
عثمان محمدپرست استاد پیشکسوت و دوتارنواز 
در  در ۹۴سالگی  رضــوی  خــراســان  و  معروف کشور 
بیمارستان ۲۲بهمن خواف دار فانی را وداع گفت. این 
استاد شاخص موسیقی سنتی کشور از ۱۰سالگی با 
دوتار نوازی مأنوس بود و آثار مطرح و معروف مختلفی 
شامل چاوشی و سرحدی از خود به یادگار گذاشته 
و در همایش ها و آیین های مختلف داخل و خارج 
نام مرحوم  برنامه پرداخته اســت.  کشور به اجــرای 
محمدپرست به عنوان گنجینه زنده بشری در زمینه 
موسیقی مقامی در میراث فرهنگی ناملموس کشور 
طی سال های گذشته به ثبت رسید. نخستین کاشی 
راســتــای حفظ میراث  در  ماندگار خــراســان  رضــوی 
ناملموس کشور، سال ۱۳۹۶ از سوی اداره  کل میراث  

و صنایع   گــردشــگــری  فــرهــنــگــی، 
دستی خــراســان  رضــوی بر سردر 
منزل عثمان محمدپرست نصب 
شد. این استاد شاخص موسیقی 

سنتی کشور...

تکرار فاجعه در روستاهای زاوین 

سیل بهاری کم کاری ها را نمایان کرد
 عثمان محمدپرست چهره جهانی 

موسیقی خراسان دارفانی را وداع گفت

 نوایی که 
خاموش نمی شود...
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آیت اهلل علم الهدی با قدردانی از بصیرت مردم:

سودجویان به دنبال 
  احتکار و دشمنان 
در پی آشوب بودند 

 بازداشت یک مدیرکل سابق 
به علت جرایم مالی

 بهره مندی تمام دامداران 
از »دامدار کارت«   
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در جدال مردان قانون با سرشاخه های مافیای 
قدرت و ثروت با تمام فشار های خارج سازمانی 
تــعــزیــرات  ــه داشــــت، ســرانــجــام قاطعیت  ک
کشف  پــرونــده  در  طرقبه شاندیز  حکومتی 
5۰۰ماینری که پس از توقیف سوزانده شد بر 

و رأی  قانون گریز چربید  مولتی میلیاردرهای 
محکومیت ۳۰ میلیاردی متخلفان صادر شد.
در جریان این پرونده پرحاشیه حتی خبرنگار 
روزنامه قدس هم بی گزند از فشار های خارجی 
پرونده سنگین  این  به  پرداختن  از  تا  نماند 

تخلف دست بردارد، پرونده ای که تحقیقات 
میدانی خبرنگار ما پس از ورود برخی افراد 
یقه سفید به ماجرا برای جلوگیری از صدور 
رأی و برخورد قانونی با عامالن این سودجویی 
بــا متهمان  بــی ارتــبــاط  کــرد  عظیم مشخص 

اصلی پرونده پدیده شاندیز نیستند. اما در آن 
گزارش که با تیتر»5۱۰ماینر توقیفی سوخت 
یا سوزانده شد!« منتشر گردید، اشاره شد: 
ــود کــه خبر کشف  ۹شــهــریــور ســال جـــاری ب

حدود 5۰۰ دستگاه ماینر قاچاق...

سوزاندن عمدی 500 ماینر مورد تأیید قرار گرفت

جریمه 30 میلیاردی مولتی میلیاردرهای قانون گریز
در شهر3

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان 
 ۱۴۰۰ ســال  در  گــفــت:  شمالی 
تعداد ۶۹۲ متوفی برای بررسی 
و تعیین زمــان و علت فــوت از 
سوی مراجع قضایی به مراکز پزشکی قانونی  

استان ارجاع شده اند.
ــزود: از  ــ ــا اعـــالم ایـــن خــبــر افـ دکــتــر نـــورس ب
ــورد  م ــی، 5۲8  ــاعـ ارجـ مــتــوفــی  ــعــداد ۶۹۲  ت

کالبد گشایی شده و ۱۶۴ مورد با معاینه ظاهری 
پاسخ مرجع قضایی داده شده است. از کل 
این تعداد ۴۹۰ نفر مرد و ۱۶۲ نفر زن بودند. 

در سال ۱۳۹۹ این آمار ۶5۲ نفر بود.
بنا بر این آمار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱8متوفی 
بر اثر غرق شدگی جان باخته اند که از این 

تعداد ۱5نفر مرد و سه نفر زن بودند.
سال  در  برق گرفتگی،  متوفیان  درخصوص 

بودند،  مــرد  همگی  که  نفر   ۹ تعداد   ۱۴۰۰
بر اثر برق گرفتگی جان باختند که در سال 

۱۳۹۹ این آمار چهار نفر مرد بود.
ــار ســوخــتــگــی نــشــان مــی دهــد  ــ بــررســی آم
اثــر سوختگی  بر  در ســال ۱۴۰۰، ۶ زن که 
جان باخته بودند در مراکز پزشکی قانونی 
معاینه شدند که این آمار در سال ۱۳۹۹ دو 

نفر )زن( بود.

ــه پــــــاداش  ــتـ ــازنـــشـــسـ مـــعـــلـــم بـ
بازنشستگی خود را برای ساخت 
ــاه ۶ کـــالســـه در  ــگـ ــوزشـ ــک آمـ یـ
برآباد شهرستان خواف  روستای 

اهدا کرد.
ــط عــمــومــی آمـــوزش وپـــرورش  ــ ــزارش رواب ــ ــه گ ب
معلم  عبدالصمد مشورتی،  رضــوی،  خراسان 
برای  را  بازنشستگی خود  پــاداش  بازنشسته 

ســاخــت آمـــوزشـــگـــاه ۶ کــالســه در روســتــای 
وی گفت:  کرد.  اهدا  برآباد شهرستان خواف 
آن  بــا  دانـــش آمـــوزان  کــه  مشکلی  بیشترین 
دست وپنجه نرم می کنند، نبود فضای مناسب 
است. ازایــن رو برای توسعه فضاهای آموزشی 
و خدمت بــه دانـــش آمـــوزان روســتــای بــرآبــاد، 
قدم در این راه گذاشتم. مدیر آموزش وپرورش 
ــواف نــیــز ضــمــن قـــدردانـــی از  شــهــرســتــان خــ

تفاهم نامه  گــفــت:  خــداپــســنــدانــه  عمل  ایـــن 
ساخت آموزشگاه ۶ کالسه در روستای برآباد 
زیربنای  با  خــواف  شهرستان  سنگان  بخش 
۳۶۳مترمربع با اعتبار ۲۶میلیارد ریال به همت 
خیر  بازنشسته  همکار  مشورتی  عبدالصمد 
و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان رضوی، امضا و منعقد شده و به زودی 

عملیات اجرایی این پروژه آغاز می شود.

مدیرکل خبر داد

بررسی پرونده 692مورد فوتی در پزشکی قانونی
درس همدلی یک معلم

اهدای پاداش بازنشستگی برای ساخت مدرسه 

خراسان رضویخراسان شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

رنا
 ای

 - 
ده

شن
خ

ن ب
س

ح
  م

      صفحه  1 خراسان

40
10
23
32

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام مجدد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم خانگی مشهد مقدس «  

در اجرای بند » 7 « مصوبه مورخ 1400/09/29 هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و به استناد مصوبه 
عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مقدس،  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر  نظارت  کمیسیون   1401/02/06 مورخ 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد مقدس، دارندگان شرایط ذیل، دعوت 
می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 ( شخصًا 
نام  ثبت  قسمت   - الکترونیک  انتخابات   -)  iranianasnaf.ir  ( اصناف  ایرانیان  سامانه  در  ابتدا  ذیل،  مدارک  با 
داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، 
اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه 
) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس، واقع در 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 

4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ضروری است .  
5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

توجه :
-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 «  آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 

متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد 
-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از از مدارک مورد نیاز در 

سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام است .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام مجدد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف رایانه 
و ماشینهای اداری مشهد مقدس «  

در اجرای بند » 7 « مصوبه مورخ 1400/09/29 هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و به استناد مصوبه 
عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مقدس،  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر  نظارت  کمیسیون   1401/02/06 مورخ 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری مشهد مقدس، دارندگان شرایط ذیل، دعوت 
می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 ( شخصًا 
نام  ثبت  قسمت   - الکترونیک  انتخابات   -)  iranianasnaf.ir  ( اصناف  ایرانیان  سامانه  در  ابتدا  ذیل،  مدارک  با 
داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، 
اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه 
) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس، واقع در 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 

4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ضروری است .  
5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

توجه :
-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 

متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد 
-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
پذیرش  رسمی  اعالم  و  است  انتخابات  در  نام  ثبت  از  پیش  خود،  قبلی  از شغل  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی، 

استعفای کارکنان اشاره شده، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از از مدارک مورد نیاز در 

سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام است .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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 آگهی تأمین نیروی انسانی 
نگهبان

موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی ناظمان میثاق خراسان  
در نظ�ر دارد، از بی�ن متقاضیان واجد ش�رایط تعداد 45 نفر 
)م�رد( جهت نگهبانی و حفاظ�ت فیزیکی از تأسیس�ات انتقال 
نیروی فوق توزیع، در شهرستان های تابعه استان های خراسان 
رضوی ، ش�مالی و جنوب�ی از طریق برگ�زاری آزمون کتبی ، 
مصاحبه حضوری و س�نجش آمادگی جسمانی به شرح جدول 

ذیل، دعوت به همکاری نماید.
عالقمندان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و ثبت نام به 

سایت  www.mapsab.ir   مراجعه فرمایند.



 روستاهای 
باالی 20خانوار   
در  اولویت 
 آبرسانی 
نخعی، نماینده 
مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی 
گفت: آبرسانی به 
روستاهای باالی 
20خانوار نهبندان 
تا پایان سال انجام 
می شود. 100 روستا 
با جمعیت بیش از 
20خانوار وجود 
دارد که از این تعداد 
12روستا فاقد آب 
لوله کشی هستند.

خبر سال 98 یک بار دیگر سیالبی 
مــشــابــه ســـال 96 واقـــع شد 
گرچه این بار سیل خسارت 
جانی آنچنانی در پی نداشت 
ولــی خسارت های متعددی 
در بـــخـــش هـــای مــخــتــلــف 
ــه هــمــراه  ــن ب ــ شــهــرســتــان کـــالت و بــخــش زاوی
داشت. اما همچنان معضل راه ارتباطی و نبود 
سیل بند مناسب و دیــوار ساحلی مــردم این 

منطقه را در ترس مداوم قرار داده است.

تکرار فاجعه ◾
ــاره غرید و  29 اردیبهشت 1401 آســمــان دوبـ
سیلی دیگر به راه افتاد. سیلی که خسارت های 
ــادی ایــن بــار در روستاهایی در همسایگی  زی
روستای ژرف ازجمله ارتوکند، باغکند، برده 
ــه وجـــود آورد! آنــچــه عمق  ــررود ب و الــبــتــه ســ
خسارت های وارده به ویژه در روستای سررود 
را فاجعه آمیزتر کرد؛ جان باختن چهار نفر از 
اعضای یک خانواده بود. خانواده ای که برای 
تفریح به این منطقه رفته بودند و نبود سیل بند 
و پل مناسب برای عبور آب از همان راه خاکی 
غیر استاندارد موجب جان باختن چهار نفر از 

اعضای یک خانواده شد.
ــررود درخــصــوص  ــورای روســتــای ســ عــضــو شــ
وقوع سیل در این روستا و خسارت های وارده 
به قدس گفت: آنچه باید در مورد اتفاق های 
اینچنینی به آن توجه شود و در طول سالیان 
گذشته کمترین توجهی به آن شده این است 
کــه منطقه مــا بــا تــوجــه بــه شــرایــطــی کــه دارد 
مستعد وقوع سیل های ویرانگر در این مقطع 

از سال است. 
عباس فیروزی ادامه داد: با اینکه بارها و بارها 

در همین چهار، پنج سال گذشته سیل های 
ویرانگری را شاهد بودیم اما از طرف مسئوالن 
کمترین توجهی بــرای رفــع مشکالت موجود 
ازجمله ساخت سیل بندهای مناسب، ایجاد 
دیــوارســاحــلــی و مــنــاســب ســازی راه ارتباطی 

مردم نشده است. نتیجه اش متأسفانه ایجاد 
سیلی مانند سیل سال 96 و همین سیل اخیر 
می شود که عالوه بر خسارت های مالی فراوان، 
چهار نفر از اعضای یک خانواده جانشان را از 

دست می دهند.

عضو شورای روستای سررود اظهار کرد: با همه 
شرایطی که گفته شد اگر راه ارتباطی روستا 
دارای پلی می بود که مهندسی ساخته شده بود 
دهانه لوله ای که وسط راه برای پل ایجاد شده 
بود بسته نمی شد و خانواده ای که در باغ مجاور 
حضور داشتند را دچار حادثه نمی کرد و االن 

آن ها زنده بودند!
درخواست ما از مسئوالن این است که هرچه 
زودتر به مشکل راه، سیل بندها و دیوارساحلی 
در روستاهای این منطقه رسیدگی کنند چراکه 
اگــر ایــن مــوضــوع حــل نشود بعید نیست در 

آینده اتفاق های ناگوارتری را شاهد باشیم.

 جزئیات خسارات سیل  ◾
در شمال خراسان رضوی

نــجــات، مــدیــرکــل مــدیــریــت بــحــران خــراســان 
رضوی درخصوص وقوع سیل در منطقه زاوین 
شهرستان کــالت و سایر نقاط استان گفت: 
درپی وقوع سیل، این حوادث در مناطق ییالقی 
شامل آبشارهای آبگرم، قره سو و اورتکند کالت 

و دره شمخال قوچان رخ داد.
ــحــران خـــراســـان رضــوی   مــدیــرکــل مــدیــریــت ب
ادامــه داد: بر اثــر ایــن اتفاق ها، ۳6 نفر دچار 
ــه شــدنــد کــه بـــراســـاس آمـــارهـــای اولــیــه  حــادث
متأسفانه یک خــودرو پراید با پنج سرنشین 
در سیالب روستای ســررود، غرق شد که فقط 
پدر خانواده جان سالم به در برد و مادر خانواده 
به همراه دو فرزند خود غرق شدند و یک فرزند 

دیگر این خانواده هنوز مفقود است.
نجات افزود: برخی روستاهای بخش زاوین ازجمله 
اورتکند، باغکند، ژرف و بــرده دچــار انسداد راه 
شدند و نیروهای راهداری )لحظه تنظیم این خبر( 

در حال بازگشایی مسیر هستند.

تکرار فاجعه در روستاهای زاوین 

 سیل بهاری 
کم کاری ها را نمایان کرد

نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: سودجویان به دنبال  احتکار و دشمنان در پی آشوب بودند
امام جمعه مشهد گفت: بصیرت و مقاومت مردم خراسان 
رضوی در برخورد با اصالح طرح هدفمندی یارانه ها کامل و 

بی نقص بود و این امر قابل قدردانی است.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: حرکت اقتصادی و 
اجرای طرح اصالح ارز ترجیحی، جریان ساده ای نبود و برای 

مقابله با این حرکت دو گروه شامل دالالن و سودجویان و 
دشمنان نظام خود را آماده کرده بودند. سودجویان در این 
طرح با احتکار قصد ایجاد اخــالل داشتند، به طــوری که 
در یکی از مناطق حاشیه شهر از میان ۳5 نانوایی، فقط 
سه نانوایی اقدام به پخت نان کرده و مابقی آرد دریافتی را 

احتکار کرده بودند. 

وی افزود: دشمنان نظام در خارج از کشور نیز مانند موضوع 
گرانی بنزین در سال ٩٨، در این طرح قصد ایجاد آشوب 
داشتند، آن ها پیاده نظام خود را در داخل آماده کرده بودند تا 
هیجانی ایجاد و نظام را دچار آشوب کنند، اما مردم بابصیرت 
این توطئه را نقش برآب کردند و بصیرت و مقاومت مردم 
مشهد و خراسان رضوی در برخورد با اصالح طرح هدفمندی 

یارانه ها کامل و بی نقص بود و این امر قابل قدردانی است.
آیت هللا علم الهدی با بیان این مطلب که دولتمردان آمریکا 
اعالم کرده اند در مقابل تحریم اقتصادی ایــران شکست 
خورده اند، گفت: دشمن همیشه در کمین ماست و در هر 
جریانی دنبال فرصتی برای اجرای دشمنی خود است تا ما 

را از راهمان برگرداند.

    هاشم رسائی فر    عصر جمعه 20مرداد گزارش روز
96 بارش شدید باران سیل مهیبی در بخش زاوین 

شهرستان کالت به راه انداخت و خسارت های جانی 
و مالی زیادی به روستای ژرف در این بخش وارد کرد. 

مسکن 60خانوار این روستا دچار حادثه شد و سه 

نفر از اعضای یک خانواده جانشان را از دست دادند. 
خسارت به باغ ها و دامداری ها و تلف شدن هزار رأس 

دام ازجمله خسارت هایی بود که سیل سال 96 به 
مردم روستای ژرف و روستاهای اطرافش وارد کرد.

آن زمان با توجه به عمق فاجعه مسئوالن زیادی 

ازجمله استاندار وقت و معاونان چند وزارتخانه 
از محل وقوع سیل بازدید کردند و قول هایی برای 

رفع مشکالت منطقه همچون رسیدگی به مشکالت 
راه ارتباطی، ایجاد سیل بند و دیوارساحلی در 

مجاورت روستای ژرف و دیگر مناطقی که با خطر 

وقوع سیل مواجه اند، داده شد. گزارش هایی که پس 
از رفت وآمدهای مسئوالن منتشر شد و بازدید های 
میدانی که خبرنگاران ما داشتند حاکی از آن بود که 

درصد کمی از صحبت ها و قول های مسئوالن محقق 
شد و مشکالت همچنان به قوت خود باقی مانده است.

تأکید استاندار خراسان شمالی 
بر راه اندازی هنرستان جامع 

استاندار خراسان شمالی با اشــاره به پایین بودن 
سرانه فضای آموزشی در استان، گفت: مشکلی 
بابت واگذاری زمین برای ساخت مدرسه دولتی و 

غیردولتی در خراسان شمالی نداریم.
به گزارش مهر، محمدرضا حسین نژاد اظهار کرد: با 
توجه به سرانه پایین فضاهای آموزشی استان، هیچ 
محدودیتی برای واگــذاری زمین به منظور ساخت 
مدارس چه دولتی و چه غیردولتی در سطح استان 
نداریم. استاندار خراسان شمالی ادامه داد: سرانه 
فضای آموزشی و توزیع متوازن فضاها باید در تمام 

شهرستان ها رعایت شود.
وی درخصوص واگذاری زمین های واقع در اراضی 
پادگان سابق ارتش در شهرستان بجنورد افزود: 
واگذاری این اراضی منوط به استفاده از اعتبارات 

دولتی برای ساخت مدارس دولتی خواهد بود.
حسین نژاد به اهمیت وجود هنرستان و توسعه 
رشته های فنی وحرفه ای اشاره کرد و گفت: وجود 
هنرستان ها موجب ایجاد اشتغال و رفع نیازهای 
مناطق می شود. وی با بیان اینکه باید هنرستان های 
ــدازی شــود، بیان کــرد: با  ــ جامع صنعت نیز راه ان
راه انـــــدازی ایــن هنرستان بـــدون شــک در مسیر 

اشتغال زایی حرکت خواهیم کرد.

عضو شورای روستای سررود: آنچه باید در مورد اتفاق های اینچنینی 
به آن توجه شود و در طول سالیان گذشته کمترین توجهی به آن شده این 
است که منطقه ما با توجه به شــرایطی که دارد مستعد وقوع سیل های 

ویرانگر در این مقطع از سال است. 
گزيدهگزيده
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خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
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گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702
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پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449
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ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302
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تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494
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گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی
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گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941
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خریدار عادالنه
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش
تجاری و اداری

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی
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حسابدار
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

خدمات
پزشکی و درمانی

پرده و مبلمان



عقیل رحمانی   جــدال 
مردان قانون با سرشاخه های 
ــدرت و ثــــروت  ــ ــ مـــافـــیـــای قـ
ــارج  ــا تـــمـــام فـــشـــار هـــای خـ بـ
ــی کـــــه داشـــــــت،  ــ ــانـ ــ ــازمـ ــ سـ
سرانجام قاطعیت تعزیرات 
ــده کشف  ــرون حکومتی طــرقــبــه شــانــدیــز در پ
500 ماینری که پس از توقیف سوزانده شد بر 
مولتی میلیاردرهای قانون گریزان چربید و رأی 
محکومیت 30 میلیاردی متخلفان صادر شد.

در جریان این پرونده پرحاشیه حتی خبرنگار 
روزنامه قدس هم بی گزند از فشار های خارجی 
نماند تــا از پرداختن بــه ایــن پــرونــده سنگین 
تخلف دست بــردارد، پرونده ای که تحقیقات 
میدانی خبرنگار ما پس از ورود برخی افــراد 
یقه سفید به ماجرا بــرای جلوگیری از صدور 
رأی و برخورد قانونی با عامالن این سودجویی 
عظیم مشخص کرد بی ارتباط با متهمان اصلی 

پرونده پدیده شاندیز نیستند.

جدال قانون با قانون گریزان مولتی میلیاردر ◾
اما در آن گزارش که با تیتر»510ماینر توقیفی 
سوخت یا سوزانده شد!« منتشر گردید، اشاره 
شد: 9 شهریور سال جاری بود که خبر کشف 
حدود 500 دستگاه ماینر قاچاق از انباری در 
فرمانیه شهر شاندیز در جنوب غرب مشهد 

رسانه ای و در ادامه کاال ها توقیف شد.
در حالی این ماینر ها توقیف شد که از محل 
حدود 12هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به صورت 
کامالً مشکوک در محل تخلیه شده بود نیز 

کشف شد.
ــود کــه سروکله   هــمــان ابــتــدای اعــمــال قــانــون ب
چند جــوان در محل پیدا شد و از خودرو های 
ــا که  ــد. آن هــ ــاده شــدن ــی ــرور پ ــا غــ لــوکــســشــان ب
می دانستند اگــر همان جا کــار جمع نشود و 
دست های پشت پرده بخواهند برای آن ها کاری 
ــراوان خواهد بود.  بکنند؛ بی شک هزینه آن ف
اما تالش آن ها در محل هیچ فایده ای نداشت. 
از سوی دیگر بررسی های میدانی رئیس تعزیرات 
حکومتی و رئیس اداره صمت شهرستان بینالود 
ــور در  ــرات ــود کــه چند دستگاه ژن حاکی از آن ب
سوله ای نصب و برق تولید شده مستقیم برای 

استخراج رمزارز استفاده می شد.
کشف بیش از 12هــزار لیتر گازوئیل در محل 
فرضیه ای سودجویانه را متصور می کرد که 
چطور این حجم از گازوئیل که بررسی ها نشان 
مــی داد با قیمت یارانه ای 350 تومانی توسط 

شرکت پخش فراورده های نفتی استان تحویل 
افـــراد شــده آن هــم درمحلی کــه هیچ فعالیت 
تولیدی جز استخراج رمـــزارز وجــود نداشت 
احتماالً پس پرده با سوءجریانی همراه شده 
باشد. فشارها به رئیس تعزیرات حکومتی 
شهرستان بینالود چند بــرابــر مــی شــود و از 
سویی پیگیری پرونده توسط برخی مسئوالن 
در شــهــرســتــان و... شــک بــرانــگــیــز و عالمت 
سؤال های ذهن را چند برابر می کرد که آیا آن ها 
برای همه متخلفان این قدر دلسوزی می کنند.

چند وقتی مــوضــوع را رصــد می کردیم تــا پی 
ببریم ســرانــجــام مسیر پــرونــده بــه کجا ختم 
می شود. یک بار دیگر پازل حرکتی متخلفان 
را ترسیم و همه چیز را کنار هم می چینیم؛ 
گازوئیل دولتی بــرای تولید رمـــزارز دریــافــت و 
سرمایه ملی دود می شد و سود چند میلیاردی 
ــوان مــی رفــت،  روزانـــــه آن بـــه جــیــب چــنــد جــ
ــر تــعــزیــرات حکومتی  تــمــاس هــا و فــشــارهــا ب
شهرستان همچنان وجود دارد تا مانع برخورد 
قانونی با متخلفان شوند. هیچ مسئولی هم تا 
آن زمان به محل مراجعه نکرده بود که ببیند 
چه بالیی سر سوخت های تحویلی می آید. 
بی تردید فرار مالیاتی عظیمی تاکنون در محل 
صورت گرفته چراکه گازوئیل تحویلی با قیمت 
آزاد)فـــوب خلیج فــارس( محاسبه نشده و از 
ســوی دیگر استخراج رمــزارزهــا و ســود آن به 
ناکجا آبــاد رفته و قسمتی هــم صــرف خرید 

پنت هاوس آقایان متخلف شده است.
این موضوعات را همچنان زیر نظر گرفته بودیم 
که خبر عجیب آتــش گرفتن یــک بــاره مزرعه 
ماینرهای توقیفی افراد متخلف شک ما را به 
یقین تبدیل کــرد که آن هــا مــشــاوران حرفه ای 
یقه سفید و قانون دانی دارند، چراکه متخلفان 
مولتی میلیاردر ایــن پرونده می دانستند که 
حتی اگر از همه اتهام ها تبرئه شوند و وثیقه 
حــدود 12میلیاردی آن هــا آزاد شود از تحویل 
ماینرها بــاتــوجــه بــه دســتــور مــســئــوالن ارشــد 
قوه قضائیه خبری نخواهد بــود و باید آن هــا 
به اموال تملیکی منتقل شوند. اما شنیده ها 
حاکی از آن است که افراد متخلف برای دریافت 
خسارت از بیمه اقــدام کرده و این یعنی، پول 
ماینرهایی که قــرار بــود توقیف شــود مثل آب 
خوردن نقد می شود. البته این موضوع را رسانه 
تأیید نمی کند و از سوی دستگاه های نظارتی 
جای بررسی دارد که چگونه می توان ماینر ها را 
بیمه کرد و آیا با نام و نشان دیگر بیمه نامه تهیه 
و تنظیم شده یا نقشه دقیقی از سوی متخلفان 

در حال اجراست.

تأیید عمدی بودن آتش گرفتن ماینرها ◾
پس از انتشار این موضوع پرحاشیه، رصد های 
رســانــه ای همچنان در دســتــور کــار تیم خبری 
روزنامه قدس قــرار داشــت که بازهم از تشدید 
فشار برخی سایه نشین های پرنفوذ بر تعزیرات 

حکومتی شهرستان بینالود خبرهایی به گوش 
رسید، اما جلیلی، رئیس تعزیرات حکومتی این 
شهرستان به هیچ عنوان در مقابل هیاهوها سر 
خم نکرد و رسیدگی به ماجرا را در حالی که پاسخ 
برخی استعالمات درخــواســت شــده بــا کندی 

مشکوکی مواجه بود، در دستور کارش داشت.
کمی بعد ماجرای عمدی و یا غیرعمدی بودن 
آتش گرفتن 500 ماینر که در محل توقیف بود، 
برای اعالم نظر دقیق به یک کارشناس حرفه ای 
سپرده شد و در ادامــه بررسی های میدانی، 
نحوه وقــوع حریق و استعالم های موجود کار 
را بــه جایی رســانــد کــه کــارشــنــاس مــربــوط هم 

برعمدی بودن ماجرا مهر تأیید زد.

کشف 132 ماینر جدید! ◾
ــده کــه شخصاً تــوســط رئــیــس تعزیرات  ــرون پ
حکومتی شهرستان در حــال رسیدگی بود 
نهایت به مرحله پایانی رسید و تخلف مولتی  در 
میلیاردرهای پرنفود تأیید و رأی بر محکومیت 
حــدود 30میلیارد تومانی متخلفان با اتهام 
قاچاق و نگهداری کاال از طریق استخراج رمزارز 
صادر و طی شدن دیگر مراحل تعزیراتی پرونده 

هم آغاز شد.
امـــا ایـــن مــوضــوعــات هــمــه حــاشــیــه ســازی هــای 
متخلفان پنت هاوس نشین نبود و ایــن افــراد 
که در میان آن هــا شنیده می شود برخی افــراد 
مرتبط با متهمان اصلی پرونده پدیده شاندیز نیز 
حضور دارنــد، در رفتاری که نشان از بی توجهی 
و بی اعتنایی آن هــا به قانون بود بازهم در محل 

کشف ماینر ها دست به تخلفی دیگر زدند.
در این خصوص چند روز پیش سربازان گمنام 
در وزارت اطالعات خراسان رضوی در تماس با 
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود اعالم 
کردند متخلفان در باغ ویالی پرحاشیه خود 
برای بار دوم دستگاه های ماینر نصب کرده اند!

از همین رو رئیس شعبه تعزیرات حکومتی 
شهرستان شخصاً به محل مراجعه و پس از 
ورود به باغ ویالی مذکور مشاهده کرد 132دستگاه 
استخراج رمــزارز که در کانال های کولر قرار داده 

شده بود، در محل نصب شده است.
بازهم دستور توقیف ماینرها صادر شد و هنوز 
موضوع تخلف 30 میلیارد تومانی جمع نشده 
بود که پرونده تعزیراتی جدیدی به ارزش حدود 
6 میلیارد تومان روی میز تعزیرات حکومتی 
شهرستان گشوده شد. روال رسیدگی به این 
پرونده هم در دستور کــار تعزیرات حکومتی 

شهرستان قرار دارد.

پلمب دو 
دندانپزشکی 

غیرمجاز 
 اسماعیلی 

سرپرست معاونت 
درمان دانشگاه 

علوم پزشکی 
بیرجند به ایسنا 
گفت: با پیگیری 
واحد نظارت بر 

درمان دانشگاه، دو 
مرکز ارائه خدمات 

دندانپزشکی و 
دندان سازی در 

شهرستان بیرجند 
که بدون مجوز 

فعالیت می کردند، 
شناسایی و پس از 

انجام مراحل قانونی 
پلمب شدند.

خبرخبر
روزروز

سوزاندن عمدی 500 ماینر مورد تأیید قرار گرفت

جریمه30میلیاردیمولتیمیلیاردرهایقانونگریز
خبر

دادستان بجنورد رسانه ای کرد

 بازداشت یک مدیرکل سابق 
به علت جرایم مالی

دادستان بجنورد از بازداشت یکی از مدیران کل 
سابق استان به علت جرایم مالی و سوءاستفاده از 
بیت المال خبر داد. به گزارش مهر، سیدجواد ایاللی 
اظهار کرد: این مدیر خاطی به موجب گزارش مراجع 
نظارتی و درنتیجه تحقیقات و بررسی های اولیه، 
مرتکب جرایم مالی و سوءاستفاده از بیت المال 
شده بود که با توجه به مستندات ارائه شده، تحت 

تعقیب قضایی قرار گرفت و دستگیر شد.
وی گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل 
شده و مراتب در یکی از شعب بازپرسی دادسرای 
عمومی و انــقــالب مرکز اســتــان مطرح و در حال 
رسیدگی است. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
ــزود: نــوع و ماهیت اتهامات  خــراســان شمالی افـ
انتسابی به متهم و دیگر ابعاد مختلف این پرونده 
و نیز شناسایی دیگر ایادی احتمالی مرتبط با این 
موضوع در دست بررسی است و اخبار تکمیلی 

با ذکر جزئیات، متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
ایاللی عنوان کرد: در حال حاضر در شرایط خاص 
و ویژه ای قرار داریم و معیشت مردم و حوزه مسائل 
اقــتــصــادی از اهمیت خــاصــی بـــرخـــوردار اســت، 
بنابراین اجازه نمی دهیم عده ای با سوءاستفاده از 
جایگاه خود هم قانون را زیرپا بگذارند و هم برای نظام 
و حاکمیت هزینه تولید و تحمیل کنند و از طرف 
دیگر با فرصت طلبی، منافع شخصی را به حقوق 

دیگران ترجیح دهند. 
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان شمالی 
خاطرنشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
مــدیــران مجرم و متخلف جایی در دستگاه های 
اجرایی ندارند و در هر مقام و مسندی که باشند 
اقدام های آن ها مورد رصد قرار داشته و با برخورد 

جدی دستگاه قضایی مواجه خواهند بود.

 کشف محموله ۱۵ تنی 
»کنجاله سویا« در بینالود

یک محموله 15 تنی کنجاله سویا که قــرار بود به 
شهرستان باخرز برسد در یک واحد مرغداری در 

طرقبه شاندیز کشف و ضبط شد.
دوستداری، رئیس جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز 
به صداوسیما گفت: یک محموله کنجاله سویا 
ــبــار شــرکــت پشتیبانی امـــور دام  کــه از مــحــل ان
خراسان رضوی توسط یک کمپرسی به وزن 15تن 
و 600کیلوگرم به مقصد یک مــرغــداری واقــع در 
نصرت آباد شهرستان باخرز در حرکت بود در طول 
مسیر حرکت به سمت طرقبه شاندیز تغییر مسیر 
داده و در ادامــه محموله در یک واحــد مرغداری 
تخم گذار واقــع در یکی از روستا های شهرستان 
طرقبه شاندیز تخلیه شد؛ بر این اساس محموله 

توقیف شد.

در شهر3
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پرونده در نهایت به مرحله پایانی رســید و تخلــف مولتی میلیاردرهای 
پرنفود تأیید و رأی بر محکومیت حــدود 30میلیارد تومانی متخلفان با 
اتهام قاچاق و نگهداری کاال از طریق اســتخراج رمزارز صادر و طی شدن 

دیگر مراحل تعزیراتی پرونده هم آغاز شد.
گزيدهگزيده

جان باختن پاکبان شاندیزی بر اثر تصادفاستمرار بارش های رگباری در خراسان رضوی
کارشناس پیش بینی هواشناسی خــراســان رضــوی به 
صداوسیما گفت: استان از روز شنبه )امروز( شاهد بارش 

باران های رگباری همراه با تگرگ و رعد و برق خواهد بود.
زهرا آهنگرزاده افــزود: از امروز در استان به خصوص در 
نواحی شمالی، غربی و مرکزی بــارش باران های رگباری 

آغاز خواهد شد.

 وی خاطرنشان کــرد: همچنین امـــروز و فــردا یکشنبه 
ساکنان مناطقی از استان به ویژه در مناطق جنوبی پدیده 
غالب وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت 

هوا را شاهد خواهند بود.
 آهنگرزاده گفت: هوای مشهد از امروز ۷ تا ۸ درجه کاهش 

دما را تجربه خواهد کرد.

اباالفضل ماروسی، پاکبان 30 ساله شاندیزی پنجشنبه 
گذشته حین انجام وظیفه بر اثر تصادف جان باخت.

مسئول خدمات شهری شهرداری شاندیز به صداوسیما 
گفت: این حادثه  ساعت 6:۴5 دقیقه صبح پنجشنبه 
گذشته رخ داد  که اباالفضل ماروسی، پاکبان شهر شاندیز 
بر اثــر تصادف با یک دستگاه خـــودرو در ابــتــدای بولوار 

امام رضا)ع( جان خود را از دست داد.
زامهران افزود: این پاکبان 30ساله که با لباس مخصوص 
پاکبانی در حال انجام خدمت بود پس از برخورد با خودرو و 
پرتاب شدن به پیاده رو، با ستون برق کنار خیابان برخورد کرد 
و بر اثر شدت جراحات جان باخت. گفتنی است این جوان 

متعهد و وظیفه شناس به تازگی صاحب فرزند شده بود.

خط قرمز
   دستگیری سه زورگیر در مشهد  

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از دستگیری سه 
مرد جوان خبر داد که به بیش از 100 فقره زورگیری 

از شهروندان مشهدی اقدام کرده بودند. 
به گزارش قدس، سرهنگ جواد شفیع زاده  در 

تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع چند فقره 
زورگیری در برخی مناطق شهر مشهد توسط سه 

جوان موتورسوار از شهروندان، پیگیری موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله 

تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن  پلیس 
آگاهی پرونده را در اختیار گرفتند.

این مقام انتظامی گفت: کارآگاهان پلیس با اشراف 
اطالعاتی یک متهم را در این زمینه شناسایی و وی 
را با دو همدستش در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 

کردند.  رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان 
کرد: متهمان دستگیرشده در تحقیقات به عمل 

آمده به بیش از 100 فقره زورگیری از شهروندان با 
استفاده از سالح سرد اعتراف کردند که تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.
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تنها مرکز پخش 
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به تعدادی چرخکار 
راسته دوز جهت 

کار در خیاطی 
تریکو نیازمندیم
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استخدامی
تراشکار ماهر

یک شرکت صنعتی به 
یک نفر نیروی تراشکار 

نیازمند است.
محل کار:

ابتدای جاده قوچان
حداکثر سن 30 سال
تلفن:09153113650

عصارزاده
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راننده
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خیاط و چرخکار

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

چاپ و پخش تراکت
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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اخطار و ابالغ به آقای محمد 
سلمانپور فرزند علی جان همسر 

شما بانو فریده زارع فرزند قبلعلی 
بموجب حکم صادره از دادگاه 

بدفترخانه مراجعه و تصمیم بر 
مطلقه نمودن خود دارد لذا بموجب 

این آگهی به شما اخطار و ابالغ 
میگردد که پس از نشر آن ظرف 

یک هفته بدفترخانه مراجعه و
ذیل اوراق و اسناد را امضاء در 
غیر این صورت طالق همسر شما 

یکطرفه به ثبت خواهد رسید 
ابراهیم آخوندی  سردفتر

 ازدواج107 و طالق 62 مشهد

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/4

01
02

27
8

اخطار و ابالغ به آقای عبداله بن 
سلمان بن محمد القاسمی همسر 
شما بانو مهرناز امیری بموجب 

حکم صادره از دادگاه بدفترخانه 
مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن 
خود دارد لذا بموجب این آگهی 
به شما اخطار و ابالغ میگردد که 
پس از نشر آن ظرف یک هفته 

بدفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و 
اسناد را امضاء در غیر این صورت 
طالق همسر شما یکطرفه به ثبت 

خواهد رسید 
ابراهیم آخوندی  سردفتر

 ازدواج107 و طالق 62 مشهد



   بهره مندی 
تمام دامداران از 
»دامدار کارت«   
جواد قناعت 
استاندار خراسان 
جنوبی با اشاره به 
بهره مندی یک سوم 
جمعیت دامداران 
خراسان جنوبی از 
»دامدار کارت«، گفت: 
با پیگیری هایی 
که در مرکز انجام 
شده همه دامداران 
از دامدار کارت 
برخوردار می شوند. 

در  حاشيه

تولد هشت بره 
 قوچ اوریال 
در نخستین 
مرکز تکثیر 

مدیر حفاظت محیط 
زیست بجنورد گفت: 
امسال و در فصل 
زایمان وحوش، هشت 
رأس بره در نخستین 
مرکز تکثیر قوچ و میش 
اوریال کشور متولد 
شد.
محمد خالقی اظهار 
کرد: نخستین مرکز 
تکثیر قوچ و میش 
اوریال کشور در 
روستای گلی شهرستان 
بجنورد راه اندازی شده 
است.
اکنون پنج رأس میش 
در شرایط نیمه اسارت 
بخش خصوصی در 
روستای گلی، زادآوری 
کردند و هشت رأس 
بره متولد شده است 
عالوه بر آن سه رأس 
میش متعلق به این 
سرمایه گذار که هنوز در 
پارک پردیسان بجنورد 
به سر می برند هم 
زادآوری داشتند که از 
این میش ها هم چهار 
رأس بره متولد شده 
است.
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افقی ◾
 1. آخرین نخست وزیر رژیم ستمشاهی 
- جای بلند 2. چغندر پخته – پیامبر 
زیبارو – آتشدان نانوایی 3. الهه آفتاب 
مصر باستان – پسران – آزادشـــده – 
شهر بی دفاع 4. دیده – میوه پرخاصیت 
گرمسیری - مجسمه 5. جیحون – 
برچسب تجارتی کاال - لوکس 6. صوت 
ندا – وهم و خیال – خطایی در ورزش 
بسکتبال 7. گوشه گیر – بدگوی مردم 
– کشتی جنگی 8. پیشوای مذهبی 
زرتشتی – درختی از تیره ناترکیان - 
مترسک - چهره شطرنجی 9. دهان 
– رگ گیاهی - شریک 10. حدفاصل 
مــرگ تا قیامت – نــوار چوبی لبه  لــوازم 
ــی - عــنــصــرشــیــمــیــایــی 11. الیــه  چــوب
درخطر جو – رودخانه مرزی – زمین ها 
12.دیــن – پــرده در – پایتخت سوئیس 
13.کجاست؟- ستون دین اسالم – قتال 
– میوه نیکو 14. استهزا – فوق- شکاف 
سرقلم 15. سلسله مسابقات سراسری 

– رهبر شورشیان چــپ گــرای مخالف 
دولت زئیر که در سال 1997 با پیروزی 
در جنگ اول کنگو و سرنگونی موبوتو 

سسه سکو به قدرت رسید

عمودی ◾
 1. از گرفتنی های خــانــواده عـــروس از 
ــاد در گذشته های نــه چــنــدان دور  دامـ
– نمایش نامه ای از ویلیام شکسپیر 
ــی – ابــــزار  ــدســت - بـــی حـــال 2. چــوب
منبت کاری – نقیض جــدی 3. معبر 
روی رودخانه – داستان بلند – آرامگاه 
– جوی خون 4. بیماری مسری کلرا – 
روادید – حوض آب حمام های قدیمی 
5. نوار پارچه ای باریک و بلند – پایداری 
برسر پیمان – بله در گویش بچه اهواز 
6.حرف مکرر – فائق – مقدس ممنوعه 
7.معبر درون شهری – اشاره به جمعی 
دور - نــاتــوان 8 . درون – روشن کننده 
خودروهای قدیمی – عصر و روزگار – نت 
منفی 9. درخــت تسبیح – از پرتوهای 

سه گانه – یار نعلبکی 10. از روش های 
ــاب الکترونیکی –  چــاپ کتاب – ردیـ
مایع دباغی 11. درگیری و نزاع – مخفف 
زمــان – بسنده کردن 12. ترساندن – 
بـــزرگ – خالص و ســره 13. عــدد عمر 
– واحــد – رســوم و سنن – از مبطالت 
روزه 14.مــســابــقــه دادن – آشــکــار – از 
چهارعمل اصلی ریاضیات 15. آماس 
– خشت خام – خبرگزاری رسمی چین
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

فـــرمـــانـــده قـــــرارگـــــاه مــنــطــقــه 
ــا در  ــ ــزاجــ ــ ــ ــال شـــــــرق ن ــ ــمـ ــ شـ
ــان دوره  ــ ــوی ــجــ ــــشــ ــع دان ــمـ جـ
32دافـــــــوس)دانـــــــشـــــــکـــــــده 
فرماندهی و ســتــاد( کــه افــســران ارشـــد از 
ــــش جــمــهــوری  ــه ارتـ ــان نـــیـــروهـــای چــهــارگ
اســالمــی ایـــران بــودنــد، گفت: در عملیات 
ــدام خــود  بــیــت الــمــقــدس در حــالــی کــه صـ
فرماندهی نیروهای بعثی را به عهده گرفته 
بود ولی با شهامت و مجاهدت رزمندگان 
اسالم و با تدابیر حضرت امام خمینی)ره( 
و طراحی دقیق شهید سپهبد علی صیاد 
شیرازی، خرمشهر آزاد شد و اراده سیاسی 

ایران به رژیم بعث عراق تحمیل شد.
ــزود: راهبرد  ــان افـ امیر سرتیپ رضــا آذریـ
اصلی آمریکا در منطقه تغییر نکرده است 
و پس از اینکه در راهبرد نظامی شکست 
خورد با استفاده از تهاجم ترکیبی و 
راهبردهای اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی و امنیتی به دنبال ضربه 
زدن بــه نــظــام مــقــدس جــمــهــوری اسالمی 
ایران است و همه ما وظیفه داریم با جهاد 
تبیین به مقابله و بی اثر ساختن این تهاجم 

بپردازیم. 
ــراف اطــالعــاتــی نقش  ــه داد: اشــ ــ وی ادام
مهمی در اقــدام هــای پیشگیرانه دارد و در 
این زمینه هرگز نباید غفلت کرد. استکبار 
با ناامن کردن کشورهای منطقه و حمایت 
از تروریست های تکفیری، تالش می کند 
امنیت کم نظیر ایران اسالمی را بر هم بزند 
و هزینه های نظام جمهوری اسالمی ایران 
ــاال بــبــرد ولــی نــیــروهــای مسلح کــشــور و  را ب
یگان های قرارگاه منطقه شمال شرق نزاجا 
با استقرار در مرزهای شرقی  با اقدام های 
»دفاعی امنیتی« و حضور مقتدرانه در کنار 
عزیزان مرزبانی، در قبال برخی اقدام های 
مرزداران کشور افغانستان امنیت پایدار را 

در منطقه شرق کشور ایجاد کرده اند.

ــاد در  ــ ــورآبـ ــ ــای نـ ــ ــب ــ روســــتــــای زی
شهرستان خوشاب و در فاصله 
48 کیلومتری سبزوار واقع شده 
است. وجود آبشاری دائمی و یک 
غار زیبا در نزدیکی نورآباد، این روستا را به یکی 

از مناطق گردشگری خراسان بدل کرده است.
آبشار زیبای نورآباد که در فاصله 5 کیلومتری 
جنوب شرقی روستا قرار دارد، به خاطر طبیعت 
سرسبز و باطراوتی که دارد، یکی از اصلی ترین 
جاذبه های منطقه اســت. ایــن آبشار از میان 
صخره ها به پایین می ریزد و حوضچه ای را به 
وجود آورده که به رودخانه ای دائمی می پیوندد. 
این حوضچه مکان نسبتاً مناسبی برای آبتنی و 
شناست. عالوه بر این، از آنجایی که گرداگرد این 
آبشار را صخره های بلند فرا گرفته اند، می توان در 
این محل به صخره نوردی نیز پرداخت که اتفاقاً 
طرفداران زیادی هم دارد. پوشش گیاهی اطراف 
آبشار را عمدتاً نیزارها و درختان تُنُک تشکیل 
مــی دهــنــد. شــدت آب ایــن آبــشــار در ماه های 

مختلف ســال متفاوت اســت و در فصل بهار 
بیشترین شدت جریان را شاهد هستیم.

ارتفاع آبشار نزدیک به 6 متر است و در پیرامون 
آن بقایای آسیاب های آبــی قدیمی نیز دیده 
می شود. مسیر دسترسی به آبشار با وسیله 
نقلیه میسر است. از دیگر جاذبه های نزدیک 
بــه ایــن مــحــل، کــوه »پــیــر« اســت کــه در غرب 
روســتــای فوجی در جنوب روســتــای نــورآبــاد و 
شمال روستای زعفرانیه واقع شده و به دلیل 
مجاورت با آبشار و غار زیبای نورآباد، با توجه 
به فاصله 10کیلومتری با جــاده اصلی تهران-

مشهد، از اهمیت ویژه ای در بحث گردشگری 
برخوردار است.

شهرستان خوشاب با مرکزیت شهر سلطان آباد، 
در غــرب خراسان رضــوی قــرار گرفته اســت که 
از جنوب به شهرستان ســبــزوار، از شمال به 
اسفراین و فاروج، از سمت شرق به شهرستان 

فــیــروزه و نیشابور و از غــرب بــه جوین 
محدود می شود.

 امیر سرتیپ آذریان: جهاد تبیین 
دفاع مؤثر در برابر تهاجم دشمنان است

 »روستای نورآباد«
 از آبشار تا غار »کوه پیر«

عثمان 
 محمدپرست

اســــتــــاد پــیــشــکــســوت 
و دوتـــارنـــواز مــعــروف کشور و خــراســان رضـــوی در 
94سالگی در بیمارستان 22بهمن خواف دار فانی 
را وداع گفت. این استاد شاخص موسیقی سنتی 
کشور از 10سالگی با دوتار نوازی مأنوس بود و آثار 
مطرح و معروف مختلفی شامل چاوشی و سرحدی 
از خود به یادگار گذاشته و در همایش ها و آیین های 
ــرای برنامه  مختلف داخـــل و خـــارج کشور بــه اجـ
پرداخته است. نام مرحوم محمدپرست به عنوان 
گنجینه زنده بشری در زمینه موسیقی مقامی در 
میراث فرهنگی ناملموس کشور طی سال های 
گذشته به ثبت رسید. نخستین کاشی ماندگار 
خراسان  رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس 

ــشــور،  ک
ســـــــال 1396 
از ســوی اداره  کــل میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان  رضوی 

بر سردر منزل عثمان محمدپرست نصب شد.
این استاد شاخص موسیقی سنتی کشور با بسیاری 
از استادان موسیقی ایــران ازجمله جلیل شهناز، 
محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، فرهنگ شریف، 

اکبر گلپایگانی و اصغر بهاری کار کرده بود.
او جزو خیران مدرسه ساز بود و با همراهی جامعه 
ــاوری فرهنگی و خــیــران مــدرســه ســاز بیش از  ــ ی

900مدرسه در جای جای ایران ساخت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعداد زیادی از اهالی 
هنر  کشور با صدور پیام های جداگانه درگذشت این 
هنرمند بزرگ را تسلیت گفتند.مدیرکل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در پیام تسلیت 
خود گفت: اکنون همنوا با پایان اردیبهشت پاییزگون 
موسیقی خراسان، خاموشی و افول اختر دوتار ایران 
را به سوگ می نشینیم. به گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، 
محمد حسین زاده در پیام خــود آورده اســت: به 
احترام او، بلندای مقامش را در طومار خوش نغمه 
فرهنگ و هنر دیارمان ارج می نهیم و آمرزش و غفران 
باری تعالی را برای روح سترگش مسئلت می نماییم.

همچنین رضا هژبر کاللی، سرپرست معاونت هنری 
و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی نیز در پیام تسلیت جداگانه ای نوشت: رویکرد 
موسیقی ایشان بر محور اعتقاد و باورهای انسانی، 
اخــالق و خیرخواهی بــود. پیکر این هنرمند نامی 

روز گذشته در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 وداع وداع

 عثمان محمدپرست چهره جهانی 
موسیقی خراسان دارفانی را وداع گفت

 نوایی که 
خاموش نمی شود...

مردان آسمانی

خبر

جهاد تبيين خراسان گردی

شهید علی وجدانیان
متولد: قوچان

والدت: 1332/09/13
شهادت:1359/02/30
محل شهادت: کردستان

مزار: بهشت رضا
ــیــان  ــزدی: شــهــیــد واالمـــقـــام عــلــی وجــدان ی
ــال1332 در شهرستان قوچان متولد شد.  سـ
دوران تحصیل خــود را در شهرستان قوچان 
سپری کــرد. در رشته های ورزشــی وزنــه بــرداری 
و کشتی فعالیت داشـــت و بـــرای شهرستان 
قوچان مقام کسب کرد و یک ورزشکار خوشنام 
بود. پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان، 
برای خدمت به وطن به نیروهای مسلح ارتش 
پیوست. با پیروزی انقالب اسالمی، همیشه 
با مردم همگام بود و مدتی در آموزش نیروهای 
مــردمــی فعالیت داشـــت. وی پــس از پیروزی 
انقالب به گنبد و طبس اعــزام شد و سرانجام 
در آخرین مأموریت به کردستان فرستاده شد و 
در درگیری با وطن فروشان کومله به درجه  رفیع 

شهادت نائل آمد. 
او در آخرین دیدار با خانواده، آن ها را به صبر، 
بردباری و پشتیبانی از دولت و اطاعت از امام و 
حفظ وحدت دعوت نموده و توصیه  مؤکد او در 

مورد تربیت صحیح فرزندش بود. 

سردار افراسیابی:

امروز دشمن با حربه اقتصادی 
به مردم آسیب می زند

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضــا)ع( گفت: 
توطئه دشمن امـــروز توطئه اقتصادی و تهاجم 
فرهنگی است و دشمن این گونه به مردم ما آسیب 

می رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار افراسیابی 
در آیین تجلیل از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره 
فرهنگی »ردپای عشق« ویژه زائران راهیان نور که در 
تاالر شهر مشهد برگزار شد، افزود: امروز دشمن در 
زمینه های مختلف با ما می جنگد از سبک زندگی 
گرفته تا تغییر ارزش هـــا، افکار و مسیرمان، پس 
ما باید بتوانیم سیره  شهدا را که همانا خدمت به 
انقالب، نظام، مردم و اطاعت از رهبری و والیت فقیه 

است ادامه دهیم.
وی با تشکر از مسئوالن و دست اندرکاران راهیان 
نور1401 افزود: پس از دو سال تعطیلی با تالش این 
افراد عاشقان شهدا و راهیان نور امسال به خواسته 

خود رسیدند.
وی با اشاره به بیانات رهبری ادامه داد: در مطالعه 
سخنان رهبر معظم انقالب دو  موضوع را برجسته 
دیدیم یــک، راهیان نــور و دو، توجه و تمسک به 
شهداست. راهیان نــور همان طــور که از اســم آن 
مشخص است یک مسیر نورانی است که ما را به 
سمت خوبی ها و نیکی ها و ارزش ها هدایت می کند.
معاون هماهنگی سپاه امام رضا)ع( افزود: در راهیان 
نــور باید کــار جدید متناسب با مباحث علمی و 
پژوهشی اتفاق بیفتد و مهم تر از آن استمرار این کار 
در زندگی روزمره ماست.  وی بیان کرد: ما در مسیر 
راهیان نور سیره، مرام و عملکرد شهدا را می خواهیم 
پیدا کنیم تا در زندگی روزمره مان پیاده کنیم. ما به 
این خاطر در این مسیر ها گام می گذاریم که مسیر 
زندگی را یاد بگیریم و از اردوی راهیان نور باید توشه و 

آذوقه ای برداریم و بیاوریم و مصرف کنیم.

دستور معاون استاندار برای 
انتقال صنوف آالینده بیرجند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی با تأکید بر رفع مشکل 15ساله انتقال صنوف 
آالینده شهر بیرجند گفت: مصوب شده زمین مورد 
نیاز این واحدهای صنفی به صورت قسطی و با سند 
قطعی به متقاضیان واگذار شود. به گزارش تسنیم، 
علیرضا عباس زاده اظهار کرد: یکی از دغدغه های 
ــن اســت که  مـــردم و صاحبان صنوف آالیــنــده ای
هزینه های آمــاده ســازی را باید بپردازند در حالی 
که در این شهرک، اداره کل راه وشهرسازی استان 

و شهرداری بیرجند هم اراضی مشخصی دارند.
بــه گفته وی، بنا بــه درخــواســت و دغــدغــه بحق 
صاحبان صنوف، اداره کل راه وشهرسازی استان 
و شهرداری بیرجند نیز باید به قدر و سهم خود 
بخشی از هزینه های آماده سازی شهرک را بپردازند.
در این کمیته مقرر شد سهم هر یک از دستگاه ها 
ازجمله شهرداری، راه وشهرسازی و مالکان واحدها 
توسط دفتر فنی استانداری بررسی و مشخص شود.
عباس زاده متذکر شد: تعاونی باید اطالع رسانی 
الزم در ایــن زمینه را خیلی سریع انجام دهند، 
چون محدوده برخورداری از تخفیفات اخذ پروانه 

شهرداری تا 31 تیر سال جاری است.
وی ادامه داد: آبرسانی به شهرک صنوف آالینده به 
اتمام رسیده و گازرسانی و برق رسانی به این محدوده 

هم در دستور کار قرار دارد.

زری صادقی، رئیس بهزیستی صالح آباد 
در خـــصـــوص تــســهــیــالت مــســکــن  

مددجویان و معلوالن این شهرستان 
گـــفـــت: اگــــر در هـــر روســـتـــایـــی، 

خانواده هایی  تک معلول یا دو 
معلول یا سه معلولی که بدون 
مــســکــن هــســتــنــد و قصد 
ــنـــزل مــســکــونــی  دارنـــــــد مـ
ــرای خـــودشـــان بسازند  ــ ب
ابتدا باید با معرفی نامه 
اداره بهزیستی به بنیاد 
مسکن مراجعه کـــرده و 
وام 200 میلیون تومانی 
دریافت کنند.   سپس برای 
بهره مند شدن از کمک های 
بالعوض بهزیستی درزمینه 
ســاخــت مسکن بـــرای تک 

معلول ها باید پروانه ساخت 
دارای اعتبار و شروع ساختمان 

ــون و بـــرای  ــداســی ــون تــامــرحــلــه ف
دو معلول و سه معلول باید پروانه 

ساخت دارای اعتبار به همراه زمین 
مسکونی داشته باشند. )بــرای دومعلول 

ــاز بـــه ســاخــت نیست  ــی و ســـه مــعــلــول هــا ن
فقط زمین مسکونی به نام مددجو کافی است(

شرایط تسهیالت مسکن 
 مددجویان و معلوالن 

رسایی فر  مدیر جهادکشاورزی مه والت 
ــای اخیر  گفت: وزش طــوفــان در روزهــ
موجب بــروز خسارت 400میلیارد 
ــار  ــه بـــاغ هـــای پسته و ان ــی ب ــال ری
شهرستان مه والت شده است.

هـــادی ســاربــان گفت: 6هــزار 
ــاغ هــای  و 400 هــکــتــار از ب
پسته و انار این شهرستان 
در پــی طــوفــان اخــیــر بین 
2 تــا 20درصــــد خسارت 
دیـــــده انـــــد. وی افـــــزود: 
ــای مــیــدانــی  ــــررســــی هــ ب
کــارشــنــاســان مــدیــریــت 
ــاد کـــــــشـــــــاورزی  ــ ــ ــه ــ جــ
ــرای مــیــزان  ــ شــهــرســتــان ب
دقیق خسارت و هماهنگی 
با صندوق بیمه در حال انجام 
اســت تا بــاغــدارانــی که دچار 
خسارت شده اند و باغ هایشان 
زیــر پــوشــش بیمه اســـت، مبلغ 
خسارت را دریافت کنند.  شهرستان 
مه والت با 19هزار و 300هکتار باغ پسته 
و 2هزار و 300 هکتار باغ انار، مقام نخست 
را در سطح زیرکشت و تولید این دو محصول 

ارزشمند باغی در خراسان رضوی داراست.

خسارت 400 میلیاردی طوفان 
به باغ های پسته و انار مه والت 

مقدم     محمدحسین بــشــرویــه ای مــعــروف به 
»بدیع الزمان فروزان فر« ادیب، محقق، شاعر و استاد 

دانشگاه تهران، سال 1276 هجری شمسی در 
بشرویه از تــوابــع خــراســان جنوبی زاده 

شد. مقدمات علوم را در زادگــاه خود 
آموخت و سپس راهی مشهد شد 

و از محضر اســتــادان ادب حــوزه 
خراسان همچون ادیب نیشابوری 
بهره برد. وی حدود سال 1300 به 
تهران رفــت و تحصیالت خــود را 
در مدرسه سپهساالر ادامــه داد 
و چــنــدی حـــجـــره  ای در مسجد 
سپهساالر داشــت. در جوانی در 

همان مدرسه به تدریس پرداخت 
و در سال 1305 به سمت معلمی 

دارالــفــنــون و دارالمعلمین عالی و 
در سال 1313 به معاونت دانشکده 

معقول و منقول )الهیات( منصوب شد.
در سال 1314 هیئت ممیزه دانشگاه تهران 

مرکب از نصرهللا تقوی، علی  اکبر دهخدا و ولی هللا نصر 
تألیف ارزنده بدیع الزمان فروزان فر به نام »تحقیق در 
زندگانی موالنا جالل  الدین بلخی« را ارزیابی و به 
او گواهی نامه دکترا اعطا کرد. به استناد این 
گواهی نامه در همان سال به سمت 
استادی دانشسرای عالی و 
دانشکده  های 

ادبیات و الهیات منصوب شد.
ــال1323 بــه ریاست  دکتر بدیع الزمان فــروزان فــر ســ

دانــشــکــده معقول و منقول بــرگــزیــده شــد و تا 
ســـال1346 )زمـــان بازنشستگی( در این 

سمت بود. وی استاد و راهنمای جمعی 
از دانشجویان مبرز دوره دکترا در 

دانــشــکــده  هــای ادبــیــات و الهیات 
بــود که بعدها اســتــادان برجسته 
ادب پارسی و مطالعات فرهنگ 

ایران شدند.
فروزان فر ســال1346 به عضویت 
ــد. مــدتــی نیز  ــ مجلس سنا درآم
ریاست کتابخانه سلطنتی را به 

عهده گرفت.
سخن و سخنوران، اثــر برجسته 
فروزان فر، سرمشقی برای تحقیق 

در تاریخ ادبیات ایران و دریچه  ای به 
نقد شعر فارسی بود. این کتاب فروزان فر 

ضمن آنکه سنت دیرینه تذکره  نویسی در 
ادبیات فارسی را در نظر داشته، راهگشای تحقیقات 

نوین در تاریخ ادبیات ایران بوده است. عمده شهرت 
 او در شناخت مولوی و احاطه بر ادبیات عرب

ــزمــان فـــروزان فـــر  ــع  ال ــدی ــود. ب ــ  و فــارســی ب
16اردیبهشت 1349 بر اثــر سکته 

ــی  ــگــ ــ ــال ــی در 73ســ ــبـ ــلـ قـ
درگذشت.

»بدیع الزمان فروزان فر« استاد اساتید زبان فارسی

نام آوران خراسان


	Khorasan 1
	Khorasan 2 new
	Khorasan 3
	Khorasan 4

