیروز در این 
استان فعال شده اســت اکثر مناطق شرق، 
جنوب شــرق و شمال شرق خراسان رضوی 
را دربر می گیرد و تا بعدازظهر دوشنبه هفته 

جاری ادامه خواهد داشت.
محســن عراقی زاده افزود: بارندگی در اکثر 
نقاط استان به صورت رگباری همراه با رعد 
و برق و در برخی مــوارد به صورت تگرگ 
خواهد بود و بیشــترین بارش ها مربوط به 
شهرستان های تایباد، صالح آباد، تربت جام، 

سرخس و مشهد پیش بینی شده است.
وی اظهــار داشــت: این ســامانه بارش زا 
اســتان های خراســان رضوی و خراســان 
جنوبی را دربر می گیــرد که فعالیت عمده 
آن در استان خراســان جنوبی خواهد بود 
و طبق پیش بینی ها منجر به جاری شــدن 

سیالب و آبگرفتگی معابر خواهد شد.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12900

7000

84000

92000

97000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

تخم مرغ
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

گوشت گوسفندی )ران بدون چربی( 

روز بازار مشهد

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

مدارس کالت تعطیل شد
قدس: با توجه به بارش های شدید و وقوع سیالب در شهرستان »کالت نادر« 
بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران، کلیه مدارس این شهرستان در تمامی 
مقاطع )ابتدایی، متوســطه اول و متوســطه دوم( امروز در نوبت صبح و عصر 
تعطیل اعالم شد. در ضمن کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی )در 

تمام مقاطع( نیز تعطیل است.

روز گذشته بر اثر جاری شدن رواناب     ها خسارات زیادی به بار آمد 

کالت درگیر سیل



قدسازتبعاتگرانیارزوافزایشبیرویهقیمتمواداولیهگزارشمیدهد

پای رکود در بازار بی رمق کفش 
محسن متولی اشــکذری: صنعت کفش ایران 
روزگاری نــه چنــدان دور نمــادی از توانمنــدی 
تولیدکنندگان داخلی بود، اما متأسفانه این صنعت 
اکنون حال و روز خوشــی نــدارد و تولیدکنندگانی 
که روزی در این حرفــه فعال بودند امروز یکی پس 
از دیگری تغییر کاربریمی دهند و کارگران کارمزدی 
که در سایه رکود بازار حقوقشان به ماهیانه۵۰۰هزار 
تومان کاهش پیدا کرده در وضعیت بسیار سختی امرار 
معاشمیکنند و در این میان تنها بازار تعمیرکاران 

کفش سکه  است.
چرا که در این شرایط مردم به دلیل ناتوانی در خرید 
کفش نو به تعمیر کفش های کهنه خود روی آورده اند. 
در این گزارش وضعیت صنعت کفش را از ابتدا تا انتها 
در چند سکانس مورد بررسی قرار داده ایمکه در ادامه 

با هممیخوانیم.

  سکانس اول؛ کارگران روزمزد
علیرضاقلیزادهیکیازکارگرانکارمزداستکه۴۲
سالدرکارگاههایکفاشیکارمیکند.اومیگوید:
از1۰سالگیوارداینحرفهشدهاموبیماریالعالج
هــمدارموبیمههمنیســتمودرواقعهیچیکاز
کارگرانبیمهنیستندودرحالحاضربهعلتگرانی
مواداولیهکارمانکمشــدهاست،درحالیکهدر
اوایلسالگذشتههفتهای۳۰۰هزارتومانحقوق
میگرفتمدراینشــرایطکــههزینههایزندگی
بشدتافزایشپیداکردهاستحقوقمابههفتهای

1۰۰هزارتومانکاهشپیداکردهاست.
یکیدیگرازکارگرانباتأکیدبراینکهماهیانه۴۰۰
هزارتومانحقوقمیگیرم،بانشــاندادندفترچه
مربوطبهثبتحقوقشخاطرنشانمیکند:هشت
ماهاستنتوانستمگوشــت،برنجومرغبخرمواز
مسئوالنخواهشمیکنمبهفکرکارگرانیمثلمن
باشندکهنهسبدکاالمیگیرندونهبستهحمایتیو

نهچیزدیگریوحتیبیمههمنیستیم.
ویادامهمیدهد:مسئوالناتحادیهبههیچعنوان
بهفکرمانیســتندودرحالیکــهرئیساتحادیه
کفاشاندرجلســهایکهباماداشتقولدادبرای
بیمهکارگراناقدامکندوباخارجکردنانحصاربازار
ازدستعدهایخاصوارزانکردنمواداولیهتولید
بهکارمانرونقببخشدامابههیچیکازقولهایش
عملنکرد.یکیدیگرازکارگرانکهمعلوماستدل
پریدارد،میگوید:دوســتدارمبرایایرانتولید
کنماماکاربهجاییرســیدهاستکهخودمهمنا
امیدشدهام.خانهایکرایهکردموتماموسایلمرادر
یکاتاقریختموخودمدریکاتاقزندگیمیکنم.
بااینحقــوقوهزینههایزندگیتاکیمیتوانیم

ادامهبدهیم؟
اومیافزاید:از1۲ســالگیدراینحرفهمشــغول
هستماماحاالکاربهجاییرسیدهاستکهوقتیدر
اینکاراستادشدهام،بایدبهفکرشغلدیگریبرای

تأمینمعاشخانوادهامباشم.
وییادآورمیشود:درخواستهایبهحقکارگران
فراواناستکهمجالدرجهمهآنهادراینگزارش
نیستامابهصورتخالصهحرفآنهاایناستکه

دیدهشوندوبهحسابآوردهشوند.
اومیگوید:نبایدبهحقماناینگونهاجحافشودو
ازهرطرفبهمافشاربیایدوعرصهزندگیرااتحادیه،

کارفرماودولتاینگونهبرماتنگکنند.

   سکانس دوم؛ تولیدکنندگان
سیدمحمدرضامیرشفیعییکیازتولیدکنندگان
استوبااشــارهبهاینکهبازارکفشبعدازنوسانات
ارزیسالگذشتهبسیارخرابشدهاست،میگوید:
ازوقتیارزگرانشــدمــواداولیههمکموگرانتر
شدوتولیدهمخوابیدو۵۰درصدتولیدیهاجمع
کردندوآنتولیدیهاییهمکهاالنکارمیکنندبا
۵۰درصدظرفیتخودمشغولندوهرروزهمجنس
نوســانداردوبههرکسهمکهمیگوییماینچه

وضعیاستمیگویندجنسنیست.
ویادامهمیدهد:اگراینشــرایطادامهیابد،همه
تولیدیهاتعطیلخواهدشدوهمینحاالهمچند
تولیدیدرهمینراســته،چراغشانخاموششده
اســت.تولیدیهاییکهباقیماندهاند،نیزبهامید

عوضشدنشرایط،امروزرابهفردامیرسانند.
یکتولیدکنندهدیگرهمبااشــارهبهاینکهمجبور
شــدهاســتنیمیازنیروهایخودراتعدیلکند،
اظهارمیدارد:دراینشرایطگرانیکههزینهخرید
مواداولیهســهبرابرشدهاست،بانکهاهیچکمکی
بهمانمیکنندوحاضرنیستندسرمایهدرگردش
واحدهــایتولیدیراتأمینکننــدوضمانتهای

سختمیخواهند.
سعیدناقدیباگالیهازافزایشحدود11۰درصدی
قیمتمواداولیهنســبتبههشــتماهاخیر،بیان
میکنــد:بهعنوانمثالبــرایزیرهکفشکهقباًل
1۰هــزارتومانمیپرداختیم،حــاالباید۲۰هزار
تومانپولبدهیم.تصورکنیداگرقبالًکفشــیرا
۴۰هزارتومانمیفروختیموســودمیکردیم،در
حالحاضراگرهمانکفــشرابهقیمت٨۰هزار
تومانهمبفروشیم،سودنمیکنیم.تازهاگرکسی
پیدابشودکهاینکفشرابخرد؛چوندرمقابلاین
کفشکهدوبرابرشده،حقوقکارگروکارمند،ثابت
ماندهاست.تولیدکنندهایدیگربامخاطبقراردادن
مسئوالنمیگوید:بهدادقشرتولیدکنندهبرسید.
منبهعنوانفردیکه۲۵سالسابقهکاردارد،االن
بههمانشــرایطروزهایاولشروعکارمبرگشته
وصفرشــدهام.جالباستکهدرآمدمانبهریالو

هزینههایمانبهدالرمحاسبهمیشود.
یکــیدیگــرازتولیدکنندگانباتأکیــدبرنظارت
نادرستبروارداتبازارمواداولیه،بهعنوانمشکلی
بزرگمدعیمیشــودیکمافیادربــازارواردات
مواداولیــهوجوددارد؛چوندرهیچبازاریبهاندازه

بازارکفش،مواداولیهافزایشقیمتنداشتهاست.

   سکانس سوم؛ فروشندگان
گزارشهایمیدانیازشهرنشانمیدهدبازارکفش
راکداســتوخریدارانچندانیدراینبازاروجود

ندارد.
درخیابانمطهریمشــهدجاییکــهواحدهای
تولیدیکیفوکفشدرآنمستقرهستندبیشتر

فروشگاههاخالیازمشتریهستند.
یکیازفروشــندگانکهخودراموســویمعرفی
میکنــددربارهوضعیتبــازارکفشبیانمیکند:
اوضاعبــازارچنگیبهدلنمیزند.مردمخیلیکم
خریدمیکنند،بهطوریکهتاجاییکهتوانستهایم
قیمتهاراپاییننگهداشتیموبهحداقلسودراضی

شدهایمولیبازهمخبرینیست.
یکیدیگرازفروشندگانبهافزایشهزینههایتولید
دریکســالاخیراشارهمیکندومیگوید:قیمت
بیشتراجناسدوتاسهبرابرشدهاست.بهغیرازاین،
بازاربهدلیلتحریمهادچارهرجومرجاســتوهر
فردیمواداولیهرابهقیمتدلخواهبهتولیدکنندگان

میفروشد.
ویادامهمیدهد:بهانهایکهفروشندگاندارنداین
استکهمواداولیهوارداتیاستوآنهابانرخهای
متفاوتیاینموادراواردکشورکردهاند.برایهمین،
بازارچندنرخیشدهاست.بهگفتهاوعرضهکنندگان
مواداولیهاینروزهامیگویندچینبهبهانهتحریمها

دیگربهایرانمواداولیهنمیفروشد.
واردیکــیازمغازههــایابتدایخیاباندانشــگاه
میشوم،فروشندهمشغولحلکردنجدولوپشت
صندوقنشســتهاست.آنقدرآسودهخاطرمشغول

استکهگویابهخلوتیبازارعادتکردهاست.
درخیاباندانشــگاهبهمغازههاییبابرندهایچرم
معتبرمراجعهمیکنم.مدیریکیازاینفروشگاهها
باگالیهازکسادیبازارمیگوید:بازارفروشخیلی
خراباستوماتنهادرآمدمانازمشتریهایثابتی
اســتکهداریمومشــتریهایرهگذراصالًازما
خریدنمیکنند،چونوضعیتاقتصادینابسامان
کنونیقدرتخریــدمردمراکاهشدادهاســت.
همچنینبخشیازمشتریهایثابتماغیرایرانی
هســتند.درحالحاضربیشــترخریداراناینجارا
عربهاواماراتیهاتشــکیلمیدهند.آنهادرهر
شــرایطیخریدمیکنند.طلوعیباتأکیدبرنیازبه

حمایتمسئوالنتصریحمیکند:ماتوقعنداریمکه
مسئوالنمربوطهمحصوالتمانرامعرفیکنند؛تنها
تقاضایمانرسیدنبهثباتقیمتوافزایشحمایت

درزمینهتولیداست.

   سکانس چهارم؛ تعمیرکاران
افزایشقابلتوجهقیمتکفشسببکاهشقدرت
خریدمردموموجــبگرایشآنهابرایتعمیرات

شدهاست.
ازنکاتجالباینروزهایبازار،رونقکارتعمیرکاران
استوبســیاریازافرادقیدخریدکفشنورازده
وهمانقدیمیهــاراتعمیرمیکنند.اینروزهابه

قدریسرتعمیرکارانشلوغاستکهکفشهارادر
مدتزمانهایطوالنیمیتوانندتحویلدهند.

یکیازتعمیرکاراندرایــنرابطهمیگوید:تاقبل
ازگرانیهــاکارمارونقینداشــتومــردمترجیح
میدادندباوجودکفشهــایارزانقیمت،زودبه
زودکفشهایشانراعوضکنندوبرایهرمجلسی
کفشــیجداگانهتهیهکنندامــادرحالحاضربا
افزایشسرســامآورقیمتکفــشوکاهشقدرت
خریدمردمبهقــدریمراجعانبهماافزایشیافته
استکهوقتسرخاراندننداریمومجبوربهتوسعه
کاروافزایشتعدادنیروهایمانشــدهایمکهبااین
وجودبازهمهرجفتکفشحداقلبایدیکماهدر

نوبتتعمیربماند.

   سکانس پنجم؛ اتحادیه صنف کفاشان
جهتبررسیدقیقتروضعیتصنعتکفشمشهد
سراغمســئوالناتحادیهصنفکفاشانمیرویمو
درجلســهایباحضوراسماعیلپورمالئکه،رئیس
اتحادیهصنفکفاشانمشــهد؛حسنحسینزاده
کاشــانی،معــاوناول؛بهروزخطیبــی،خزانهدار؛
حمیدرضارحیمزاده،بازرسومهدیشعبانی،دبیر

اتحادیهبهگفتوگومینشینیم.
رئیساتحادیهصنفکفاشــانمشهددرخصوص
علتوضعیتنابســامانبازارکفــشمیگوید:6۰
درصدمواداولیهتولیدکفشمشــهدوارداتیاست

وازکشــورهاییچونایتالیاوچینواردمیشــود؛
مواداولیهبعدازواردشدن،فراوریمیشودوسپس
درکارگاههایکفاشــیمورداستفادهقرارمیگیرد.
اگربتوانیممواداولیهرادرکشورتولیدکنیمبهطور
حتمدیگرمســائلیازجملهگرانیارزبربازارتأثیر
نخواهدگذاشتونیازیبهترخیصکاالازگمرک
نخواهیمداشت،امامتأسفانهباتوجهبهشرایطفعلی،

اینامکانفراهمنیست.
اســماعیلپورمالئکه،بااشارهبهاینکهقیمتمواد
اولیهتولیدکفشبهبهانهارزشارزحالتجهشــی
پیداکرده،خاطرنشانمیکند:»پییو«کهموادپایه
درتولید»زیرهیاکفی«کفشاستتاچندیقبل

باقیمتکیلویی۴۵تا۴٨هــزارتومانخریداری
میشد،خوشبختانهباپیگیریهایانجامشدهاین
قیمتاکنونبین۲9تا۳۳هزارتوماناستکهبین

کارگاههایتولیدکفشتوزیعمیشود.
وییکیدیگــرازچالشهایاینصنعتراماندن
چندروزهکاالهادرگمرکعنوانمیکندومیافز
اید:بهعنوانمثال»ُکرم«کهدرصنعتچرمسازی
ازآناستفادهمیشــودبهدلیلاینکهقانونیثبت
سفارشنمیشود،درگمرکنگهمیدارندتامراحل
قانونیترخیصآنطیشود.مدتزمانیکهکاالدر
گمرکبرایطیکردناینمراحلمیماندموجب
میشــودتاکارگاههایتولیدکفشباکمبودمواد

مواجهشوندوبهقولمعروفکارشانبخوابد.

پورمالئکهبابیاناینکهمواداولیهقبالًباارز۳٨۰۰
تومانیواردمیشــد،امااکنونباارزباالتراز1۰هزار
تومانخریداریمیشــود،خاطرنشانمیکند:این
موضوعموجبمیشــودهمقیمتکفشباالبرود
وبهدنبالآندستمزدکارگرانهمکهبایدافزایش

پیداکندچندانچشمگیرنباشد.
ویدربارهتعطیلیبرخیازکارگاههایتولیدکفش،
میگوید:متأسفانهبسیاریازکارگاههایتولیدکفش
روبهتعطیلیاستوازچرخهتولیدخارجمیشوند؛
کارگراناینکارگاههاهماغلبیابیکارشــدهیادر

پیکموتوریمشغولبهکارشدهاند.
درحالحاضرتنهــا6۰درصدازکارگاههایتولید

کفشبا۵۰درصدتولیدفعالاســت.پورمالئکهبا
تأییدوجودمافیادربازارکفشخاطرنشانکرد:این
افرادبیمهریوازشرایطبهوجودآمدهسوءاستفاده
کردنــدوبندههــمقبولمیکنمومتأســفمکه
نتوانستندازاینآزمایشســربلندبیرونبیایندو

آخرتشانرابرایمقداریپولفروختند.

  افزایش پروانه های باطل شده
بهروزخطیبــیخزانهداراتحادیهصنفکفاشــان
مشهدنیزبااشارهبهاینکهکاهشمیزانمعامالت
بهمعنایکاهشمیزاندرآمداســت،خاطرنشان
میکند:اینامربهریــزشواحدهایصنفیمنجر

شدهاست.براساسمشــاهدات،میزانپروانههای
باطلشــدهکهبیانگرتعطیلیواحدهاستازتعداد
پروانههایصادرشدهدرسال9۷بیشتراستکهدر
واقعباابطالهرپروانهکسببهطورمیانگین1۰نفر
بیکارمیشوندواینموضوعنگرانکنندهاست.اگر
گزارشیازآمارچکهایبرگشتیدراسفندماهتهیه

کنید،متوجهوضعیتنامناسببازارخواهیدشد.
ویبااشــارهبهاینکهمشکلماتنهاکارگرنیست
وکارفرمایاندرگیریشانبیشتراستچونکارگر
حقالزحمــهاشهرچندکهاندکباشــددریافت
میکنداماکارفرمادراینشرایطهمانحقالزحمه
اندکراهمبرداشتنمیکندوبهایندلیلتولیدیها
درحالتعطیلشدنهستند،خاطرنشانمیکند:در
اینزمینهنامههایزیادینوشتهایموتامجلسهم
رفتهاستوگفتهایماینشیوهبیمهکردنصحیح
نیســتوبهتراســتکارگاههایبزرگراتشویق
کنیدوباافزایشبرخورداریازتخفیفبرایتعداد
بیشتریازکارگرانزمینهجذبنیروهایبیشتری

رافراهمکنید.
خطیبیباتأکیدبراینکهدرجهتپیرویازمنویات
حکیمانهمقاممعظمرهبریکهســال9٨راسال
رونــقتولیدنامگذاریفرمودنددرحالحاضرتمام
تالشمارونقدرتولیداستتصریحمیکند:برای
ایــنکارباارتباطباکشــورهایدیگرمثلعراقو
فراهــمکردنبــازارفروشبــرایکاالیایرانیدر
حالمهیاکردنبســتربرایافرادیکهدرصنعت
کفشمشــغولهستندمیباشیموشکنداریمدر
سالهای9٨و99بارونقتولیدکفشهایمحصول
کارگاههایایرانیرادرتیراژباالبهکشورهایدیگر
صادرخواهیمکــردوزمانیکهبازارخارجیوجود
داشتهباشدتولیدافزایشمییابدوهمانسودکم

پاسخگویمخارجخواهدبود.
مهدیشعبانی،دبیراتحادیهنیزمیگوید:کارگراگر
بخواهدرشدکندازیکجاییبایدتأمینشودوقتی
کارفرماخودشگیرکردهوتولیدشراکممیکند
نمیتواندبهکارگرشبرســدومجبوراســتاورا
اخراجکند.دولتبایدتسهیالتبرایکارفرمابگذارد
وتشویقشکنددراینشرایطکارگربیشتریبگیرد.
حسنحسینزاده،معاوناولاتحادیهکفاشانمشهد
همضمنتأییدمشکالتمطرحشدهتوسطکفاشان
میگوید:بهطورطبیعــیوقتیقیمتارزافزایش
مییابد،اینافزایشبرمواداولیهایکهشــرکتها
برایتولیدواردمیکنندنیــزتأثیرمیگذارد.وی
میافزاید:اگرمیبینیدکارگاهیتعطیلشدهاست
وکارگرانآنبیکارشــدهاند،بهایندلیلاستکه
تولیدکنندههایماتوانمبــارزهباگرانیراندارند؛
البتهمســئلهارز،خیلیازصنفهــارادرگیرخود

کردهاست.
حمیدرضارحیمزاده،بازرساتحادیهنیزباانتقاداز
وزارتصنعتومعدنکهبااعالمممنوعیتواردات
1۳۳9قلمکاالدرسالگذشتهکهبخشیازآنها
نیازاصلــیتولیدصنعتکفشبود،خاطرنشــان
میکند:یکیازایناقالممواداولیهچســببودکه
موردنیازکارخانهتولیدچســبیکهدرشــهرک
صنعتیمشهدوجودداردومجوزشتوسطسازمان
صنعت،معدنوتجارتصادرشدهاستوآیاصنعت
ومعدننمیداندکارخانهایکهخودشمجوزشرا

صادرکردهبهچهموادینیازمنداست؟
ویمیافزاید:بااینکارسازمانصمتدرآنبرهه
اززمانهمهچیزبههمریختوتانامهنگاریشــد
ومسئوالنفهمیدنداینکاراشتباهبودهاستیک
وقفهدرتولیدایجادشدوباکمبوددربازار،قیمت
یکحلبچســباز1۰۰هزارتومانبه۵۰۰هزار
تومــانافزایشیافت،کهیکــیازدالیلنارضایتی
کفاشانوافزایششدیدقیمتکفشاینموردبود

کهنتیجهاقدامهایاشتباهدولتاست.

آب و هوا
هواشناسیخراسانرضویهشدارداد

بارش های شدید و احتمال آبگرفتگی 
معابر و سیالبی شدن مسیل ها

قدس: هواشناســیخراســانرضویباصدوراخطاریهای
بااشارهبهتقویتســامانهبارشیدراستاننسبتبهایجاد
رواناب،آبگرفتگیمعابروسیالبیشدنمسیلهاازامروزتاروز

سهشنبههشدارداد.
درایناطالعیهضمنتأکیدبرمواردذکرشــدهاعالمشده
استباتقویتهســتهبارشیسامانهناپایدارافزایشحجم
بارشهابهشکلرگبارورعدوبرقودرنواحیمستعدبارش

تگرگهمراهباوزشبادشدیدپیشبینیمیشود.
براساسایناخطاریه،انتظارمیرودفعالیتاینسامانهایجاد
رواناب،آبگرفتگیوســیالبیشدنمسیلهارادراکثرنقاط
استانازاوایلوقتامروز۲۵فروردین،تاعصرسهشنبه۲۷

فروردین،موجبشود.

خبر

روی خط حادهث

خلع ید 12 هزار مترمربع از اراضي 
ملي در خراسان رضوي

قدس:فرماندهیگانحفاظتســازمانمليزمینومسکن
خراســانرضويازرفعتصرف1۲هــزارو۵1۵مترمربعاز
اراضيملياستانبهارزش9میلیاردریالخبرداد.سرهنگ
کیومرثمیرابيمقدمافزود:درایامنوروزهمهسالهبهدلیل
تعطیليچندروزهموقعیتمناسبيبرايسودجویانفراهم
ميشــودتاازفرصتایجادشدهاستفادهنمایندونسبتبه
تصرفاراضــيدولتياقدامکنند.ویبااشــارهبهاینکهدر
شهرستانطرقبهشــاندیزمتعرضاندرزمینيبهمساحت
تقریبي1۰۰۰مترمربعدرمحدودهحصارسرخجادهشاندیز
اقدامبهنهالکاريوتصرفاراضيمليبهارزش۳میلیاردریال
کردهبودندکهباهمکاريدستگاهقضایيرفعتصرفگردید،
افزود:همچنیندرشهرســتانقوچانزمینيبهمســاحت
تقریبي11هزارمترمربعدربخشيازراهروستايفرخانبه
ارزشتقریبي۵میلیاردو۵۰۰میلیونریالتصرفشدهبود
کهنسبتبهبازپسگیريآناقدامشد.فرماندهیگانحفاظت
سازمانمليزمینومسکناستانخراسانرضويهمچنین
بهرفعتصرفدوقطعهزمینبهمســاحت۵1۵مترمربعو
ارزشتقریبي۲۵۷میلیونریالدرشهرســتانکالتاشاره
کردوگفــت:درطول1٨روزتعطیــالتنوروزيعملیات
حفاظتازاراضيبهصورت۲۴ساعتهدرتمامينقاطاستان
صــورتگرفتکهباتالشمأمورانایــنیگانبخشقابل
توجهيازاراضيدولتيازدستسودجویانوزمینخواران

بازپسگرفتهشد.

  بانوی مشهدی مرگ مغزی شده 
بر اثر جراحی زیبایی فوت کرد

ایرنا:مسئولواحدفراهمآوریاعضایپیوندیدانشگاهعلوم
پزشکیمشهدازمرگبانویمشهدیکهچندروزپیشدر

پیجراحیزیباییدچارمرگمغزیشدهبودخبرداد.
دکترابراهیمخالقیافزود:خانوادهبانوی۳۵سالهباوجوداعالم
مرگمغزیبیمارشانتوسطتیمپیونداعضاازبیمارانمرگ
مغزیدانشگاهعلومپزشکیمشهدوتأکیدبراینکهاینبیمار
بازگشــتینداردبهامیداینکهویازکمابیرونآمدهوبهبود
یابدحاضربهاهدایاعضانشــدند.ویگفت:قلببیماریکه
مرگمغزیمیشوداززماناعالمتأییدمرگمغزیحداکثرتا
1۰روزمیتواندکارکندودراینزمانقابلیتاهدایاعضایش
وجودداردواگردراینمدتخانوادهبیماررضایتندهندقلب
نیزازکارمیایستد.مدیرروابطعمومینظامپزشکیمشهدنیز
گفت:تاکنونهیچشکایتیازجانبخانوادهبیمارمزبورمبنی
براینکهبیمارشانبراثرجراحیزیباییدچارمرگمغزیو
سپسفوتشــدهبهنظامپزشکیمشهدواصلنشدهاست.
دکترسروشاحمدیافزود:اگرشکایتیازاینطریقبهنظام
پزشکیمشهدارسالشودبهطورجدپیگیریخواهدشد.1۳
فروردینماهامسالیکزنجوانبههنگامانجامعملجراحی
زیباییبهمنظورتزریقچربیدرمطبیکیازپزشکانجراح
عمومیمشهدبهکمارفت.درپیعدمموفقیتعملیاتاحیای
قلبیوتنفســی،بیماردچارعارضهمغزیوباحالتکمای
عمیقبهبیمارستانقائم)عج(مشهدمنتقلشدوبامعرفی
شدنبهمرکزپیونداعضاازبیمارانمرگمغزیدانشگاهعلوم

پزشکیمشهد،مرگمغزیشدنویاعالمشد.

  مصدومیت چهار نفر در واژگونی
 یک دستگاه پژو 206

قدس: خودروپژو۲۰6پسازتصادفشــدیدباســواری
ام.وی.امدربزرگراهشهیدکالنتریمشهدواژگونشد.

بامداددیروزحادثهتصادفدربزرگراهشهیدکالنتریاعالم
شــدکهباهماهنگیســتادفرماندهیآتشنشانیمشهد
بالفاصلهآتشنشانانایستگاه۴۰بهمحلحادثهاعزامشدند.
مدیرعاملآتشنشانیدربارهجزئیاتاینحادثهاظهارکرد:
دودســتگاهخودروســواریپژو۲۰6وام.وی.امبههنگام
حرکتدرمســیرمیدانتلویزیونبهسمتمیدانآزادیبه
علتنامشخصیبهشدتبایکدیگربرخوردکردندوبهدنبال
اینحادثهسواریپژوواژگونشدوچهارسرنشیناینوسیله
نقلیهمجروحشدندکهتوسطعواملاورژانسبهبیمارستان
انتقالیافتند.امیرعزیزیافزود:آتشنشــانانپسازقطع
برقهردوخودرووقراردادنعالئمهشداردهندهدرصحنه
تصادف،عالوهبرانتقالمصدومانبهآمبوالنساورژانس،به
ایمنسازیکاملمحلحادثهپرداختند.علتوقوعاینحادثه

رانندگیازسویپلیسراهوردردستبررسیاست.
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در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

خطه خورشید4
یکشنبه 25 فروردین 1398

 8 شعبان 1440 14 آوریل 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8940  ویژه نامه 3324 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پیامک: ۳00072۳05  |  ارتباط سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸01

@quds95 :کانال سروش

می
می

ص
ن 

می
آر

ا: 
 ه

س 
عک


	page 1 khorasan new
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan new

