
 با اوضــاع فعلی، مــدارس خودمختار شدند و هر 
کسی به سلیقه خودش با موضوع حضور در مدرسه 
و آموزش حضوری برخورد می کند. مگر قانونی وجود 
ندارد که همه چیز را برای همه یکسان در نظر بگیرد 
و هر کسی ساز خودش را نزند؟ اگر آموزش و پرورش 
اعالم کرده دانــش آمــوزان ملزم به حضور در کالس 
هستند مگر اینکه بیماری داشته باشند، پس چرا 

هر مدرسه ای برای خودش قانونی دارد؟ 
همه ایــن مــوارد و گفته هایی از ایــن دســت پس از 

به  آذر  اول  از  مــــدارس  ــروع  شــ
چالشی بین والــدیــن، مــدارس و 
حتی دانــش آمــوزان تبدیل شده 
اســت. پس از حــدود یک هفته 

از آغاز آموزش حضوری...

درحاشیهشهرمشهداجرامیشود

طرح »چله خدمت« به یاد شهید سلیمانی
نبودشیوهنامهمشخص

درمدارسدردسرسازشد

 آموزش حضوری 
با نسخه های 
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 ثبت تصویر پلنگ ایرانی 
در جنگل »خواجه«

 تعطیلی مرکز تعویض پالک
 در بشرویه

 در حاشیه نمایشگاه کشفیات  
ناحیه مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع(عنوان شد

دستگیری 440 شرور در 9 ماه

 رتبه نخست خراسان رضوی 
در صادرات ریلی  
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در استان2

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضوی گفت: ۲۴ نخبه قرآنی از استان به مرحله 
نهایی چهل  و چهارمین دوره مسابقات سراسری 

قرآن اوقاف  و امور خیریه راه یافتند.
افــزود:  ــزارش قــدس آنالین، جعفر حسینی  به گ
مرحله نیمه نهایی چهل  و چهارمین دوره مسابقات 

سراسری قرآن کریم در بخش آوایی برای نخستین 
بار در ایام کرونا به مسابقات سراسری قرآن اضافه 
شد که طی آن فایل تصویری شرکت کنندگان به 
مدت یک هفته در نیمه دوم آبان ماه در حضور 

گروه داوری پخش و مورد قضاوت قرار گرفت.
آوایــی  بخش  راه یافتگان  کــرد:  خاطرنشان  وی 

نفر   ۳۴ رضــوی  خــراســان  از  نیمه نهایی  مرحله 
رشته های  در  نفر   ۱۳ تــعــداد،  ایــن  از  که  بودند 
حفظ  تــرتــیــل،  و  تحقیق  قــرائــت،  ــی،  دعــاخــوان
نفر   ۱۱ و  اذان  و  قرآن کریم  کل  و حفظ  ۲۰ جــزء 
نیز در رشته تفسیر پس از کسب نمره برتر در 
مرحله استانی موفق به حضور در مرحله نهایی 

این مسابقات شدند.
حسینی افزود: مرحله کشوری این مسابقات در 
بخش آوایی نیمه دوم آذر به صورت حضوری در 
مرحله  نهایی  آزمــون  و  برگزار خواهد شد  تهران 
کشوری رشته تفسیر نیز به صورت حضوری در 

مراکز استان ها برگزار می شود.

رئیسادارهامورقرآنیاوقافوامورخیریهخراسانرضویخبرداد

راهیابی ۲4 نخبه قرآنی به مرحله نهایی مسابقات کشوری

شمالی  خراسان  بهزیستی  اجتماعی  اورژانــس  رئیس 
گفت: متأسفانه خشونت علیه زنان در خراسان شمالی 

روندی افزایشی داشته است.
الهام فرخنده در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه 
که  اســت  اعــتــیــاد  اســتــان  ــانــوان  ب علیه  دلــیــل خشونت  مهم ترین 
آسیب های زیادی به خانواده وارد می کند، اظهار کرد: فقر فرهنگی، 
پایین بودن آستانه تحمل افراد، مشکالت اقتصادی و فشارهای مالی 
از موارد دیگری است که موجب بروز خشونت علیه بانوان می شود.

فــرخــنــده از دیــگــر عــوامــل بـــروز خــشــم و خــشــونــت علیه زنـــان را 
افــراد،  ــی  روان اخــتــالالت  تکانه،  کنترل  عــدم  مشکالت شخصیتی، 
افت استانداردهای اجتماعی جامعه مانند کاهش عدالت، افزایش 
روزافــزون گرانی ها، عدم کنترل پذیری در موقعیت ها، وابستگی های 
با  ناآشنایی  و  قــدرت  منبع  ســوءاســتــفــاده  عاطفی،  روانـــی،  مــالــی، 

مهارت های زندگی زوجین دانست. 

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: طرح آموزش رایگان هنر در 

این استان اجرا می شود.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی زمــزم افــزود: 
در این طرح دوره هــای تخصصی رایگان با ارائه مدرک معتبر از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی 
برگزار می شود.هنرمندان و هنردوستان تا ۱۵ آذرماه جاری مهلت دارند 
با مراجعه به سایت amoozesh.azmoonehonar.ir  برای نام نویسی 
در این طرح اقدام کنند. وی سفالگری، لعاب کاری و تزئین روی سفال، هنر 
موزاییک، کاشی کاری، تراش و تزئین شیشه و کریستال، خوشنویسی با 
قلم درشت، خط تحریری، معرق کاری، تذهیب و تشعیر، مشبک کاری، 
خانه،  در  دستی  هنر های  قلم زنی،  بافی،  زری  گلیم،  و  فرش  طراحی 
فرهنگ آداب خانه داری، طراحی نقوش سنتی ایران و نوازندگی ساز های 

بومی و محلی را از جمله این رشته ها برشمرد.

رئــیــس اتــحــادیــه صنف نــانــوایــان 
احتمال  دلیل  بــه  گفت:  مشهد 
افت فشار یا قطعی گاز در برخی 
مــنــاطــق مــشــهــد، صــاحــبــان ۶۰۰ 
نانوایی در این شهر برای دوگانه سوز شدن در 
فصل زمستان اعالم آمادگی کرده اند و اسامی 
آن ها به شرکت پخش فراورده های نفتی استان 
اعالم شده است. مصطفی کشتگر در گفت وگو 
با ایرنا افــزود: این واحدها یا سهمیه باالیی از 
مصرف گاز داشتند یا صاحبان آن ها داوطلبانه 

برای دوگانه سوز شدن اعالم تقاضا کرده اند.
اندیشیده  تمهیدات  براساس  کرد:  اضافه  وی 
پدافند  به  مربوط  موضوعات  قالب  در  شــده 
یا  گــاز  قطعی  درصــد  یک  احتمال  غیرعامل، 

دلیل  به  مشهد  نقاط  برخی  بــرای  افت فشار 
افزایش مصرف در روزهای سرد وجود دارد از این 
رو مدیریت گاز مصرفی برای برخی واحدهای 

صنفی در دستور کار قرار گرفته است.
ــان مشهد  ــوایـ ــانـ رئـــیـــس اتـــحـــادیـــه صــنــف نـ
نانوایی ها  دوگانه سوزی  تجهیزات  درخصوص 
در مشهد گفت: ۱۲ سال پیش برخی واحدهای 
نــانــوایــی نسبت بــه دوگــانــه ســوز شــدن اعــالم 
آمادگی کرده بودند که مخزن نفت برای آن ها 
جانمایی شد اما در طول این سال ها استفاده 
از آن به ندرت انجام گرفته و عمدتاً از رده خارج 
شده اند، ازاین رو تقریباً هیچ یک از واحدهای 
نانوایی برای استفاده از سوخت دوم به لحاظ 

تجهیزاتی آماده نیستند.

کشتگر افـــزود: در صــورت دوگــانــه ســوز شدن 
برخی واحدهای نانوایی، گاز مایع برای آن ها از 
سوی شرکت های متصدی این موضوع که مورد 
تأیید شرکت پخش فــراورده هــای نفتی استان 
باشند تأمین می شود. وی به مسئله رسیدگی 
به تخلفات نانوایان پس از اصالح نرخ نان اشاره 
و بیان کرد: از تابستان امسال تاکنون و پس از 
اصالح نرخ نان، انجام دو مرحله پایش نانوایی ها 
توسط مراکز نظارتی در دستور کار قرار گرفت 
که در مرحله نخست ۹۰۰نانوایی توسط اتحادیه 
مرتکب  که  متخلف  واحــد  و ۲۶۰  پایش شد 
گــران فــروشــی، کــم فــروشــی، عــدم رعــایــت مــوارد 
بهداشتی و تخلفات دیگر شده بودند توسط 

اتحادیه شناسایی شدند.

اجرای طرح آموزش رایگان هنر اعتیاد، مهم ترین دلیل خشونت علیه زنان اعالم آمادگی ۶00 نانوایی در مشهد برای دوگانه سوزی
خراسان رضوی خراسان جنوبیخراسان شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی تعاونی که به ترتیب در ساعت 
های 12 و 12/30 روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 در محل نمازخانه اداره کل واقع در میدان فردوسی برگزار می 
شود حضور بهم رسانند در صورت عدم امکان حضور عضو می تواند وکالت خود را به فرد دیگری واگذار نماید در 
این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و غیر عضو یک رای خواهد بود وکیل و موکل می بایست در 

ساعات اداری تا یک روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر فروشگاه تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

  اصالح ماده 20  اساسنامه در خصوص دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:   

1 – گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2 – طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 98و 99 

3 – طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4 – انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده نوبت سوم
و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم تعاونی مصرف کارکنان 

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
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 بنا به دعوت هیئت مدیره  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی 
پروفیل مشهد وحومه راس ساعت 17 روز شنبه مورخ1400/09/20 درمحل مسجد و حسینیه جواداالئمه واقع در خیابان 
مطهری جنوبی، نبش مطهری جنوبی 20 برگزارمی گردد. لذا ازعموم اعضاء دعوت به عمل می آید راس س��اعت مقرر با 
همراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند و یا وکیل خود راتا حداکثر 7روز کاری ازتاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر 
شرکت واقع در خیابان آخوند خراسانی بین 7 و 9 پالک 905 ازساعت 9 الی 12به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو(
وم��وکل )عض��و( و تایید وکالت نامه و دریافت برگه ورود به جلس��ه مجمع عمومی معرفی  نمایند دراین صورت هرعضو 

میتواند حداکثرسه رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای با وکالت  داشته باشد.
دستور  جلسه:1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1398 و 1399
3-طرح و تصویب بودجه سال 1400 
4-طرح و تصویب تغییرات سرمایه

5-اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد عقود اسالمی با بانکها واشخاص حقیقی وحقوقی
6- انتخاب روزنامه محلی جهت چاپ اعالمیه و اطالعیه ها

7- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل
8- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای سال مالی 1400

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه

             آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت دوم  
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه
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از کلیه اعضای محترم ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 20 مشهد دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که درساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/9/18 در محل دفتر تعاونی 
ب��ه آدرس گلبهار بلوار جمهوری 29 مجتمع نیکان بلوک 7 طبقه 2 برگزار می گردد حضور به 
هم رس��انند در صورتی که حضورعضو در جلس��ه میسر نباش��د می تواند حق حضور و اعمال 
رای خ��ود را به عض��و دیگری یا نماینده تام االختیار با مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24 

ساعت قبل از جلسه مجمع اقدام نماید. دستور جلسه:
 1- طرح و تصویب انحالل شرکت    2- تعیین مکان تصفیه 

هیئت مدیره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 20 مشهد )نوبت دوم( 
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 جمعیت حمایت از بهبود یافتگان در نظر دارد
جمعی��ت حمایت از بهبود یافت��گان در نظ��ر دارد تجهیز و                     
مناسب سازی سوله در شهرس��تان مشهد واقع دراستان 
خراسان رضوی را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید.از شرکت های واجد شرایط دعوت به همکاری 
می شود در روز دوشنبه از سوله مورد نظر بازدید و اسناد 
مناقصه را دریافت نمایند. زمان تحویل اس��ناد مناقصه ، 

مجوز کار تا پایان روز کاری چهار شنبه 1400،09،10 است.
شماره تماس 09155222673

 آگهی مناقصه
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دهیاری روستای امرغان طوس از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در نظر دارد بخشی از زمین های در 
تملک خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید:

مساحت کاربریآدرسردیف
عرصه

سپرده شرکت قیمت پایه
در مزایده

1
مشهد، بلوار توس- 

روستای امرغان توس- 
خیابان امام رضا)ع( محل 

حمام قدیمی روستا

228/382/055/420/000102/771/000مسکونی

متقاضیان می توانند جهت خرید اس��ناد تا تاریخ  1400/09/14 آدرس مش��هد، بلوار توس، توس 181 طبقه 
دوم، سازمان شهرداری ها منطقه 12 اداره ناحیه 3 مشهد مراجعه نمایند. جهت خرید اسناد می بایست فیش 
واریز وجه به مبلغ 1/000/000 ریال به حس��اب جاری ش��ماره 107689263005 نزد بانک ملی بنام دهیاری 

امرغان طوس ارائه گردد. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 دهیاری امرغان طوس

آگهی تجدید مزایده عمومی
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   140 بیمار 
کرونایی در 
بیمارستان های 
خراسان شمالی 
بستری هستند  
پورنقی، سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی 
گفت: در حال حاضر 
140 بیمار کرونایی 
در بیمارستان های 
استان بستری هستند 
و هفته گذشته پنج 
فوتی کرونایی گزارش 
شده است. وضعیت 
واکسیناسیون استان 
در دز اول ۸۸.۶ درصد 
بوده که در رتبه دوم 
کشوری قرار داریم.

هشدار والدین و دانــش آمــوزان  ◾
بالتکلیف!

یکی از شهروندان در خصوص 
حـــضـــوری شــــدن مــــــدارس و 
دغدغه های والدین می گوید: 
بی شک حضور در مـــدارس و 
استفاده از آمــوزش حضوری بــرای دانــش آمــوزان 
مهم تر از همه چیز است چراکه بهره وری که یک 
دانــش آمــوز از کــاس درس حــضــوری مــی بــرد به 

مراتب باالتر از آموزش مجازی است.
وی ادامه می دهد: کرونا که همه گیر شد آموزش 
و پـــرورش تصمیم بــه تعطیلی مـــدارس گرفت و 
حــدود دو سال آمــوزش حضوری جای خود را به 
آموزش های آناین داد حتی بیشتر امتحانات هم 
غیرحضوری شد تا شیوع کرونا به حداقل برسد. تا 
اینجا همه چیز یکسان بود و تکلیف همه مشخص 
که باید فرزندانشان از راه دور آمــوزش ببینند. 
مشکات ما دقیقاً از وقتی شروع شد که آموزش 
و پرورش اعام کرد از ابتدای آذر دانش آموزان باید 
سر کاس حاضر شوند، گرچه حضوری شدن هم 
شکل و شمایل نیم بند داشت و به قول خودشان 

قرار شد آموزش ها حضوری و مجازی باشد.
حسینی می افزاید: آموزش و پرورش مدارس را در 
موضوع چگونگی برگزاری کاس ها مختار دانست 
و همه چیز را درخصوص نحوه برگزاری کاس ها 
برعهده مدارس گذاشت. به نظر من این مورد کار را 
بدتر کرده چون اگر چرخی در مدارس سطح شهر 
مشهد بزنید می بینید هر مدرسه ای برای خودش 

این موضوع را به نوعی اجرا می کند!

هر مدرسه یک برنامه! ◾
یکی از والدین با ابــراز گایه مندی از نحوه برگزاری 
کــاس هــا مــی گــویــد: هــر مــدرســه ای بـــرای خــودش 

ــی از ابــاغــیــه وزارتـــخـــانـــه در خصوص  ــرداشــت ب
ــودن یا نبودن آمـــوزش دارد. در همین  حضوری ب
مشهد مدارس غیرانتفاعی آموزش حضوری شان 
از همان ابتدای مهر برقرار بوده و هست اما مدارس 
دولتی هنوز نتوانسته اند با این موضوع کنار بیایند 
و به دستورالعملی واحد دست پیدا کنند. او ادامه 
می دهد: اگر قرار به حضوری بودن آموزش در مدارس 
است آموزش و پرورش چرا برنامه ای در این خصوص 
ندارد و به مدارس اباغ نمی کند تا هر کسی به سلیقه 
خــودش عمل نکند. من که دو فرزند دانــش آمــوز 

دارم بــرای مدرسه رفتنشان دچــار چالشی بزرگ 
شــدم مدرسه یکی از آن هــا سه روز در هفته برای 
دانش آموزان آموزش حضوری دارد و حضور در کاس 
الزامی است و دیگری همه چیز را در برگزاری کاس 
در یک روز هفته خاصه کرده و به ما می گویند بنا بر 
تصمیم شورای مدرسه قرار شده کاس های حضوری 
به این صورت باشد! بماند که هیچ کدام از مدارس در 
مورد سرویس رفت و برگشت دانش آموزان تعهدی 
ندارند و خودمان مجبور هستیم بچه ها را به مدرسه 

ببریم و برگردانیم. 

چرا آموزش و پرورش خودش برنامه نمی دهد؟ ◾
شهروند دیگری با اشاره به اینکه برخی والدین 
هــم هستند کــه دوســـت نــدارنــد فــرزنــدانــشــان 
ــاس خطر  ــسـ ــاس حـــاضـــر شـــونـــد و احـ ــ در ک
می کنند، می افزاید: وقتی آموزش حضوری شود 
خواه ناخواه کیفیت آموزش دانش آموزانی که در 
کاس حاضر شدند باالتر مــی رود آن هایی هم 
که ترسیده شدند و حضوری شرکت نمی کنند 
با کمرنگ شدن بحث آموزش مجازی، بی تردید 
از آمــوزش عقب خواهند ماند و مشکاتشان 
دوچــنــدان خواهد شــد. به همین دلیل هرچه 
زودتر باید آموزش و پرورش فکری به حال این 

مسائل بکند. 

تکلیف بالتکلیفی به مدارس ◾
مدیر روابــط عمومی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که برنامه 
ایــن اداره بــرای رسیدگی به مشکات موجود بر 
سر راه آمــوزش دانــش آمــوزان چیست، می گوید: 
براساس آنچه اباغ شده است مدارس موظف به 
رعایت سیاست های اباغی درخصوص آموزش 

حضوری دانش آموزان شده اند.
مهدی مجیدی فر ادامه می دهد: دستورالعمل های 
ــدارس اعـــام شــده اســت امــا مدل  مــد نظر بــه مـ
برگزاری و نحوه حضور دانش آموزان به مدارس و 
شورای مدرسه واگذار شده تا آن ها برمبنای شرایط 
خود، کاس بندی ها و روزهای حضور دانش آموزان 

را مشخص کنند.
امــا در مــورد اینکه بــرای مــدرســه ای خــاص بشود 
برنامه ریزی کرد، یا برخوردی صورت بگیرد که چرا 
با بقیه مدارس هماهنگ نیستند و یا نحوه حضور 
دانش آموزان چرا مثل سایر مدارس نیست، هنوز 

چیزی اعام نشده است.

نبود شیوه نامه مشخص در مدارس دردسرساز شد

 آموزش حضوری 
با نسخه های سلیقه ای

خبرخبر
ويژهويژه

اجرای طرح »چله خدمت« به یاد شهید سلیمانی در حاشیه شهر مشهد
طرح چله خدمت به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و به 
منظور دست گیری از خانواده های محروم حاشیه شهر 
ــادی کــهــف الــحــســن  ــهـ ــه هــمــت نـــیـــروهـــای جـ مــشــهــد ب
ــور از  ــن، بـــا عــب ــایـ ــزارش قـــدس آنـ ــ ــود. بـــه گـ اجــــرا مـــی شـ
کوچه پس کوچه های حاشیه شهر متوجه می شویم در این 
روزها و شب های سرد؛ بسیاری از مردم، از خانه  مناسب، 

وسایل گرمایشی و حتی لباس و غذا محروم هستند و با فقر 
مطلق دست و پنجه نرم می کنند.  علی شریفی، مسئول 
قرارگاه جهادی رحما درباره پویش و طرح چله خدمت گفت: 
40 روز مانده به سالروز شهادت حاج قاسم، ملبس به لباس 
حاج قاسم شده ایم و تک تک گــردان هــای کهف الحسن 

شروع به خدمت در مناطق حاشیه نشین کرده اند. 

ــزود: تسویه قبوض، تسویه حساب بدهکاران به  وی افـ
سوپرمارکت ها، نان صلواتی، سرکشی از خانواده های جانباز 
مدافع حرم و پیگیری مشکاتشان، پرداخت اجاره منازل 
افراد نیازمند و توزیع سبد معیشتی و تحصیلی از مهم ترین 
برنامه های طرح و رزمایش چله خدمت است. همچنین 
از ابتدای شروع چله خدمت با توزیع بسته معیشتی بین 

نیازمندان و سبد تحصیلی ویژه دانش آموزان محروم، اهدای 
کارت یک میلیون  تومانی به خانواده های باالی سه فرزند، 
تجلیل از فعاالن فرهنگی در حاشیه شهر، برگزاری مراسم 
عزاداری و توزیع غذای گرم، بردن ایتام نیازمند به شهربازی 
و اهدای اسباب بازی به آن ها جزو مهم ترین برنامه های طرح 

چله خدمت بوده است.

مدرسه
   هاشم رسائی فر  با اوضاع فعلی، مدارس 

خودمختار شدند و هر کسی به سلیقه 
خودش با موضوع حضور در مدرسه و 
آموزش حضوری برخورد می کند. مگر 

قانونی وجود ندارد که همه چیز را برای همه 

یکسان در نظر بگیرد و هر کسی ساز خودش 
را نزند؟ اگر آموزش و پرورش اعالم کرده 

دانش آموزان ملزم به حضور در کالس هستند 
مگر اینکه بیماری داشته باشند، پس چرا هر 

مدرسه ای برای خودش قانونی دارد؟ 

همه این موارد و گفته هایی از این دست پس 
از شروع مدارس از اول آذر به چالشی بین 

والدین، مدارس و حتی دانش آموزان تبدیل 
شده است. 

پس از حدود یک هفته از آغاز آموزش 

حضوری دانش آموزان در تمامی مقاطع 
هنوز تکلیف والدین برای شرکت فرزندانشان 

در کالس های حضوری مشخص نیست. 
مشکالتی ازجمله نبود سرویس مدارس بر 

دغدغه های مردم نیز افزوده است.

 گسترش بیماری سل 
در خراسان  شمالی

کــارشــنــاس بــیــمــاری هــای واگــیــر مــعــاونــت 
ــوم پــزشــکــی  ــ ــل ــاه عــ ــ ــگ ــشــ ــ بـــهـــداشـــت دان
خراسان شمالی، از گسترش بیماری سل در 

سایه کرونا در این استان خبر داد.
به گزارش فارس، فلوریا انفرادی در گفت وگو 
با رسانه ها با اعــام گسترش بیماری سل 
در خــراســان شــمــالــی، اظــهــار کــرد: در زمــان 
شیوع بیماری کرونا تصور می شد با رعایت 
شــیــوه نــامــه هــای بهداشتی و زدن ماسک 
شیوع بیماری سل در جامعه کمتر شود، اما 
متأسفانه در دو سال گذشته گسترش این 

بیماری را شاهد بوده ایم.
وی افزود: در این مدت افراد برای بیشتر ماندن 
در خانه، ارتباط بیشتری با خانواده داشته اند 

و بیماری را منتشر و منتقل کرده اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران مبتا به 
سل از مراجعه به مراکز درمانی خــودداری 
کرده اند، اضافه کرد: متأسفانه این امر منجر 

به گسترش این بیماری شده است.
انــفــرادی خاطرنشان کــرد: عائم تنفسی 
کــرونــا شباهت زیـــادی بــه عــائــم تنفسی 
سل دارد و کسانی که به این بیماری مبتا 
شده اند تمام سرفه ها را به بیماری کووید 

نسبت می دهند.
وی گفت: عائم تنفسی و سرفه بیش از دو 
هفته، وجود خلط و خلط خونی، تب، تعریق 
شبانه، بی اشتهایی و بدخلقی و کاهش 
وزن در کودکان می تواند از عائم بیماری 

سل باشد. 
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

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

ط
/1
40
01
13

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ط
/1
40
80
94

نصب 
آنتن 
مرکزی

صدیقی 
09151824007

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
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39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

گازرسانیآسانسور

برق و آیفون
ساختمان

پ
/1
40
42
52



معدوم سازی 
مواد غذایی 

غیرقابل مصرف 
در مشهد

محمودی، رئیس 
مرکز بهداشت 

ثامن دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به 

صدا وسیما گفت: در 
بازدید کارشناسان 

سالمت محیط وکار 
این مرکز از انبار های 

مواد غذایی منطقه 
زیر پوشش، محموله 
۱۴ تنی مواد غذایی 
و فراورده  های لبنی 

غیرقابل مصرف 
کشف و با دستور 

دادستانی در محل 
معدوم شد.

خبرخبر

ــی   در  ــان ــم عقیل رح
ناحیه  کشفیات  نمایشگاه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( که به مناسبت هفته 
بسیج برپا شــده بــود، ادوات 
جرم توقیف شده از مجرمان 
خطرناک، اراذل و اوباش و... در معرض دید عموم 

قرار گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم)ع( 
در حاشیه ایــن نمایشگاه و در تشریح موضوع 
به خبرنگار قدس گفت: تمامی کشفیاتی که در 
مدت 9 ماهه ابتدای سال جاری توسط تیم های 
عملیاتی ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( ویژه حاشیه شهر مشهد از ید مجرمان 
و متخلفان با دستور مقام قضایی خــارج شده 
بود، در این نمایشگاه که به مدت دو روز برپا شد، 
به نمایش درآمــد تا مــردم و شهروندان عزیز با 
اقدام های امنیت آفرین نیروهای بسیجی آن هم 

در هفته بسیج بیشتر آشنا شوند.
سرهنگ دوم پــاســدار محمد شریف در ادامــه 
بیان کرد: در این مدت و طی ده ها عملیات دقیق 
و هماهنگ که در ابعاد مختلف صــورت گرفت، 
هفت قبضه ســاح جنگی و شــکــاری بــه همراه 
مهمات مــربــوط کــه تــوســط بــرخــی متهمان در 
نــزاع هــای دسته جمعی و... مــورد استفاده قرار 
گرفته بود کشف و چندین باند شرارت نیز در این 

زمینه متاشی شد.
وی ادامه داد: همچنین 15 دستگاه شوکر،20 عدد 
افشانه فلفلی و چند کیلوگرم مواد مخدر هم از 
حوزه استحفاظی ناحیه مقاومت بسیج حضرت 

مسلم)ع( ویژه حاشیه شهر مشهد کشف شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم)ع( 
ــدام هــا و با  ــن سلسله اق تصریح کـــرد: در پــی ای

دستور مقام قضایی 50 باب منزل مسکونی که 
محلی برای خرید و فروش مواد مخدر و همچنین  
پاتوق معتادان شده بود و فعالیت این واحدهای 
مسکونی هم که از سوی شهروندان با گایه هایی 

رو به رو بود، پلمب شد.
ــرای مــأمــوریــت هــای  از ســـوی دیــگــر و در پــی اجــ
امنیت محوری که در ایــن 9 مــاه انجام شد 440 
نفر دستگیر،30 دستگاه خــودرو و 45 دستگاه 
موتورسیکلت سرقتی کشف و توقیف شدند. در 
زمینه حضور معتادان متجاهر در حاشیه شهر 
و جمع آوری آن ها با دستور جانشین دادســرای 

انقاب مشهد، 400 نفر مــرد و 200 نفر زن به 
کمپ های ماده 16 تحویل داده شدند تا مراحل 

ترک اعتیاد و بازگشت به جامعه آن ها طی شود.

دستگیری عامالن نزاع مسلحانه ◾
ــاســدار محمد شــریــف در بیان  سرهنگ دوم پ
مصداقی تعدادی از این پرونده ها بیان کرد: چندی 
پیش مطلع شدیم در روستای دستگردان درگیری 
مسلحانه ای رخ داده و در پی آن یک زن روستایی از 
ناحیه کمر مورد هدف  گلوله اسلحه وینچستر قرار 
گرفته است. از همین رو با دستور قاضی عندلیب، 

ــرای ناحیه 4 مشهد  مــعــاون دادســتــان در دادســ
عملیات شناسایی و دستگیری عامان تیراندازی 
که موجب رعب و وحشت در منطقه شده بودند 
را در دستور کار قرار دادیــم و تیم های عملیاتی به 
محل اعزام شدند. با انجام بررسی میدانی و پس از 
چند ساعت ردزنی سه نفر که دست به این اقدام 
مسلحانه زده بودند شناسایی، دستگیر و یک 

قبضه ساح وینچستر از آن ها کشف شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم)ع( 
گفت: در یکی دیگر از اقــدام هــای صــورت گرفته 
باتوجه بــه اعــام نارضایتی عمومی از تحرکات 
مشکوک در یک گاوداری متروکه، بازهم با دستور 
مقام قضایی پیگیری ماجرا در دستور کار قرار گرفت 
و نیروهای بسیجی به محل اعزام شدند. با ورود 
نیروهای عملیاتی به گاوداری متروکه مشخص شد 
افراد متخلف آنجا را به کارگاه تولید مشروبات الکلی 
تبدیل کرده بودند. در پی این اقدام از محل در حدود 
2 هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف شد 
و عامان این اقدام که دو نفر بودند نیز به سرعت 

شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری اوباش سطح یک  ◾
ــرادی که نظم و  وی بیان کــرد: در حــوزه مبارزه با اف
امنیت عمومی را با اقــدام هــای شرارت گونه خود 
خدشه دار می کنند نیز بیش از 20 شرور و اوباش 
سطح یک، دو و سه را ردزنی و دستگیر کرده و ضمن 
اینکه آن ها شناسنامه دار شدند، برخی با دستور 
مقام قضایی راهــی زنــدان و تعدادی هم با ارشاد 

صورت گرفته و دیگر اقدام های کنترلی آزاد شدند.
وی در پایان از همراهی قاضی عندلیب، معاون 
دادستان در ناحیه 4 مشهد و همچنین قاضی 
طباطبایی، جانشین دادســـرای انقاب مشهد  

تشکر و قدردانی کرد.

در حاشیه نمایشگاه کشفیات  ناحیه مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع(عنوان شد

دستگیری 440 شرور در 9 ماه
محیط زیست

  ثبت تصویر پلنگ ایرانی 
در جنگل »خواجه«

مــدیــرکــل حــفــاظــت محیط زیــســت خــراســان 
رضــوی گفت: تصویر یک قــاده پلنگ ایرانی 
توسط دوربین های منطقه حفاظت شده جنگل 

خواجه سرخس ثبت شد.
ــه بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران گفت:  ــورج همتی ب ــ ت
دوربین های تله ای نصب شده در محدوده امن 
منطقه حفاظت شده جنگل خواجه سرخس 
تصویری واضـــح از پلنگ ایــرانــی را ثبت کرد 
که ایــن خبری امیدوارکننده اســت. او افــزود: 
حضور پلنگ ایرانی به عنوان گونه ارزشمند 
و چتر حیات وحش کشور، نشانه محکمی از 
غنای تنوع زیستی حاکم در منطقه و شرایط 
مطلوب زیستگاهی اســت و بــی شــک تاش 
محیط بانان و دوستداران محیط زیست برای 
استمرار این شرایط مناسب به طور مستمر ادامه 
خواهد داشت. منطقه حفاظت شده خواجه با 
توپوگرافی ناهموار کوهستانی، پوشش جنگلی 
درختان پسته وحشی و دارا بودن هزار رأس قوچ، 
میش، آهو و جمعیت زیاد خوک وحشی یکی 
از بهترین زیستگاه های پلنگ در شمال شرق 

ایران است.

در شهر3
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جمع آوری ۱۶۳ متکدی در بیرجند
مدیر مجتمع فوریت های اجتماعی شهرداری بیرجند 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 163 متکدی در شهر بیرجند 
با همکاری نیروی انتظامی جمع آوری و برای ساماندهی به 
مجتمع فوریت های اجتماعی این شهرداری منتقل شدند. 
منصوره امیرآبادی اظهار کرد: از این تعداد 91 نفر مرد و 
۷2 نفر زن بودند که در بین آن ها دو متکدی حرفه ای وجود 

داشت.  وی با اشاره به اینکه پس از جمع آوری متکدیان، 
کــار ساماندهی آن هــا انجام مــی شــود، گفت: از ابتدای 
امسال 2۸ متکدی به خانواده هایشان و 19 نفر به سازمان 

بهزیستی تحویل شده اند. 
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: از این تعداد 45 نفر از استان ها 
و یا شهرستان های دیگر بودند که به محل سکونت اعزام 

شدند. 
وی با تأکید بر اینکه هنوز باند تکدی گری در شهر بیرجند 
شناسایی نشده است، اظهار کرد: سه کودک کمتر از 1۸ 
سال و 14 متکدی معتاد نیز برای درمان به مراکز اقامتی ترک 

اعتیاد معرفی شده اند. 
امیرآبادی با بیان اینکه 2۷ متکدی برای بررسی و حمایت 

به کمیته امداد امام خمینی)ره( معرفی شدند، گفت: 25 
نفر از متکدیان جمع آوری شده اتباع بیگانه بودند که به 
اداره کل اتباع و اداره مهاجرت استانداری خراسان جنوبی 

تحویل شده اند. 
وی یادآور شد: طرح جمع آوری متکدیان به صورت روزانه 

در سطح شهر بیرجند انجام می شود. 

خط قرمز
    پدر عصبانی پسرش را کشت 

 فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگالن گفت: 
پدری که به دلیل ناتوانی در کنترل خشم و به واسطه 
اختالف خانوادگی پسر ۱۶ ساله اش را به قتل رسانده 

بود، دستگیر شد.  به گزارش قدس و به نقل از پایگاه 

خبری پلیس، سرهنگ عبداهلل صادقی  در تشریح این 
خبر اظهار کرد: جمعه شب گذشته و در پی اعالم یک 
مورد نزاع و درگیری خانوادگی منجر به قتل به مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 بالفاصله مأموران انتظامی 

در محل حاضر شدند. وی افزود: بررسی مأموران 

حاضر در صحنه حاکی از آن بود پدر خانواده که به 
مواد مخدر اعتیاد دارد در درگیری با همسر و پسر 
۱۶ ساله اش و با توجه به ناتوانی در کنترل خشم با 

استفاده از چاقو آن ها را مصدوم کرده است.
وی بیان کرد: بالفاصله مصدومان توسط اورژانس به 

مرکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه پسر ۱۶ ساله 
با توجه به شدت جراحات وارده فوت کرد.

سرهنگ صادقی با اشاره به اینکه متهم به قتل 
هم اکنون در بازداشت به سر می برد، تصریح کرد: 

تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

س
قد
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قالیشویی و مبل شویی بزرگ

0915  123  6889، 0902  123  6889
38766276 ، 38792729 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی،با دستگاههای تمام اتوماتیک، متخصص در شستشوی
با مواد نانو        فرشهای دست باف و ماشینی نفیس، رفوگری

100 % تضمینی

شعبه 1: بین دالوران 47 و 49 شعبه 2: نبش سرافرازان 8
همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.
مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
53

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
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1
40
55
77

ط
/1
40
75
31

09154188220

با لهجه عراقی و سوری برای 
بازار، هتل، سفر و ...

آموزش عربی-انگلیسی

آموزشگاه سنجش

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1
40
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58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1
40
79
15

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

مفقود شده
با کد  پایانکار س��اختمانی 
ب��ه  نوس��ازی 1-1-27-3 
پالک ثبت��ی 298 فرعی از 
236 اصل��ی مفقود ش��ده 
و از درج��ه اعتبار س��اقط 

میباشد.

ح
/1
40
81
63

جناب آقای محمود عبدی 
نظر با اجرا دادنامه 

 -09609975113501061
1396/9/14 شعبه 7 

دادگاه خانواده مطهری مشهد 
مقتضی است ظرف مدت

 7 روز از تاریخ رؤیت اخطاریه 
به آدرس دفترخانه جهت 

امضاء سند حضور یابید.
 آدرس دفترخانه مشهد 

حاشیه بلوار فردوسی 
نرسیده به فردوسی 20 

پالک 430 طبقه 1- سردفتر 
ازدواج و طالق

 90- 80 مشهد 
حامد ضیائی

1/ر
40

82
08

ج
/1
40
49
92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

قصابی و دامداریکرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

متفرقه

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



   رتبه نخست 
خراسان رضوی 
در صادرات ریلی  
مصطفی 
نصیری ورگ، 
مدیرکل راه آهن گفت: 
خراسان رضوی 
رتبه نخست صادرات 
ریلی ایران را به خود 
 اختصاص داد. 
۷۵۱ هزار تن 
محموله صادراتی 
از مرز ریلی سرخس 
)معادل ۹۳ درصد 
مجموع صادرات ریلی 
استان ( در هشت ماه 
گذشته بوده که به 
میزان ۱۰۲ درصد 
رشد داشته است.

در  حاشيه

ابالغ  اعتبار 
 آبرسانی 
به عشایر 
خراسان شمالی 

معاون توسعه و امور 
زیربنایی اداره کل 
امور عشایر خراسان 
شمالی گفت: حدود 
۲۵۵ میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای پروژه های 
آبرسانی به عشایر 
استان ابالغ شد که 
اجرای این طرح ها 
شتاب می گیرد.
رضا قربانی به ایرنا 
اظهار کرد: حدود ۱۷۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای 
تکمیل پروژه های ناتمام 
آبرسانی و حدود ۶۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای 
اجرای دو پروژه جدید 
ابالغ شده است.
وی افزود: اکنون هشت 
پروژه آبرسانی به عشایر 
استان ناتمام است 
و برای اجرای آن در 
مرحله نخست حدود 
۱۲۷ میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص یافته است. 
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افقی ◾
 ۱. فیزیکدان فــرانــســوی قــرن ۱9 و ۲۰ و 
یکی از کاشفان پدیده پرتوزایی - ضربه 
آرام با انگشت دســت ۲. خواهش های 
نفسانی – از بــرادران حضرت یوسف)ع( 
– نــشــان تــجــاری 3. درس انگلیسی – 
نــیــز – مــقــابــل کــلــی - روح 4. سرزمین 
 – کفش چرمی پــاشــنــه دار - لشکریان 
۵. ماده حالت دهنده به مو – از مهم ترین 
نعمات خفیه الهی – میزان فلزی گرانبها 
در یک آلیاژ ۶. برای اتصال تمامی پی ها و 
یا فونداسیون به یکدیگر ریخته می شود 
ــواع پیوند درخــتــان – الــگــوی روز  – از انـ
ــه ای – کــرم کــدو – سمت  ــان ۷. فــولــدر رای
چپ 8. ترش وشیرین – درخــت پرشاخ 
 و بــرگ جنگلی – بلیغ – روکـــش چشم 
ــاالدی – از آتــش افــروزهــا -  9. سبزی سـ
ــردن  ــواســـت کـ ــی – درخـ ــاف مــــردن ۱۰. ک
– سوغاتی ناشی به کرمان ۱۱. پرچم – 
حاصل کار هنرمند نقاش – بوی رطوبت 
۱۲. جاودانه – دشمن دیرینه پنیر - طویل 

۱3. ابزاری در شبکه های کامپیوتری – از 
وسایل سرمازا – دانه معطر – نزد ایرانیان 
است و بس ۱4. ضروری – خاص – پنجره 
ــودروی حمل  در زبـــان انگلیسی ۱۵. خــ

بارهای سنگی – عهدنامه و موافقت نامه

عمودی ◾
ــدول تناوبی  ــروه هفتم عناصر جـ  ۱. گـ
ــامـــه ای از شــکــســپــیــر -  ــنـ ــایـــشـ – نـــمـ
هزارمیلیاردتومان ۲. سالی که در آنیم 
 – از زیراندازها – شاخه ای از شمشیربازی 
3. کودک کودکانه – راه هموار شن ریزی 
شده – نوعی نان تنوری 4. عالمت مفعول 
ــرد – ســخــت –  ــی واســطــه – عــلــم و خـ ب
خمیر بتونه ۵. آزاد – استادکار – جهاز 
عــروس ۶. عرصه مسابقات اسبدوانی 
– کرانه ها – تکرار حرف سی ام ۷. بز کوهی 
ــاه رازی – آب نــخــورده – انگشت  – زادگـ
کوچک دســت وپــا 8. بــزرگ تــریــن ایالت 
هندوستان ملقب به سرزمین پادشاهان 
ــارس سرزمین  – ایـــن منطقه اســتــان فـ

شیرایرانی و آهو بوده 9. از اشکال متقارن 
هندسی – محل اجرای نمایش حیوانات 
– صدمترمربع – خدای درویش ۱۰. حرف 
 دهــن کــجــی – تــصــویــرگــر – چــیــره دســت 
۱۱. باور قلبی – نفت در گویش بچه لندن 
-  رنگ ۱۲. تکیه دادن – واحد پول سابق 
 کــشــورمــان – پــایــیــن آمــدن – قلب قــرآن 
ــشــکــر - قــرضــی   ۱3. نـــامـــنـــاســـب – ل
۱4. قیمتی – کشور کوچکی در جنوب 
اروپا – شترمرغ امریکایی ۱۵. اداره ارتشی 

– سند – به آن لقب شهرسبز داده اند

جدول     8245
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               15 

 

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

 1 خ  ر چ  ن گ  ق و ر ب ا غ ه   س ا
 2 ز ن گ    ت ل ف   ن ل م   ب ی  ع
 3 ه و ا ر   ک و ر س و   م ل ا ت
 4   د ل ی  ر   ر و ا   خ  و ا ه ر
 5 گ    ی  و س ف   د ی  ل ا ق   ی  ا

 6 ل ق   ا ی  ز ن ه   ا خ  ت ر   ف
 7 پ ا ل س   ا و   م ز ا ی  د ه  
 8 ر ی  ا   ق ی  ر   و ا م   ی  ا م

 9   ق ر ب ا ن ی    ز ن   ک ف ک ش
 10 ا   ک ا ر د   ب ه ی  ا ر   ی  و
 11 ن ت   ک و ه ا ن   ا ر ش د   ق
 12 ط  ا ع و ن   ب د ل   ج  م ع ه  
 13 ب و ر س   م ق ر و ض    ه و ت ن
 14 ا ی  ش   ع ص  ا   د ر م   ت ا ر
 15 ق ل   ش م ر   ت ر ب چ  ه   ک خ 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئــیــس اداره مــیــراث فرهنگی، 
ــگـــری و صــنــایــع دســتــی  گـــردشـ
بجستان بــه وضعیت بحرانی 
ــن  بـــرخـــی بـــنـــاهـــای تـــاریـــخـــی ای
ــا  ــوری آن ه ــ شــهــرســتــان و ضــــرورت مــرمــت ف
اشاره کرد و گفت: توجه مسئوالن ذی ربط به 
تخصیص و تأمین سریع اعتبار مناسب برای 
نجات بخشی میراث فرهنگی در این شهرستان 

ضروری است.
ــزود:  مــهــدی جمالی در گــفــت وگــو بــا ایــرنــا افـ
مسجدجامع بجستان، کاروانسراهای مرندیز 
و قاسم آباد، قلعه تاریخی روستای مرندیز، 
بافت تاریخی روستای مزار و دو بنای آب انبار 
مهم ترین بناهای تاریخی دچـــار وضعیت 
ــع در ایــن  بــحــرانــی و نــیــازمــنــد مــرمــت ســری

شهرستان هستند.
وی اضافه کرد: این بناهای نیازمند توجه، نه 
تنها معرف هویت تاریخی - فرهنگی بجستان 
هستند بلکه ظرفیت های مهم حوزه گردشگری 
این شهرستان محسوب می شوند و بر 
این اساس تعیین ردیف 

اعتباری برای شتاب در بازسازی آثار تاریخی این 
شهرستان ضرورتی مهم و فوری است.

وی از ارائه برآورد ریالی میزان اعتبار مورد نیاز 
بــرای مرمت فــوری بناهای تاریخی بجستان 
امتناع کرد و گفت: کمبود اعتبارات دلیل اصلی 
کندی و حتی توقف عملیات مرمت آثار تاریخی 
ایــن شهرستان و موجب شــدت گرفتن روند 

فرسایش و رو به تخریب رفتن آن هاست. 
جمالی افــزود: ظرفیت های بخش خصوصی، 
شهروندان نیکوکار عالقه مند به حفظ میراث 
فرهنگی، دهیاران و شوراهای اسالمی بجستان 
نیز باید در کنار اهتمام مسئوالن، به منظور 
تأمین بخشی از اعتبار مالی عملیات مرمت 
فوری و اضطراری آثار تاریخی، این شهرستان را 

مورد توجه قرار دهند.
وی مشارکت های مردمی در همه عرصه های 
اجتماعی و فرهنگی را مفید و نتیجه بخش 
توصیف و بیان کــرد: بسترسازی بــرای ترویج 
مشارکت و جذب کمک های مردمی به منظور 
ترمیم فوری بناهای تاریخی در معرض تخریب 

بجستان ضروری است.

ــوان به عنوان  کاهانی  دره ارغـ
یــکــی از زیــبــاتــریــن جــاذبــه هــای 
طبیعی اطراف مشهد، در نزدیکی 
شهر طرقبه قرار دارد. این منطقه 
به دلیل قرار داشتن در محیطی کوهستانی، 
آب وهوای مطبوعی دارد و دمای آن همواره چند 

درجه ای از شهر مشهد خنک تر است.
درخت ارغوان که به درخت عشق نیز معروف 
ــن دشــت بــه وفــور دیـــده مــی شــود.  اســت در ای
برگ های این درخــت به رنگ سبز و به شکل 
ــد بــرگ هــا،  ــا پــیــش از رشــ ــ قــلــب هــســتــنــد ام
خوشه های ارغــوان از تمامی قسمت ها، حتی 
تنه درختان آویخته می شوند و لباس ارغوانی 
رنگ به تن دشت می کنند. زیبایی و چشمنوازی 
منحصربه فرد این دره دقیقاً مربوط به همین 

رنگ خاص ارغوانی است.
بهترین زمان برای سفر به دره ارغــوان، اواخر 
فروردین و اردیبهشت ماه است که سراسر 
این دره را گل های ارغوان می پوشانند. اگر در 
زمان گل دهی به دره ارغوان بروید، شکوفه های 
بنفش رنگ نوشکفته را خواهید دیــد که با 

رایحه ای مست کننده به استقبالتان می آیند. 
امـــا حـــاال هــم کــه پاییز سیمای طبیعت را 
دستخوش تغییر کــرده اســت، ایــن منطقه 
جذابیت و زیبایی های خاص خودش را دارد 
و می توان دلنوازترین چهره طبیعت را دید. 
پس اگر قصد داریــد در این روزهــای پاییزی، 
ــه گــشــت وگــذار  در حــوالــی شــهــر مــشــهــد، ب
بپردازید و ترجیح می دهید نگاهتان را معطوف 
بــه زیباترین جلوه های طبیعت کنید، دره 
ارغوان به عنوان یکی از ناب ترین مقاصد شما 

می تواند باشد.
ــوان در 4 کیلومتری شهر طرقبه، در  دره ارغـ
مسیر طرقدر به روستای کالته آهن، قرار گرفته 
است. پیش از رسیدن به روستای کالته آهن، 
مسیری فــرعــی و آسفالته بــه دشــت وسیع 
ارغـــوان ختم می شود. با اندکی پــیــاده روی در 
مسیر خاکی سمت راســت ایــن دشــت، وارد 
دره ارغــوان خواهید شد و اگر اهل پیاده روی و 
 پا به آب زدن باشید، بهشتی زیبا و چشم نواز، 

با رودی جاری و چشمه ای خروشان در 
انتظارتان است.  

بناهای تاریخی بجستان نیازمند مرمت فوری  »دره ارغوان« رویشگاه درخت عشق

تعطیل 
ــز  شـــــدن مــرک

تــــعــــویــــض پــــــــالک در 
بشرویه سبب نارضایتی مردم این شهر شده 

است.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، تا ۶ ماه 
پیش مرکز تعویض پالک در شهر بشرویه فعال 
بود، اما به صرفه نبودن فعالیت آن برای بخش 
خصوصی سبب غیرفعال شــدن ایــن مرکز 
شد. حاال غیرفعال شدن مرکز تعویض پالک 
بشرویه سبب بروز مشکالتی برای مردم این 

شهر شده است.
یکی از شهروندان بشرویه ای می گوید: برای 
رسمی شدن هر معامله ای در بازار خودرو نیاز 

است افراد به دفاتر تعویض پالک بروند.

او ادامـــه 
مــی دهــد: حال 
بــا توجه بــه تعطیل شدن 
مرکز تعویض پالک در بشرویه، فعال شدن دوباره 

آن خواسته و مطالبه مردمان این شهر است.
ایــن شهروند بیان می کند: به دلیل تعطیل 
بودن این مرکز، مشکالت عدیده ای به وجود 
آمده و افراد برای پالک گذاری خودروهایشان 

باید تا یک ماه معطل بمانند.
او تصریح می کند: گاهی به دلیل وجود مشکل 
در تعویض پالک خودروها، یک معامله از هم 
پاشیده می شود که نیازمند حمایت مسئوالن 

از متولیان امر است.
شاکری، رئیس شورای اسالمی شهر بشرویه 
در این خصوص گفت: حدود ۱۵ سال است در 

بشرویه مرکز تعویض پالک فعال است، حال 
ایــن مرکز به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی 
برای بخش خصوصی غیرفعال شده است که 
باید قوانین و مقررات تسهیل شود تا دوباره 

این مرکز فعال شود.
وی عنوان کرد: شورای اسالمی شهر بشرویه 
آماده همکاری با افرادی است که مرکز تعویض 
پالک خودرو در این شهر را فعال کنند و کار را 

به دست گیرند.
چند نفر برای فعال کردن مرکز تعویض پالک 
ــد کــه بررسی  بشرویه اعـــالم آمــادگــی کــرده ان
صالحیت و شرایط آن ها در حال انجام است.

الزم بــه ذکــر اســت شــهــرونــدان بشرویه بــرای 
انــجــام خــدمــات تعویض پــالک بــه شهر های 

همجوار مراجعه می کنند.

تلنگرتلنگر

تعطیلی مرکز 
 تعویض پالک
  در بشرویه

مردان آسمانی

خبر

ميراث فرهنگی خراسان گردی

شهید موسی الرضا  یزدانی 
نام پدر: عباس

تاریخ تولد: ۱34۱/۷/۱
محل تولد: چناران

تاریخ شهادت: ۱3۶۵/9/۱۵
محل شهادت: هور الهویزه

سرور هادیان موسی الرضا یزدانی در منطقه 
عملیاتی بدر با مسئولیت فرمانده  طرح  و عمليات 

لشكر۵ نصر به شهادت رسید.
شهید موسی الرضا در خاطراتش می گوید: 
در سنگری که آفتاب مستقیم به آن می تابید 
ــال اســتــراحــت بــــودم. از طــرفــی خــوابــم  در حـ
می آمد و از طرفی شرایط جوی مساعد نبود. 
در ایــن هنگام بـــرادری کنارم نشست و او هم 
می خواست استراحت کند. چــهــره اش برایم 
آشنا نبود فقط می دانستم   رزمــنــده اســت و 
همین کافی بــود. مــذاکــره ای کوتاه بین ما رد و 
بدل شد و در نهایت تصمیم بر این شد مقداری 
ایشان بخوابد و من سایه ایجاد کنم و باد بزنم 
و مقداری من بخوابم و ایشان سایه ایجاد کند. 
با اصــرار زیــاد او، ابتدا من خوابیدم و مقداری 
استراحت کردم. خوب که استراحت کردم من 
هم متقابالً به پیمان وفا کردم و باالخره آن روز 
توانستم مقداری استراحت کنم . این موضوع 
گذشت تا اینکه بعدها متوجه شدم آن رزمنده 
کسی جز سردار شوشتری فرمانده لشکر نبود.

برگزاری رویداد ملی 
سرآمدان شاهد و ایثارگر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
جــنــوبــی گـــفـــت: رویــــــداد مــلــی اســـتـــارت آپ 

سرآمدان شاهد و ایثارگر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عزیزی افزود: 
مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر 
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
ــداد ملی اســتــارت آپ سرآمدان  جمهوری روی

شاهد و ایثارگر را برگزار می کند.
وی ادامه داد: محورهای مهم این رویداد شامل 
فرهنگ سازی، اطالع رسانی و مستندسازی 
در قالب نرم افزارها، اپلیکیشن ها و بازی های 
ــانــه ای، خدمات آمــوزشــی، خدمات اداری  رای
در سازمان، سالمت، مراقبت های سالمندی 
و امــور جــانــبــازان، امــداد و نجات، گردشگری 
و هــتــل داری، بانکی و بــیــمــه ای، کــشــاورزی و 

دامداری، اشتغال و مسکن هستند.
وی گفت: اســتــارت آپ هــایــی کــه حــداقــل یک 
نفر از تیم آن ها عضو خانواده  معظم شهدا و 
ایثارگران باشد، می توانند برای شرکت در این 
رویــداد با نام نویسی در سایت »گنج شاهد« 
ــده هــا و مــحــصــوالت خــود  نسبت بــه ثــبــت ای

اقدام کنند.
ــار ۱۵ آذر  ۱4۰۰  ــ ــال آث ــ آخـــریـــن مــهــلــت ارسـ
اســت وعــالقــه مــنــدان می توانند بـــرای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت مرکز دانش پژوهان و 
تشکل های شاهد و ایثارگر بخش سامانه گنج 

شاهد مراجعه کنند.

مدیرکل هنرهای نمایشی عنوان کرد 

اختصاص 50 درصد بودجه 
 برای تولید آثار نمایشی 

در استان ها 
بجنورد: مدیرکل هنرهای نمایشی در آیین 
پایانی شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان 
شمالی با مهم برشمردن مقوله نمایش نامه 
بر حمایت از تولید نمایش نامه هایی با تراز 
ملی تأکید کرد و از اختصاص ۵۰ درصد بودجه 
سال جاری به تولید آثار نمایشی در استان ها 

خبر داد. 
به گزارش قدس، »قادر آشنا« در آیین پایانی 
شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی، 
بــا اشـــاره بــه شعار دولــت کــه توجه بــه مناطق 
کــم بــرخــوردار و فرهنگ و هویت ایـــران زمین 
است، از اختصاص ۵۰ درصد از  بودجه  سال 
جاری به  تولید آثار نمایشی در استان ها سخن 
گفت و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال این 

مبلغ به استان ها اختصاص داده شود.
وی همچنین بر تولید نمایش نامه مبتنی بر 
فرهنگ و هویت ایرانی و توجه به داشته های 
فراوان در این حوزه  تأکید کرد و گفت: در نظر 
داریم بدون محدودیت تولید نمایش نامه، از 
هر تعداد نمایش نامه ای که در استان در تراز 

ملی تولید می شود حمایت کنیم.
آشنا ادامه داد: در حال حاضر در پنج سرفصل 
اقـــدام بــه تولید نمایش نامه کــردیــم و حتی 
اگر بنا باشد تمامی جشنواره ها را تعطیل و 
تمامی هزینه های اجرایی را کاهش دهیم تا 
به نمایش نامه توجه و پرداخته شود، این کار 

صورت می گیرد.

مــطــهــره ســلــطــانــی، دارتــــر خــراســان 
جنوبی، مقام دوم مسابقات دارت 

قهرمانی کشور را کسب کرد.
ــزاری  ــ ــرگ ــ ــب ــه گـــــــــزارش خــ ــ بـ

صداوسیما، رئیس هیئت 
ــای ورزشـــــی  ــن هـ ــمـ ــجـ انـ
خراسان جنوبی گفت: 
در مــســابــقــات دارت 
قــهــرمــانــی کــشــور که 
ــانــی هیئت  بـــه مــیــزب
انــجــمــن هــای ورزشــی 
اســتــان فـــارس بــرگــزار 
شــد دو بــانــوی جــوان 
دارتـــر اســتــان بــا دیگر 
ورزشـــکـــاران کــشــور به 

رقابت پرداختند.
عــلــیــزاده افــــزود: در این 

دوره از مسابقات مطهره 
ــا شــکــســت در  ســلــطــانــی بـ

فینال مسابقات، مقام دوم 
کشور را بدست آورد.

وی گفت: زهــرا مؤمن دیگر دارتــر 
جوان استان هم به مقام پنجم مشترک 

این مسابقات رسید.

نائب قهرمانی خراسان جنوبی 
در مسابقات دارت کشوری

استاندار خراسان رضــوی گفت: الزم 
است با پیگیری دستگاه های اجرایی 
ــاه مــدت، نــهــاده دامــی  ــرای کــوت بـ
مورد نیاز توسط واردکنندگان 
به طــور کامل تأمین شــود تا 
ــوراک دام  کــارخــانــه هــای خـ
ــنــد خـــــوراک مـــورد  ــتــوان ب
نیاز را برای انجام فرایند 
صــحــیــح پــــــرورش دام 
ــن و  ــگــی ــبـــک و ســن سـ
بــهــیــنــه کـــــردن آن در 
اســتــان تأمین کنند و 
بــتــوان نتیجه حاصل 
را بررسی و تصمیمات 
ــرای تـــداوم  ــ کـــاربـــردی ب
پـــرورش مطلوب دام در 

استان را اتخاذ کرد.
نظری تأکید کرد: الزم است 
کـــارشـــنـــاســـان بــخــش هــای 
مختلف دامداری و دامپروری 
آسیب شناسی کلی در خصوص 
فرایند پرورش دام سبک و سنگین و 
تولید و عرضه گوشت در استان انجام 
دهند تــا بــتــوان روش هــایــی کــه می تواند 
امنیت در این بخش را ارتقا دهد، احصا کرد.

تأکید استاندار خراسان رضوی 
بر تأمین نهاده دامی 

مقدم         شیخ محمدحسن خراسانی، معروف 
به ادیب هروی، از ادبای برجسته و شعرای نامور و از 

دانایان علوم ادب به شمار می رفت. پدرش 
مــال محمدتقی، از علمای مشهد و 

خــادمــان کشیک دوم حــرم مطهر 
امام رضا)ع( بود.

شیخ محمدحسن هروی در سال 
۱۲۶3 هجری شمسی، در مشهد 
چشم به جهان گشود و علوم و 
معارف الهی را در خدمت پدر 
فراگرفت و علوم ادب را نزد ادیب 
طوسی و میرزا محمدباقر مدرس 
و میرزا عبدالرحمن مدرس تلمذ 

کرد و در سال ۱3۱9 هجری قمری، 
در آستانه انقالب مشروطیت، به 

حضور میرزا عبدالجواد نیشابوری 
رسید و مــدت ۶ ســال در درس وی 

حاضر شد و علوم ادب را نزد او تکمیل 
کرد و به درجه ای از دانش رسید که استاد، 

اجازه تدریس به وی داد و او را »رجل فاضل« خواند.
وی عالوه بر آن از آیات شیخ محمدحسین نائینی و 
سید هادی خراسانی حائری  نیز اجازه علمی و 
روایی دریافت کرد. آن ها در اجازات خود، 

مقامات علمی ادیب را ستوده اند.
ــروی در زمــــان  ــ ــ ــب هـ ــ ــ ادیـ
رضـــــــاخـــــــان، 

جذب کارهای آموزشی فرهنگ و هنر شد و بخشی 
از عمر خود را دبیری و مدتی در آستان قدس مدرسی 

کرد و در سال ۱33۶ شمسی بازنشسته 
شد.

وی در آخرین سال های زندگی خود 
کاری جز خادمی حضرت و تألیف 

آثـــار تاریخی و ادبـــی نــداشــت. 
ادیب هروی اهمیت ویــژه ای به 
تدوین تاریخ، به خصوص تاریخ 
معاصر می داد و نقش مؤثری در 
ضبط و ثبت رویــدادهــای عصر 
خویش ایفا کــرده اســت. او در 
هــردو کتاب گرانبهای »تاریخ 
ــوس« و »الحدیقة  انــقــالب طـ
الــرضــویــه« مــشــاهــدات خـــود و 
معاصرینش را در زمینه روزگــار 

مشروطیت، واقعه به توپ بستن 
حــرم مطهر توسط نیروهای روس، 

قیام گوهرشاد، وقایع شهریور ۱3۲۰، 
اشغال خراسان توسط قوای روس و قیام صولت 

السلطنه هــزاره را با دقت و وســواس بسیار زیادی 
نوشته است.

وی در سال ۱34۷ ه ش در 8۵ سالگی زندگی را 
بدرود گفت و در دارالسعاده حرم مطهر 

ــوی، در کــنــار قبر پــدرش   رضــ
دفن شد.

»شیخ محمدحسن خراسانی«ادیب برجسته و فاضل

نامآورانخراسان
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