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روستاي باب الحكم
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 بازديد فرماندار بردسكن به همراه بخشدار انابد ازمجتمع معادن مس تكنار در بخش انابد

دو هفته نامه محلی استان خراسان رضوی

نداي  بردسكن 

و  ادارات  مديران  حوزه  در  تحوالت   و  تغيير   
به رشد  منجر   ، نفس  تازه  نيروهاي  از  استفاده 

بيشتر مي شود

پيام تقدير و تشكر غالمحسين غفوري به همراه 
گزارشي كوتاه از  6 سال تالش شبانه روزي در 

مديريت آموزش و پرورش بردسكن  

4

7

برخــی از فضاهای 
آموزشی بردسكن در 
دانش  و  معلمين  شان 

آموزان نيست

خواسـتار  فرمانـدار 
مـورد  سـوخت  تاميـن 
نيـاز بخش كشـاورزی و 

معـادن منطقـه شـد

7

2 6

علی ارشادی  /
خبرنگار و گزارشگر نشريه خورشيد خراسان  

در ماه های ابتدایی سال تحصیلی هستیم خیلی از اولیا برای برنامه مدونی برای 
موفقیت فرزندانشان در زمینه تعلیم و تربیت ندارند.

معتقدیم موفقیت برای دانش آموزان زمانی بدست می آید که مجموعه جامعه 
خانواده و مدرسه همگام با دانش آموز تالش وبرنامه ریزی داشته باشد .

اکثراگمان می کنند رفتن به کالس های خصوصی و خرج کردن پول های 
هنگفت عامل موفقیت در کنکور و تحصیل است در این گزارش نمونه هایی از 

همشهریان موفق را معرفی می کنیم
از جنس مردم کوچه و بازار که شرایطی را فراهم کردند باعث موفقیت فرزندشان 
شده است امیدواریم خانواده ها در این سال تحصیلی جدید بیشتر دقت کنند.

متاسفانه در ماه های ابتدایی سال تعدادی از نوجوانان شهرمان بخاطر بعضی 
مسایل که در گزارشهای بعدی به ان خواهیم پرداخت اقدام به خودکشی کردند .
خیلی از والدین شرایط فرزندانشون با گذشته و دوران تحصیل خود مقایسه می 

کنندکه این مقایسه درست نیست .
امیدواریـم بـا انتشـار این گـزارش دریچه های جدیـدی بـه روی خوانندگان 
نشـریه خورشـید خراسـان باز شـود ،بیشـتر به وظیفه پدر ومادر بودن خود 

بپردازنـد .                                                        ادامـه در صفحـه 4
                 

 گزارش
ســبد  هزار  توزيع 
خانواده  بين  غذايی  
توسط  نيازمند  های 

سپاه  بردسكن

دانش  موفقيت  در  خانواده  نقش 
آموزان كنكوري

صفحه  3

خانواده های   : غفوری ، رحیمی،طالعی،صابری و بیوت وابسته                            

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
روزهای  غمناک ترين  در  كه  سپاسگزاريم  را  همتا   بی  پروردگار 
زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند 

ساخت كه همدردی شان التيامی بر دل های داغديده ما بود.
همشهريان گرانقدر ،مسئولين معزز ادارات ونهادها ،همكاران محترم فرهنگی ،دوستان ،اقوام وخويشاوندان ارجمند:

 ابراز همدردی و بذل محبت شما عزیزان با حضور در مراسم تشییع،تدفین و مجالس ترحیم پدرمهربان وعزیزمان 

 شادروان  حاج كرباليی محمد غفوری)پدرشهيدواالمقام محمدرضا غفوری(
  و  ارسال  پیام های تسلیت موجبات آرامش و افتخارخاندان  را فراهم نمود.ضمن تشکروسپاس خاضعانه ازهمه عزیزان، آرزو 
می کنیم در مجالس و محافل شادی عزیزان جبران زحمت نموده و تالش کنیم تا حضوراً توفیق عرض تشکر داشته باشیم، 
چنانچه به دلیل تألمات روحی امکان ادای ِدین و وظیفه فراهم نگردید تقاضای عفو و بخشش داریم. امید است در ایامی به 

دور از رخت سیاه و نغمه ی عزا ، بر سفره ی شادی ها ، پاسخگوی خوبی ها یتان باشیم.
روزهايتان به دور از غم و مهر ورزی تان مستدام

تقدري و سپاس

 همزمان با افتتاح مکان جدید مرکز یادگیری یاددهی  شهیدان 
اکبری زارع روستای کوشه با حضور کارشناس مسئول محترم 
نهضت سوادآموزی جناب آقای نصیری، رئیس فنی و حرفه ای 
کشاورزی  فنی جهاد  ،معاونت  علیزاده  مهندس  اقای  بردسکن 
مهندس مسروری  و رئیس اداره اموزش و ترویج جهاد کشاورزی 
عالیات  عتبات  ستاد  نیا،رئیس  اسماعیل  مهندس  بردسکن 
بردسکن، روحانی محترم، دهیاری و شورای محترم و  فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج  روستای کوشه و آموزش دهنده های این 

مرکز،  زنگ مهر سواد آموزی  در این مرکز نواخته شد
 8( شهریور  گرامیداشت  18  ضمن  بنائیان  آسیه  خانم  سرکار 
سپتامبر ( روز جهانی سوادآموزی  در مراسم نواختن زنگ مهر 
سواد آموزي در این مرکز گفت: امید است در ادامه راه شاهد ریشه 

کنی بی سوادی و خودکفایی بانوان روستا باشیم.
فعاليت ها و آموزش های مركز يادگيری ياددهی شهيدان اكبری 

زارع روستای كوشه
خانــم بنائیــان گزارشــی از اهــم فعالیــت هــا و آمــوزش هــای مرکــز 
یادگیــری یاددهــی شــهیدان اکبــری زارع کوشــه پرداخــت و گفــت: 
ــار آمــوزش هــای  ــن مرکــز از ســال 1396 تاســیس شــد و در کن ای
ســواد پایــه شامل:ســوادآموزی ،تحکیــم و انتقــال بــه آمــوزش  حرفــه 
هــا و مهــارت هایی همچون شــیرینی پزی،گلیــم بافی،فــرت بافی،گل 
ســازی)تراریوم(خیاطی و...آمــوزش حقــوق شــهروندی مهارتهای چهل 
گانــه زندگــی اعــم از مهــارت همســر داری، مهــارت کنتــرل خشــم و 
عصبانیــت و...پرداخــت. وی بیــان کــرد: ایــن مرکــز  توانســته همزمان 
بــا کاهــش نــرخ بــی ســوادی زمینــه  توانمنــد ســازی و کار آفرینــی و 
اشــتغال زایی در روســتای کوشــه و روســتاهای اطراف را فراهم ســازد.
ــواع  ــروش ان ــد و ف ــی و تولی ــرت باف ــم و ف ــدازی کارگاه گلی وی راه ان
پارچــه هــای حولــه ای در روســتای کوشــه توســط هنــر جویــان ایــن 
مرکــز را از دیگــر فعالیــت هــا  در زمینــه هــای کارآفرینــی  برشــمرد 
و گفــت:در ســایر رشــته هــا هنرجویــان ایــن مرکــز نظیــر خیاطــی 
ــواع ماســک و اشــتغال  و گلســازی نیــز در حــال تولیــد و دوخــت ان
زایــی هســتند.خانم بنائیــان  افــزود: در ســال 1399 نیــز بــا توجــه بــه 

شــیوع ویــروس کرونــا ،ایــن مرکــز بــا رعایت پروتــکل های بهداشــتی 
همچنــان بــه ثبــت نــام و آمــوزش هــای خــود ادامــه خواهــد داد.

در همیــن رابطــه کارشــناس نهضــت ســوادآموزی آمــوزش  و پــرورش 
بردســکن در ســخنانی  اظهار داشــت:  شهرســتان بردســکن  توانســته 
ــه  ــال 98 رتب ــوادآموزی س ــوادی در دوره س ــذب بیس ــت در ج اس
اول اســتان را کســب کنــد کــه ایــن نشــان از تــالش و همــت ویــژه 
کارشناســان ســواد آمــوزی ایــن شهرســتان دارد . وی همچنیــن بــه 
اهمیــت راه انــدازی مراکــز یادگیــری محلــی اشــاره کــرد و گفــت:در 
ایــن مراکــز عــالوه بــر ســواد پایــه ، مهــارت های مــورد نیــاز مخاطبان 

بــا هــدف بهبــود کســب و کار  مــد نظــر اســت .
کارشــناس نهضــت ســوادآموزی آموزش و پــرورش بردســکن از اجرای 
برنامــه هــای تحکیــم و تثبیــت ســواد بــه منظــور جلوگیــری از نــو 
بیســوادی ، آمــوزش هــای هوشــمند ، تنــوع بخشــی بــه شــیوه هــای 
آموزشــی بــه عنــوان مهــم تریــن ماموریــت هــای ایــن کارشناســی 
عنــوان کــرد و گفــت : تمــام تــالش خــود را بــرای رشــد و پایــداری 
ــکار میگیریــم و در ایــن راســتا  ــرخ باســوادی در ایــن شهرســتان ب ن
برنامــه ریــزی راه انــدازی مراکــز یادگیــری محلــی را در بخــش انابــد 

نیــز در برنامــه داریــم . 
اهدای ماسک از تولیدات بانوان روستا به مسئولین و مربیان و بر پایی 
نمایشگاه و از صنایع دستی بانوان روستا و اهدای جوایز به نفرات برتر  
مسابقه  مجازی کتابخوانی از دیگر برنامه های گرامیداشت روز جهانی 

سواد آموزی دراین مرکز بود.
در گراميداشت روز جهانی سواد آموزی، زنگ مهر سوادآموزی 

در محل مركز يادگيری شهيد نصيری شهرآباد به صدا در آمد
همچنین همزمان با گرامیداشت روز جهانی سواد آموزی، زنگ مهر 
سوادآموزی با حضور فرماندار ، سرپرست آموزش و پرورش بردسکن و 
جمعی از مسئوالن محلی شهرآباد  در محل مرکز یادگیری شهید نصیری 
شهرآباد به صدا درآمد . در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از توانمندی 

های بانوان شهرآباد در معرض دید عموم قرار گرفت . 
همچنین غباروبی مزار دو شهید گمنام شهرآباد و اهدای بسته های آموزشی 
به مربیان این مرکز از دیگر برنامه های زنگ مهر سواد آموزی در شهرآباد بود .

  زنگ مهر سواد آموزی  در مركز يادگيری ياددهی  شهيدان اكبری زارع 
روستای كوشه  نواخته شد

انتصاب شایسته  حضرت عالی به عنوان
مدير آموزش و پرورش  بردسكن

را به شما تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر  
از درگاه ایزد منان  برایتان مسالت می نماییم. 

یقینا طرح ها و ایده هاي ابتکاري شما سرآغاز راهي پر امید به سمت دستیابي 
به ارتقاء کیفیت آموزشي و پرورشي در آن مدیریت خواهد شد.

جناب آقای حاج  علي اکبر چراغیان

جلسه زيارت عاشورا وابسته به ستاد بازسازي 
عتبات عاليات شهرستان بردسكن

همزمان با  18 شهريور )8 سپتامبر ( ، گراميداشت روز جهانی سوادآموزی :
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اطالع رساني

شهرداری و شورای اسالمي شهر انابدروابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر بردسكن

دافع مقدس

خبر مسرت بخش انتصاب حضرت عالی را به عنوان

رياست بانک سپه شعبه بردسكن
 تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مزیدتوفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل 
الهی در جهت خدمت به مردم شهرستان بردسکن و رونق اقتصاد و 

توجه به اصناف و کسبه ،  ازدر گاه ایزد منان برایتان مسئلت دارم.

و  مؤمن   ، ارزشی  برادر  شما  بخش  مسرت  انتصاب 
متعهد در سمت

مدير آموزش و پرورش شهرستان بردسكن
 بشارت دهنده محیطی پویا و سرشار از شور و نشاط و نوید بخش افزایش 

فضای دانش و بینش در کالبد این مجموعه عظیم علمی گردید.
ازدرگاه ایزدمنان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را مسالت داریم و برای جناب عالی مزید توفیقات 

برای خدمتی سرشار از توکل الهی تمنا داریم.

جناب آقای مجتبی معینی

جناب آقای حاج  علي اکبر چراغیان

نمايشگاه اتومبيل  بامشاد

دهياري و شوراي اسالمي روستاي كوشه

شهرداری و شورای اسالمی شهرآباد

شركت صنعتی معدنی مهرابين فوالد

می  اید  قرارنگرفته  ساختمانی  بیمه  پوشش  تحت  تاکنون  که  همشهری  عزیز  کارگران 
توانیدبامراجعه به دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی نسبت به تنظیم قراردادبیمه کارگران 

ساختمانی طبق مقررات اقدام وازمزایای بیمه تامین اجتماعی بهرمند شوید.
نرخ حق بیمه7 درصد دستمزد مقطوع سال جاری.

تعهدات کوتاه مدت)غرامت دستمزد ایام بیماری ، ارتز و پروتز ، هزینه کفن ودفن( تعهدات 
بلندمدت )بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، فوت( 

مدارک مورد نیاز: داشتن  کارت مهارت فنی حرفه ای*ارائه اصل شناسنامه وکارت ملی*کارت 
پایان خدمت*سه عدد عکس 3 در4 

آدرس : بردسگن - بلوار مطهری نبش مطهری43    تلفن:55432340 - 051

روابط عمومی انجمن صنفی كارگران ساختمانی بردسكن

اطالعيه مهم
قابل توجه كارگران و استاد كاران ساختمانی 

چهلمین سالگرد حماسه هفته دفاع مقدس گرامي باد

چهل سال افتخار 



رئیس بنیاد  شهید و امور ایثارگران بردسکن گفت:  
مرحوم حاج محمد غفوری پدر شهید  محمد رضا 
غفوری  دعوت حق را لبیک و به فرزند شهیدش 
پیوست.  علی نخعی  درگفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: حاج محمد غفوری پدر شهید واالمقام محمد 
رضا غفوری در سن 8۵ سالگی براثر کهولت سن 
درگذشت . وی بیان کرد: پیکر آن مرحوم در مراسمی 
با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئوالن  ، خانواده 
های معظم شهدا و فرمانداران  و معاونین فرمانداران 
بردسکن و خلیل آباد، بخشداران و نیروهای نظامی 
و انتظامی  تشییع و حجت االسالم  اسالمی مقدم 
مسئول دفتر امام جمعه  بردسکن برپیکر این پدر 
شهید  نماز میت را اقامه کردو سپس  در جوار فرزند 
شهیدش در گلزار شهدای این شهرستان به خاک 

سپرده شد.
دراین مراسم یکی از مداحان اهل بیت  به مرثیه 
سرایی پرداخت و سپس حجت  االسالم اسالمی 
ضمن  بردسکن  جمعه  امام  دفتر  مسئول  مقدم  
عرض تسلیت و همدردی با خانواده محترم غفوری 
از خداوند متعال خواست روح بلند آن مرحوم در 
باالترین مراتب بارگاه قدسی با ساالر و سرور شهیدان 
محشور و همجوار گردد. وی افزود:مرحوم حاج محمد 
غفوری یکی از خادمین حضرت اباعبدالحسین )ع( و 

همیشه به نماز اول وقت خود مقید بود.
شهید محمد رضا غفوری  در 22 بهمن ماه سال 
1364 در عملیات والفجر 8 در منطقه اروند رود  به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

نیمه دوم شهريور ماه 1399 / سال دوازدهم  - شماره 217 -  8 صفحه2
اخبار شهرستانها

اخبار كوتاه

حجــت االســالم علــی اصغــر امینــی در خطبــه هــای نمــاز 
ــا القــاء  جمعــه ایــن شهرســتان اظهارداشــت : دشــمنان  ب
مشــکالت کشــور، بحــث مذاکــره را مطــرح می کنند، بســاط 
کلیــد و قفــل از روز اول بــرای ایــن موضــوع تبیین شــده بود 

و کلیــد آنــان مذاکــره بــوده اســت.
ــه  ــت هفت ــه گرامیداش ــه ب ــکن در ادام ــه بردس ــام جمع ام
ــاع مقــدس  ــاع مقــدس اشــاره کــرد و گفــت: هفتــه دف دف
جنــگ هشــت ســاله ای کــه اکثــر کشــورهای دنیــا در برابــر 
ــد  ــر ش ــت منج ــا اراده مل ــد ب ــیده بودن ــف کش ــران ص ای
کــه پیــروزی نصیــب ایــران شــود.وی بــا تجلیــل از تــالش 
ــهدا،  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــالم و گرامیداش ــدگان اس رزمن
بــه برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس اشــاره کــرد و گفــت: 
همــه مدیــران و اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه بســیجیان 
در برنامه هایــی کــه توســط ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع 
مقــدس برنامه ریــزی شــده اســت حتی االمــکان بــا رعایــت 

دســتورالعمل هــای بهداشــتی شــرکت نماینــد.
خطیــب جمعــه بردســکن گفــت: بــه مناســبت هفتــه دفــاع 
ــش  ــهید دان ــادواره 64 ش ــاه ی ــهریور م ــدس در 31 ش مق
آمــوز، فرهنگــی و شــهدای گمنــام در پــارک ولیعصــر ایــن 
ــار  ــه اقش ــا دارد هم ــه ج ــود ک ــزار می ش ــتان برگ شهرس

مختلــف مــردم در ایــن مراســم شــرکت نماینــد.

امــام جمعــه بردســکن در پایــان خطبــه هــای نمــاز جمعــه 
بــا تبریــک انتصــاب یکــی از اعضــای ســتاد نمازجمعــه بــه 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش در ایــن شهرســتان از زحمــات 
مدیــر ســابق ایــن اداره نیــز تقدیــر کــرد و گفــت: یقینا تغییر 
و تحــوالت  در حــوزه مدیــران ادارات و اســتفاده از نیروهــاي 
تــازه نفــس  منجــر بــه رشــد و تعالــي بیشــتر  خواهــد شــد

70 درصد مشكالت اقتصادی كشور از ناحيه مسئوالن و 
وابستگان آنها ايجاد شده است

 امــام جمعــه بردســکن گفــت: 70 درصــد مشــکالت 
اقتصــادی مربــوط به مدیــران داخلی و منســوبین مســئوالن 

اســت. 

ــور  ــادی کش ــکالت اقتص ــه مش ــکن ب ــه بردس ــام جمع ام
ــادی  ــف اقتص ــر منص ــل گ ــر تحلی ــت: ه ــت و گف پرداخ
میدانــد کــه 70 درصــد مشــکالت بــه ضعــف مدیریــت هــا 
و منســوبین مرتبــط میباشــد، زیــرا تحریــم هــا فقــط 20 تــا 
30 درصــد در مشــکالت اقتصــادی اثر گذاری داشــته اســت.
وی قصــد دشــمن را از مشــکالت اقتصــادی فشــار بــر مــردم 
و مســئولین نــام بــرد و بیــان داشــت: مشــکالت اقتصــادی 
کشــور از ناحیــه مســئوالن و منســوبین آنهــا ایجــاد شــده 
ــند  ــته باش ــت شایســته ای را داش ــر مدیری ــذا اگ اســت ، ل

مشــکالتی از ایــن قبیــل نخواهیــم داشــت.
امــام جمعــه بردســکن بــا اشــاره بــه اهانت نشــریه فرانســوی 
بــه ســاحت پیامبــر اســالم)ص( اظهارداشــت: حرکــت 
ــت  ــن حرک ــد و ای ــد مان ــخ نخواه ــی پاس ــان ب ــخیف آن س

ــان محکــوم اســت. توســط مســلمانان جه
حجــت االســالم امینــي از همــکاری و مشــارکت مــردم در 
پرداخــت کمــک هــاي نقــدی و غیــر نقــدی در قالــب “نــذر 
ســالمت” بــرای خرید دســتگاه ســی تی اســکن بیمارســتان 
ولــی عصر)عــج( بردســکن تقدیــر کــرد و خواســتار تســریع 
جمــع بنــدی کمکهــای مردمــی از طریــق مجمــع خیریــن 
ــان بردســکن  ــت شــبکه بهداشــت و درم ســالمت و مدیری

شــد. 

تغيير و تحوالت  در حوزه مديران ادارات و استفاده از نيروهاي تازه نفس ، منجر به رشد بيشتر مي شود
امام جمعه بردسكن اعالم كرد: 

حجت االسالم علی اصغر امینی
در تجمع روحانیون حوزه علمیه اعالم کرد:

درپی هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص( امام جمعه ،فرمانده سپاه، اساتید و طالب حوزه علمیه و روحانیون شهرستان بردسکن با تجمع در مدرسه علمیه امام جعفر صادق )ع( این شهرستان  این اقدام را به شدت محکوم کردند. دراین 
مراسم امام جمعه بردسکن  گفت: تاریخ نشان داده تا ظلم و استبداد هست، جبهه حق به مبارزه پرداخته و تا زمانی که جبهه حق وجود داشته باشد، دشمنان دست از فتنه گری برنمی دارند.  حجت االسالم علی اصغر امینی  افزود: قرآن جریان حق را 
روشن و در مقابل باطل ایستادگی کرد و امروزه دشمنان با توهین نمی توانند در مقابل اسالم ایستادگی کنند. وی ادامه داد: دشمنان غربی از اسالم ناب محمدی در هراسند و این نادان ها که در کشورهای غربی به پیامبر اسالم توهین می کنند نمی دانند 
که به همه انبیا توهین کرده اند چرا که پیامبر اسالم عصاره انبیا است. امام جمعه بردسکن با محکوم کردن هتک حرمت پیامبر)ص( اظهارداشت: هدف دشمن و استکبار جهاني از انجام این گونه اعمال و هتاکي ها، تضعیف اسالم و از بین بردن اتحاد بین 
مسلمین  است. وی  عنوان کرد: مسلمانان در برابر توهین به مقدسات و ارزش هاي جامعه اسالمي ساکت و بي تفاوت ننشسته و با وحدت و انسجام خود در مسیر بر مال ساختن اهداف شوم دشمنان اسالم بیش از پیش تالش مي کنند. وی  با اشاره 
به اینکه این اقدامات و توهین ها علیه رسول خدا هرگز راه به جایی نخواهد برد، گفت: بی گمان توهین و هتاکی علیه دین اسالم و عقاید مسلمانان از سوی دشمنان دین خدا هرگز نمی تواند موفق باشد زیرا وعده الهی می گوید که جهان در نهایت در 
دست حق پرستان خواهد بود.وی یادآور شد: بسیاری در طول تاریخ اراده کرده اند ،نور خداوند و پیامبر اسالم را خاموش کنند که هیچ گاه به جایی نرسیده اند، زیرا خداوند اراده کرده  نور خود را بر مردم بتاباند و اراده خداوند باالتر از همه اراده هاست.

حجت االسالم امینی بیان کرد: اگر نشریه ای به خود اجازه می دهد به ساحت پیامبر اکرم)ص( توهین کند، برای این است که آنها  1400 سال است تالش می کنند جهل را بر عالم حاکم کنند تا نگرش مردم را نسبت به اسالم تغییر دهند. وی با بیان 
اینکه دشمنان از نظام و اسالم ناب محمدی)ص( در هراس هستند، افزود: اسالمی که امروز در دنیا از سوی ایران مطرح شده ، اسالم ناب محمدی است و دشمنان غربی و قسم خورده ایران از آن در هراسند و ایران هراسی را بر سر زبان ها انداخته اند. 
وی با اشاره به اینکه این نخستین باری نیست که خباثت و دشمنی استکبار جهانی به مبانی دینی و اسالمی نمایش داده می شود، گفت: امت بیدار اسالم هرگز در برابر این گونه اقدامات ساکت نمی نشیند. درپایان اساتید و طالب و روحانیون شهرستان 

بردسکن با سردادن شعارهایی  هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبرگرامی اسالم را به شدت محکوم کردند. 

توهين به ساحت مقدس پيامبر)ص( ،  توهين به تمام انبياء الهي است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: عمل نکردن  
دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری منشاء گرانی ها در کشور 
است. حجت االسالم نیک بین در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:  
درحال حاضر دولت حرفش این است که باید برجام 2 و 3 امضاء 
شود تا گرانی ها در کشور رفع شود.  وی عنوان کرد:  بنده هیچ 
اعتقادی به برجام یک نداشتم تا چه رسد به برجام های 2 و 3 که 
بخواهد مسله گرانی ها را مرتفع کند.  وی اظهارداشت:  متاسفانه 
دولت 7 سال وقت خودش را صرف کارهای فرعی کرد و امروز 
کشور شاهد چنین گرانی های سرسام آور است که واقعا قشر ضعیف 
جامعه را له کرده است و همه این مشکالت از بی تدبیری و سوء 
مدیریت برخی از مدیران است.  نماینده مردم بردسکن گفت:  مقام 
معظم رهبری به عنوان دیده بان نظام  وقتی 7 سال پیش اعالم 
کردند که هیچ  اعتمادی به امریکا و برجام نیست  می بایست دولت 
این فرمایش معظم له را آویزه گوش خود می کرد نه اینکه بگویند 
در عالم سیاست بدبین و خوشبین معنایی ندارد.  حجت االسالم 
نیک بین افزود:  دولت باید در مجلس مورد محاکمه قرار بگیرد و 
پاسخ بی تدبیری های خود را بدهد.  وی بیان کرد:  مدیریت جهادی 
و توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های داخل می تواند مشکالت 

اقتصادی را  مرتفع کند. 

 وزير صمت اين هفته معرفی می شود
نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسالمی گفت:  رئیس 
جمهور این هفته 3 گزینه را برای گرفتن رای اعتماد به وزیر صمت 
به مجلس معرفی می کند. حجت االسالم جواد نیک بیندر گفت 
و گو با خبرنگار ما گفت: یکی از گزینه های اصلی وزیر صمت 
مهندس رزم حسینی استاندار خراسان رضوی است.  وی عنوان  
کرد:  بنده یکی از کسانی هستم که بهترین گزینه برای وزیر صمت 
را مهندس رزم حسینی استاندار خراسان رضوی می دانم و به 
وی رای خواهم داد. وی افزود: استاندار خراسان رضوی فردی با 
پشتکار، جهادگر و پرتالش است و در صورت معرفی به عنوان وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می تواند منشأ خدمات زیادی در 
کشور باشد. نماینده مردم بردسکن، کاشمر ،خلیل آباد و کوهسرخ 
در مجلس شورای اسالمی گفت: رزم حسینی با اجرای الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی در شهرستان های خراسان رضوی، زمینه 
توسعه اقتصادی در مناطق مختلف را فراهم کرده است و در صورت 
رفتن وی به وزارت صمت، می توان به اجرای این طرح در سطح 

ملی امید داشت. 
بردسكن  مردم  نماينده  درخواست  درپی 

صورت گرفت:
دستور ويژه دكتر نوبخت، برای تامين دستگاه 

سی تی اسكن بيمارستان بردسكن
ما  با خبرنگار  گو  و  بین در گفت  نیک  االسالم جواد  حجت 
اظهارکرد : در دیداری که با دکتر نوبخت معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه بودجه کشور انجام شد، دستور تخصیص 
)عج(  عصر  ولی  بیمارستان  به  اسکن  تی  سی  دستگاه  یک 
شهرستان بردسکن صادر شد. وی با بیان اینکه همچنین موضوع 
خرید تضمینی کشمش، گندم و زعفران با وزیر جهاد کشاورزی 
دنبال شده است افزود:  موضوع خرید تضمینی کشمش، گندم 
و زعفران پیگیری شد و قرار بر این گردید با دعوت از تجار و با 
حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی این موضوع به طور جدی 
و  آباد  خلیل  کاشمر،  بردسکن،  مردم  نماینده  شود.  پیگیری 
کوهسرخ با بیان اینکه هزینه تمام شده کشمش برای کشاورز هر 
کیلو 17 هزار تومان میباشد اظهار کرد:  قیمت هر کیلو کشمش 
در خارج از کشور  کیلویی 70 هزار تومان خرید و فروش می شود 
و یک کارتن 3 کیلویی بالغ بر 220 هزار تومان فروخته می شود 
در حالی که در منطقه ترشیز هر کارتن 3 کیلویی60 هزار تومان 
است که قرار شداگر تجار با باالترین قیمت کشمش کشاورزان 
را نخرند دولت نیز اینکار را انجام خواهد داد.نیک بین در همین 
راستا افزود: همچنین بزودی جهت خرید تضمینی کشمش یک 
خط اعتباری مالی برای تجار در نظر گرفته شده که شرایط آن 

اعالم می شود.
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دادستان بردسكن اعالم كرد : بيش از 90 درصد سارقين معتاد هستند

كمک 12 ميليون تومانی يک خير افغانی  به مدرسه شهيد كرمي روستاي باب الحكم

معتاد  سارقین  درصد  از 90  بیش  گفت:  بردسکن  دادستان 
هستند. احمد فرزانه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
این شهرستان گفت: متاسفانه روزانه مراجعات زیادی از متعادان 
متجاهر داریم و  اکثر پرونده های  وارده به دادسرا ریشه در 
اعتیاد دارد. وی با بیان اینکه هیچ کمپ مجوز داری در بردسکن 
وجود ندارد گفت: بردسکن نیاز به راه اندازی  مراکز نگهداری 
متعادین دارد.  دادستان بردسکن با اشاره به اینکه  بردسکن  
یکی از باراندازهای موادمخدر در خراسان رضوی است گفت: 
نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر 
هستند ولی به لحاظ تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری با 
مشکالتی مواجه است.  دادستان بردسکن با توجه به موقعیت  
کویری بردسکن گفت:  متاسفانه کویر بردسکن محل تردد 
قاچاقچیان  مواد مخدر شده است که می طلبد  برای مقابله 
و تقویت هرچه بهتر با سوادگران مرگ نیروی انتظامی بردسکن 
تقویت شود.  فرزانه از تالش های شبانه روزی نیروهای انتظامی 
بردسکن در برقراری نظم و امنیت  حوزه استحفاظی شهرستان 
بردسکن تقدیر کرد و گفت: با تیزبینی ماموران اکثر محموله 
های مواد مخدر به این شهرستان شناسایی و توقیف شده است 
و ازابتدای امسال تاکنون چندین پاتوق متعادین پلمپ و تخریب 
شده است. وی خواستار تقویت نرم افزاری و سخت افزاری در 
ایست و بازرسی درونه شد و خواستار راه اندازی ایست و بازرسی 

مصوب در محور بردسکن به بجستان شد. 
در همین رابطه سرهنگ قربانی جانشین انتظامی بردسکن از 
اجرای 8 مرحله پاکسازی کویر تاکنون خبرداد و گفت: باتوجه به 
اینکه  مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر  از سمت محور بجستان 
به بردسکن و کویر این شهرستان است می طلبد  ایست و بازرسی 

مقطعی در محور بردسکن بجستان و بردسکن به سبزوار ایجاد 
شود که نیازمند یک کانکس  و دیگر تجهیزات  نرم افزاری و 
سخت افزاری می باشیم.  وی  کشفیات مواد مخدر در حوزه 
استحفاظی بردسکن را طی  ۵ ماهه اول امسال را 810 کیلو گرم 
اعالم کرد و گفت: ۵30 کیلو گرم آن  توسط  نیروی انتظامی  
بردسکن و مابقی آن در عملیات های مشترک  کشف شده است.

دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
رضوی 

ايران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در دنيا است
 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با 
بیان اینکه ایران پرچمدار  مبارزه با مواد مخدر است گفت:  90 
درصد  مواد مخدر دنیا در ایران کشف می شود. وی به طرح 
توسعه مراکز نگهداری معتادان متعادان متجاهر در  چند نقطه 
استان خبرداد و گفت:  تاپایان سال 98 ظرفیت این اردوگاهها 
هزار و 800 نفر بود که  درحال حاضر به بیش از 3 هزار نفر 
افزایش پیدا کرده است و تاپایان امسال نیز برنامه داریم این 

ظرفیت را به بیش از ۵ هزار نفر افزایش دهیم. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت:  اگر در 
منطقه ترشیز تعداد معتادان متجاهر بیش از 200 نفر باشد این 
آمادگی را داریم که  مرکز ماده 16 را نیز دراین منطقه ایجاد 
کنیم.  وی عنوان کرد: متاسفانه در سال گذشته  به خاطر بحران 
مالی که وجود داشت مراکز هیچ پذیرشی  نداشتند و شاهد 
افزایش 21 درصدی جرائم خرد در استان بودیم.  وی یکی از 
علل افزایش دستگیری تعداد متعادان خرده فروش را مشکل 
قانونی اعالم کرد و گفت:  متاسفانه در برخورد با معتادان خرده 
فروش قانون سفت و سختی وجود ندارد و نیاز است  این قانون 

اصالح و بازنگری شود. 
 صالحی از مصوبه کمیته امنیت کویر  با ایجاد یک پایگاه کویری 
در بردسکن  و  ایستگاه ایست و بازرسی در محور بردسکن 
به بجستان خبرداد و گفت: با توجه به موقعیتی که شهرستان 
بردسکن دارد و یکی از محورهای ترانزیتی مواد مخدر در استان 
است  به لحاظ تامین و تجهیز خودرو و دیگر امکانات به ویژه 
ایست و بازرسی درونه اقدام خواهد شد.  صالحی گفت:  9۵ 
درصد خودروهای ضبط شده از ناحیه قاچاقچیان توقیفی و 
تنها ۵ درصد منجر به مصادره شده است ولی در سال گذشته  
بیشترین واگذاری خودرو را  به  شهرستان ها داشته ایم.  وی 
به اجرای طرح محله محور و  روستا محور با هدف  پیشگیری 
از شیوع اعتیاد در استان خبرداد و گفت: دراجرای این طرح هر 
شهر یک محله و هر بخش یک روستا را به صورت  پایلوت تحت 
پوشش این طرح قرار می گیرند.  که فاز اول آن  در برخی از 

نقاط استان اجرایی شده است.

  دهیــار روســتای بــاب الحکــم از توابــع بخــش انابــد گفت: 
بــه همــت ســید رضــا موســوی مدیــر دبیرســتان پســرانه 
شــهید علــی کرمــی روســتای بــاب الحکــم بــا ارتباطــی 
کــه بــا آقــای  ســلطانی  اهــل کشــور افغانســتان داشــت 
توانســت مبلــغ 12 میلیــون تومــان  بــرای اجــرای عملیات 

بتــن ریــزی صحــن ایــن دبیرســتان کمــک بگیــرد.  
ــک  ــن  خیرنی ــرد: ای ــان ک ــوی بی ــد موس ــید محم س
اندیــش تاکنــون بــه منطقــه بردســکن ســفر نکرده اســت 
ــا توجــه بــه درخواســت مدیــر دبیرســتان ایــن  و فقــط ب
کارخداپســندانه را انجــام داده اســت.  وی افزود: دبیرســتان 
ــاب الحکــم بیــش از۵0  ــی کرمــی روســتای ب شــهید عل
ــا توجــه  ــوز  پســر متوســطه اول دارد و ب ــش آم ــر دان نف

بــه خاکــی بــودن صحــن مدرســه مدیــر ایــن دبیرســتان 
تصمیــم گرفــت بــا کمــک خیــران حیــاط مدرســه را بتن 

ریــزی کنــد.

دهیــار روســتای بــاب الحکــم بــا بیــان اینکــه ایــن فضــای 
ــرای  ــرای اج ــت: ب ــت دارد گف ــال قدم ــی 30 س آموزش
عملیــات بتــن ریــزی 800 متــر مربــع صحــن ایــن فضای 
آموزشــی 3۵ میلیــون تومــان نیــاز اســت  کــه در اقدامــی 
دیگــر ورثــه مرحــوم حــاج آقــای اســالمی )بــاب لحکــم( 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــر را ب ــان دیگ ــون توم ــغ 9 میلی ــز مبل نی
اختصــاص دادنــد و خوشــبختانه ایــن کار درحــال انجــام 
اســت.وی همچنیــن گفــت: مدیــر دبیرســتان نیــز مبلــغ 
۵ میلیــون تومــان بــرای تکمیــل ایــن پــروژه کمــک کرده 
اســت و گفــت: خوشــبختانه تمامــی هزینه هــای  عملیات 
بتــن ریــزی کــف ایــن آموزشــگاه از خیــران تامیــن شــده 

اســت. 

 دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
ــدار و  ــراه فرمان ــه هم مخــدر خراســان رضــوی ب
جانشــین فرماندهــی انتظامی و مســئول فرهنگی 
بنیادشــهید بردســکن بــا خانــواده شــهید ابراهیم 
کریمــی از شــهدای عرصــه مبــارزه بــا مــواد مخدر 

دیــدار کــرد. 
ــاه  ــن م ــی در 28 فروردی ــم کریم ــهید ابراهی  ش
ســال 80 در مصــاف بــا اشــرار مســلح در منطقــه 
طبــق ســر دهســتان درونــه از توابــع بخــش انابــد 
شهرســتان بردســکن بــه درجــه رفیــع شــهادت 
نائــل آمــد. درایــن دیــدار خانــواده شــهید کریمی 

مــورد تکریــم و تجلیــل قــرار گرفــت.
 به همت خادمياران آستان قدس رضوی

270 كيلو گرم گوشت تازه گوسفندی 
بين نيازمندان توزيع شد

خادمیــاران آســتان قــدس رضــوی در بردســکن 
ــو گــرم  ــه میــزان 270 کیل 10 راس گوســفند  ب
بیــن نیازمنــدان ایــن شهرســتان توزیــع کردنــد. 
ــون  ــئول  دفترکان ــور مس ــب پ ــر رج ــی اکب عل
خادمیــاران شهرســتان بردســکن گفــت: ایــن 10 
رأس گوســفند بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای 
ــدس  ــتان ق ــاران آس ــط خادمی ــتی توس بهداش
رضــوی  ذبــح و در بســته هــای یــک کیلوگرمــی 
ــتان  ــن شهرس ــد ای ــواده  نیازمن ــن 270 خان بی
توزیــع شــد. وی ارزش ایــن مقــدار گوشــت قربانی 

ــال اعــالم کــرد. ــون ری شــده را2۵0 میلی

ديدار با خانواده شهيد ابراهيم كريمی 
از شهدای مبارزه با موادمخدر 

علــی نــوری/ امــام جمعــه بردســکن  بــا تســلیت ایام ســوگواری ســید 
الشــهدا و اســارت عقیلــه بنــی هاشــم  حضــرت زیبنــب )س( و اهــل 
ــان  ــدات خــود در ســاخت یادم ــه تعه ــت: مســئوالن ب ــت )ع( گف بی
شــهدای گمنــام در 3 نقطــه شهرســتان عمــل کننــد. حجــت االســالم 
علــی اصغــر امینــی در جلســه مشــترک برنامــه ریــزی و هماهنگــی 
برنامــه هــای هفتــه بزرگداشــت دفــاع مقــدس و بنیــاد حفــظ آثــار و 
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس ایــن شهرســتان گفــت: بــرای تدفیــن 
شــهدای گمنــام در شهرســتان  مکاتبــات زیــادی بــا مســئوالن اســتان 
انجــام شــد و خوشــبختانه امــروز در 4 نقطــه  شــهر انابــد، شــهرآباد، 

بردســکن در محــل دانشــگاه آزاد اســالمی  و بوســتان ولــی عصــر  8 
شــهید گمنــام  تدفیــن شــده انــد کــه تنهــا در بردســکن المــان دو 
شــهید گمنــام احــداث شــده اســت.  وی بــا بیــان اینکــه بنیــاد حفــظ 
آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بــرای ســاخت یادمــان شــهدای 
گمنــام هیــچ بودجــه ای نــدارد گفــت:  یکــی از تعهــدات شــهرداران و 
ریاســت دانشــگاه  آزاد در بحــث تدفیــن شــهدا  ســاخت المــان نیــز 
ــن  ــا گذشــت چنــد ســال از تدفیــن ای ــوده اســت کــه متاســفانه ب ب
ــهرآباد  ــد و ش ــگاه آزاد و اناب ــهدا  در دانش ــان ش ــرای یادم ــزان ب عزی
کارخاصــی صــورت نگرفتــه اســت. وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از زیبــا 

ــی مــزار شــهدای گمنــام درایــن  3 نقطــه از  ســازی محیــط پیرامون
شــهرداران انابــد و شــهرآباد و رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی خواســت 
در بحــث ســاخت المــان شــهدا اقدامــات الزم را انجــام دهندتــا پایــان 
امســال شــاهد بهــره بــرداری از آنهــا باشــیم. امــام جمعــه بردســکن بــا 
اشــاره بــه اینکــه  دو شــهید گمنــام در بردســکن ســال هــا مــی باشــد 
تدفیــن شــده انــد ولــی متاســفانه هنــوز خیابــان و یــا میدانــی بــه نــام  
شــهدای گمنــام در بردســکن نامگــذاری نشــده اســت کــه مــی طلبــد 
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر بردســکن این مهم را ســرلوحه کار 

خــود قــرار دهنــد

مسئوالن به تعهدات خود در ساخت يادمان شهدای گمنام در 3 نقطه شهرستان عمل كنند

اخبار روز

پدر شـهيد محمـد رضا غفـوری در
85 سالگي دعوت حق را لبيک گفت

 با پيگيري و تالش  سيد رضا موسوی مدير دبيرستان پسرانه شهيد علی كرمی صورت گرفت :

عمل نكردن  دولت به فرمايشات مقام معظم 
رهبری منشاء گرانی ها در كشور است

دوست عزيز و ارجمند
جناب آقاي حاج غالمحسين غفوري

بزرگوارتان  پدر  گذشت  در  مصیبت  
مرحوم حاج محمد غفوري 

را به جنابعالي و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده ، از خداوند متعال صبر و 
شکیبایي براي بازماندگان و غفران الهي 

براي پدر عزیز مسئلت داریم. 
رضا نوري

علي اكبر غالمزاده
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مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار  گفت: سهمیه سوخت 
بخش کشاورزی استان خراسان رضوی  220 میلیون لیتر  اختصاص داده شده 

است. 
مهندس محمد صادقی با هدف بررسی مسایل و مشکالت  سوخت و گاز 
مایع بردسکن در دیدار با فرماندار، بخشداران ، مدیر جهادکشاورزی، دبیر 
نظام صنفی کشاورزان و مسئول تاسیسات سیلندر پر کنی  گاز مایع این 
شهرستان اظهار داشت:اختیار کامل توزیع سوخت در سطح شهرستان ها به 
جهاد کشاورزی استان محول گردیده و مدیران جهاد کشاورزی باید جهت 
تخصیص سهمیه خود با استان مکاتبه کنند. وی بیان کرد :راستی آزمایی 
کردن کارکرد تراکتور ها باید صورت بگیرد تا براساس آن سوخت اختصاص 
داده شود. وی افزود: جهت تخصیص سوخت و جلوگیری از خارج از عرضه 
سوخت تراکتور داران حتماً باید پالک داشته باشند و گرفتن سهمیه بر اساس 

پالک وثبت نام درسامانه تجارت آسان است. 
مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار به ترمینال های ضبط پسته اشاره 
کرد و گفت: مدیران برای ترمینال های ضبط پسته یک ماه قبل از شروع به کار 
آنها باید با ما مکاتبه کنند تا بتوانیم مصوبه ای از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان بگیریم. مهندس صادقی افزود : برای دریافت سوخت ترمینال های ضبط 

پسته باید دارای جواز و پروانه بهره برداری باشندتامشکلی برای دریافت سوخت 
نداشته باشند. وی با اشاره به برخی از ترمینال هایی که هنوز موفق به گرفتن 
مجوز نشده اند هم گفت: در صورت امکان ما امسال را تا بتوانیم سوخت را به 

ترمینالهای ضبط پسته تخصیص می دهیم.
صادقی گفت: وظیفه ما به عنوان شرکت نفت تامین ،نگه داشت و توزیع است و 
اعتقادمان بر این است که هیچ کشاورزی برای کارش نباید بدون سوخت بماند. 
وی همچنین در حوزه سوخت معادن اظهارکرد : اگر معدن داری احساس می کند 
سوختش کم است. با ما مکاتبه کند و پس از احراز دالیل ما سوخت موردنظرش 

را بر اساس میزان کارکرد و دالیل کافی تضمین واختصاص خواهیم داد.
 صادقی هدف شرکت ملی پاالیش و نفت را حمایت از تولید و بخش کشاورزی 
عنوان کرد وگفت :ما به دنبال این هستیم که سوخت را از مجاری قانونی به 

تولید کننده وبخش کشاورزی برسانیم.
فرماندار بردسكن خواستار تامين سوخت مورد نياز بخش كشاورزی 

و معادن منطقه شد
 فرماندار بردسکن در ابتداي نشست با مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه سبزوار گفت: یکی از الزامات و ضروریت های مورد نیاز ما 
در منطقه توجه ویژه به تامین سوخت در حوزه تولیدوکشاورزی و معادن 

است. وی با بیان اینکه  8۵ درصد مردم منطقه به شغل کشاورزی مشغول  
هستند گفت: پایه و اقتصاد مردم منطقه مبتنی بر کشاورزی و دامپروری 
است. شاکري افزود: در حال حاضر ۵۵ ترمینال ضبط پسته و 841 تراکتور 
در شهرستان بردسکن مشغول خدمت رسانی هستند که این نیازمند 

توجه جدی به حوزه کشاورزی در بحث سوخت را نشان می دهد. 

سوخت مصرفي ترمينال هاي پسته و معادن را تامين مي كنيم

دبیـر سـتاد امـر به معـروف و نهـی ازمنکر شهرسـتان بردسـکن گفت: 
شهرسـتان بردسـکن توانسـت  در سـال گذشـته  رتبـه دوم را در بیـن  
سـتاد های امر  به معروف و نهی ازمنکر شهرسـتان های اسـتان کسـب 

کند.

 سـرهنگ  علـی پورمحمـد درگفـت و گـو بـا خبرنـگار مـا گفـت: 
خوشـبختانه با تدابیر اتخاذ شـده امام جمعه شهرسـتان جلسـات ستاد 
امـر بـه معـروف و نهی ازمنکر شهرسـتان به صورت مشـترک با جلسـه 
شـورای فرهنـگ عمومـی برگـزار و بـه حمداهلل سـتاد امر به معـروف و 
نهـی ازمنکـر بردسـکن بـا ارزیابی های انجام شـده به لحـاظ عملکردی 
در  حـوزه هـای مختلف  توسـط سـتاد اسـتان  بعداز نیشـابور رتبه دوم 
اسـتان را  کسـب کـرد.  وی ضمـن تقدیـر و تشـکر از همراهـی اعضای 
سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی ازمنکـر و  برنامه هـای اجرایـی در حوزه 
ادارات و محـالت گفـت: یکـی از برنامه های سـتاد امر بـه معروف و نهی 
ازمنکربردسـکن با توجه بـه ویروس منحوس کرونا درراسـتای لبیک به 
منویـات مقـام معظـم رهبـری  به سـمت و سـوی کمک هـای مومنانه 
و تولیـد ماسـک  اسـت که خوشـبختانه دراین رابطه اقدامـات خوبی در 

حـوزه شهرسـتان صورت گرفته اسـت.  
سـتاد به امر به معروف و نهی ازمنکر شهرسـتان بردسـکن بیش از 700 

عضـو دارد که در قالب گـروه طالیه داران فعالیت می کنند.

آواره بودن كارآموزهای گواهينامه رانندگی 
در روز امتحان

سالم .یک مسئله مهم که باید به آن رسیدگی بشه .آواره بودن کارآموزهای 
گواهینامه رانندگی در روز امتحان  هست  .چرا یک مکان خاصی در نظر 
گرفته نمیشه که شرکت کننده ها موقع امتحان  تابستان در هوای گرم و 

زمستان در هوای سرد از صبح تا ظهر کنار خیابان آواره نباشن .
 ال اقل  از خود اموزشگاه امتحان شروع بشه تا شرکت کنندا ها در 

اموزشگاه منتظر بمانند .وجهه قشنگی نداره .لطفا لطفا پیگیری شود .
چرا سياست بومي سازي در جذب نيرو توسط 

آموزش و پرورش اجرا نمي شود
میکنم که سال 90استخدام رسمی  نیروهای صحبت  از طرف   من 
بیاییم وهرسال  به بردسکن  ششتمد شدیم وقراربود بعد3سال تعهد 
3یا4نفرازاین افراد آمدن بردسکن ولی امسال متاسفانه باهیچکس جهت 
انتقالی موافقت نشده 6نفر خانم و2نفرآقا هستن که اکثرباالی1۵سال 
سابقه داریم به اداره کل میگیم میگن با اداره مبدا بگین به اداره مبدا 
میگیم میگن نیرو اداره کل باید بدهن خالصه ماچندنفرموندیم درحالیکه 
هرساله نیروهای جدید حق التدریس ونهضتی دارن توشهرستان جذب 
میشن که سیاست اداره کل مبنی بر بومی سازی از این به بعد و واقعا 
موندیم که صدای این بی عدالتی را چطور به گوش مسئولین محترم 

برسونیم. ممنون از راهنمایی تون
چرا كارمندانی كه به بردسكن می آيند زياد 

اينجا دوام نمی آورند و گريزان می شوند
به خاطر عدم همکا ری مسئولین، کارمندانی که به بردسکن می آیند زیاد 

در این شهر دوام نمی آورند و از اینجا گریزان میشوند.
 اینجانب علی اصغر شهری کارمند انتقالی از کالنشهر تهران در سال 
90-89 می باشم ، بنابر مصوبات و قوانین ،کارمندانی که از کالنشهر ها 
به شهرهای دیگر منتقل می شدند به آنها زمین و وام داده می شد،ولی 
بنده به اتفاق دو نفر از همکاران دیگر به نامهای غالمی و اصغری در سال 
89 به بردسکن منتقل شدیم و متآسفانه تا این تاریخ هیج گونه زمین و 
وامی به ما داده نشده است و بنده از سال 89 تا این لحظه مستآجر هستم. 
در صورتی که سال ماقبل یعنی 88 همکارانی که از مشهد به بردسکن 
منتقل شدند به آنها زمین و وام داده شده است  ، لذا من و دو همکار 
دیگر از شما خبر نگار روزنامه تقاضا داریم به منظور احقاق حق ما جهت  
واگذاری زمین،  نسبت به درج خواسته ما در روزنامه و رساندن آن به 

گوش مسئولین  ذیربط اقدام فرمائید/.
نماينده مردم بردسكن خطاب به وزير  راه :

محورهای مواصالتی ترشيز، حادثه خيز است 
این  دوبانده شدن  پروژه  اعتبارات،  ندهید تخصیص غیرعادالنه  اجازه 

محورها را معطل نگه دارد
و  خلیل آباد  بردسکن،  کاشمر،  های  شهرستان  مواصالتی  محورهای 
کوهسرخ حادثه خیز بوده و جان بسیاری از هموطنان را گرفته و حتی در 
نگاه ملی یکی از برترین های جراحی مغز و اعصاب کشورمان را در همین 

محور شادمهر کاشمر از دست داده ایم.
30کیلومتر از پروژه تعریض محور شادمهر به انابد بهره برداری شده و 42 
کیلومتر آن در حال اجراست ضمن اینکه 38 کیلومتر از این پروژه مانده و 
دارای مطالعات کامل می باشد که می بایست فرآیند تکمیل این پروژه تسریع 
شده و اولویت پیمانکار، تکمیل نقاط حادثه خیز در این محور می باشد.

صدای مردم

كشف بيش از 8 كيلوگرم ترياک از يك دستگاه 
سواری پژو در بردسكن

سرهنگ عباس نظافتی فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت 
ماموران ایستگاه بازرسی درونه هنگام کنترل محور طبس به بردسکن 
به یک دستگاه سواری پژو 40۵ به سرنشینی مردی جوان که از 
بود  تردد  استانهای شمالی در  به سمت  استان های جنوبی کشور 

مشکوک و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند 
دقیق خودرو  بازرسی  در  موفق شدند  انتظامی  مأموران  افزود  وی 
مقدار 8 کیلو و 300 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو 

جاسازی شده بود را کشف کنند
 فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن تصریح کرد متهم با تشکیل 
پرونده قضایی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد

 كشف كاالی احتكاری در بردسكن 
سرهنگ عباس نظافتی فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت 
ماموران پلیس امنیت عمومی پس از اطالع از وجود یک انبار احتکار 
کاال در یکی از مناطق حاشیه شهر بردسکن پیگیری موضوع را در 

دستور کار قرار دادند
 وی افزود ماموران انتظامی با اشراف اطالعاتی موفق به شناسایی انبار 
موردنظر شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی نسبت به بازرسی از 
آن به همراه تیمی از اداره سمت اقدام که در بازرسی انجام شده از این 
انبار ۵90 حلب روغن نباتی.8 کیسه 40 کیلویی آرد گندم ۵6۵0 
کیلو شکر 1200 کیلو خمیر مایه ۵0 کیسه آرد قنادی احتکار شده 

را کشف کردند
 فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن در پایان با اشاره به این که 
کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و 8۵0 میلیون 
ریال برآورد کرده اند تصریح کرد در این زمینه یک نفر به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد

حوادث

 فرمانــده ســپاه  بردســکن در مراســم توزیــع کمــک هــای مومنانــه کــه بــا حضــور امــام جمعــه بردســکن، فرمانــدار و دیگــر دســتگاه هــای خدماتــی و اجرایــی در محــل ســپاه ناحیــه ایــن شهرســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد:  در دومیــن 
مرحلــه کمــک هــای مومنانــه  هــزار ســبد غذایــی  کــه بــه همــت بســیج ســازندگی ســپاه  تهیــه شــد در اختیــار خانــواده هــای نیازمنــد و اقشــار آســیب پذیــر  قــرار گرفت.ســرهنگ علیرضــا جنیــدی افــزود: در مرحلــه قبلــی از کمکهــای 
مومنانــه در کشــور انقالبــی صــورت گرفــت کــه در مرحلــه اول از نیمــه شــعبان تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان بــا کمــک همه خیریــن مســئولین و امام جمعــه شهرســتان  در قالب  قــرارگاه جهــادی امام حســن مجتبــی )ع( اقدامــات موثری 
در مرحلــه اول صــورت گرفــت کــه 7 هــزار بســته غذایــی بیــن مســتمندان واقعــی بــا همــکاری کمیتــه امــداد بردســکن توزیــع گردیــد.وی اظهــار کــرد: در مرحلــه اول نیــز 4۵ هــزار تولیــد ماســک در ســطح شهرســتان جهــت جلوگیــری از 
ویــروس منحــوس کرونــا در بیــن مــردم شهرســتان تولیــد و توزیــع شــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه 22 ســری جهیزیــه در مرحلــه اول بیــن مزدوجیــن واقعــی توزیــع شــد، افــزود: در مرحلــه دوم از کمک هــای مومنانــه از عیــد ســعید قربــان 
طــی ســه مرحلــه تــا آخــر مــاه صفــر کمــک هــای مومنانــه ادامــه دارد و بــا همــکاری متولیــان خیریــن تــا امــروز در مرحلــه دوم هــزار بســته غذایــی پیــرو پیگیری هــای امــام جمعــه و ســتاد فرامین حضــرت امــام )ره( بیــن معســرین توزیع 
شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــزار بسته معیشــتی توســط خیریــن بســیج ســازندگی، ســپاه امــام رضــا )ع( بــا اعتبــاری بالــغ بــر 220 میلیــون تومــان کــه آورده ســپاه 160 میلیــون تومــان و کمک خیریــن 60 میلیــون تومان میباشــد 
بیــن معســرین توزیــع مــی گردد.فرمانــده ســپاه ناحیــه بردســکن گفــت: از عیــد قربــان تــا کنــون دو هــزار ۵00 کیلــو گــرم گوشــت گــرم و 40 هــزار تولیــد ماســک دیگــر توســط گــروه هــای جهــادی و خیریــن تولیــد و توزیع شد.ســرهنگ 
جنیــدی از توزیــع 7200 غــذای گــرم بــا همــکاری کمیتــه امــداد خبــر داد و گفــت: در مرحلــه دوم نیــز ۵ ســری جهیزیــه توزیــع شــد.وی افــزود :مــردم در بزنــگاه هــای مختلــف پشــت ســر نظــام و انقــالب بودنــد و ما نیــز به عنوان مســئول 

ایــن نظــام پشــت ســر مــردم در تنگناهــای معیشــتی و بزنــگاه هــای مختلــف هســتیم و تــا زمانــی کــه شــر ویــروس منحــوس پراکنــده شــود در کنــار مــردم خواهیــم بود. 

توزيع هزار سبد غذايی  بين خانواده های نيازمند در بردسكن سرهنگ علیرضا جنیدي
فرمانده سپاه بردسکن اعالم کرد: 

اخبار بخش  انابد

ارتقای نيروی انسانی واحد برق انابد 
مهدی غروی / خبرنگار نشريه خورشيد خراسان در انابد

در جلسه ای که در دفتر مهندس جواد رجبی اول رئیس اداره برق شهرستان 
اسالمی  و شورای  انابد، شهردار  بخشدار  یوسف سلیمی  با حضور دکتر 

شهرانابد برگزار شد. 
رجبی قول پیگیری جهت ارتقای نیروی انسانی واحد برق انابد ، بهبود ارائه 
خدمات به مشترکین در مرکز بخش و شهر انابد و بروز رسانی کلیه خدمات 
در محل واحد برق انابد ،عقد قرار داد با دفاتر پیشخوان دولت و ارائه  تمامی 
خدمات به مشترکین محترم از طریق دفاتر فوق ، بهبود ولتاژ  و رفع افت 
ولتاژ در شهرانابد با احداث ترانس های جدید، بهبود وضعیت روشنایی معابر 

در سطح شهر و روستاهای بخش انابد  
را داد و گفت موارد فوق انشاءاهلل با پیگیری محقق خواهدشد.

رجبی گفت در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم شریف شهر و بخش 
انابد یک دستگاه خودروی مناسب به واحدبرق انابد تحویل داده شده است.

وضعيت نابسامان توزيع كود شيميايي در انابد

 بعداز دو روز صف طوالنی کشاورزان جلو عاملیت توزیع کود شیمیایی در 
شهرانابد آن هم در این وضعیت کرونا و با درخواست کشاورزان پیگیر موضوع 

از مهندس حمیدرضا آژنگ رئیس جهاد کشاورزی بخش انابد شدم 
آژنگ در این باره گفت دو علت باعث تشکیل این صف ها و ازدحام جمعیت 
شده است اول اینکه اتحادیه و شرکت تعاونی های روستایی به دلیل نداشتن 
نقدینگی کافی برای خرید کود مشکل دارند و یا اقدام نمی کنند یا خیلی 
ضعیف کار می کنند و تنها یک عاملیت توزیع کود بین کشاورزان باقی می 
ماند لذا با توجه به تعداد زیاد کشاورزان ، در محل توزیع خودبخود ازدحام 

پیش می آید.
آژنگ اصلی ترین عامل تشکیل این صف و ازدحام در توزیع کود شیمیایی 
بین کشاورزان را کوتاهی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان رضوی 
در ارسال بموقع کود خریداری شده توسط تنها عامل توزیع کود در منطقه 

دانست. 
وی گفت بیش از یک ماه است که آقای مهدوی 400 تن کود خریداری 
کرده اما حواله آن توسط شرکت خدمات حمایتی صادر نشده چنانچه این 

کود سر وقت خود و به تدریج می آمد امروز شاهد این وضعیت نبودیم.
وی به سامانه الکترونیک توزیع کود که سهمیه هر کشاورز در آن با توجه به 
مقدار کشاورزی مشخص است نیز اشاره کرد و گفت این سامانه در اختیار 
عامل توزیع قرار دارد و توزیع کود به افراد طبق سهمیه ثبت شده در سامانه 

صورت می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد اگر چنانچه کودهای خریداری شده به همین شکل 
بصورت روزانه بیاید در اواسط هفته آینده دیگر اکثر کشاورزان سهمیه کود 

خود را خواهند گرفت و شاهد ایجاد صف نخواهیم بود. 
در ادامه موضوع را از غالمرضا مهدوی عاملیت توزیع کود شیمیایی کشاورزان 
پیگیر شدم وی گفت من بالغ بر یک ماه پیش 400 تن کود ازت خریداری و 
وجه آن را واریز کردم اما متاسفانه در یک ماه گذشته هیچگونه کودی برای 
ما ارسال نشده این صف تشکیل شده امروز هم به دلیل عدم ارسال بموقع 

کودهای خریداری شده است. 
در پایان ضمن اینکه حق پاسخگویی و توضیح برای مسئولین شرکت 

خدمات حمایتی استان خراسان رضوی در این رابطه محفوظ است. 
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دبير ستاد امر به معروف و نهی ازمنكر شهرستان بردسكن اعالم كرد: 

مدير  شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار در ديدار با فرماندار بردسكن اعالم کرد:

 بردسكن رتبه دوم ستاد امربه معروف ونهی از منكر استان خراسان رضوی را كسب كرد

مهدی غروی / خبرنگار نشريه خورشيد خراسان در انابد
ــری  ــداز پیگی ــی بع ــم تجرب ــه یازده ــر پای ــوزان دخت ــش آم ــن دان  والدی
تشــکیل کالس یازدهــم تجربــی در دبیرســتان عفــاف شــهرانابد از آمــوزش 
ــه همــراه علــی محمــد فردوســی عضــو  ــد ، ب و پــرورش و بخشــداری اناب
شــورای اســالمی شــهرانابد در دفتــر حجــت االســالم و المســلمین حــاج 
علــی اصغــر امینــی امــام جمعــه محبــوب و محتــرم شهرســتان بردســکن 
حاضــر شــدند و بــا بیــان مشــکالت خــود از ایشــان خواســتند تــا پیگیــر 

تشــکیل ایــن کالس در انابــد شــود.
ــب اهلل  ــا حضــور حبی ــزاری جلســه ای ب ــا برگ ــی ب حجــت االســالم امین
ــکن  ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت اداره آم ــي زاده سرپرس حاج
ــان  ــرد و از ایش ــوان ک ــوزان را عن ــش آم ــن دان ــالت  ای ــکالت و معض مش
ــا پیگیــری از اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان  درخواســت کــرد کــه ب
خراســان رضــوی مشــکل دانــش آمــوزان دختــر انابــد را برطــرف و کالس 

ــد. ــدازی کنن ــی را در شــهرانابد راه ان ــم تجرب یازده
علــی محمد لقایی فردوســی عضو شــورای اســالمی شــهرانابد گفــت برخی 
از ایــن دانــش آمــوزان بــا توجــه بــه مشــکالت و معظــالت احتمالــی ناچــار 
تــرک تحصیــل خواهنــد کــرد و مســئولیت شــرعی ایــن تــرک تحصیلــی 

متوجــه مســئولین اداره آمــوزش و پــرورش خواهــد بــود.
ــا  حبیــب اهلل حاجــي زاده سرپرســت اداره آمــوزش و پــرورش بردســکن ب
بیــان اینکــه حداقــل بــرای ایجــاد کالس 10 دانــش آمــوز بایــد ثبــت نــام 
کننــد افــزود اکنــون 8دانــش آمــوز اعــالم آمادگــی کردند مــا هم از اســتان 
درحــال پیگیــری و مکاتبــه هســتیم کــه بــا 8 نفــر مجــوز ایجــاد کالس را 

در انابــد بدهنــد
وی افــزود بــا توجــه بــه درخواســت امــام جمعــه ، فرمانــدار و بخشــدار 
محتــرم حضــوری نیــز بــه اداره کل خواهــم رفــت تــا انشــاءاهلل بتوانــم 

مســئولین اســتان را متقاعــد کنــم.
ــکر از  ــن تش ــام  ضم ــی ام ــالم امین ــت االس ــه حج ــان جلس در پای
سرپرســت اداره آمــوزش و پــرورش بردســکن گفــت خوشــبین هســتم 
بــا شــناختی کــه از دکتــر خدابنــده مدیــرکل آمــوزش و پــرورش دارم 
ــن موضــوع  ــرای ایشــان شــرح داده شــود حتمــا در ای ــر شــرایط ب اگ

مســاعدت خواهنــد کــرد.
ــه  ــر پاي ــوزان دخت ــش آم ــكل دان ــری مش پيگي
ــركل  ــی مدي ــاون آموزش ــد از مع ــم اناب يازده

ــوی ــان رض ــرورش خراس ــوزش و پ آم
ــی در دبیرســتان   بعــداز ایجــاد نشــدن کالس یازدهــم تجرب
عفــاف شــهرانابد و جامانــدن تعــدادی از دانــش آمــوزان 
دختــر پایــه یازدهــم تجربــی از تحصیــل و درخواســت کمــک 
ــرم ــوب و محت ــه محب ــام جمع ــن و شــورای شــهر از ام والدی

 ایــن موضــوع را از دکتــر صابــری معــاون مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش اســتان خراســان رضــوی پیگیــر شــدیم

دکتــر صابــری توالیــی درنهایــت در ایــن بــاره گفــت اگــر اداره 
ــن  ــانی ای ــروی انس ــد نی ــکن بتوان ــرورش بردس ــوزش و پ آم
کالس را بصــورت اضافــه کار تامیــن کنــد، اداره کل  آمادگــی 

تشــکیل ایــن کالس را در انابــد  دارد..
ــه  ــوزان ب ــش آم ــن دان ــدادی از ای ــت تع ــر اس ــه ذک الزم ب
دلیــل تشــکیل نشــدن ایــن کالس در انابــد ، بــه اجبــار تــرک 
ــل چشــم انتظــار  ــه تحصی ــرای ادام ــد و ب ــرده ان ــل ک تحصی

ــرورش هســتند.  ــوزش و پ ــدام مســئولین آم اق

دانش آموزان دختر پایه یازدهم تجربی شهرانابد برای ادامه تحصیل 
در انابد دست به دامن امام جمعه شدند

با حضور در دفتر امام جمعه بردسكن
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فرماندار بردسکن به همرا معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری، 
بخشدار انابد و  روئسای ادارات تامین اجتماعی، منابع طبیعی، محیط زیست، 
صنعت و معدن، راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و اصحاب 

رسانه از مجتمع معادن مس تکنار در بخش انابد بازدید کردند. 
در ابتدای این بازدید مهندس رضا هادیان مدیرعامل مجتمع معادن مس 
تکنار با ارائه گزارشی گفت : معدن مس تکنار از سال 1384 با استخراج 
روزانه 300 تن خاک معدنی آغاز به فعالیت کرد و تا سال 1396دچار زیان 
انباشته زیادی شد  و از سال 96 و بعداز ورود ما و مدیران جدید به مجموعه 
طبق برنامه ریزی انجام شده با نصب دستگاه بالمیل جدید استخراج خاک 
معدنی را از 300 تن به 600 تن در روز افزایش دادیم و الحمدهلل توانستیم 
شرکت را از زیان انباشته خارج کنیم.هادیان همچنین گفت 43 نفر از بچه 
های بومی منطقه در این مجتمع به صورت مستقیم مشغول هستند و با 
برنامه ریزی که شد تمام معوقات کارکنان پرداخت شده و حقوق ها در این 
مجموعه به روز است و در طرح توسعه این تعداد تا 1۵0 نفر خواهد رسید.

وی مساحت معادن تکنار را  30 کیلومتر مربع معدن اعالم کرد و گفت: و 

تاکنون فقط روی 12 کیلومتر مربع فعالیت استخراج انجام شده است و  
برنامه طرح توسعه معدن ریخته شده و قرار است در طرح تکمیل اکتشاف 
مقدماتی روی 12 کیلومتر مربع معدن برای مشخص شدن مقدار ذخیره 
ماده معدنی انجام شود. وی گفت: پیمانکار هم با مناقصه ای که شرکت 
برگزار کرده انتخاب شده و در آینده نزدیک با هزینه 2۵ میلیارد تومان 

اکتشافات مقدماتي در 38 ماه انجام خواهد شد.
مهندس هادیان همچنین گفت: شرکت معادن مس تکنار در بورس است و 
60 درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
است و 40 درصد سهامداران حقیقی هستند و در صورت رضایت بخش 
بودن نتیجه اکتشافات اولیه جذابیتی برای سهامداران ایجاد خواهد شد و 
این اتفاق کمک خواهد کرد که شرایط استخراج ما متفاوت شود و ما معتقد 
هستیم معدن تکنار قابلیت استخراج تا 1۵00 تن ماده معدنی در روز را دارد. 
وی افزود: در حال حاضر روزانه ۵تن کنسانتره تولید می کنیم و با افزایش 
سرمایه این میزان تا 14 تن نیز خواهد رسید لذا با توجه به مجوزی که در 
اساس نامه شرکت داریم با افزایش سرمایه و تولید دنبال دریافت کارت 

بازرگانی و صادرات مستقیم محصوالت تولیدی خود هستیم .وی گفت: تاکنون 
220 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری شده و با افزایش سرمایه 
ای که در پیش داریم این رقم تا 300 میلیارد تومان خواهد رسید.هادیان 
اصلی ترین مشکل پیش رو را منابع آبی دانست و گفت: با توجه به نیازی که 
فرآوری این مواد معدنی به آب دارد اصلی ترین مشکل ما تامین آب است که با 
رایزنی های انجام شده این مشکل نیز درحال برطرف شدن است.وی در پایان 
از حمایت هایی که مسئولین محترم بخصوص دکتر شاکری فرماندار محترم 
شهرستان و مسئوالن استان از تولید و اشتغال این شرکت داشتند تقدیر کرد و 

از مسئولینی که در این بازدید حضور داشتند صمیمانه تشکر کرد.
مجتبی شاکری فرماندار شهرستان بردسکن در این بازدید گفت: جنگ کنونی 
جنگ اقتصادی است و اگر دشمن در جنگ8ساله خاک کشور را هدف قرار داده 
بود و جبهه در مرزهای  غربی کشور بود اکنون اقتصاد ما و سفره های مردم را 
هدف قرار داده و جبهه عوض شده و در تمام نقاط کشور است و در منطقه ما 
یکی از جبهه ها همین معدن مس تکنار است .وی گفت: در این مسیر سخت 
افرادی که می توانند به ما کمک کنند سرمایه گذارن، کارآفرینان هستند و 
کارگران عزیزی که در خط مقدم این جنگ در حال تالش اند و زحمت می 
کشند. شاکری عنوان کرد: در شرایط ویروس کرونا که بسیاری از فعالیت ها 

را در دنیا و در کشور ما را تحت الشعاع خود قرارداد به  فرمایش مقام معظم 
رهبری اشاره کرد که فرمودند کار و اشتغال نباید تعطیل شود و اینکه نگاهمان 
باید به داخل باشد گفت: ظرفیت های داخل همین معادن است، همین منابع 
خدادادی است، همین کشاورزی است که در منطقه ما وجود دارد و باید به آنها 
توجه کرد .وی با اشاره به معدن مس تکنار به عنوان قدیمی ترین معدن منطقه 
بردسکن گفت: این معدن از دیرباز بوده اما کسی از آن بهره برداری نکرده اکنون 
که این معدن فعال شده اهالی منطقه، کارگران معدن آن  را از خود بدانند و اگر 
اهالی و کارگران احساس مالکیت نسبت به مجموعه معدن بکنند هیچگاه چرخ 
تولید در این مجموعه نخواهد خوابید. وی با تشکر از کارگران گفت: من دست 
تک تک کارگرانی که در  این شرایط سخت تال ش می کنند به تولید و اشتغال 
و باالبردن سرمایه های ملی کشور را میبوسم و افتخار می کنم .وی با اشاره به 
ورود شرکت های بزرگی مثل شرکت ملی مس ایران به منطقه برای سرمایه 
گذاری گفت: در آینده نه چندان دور شاهد تحول خوبی در منطقه خواهیم بود.

فرماندار بردسكن :
مديران معدن مس تكنار حقيقتا نسبت به سال های گذشته ، روند 

متفاوت و رو به رشدی داشتند
فرماندار بعداز بازدید خود از معدن مس تکنار ارزیابی خود را این چنین عنوان 
کرد: درسال جهش تولید مدیران معدن مس تکنار حقیقتا نسبت به سال های 
گذشته و مدت مشابه ای که ما بازدید داشتیم در سال های گذشته بسیار روند 
متفاوت و رو به رشدی داشتند و مشکالتی که فرا روی مجموعه بوده با مدیریت 
خوبی که عزیزان ما در مجموعه داشتند انشاءاهلل مرتفع خواهد شد و قطعا چشم 
انداز و آینده مجموعه معدن مس تکنار بایک مدیریت خوبی که صورت بگیرد و 
حمایتی که از هیئت مدیره شرکت باشد و در تهران هم دوستان حمایت بکنند 
قطعا با برنامه های خیلی خوبی که دارند توفیقات بیشتری خواهند داشت و با 
باالبردن ظرفیت و تجهیز ماشین آالت و دستگاهها قطعا اشتغال زایی شرکت 

نیز افزایش خواهد یافت. 
افزود: قدیمی ترین معدن منطقه ما معدن مس تکنار است ولی  شاکری 
متاسفانه از این ظرفیت در سال های گذشته به خوبی استفاده نشده بود ولی 
امیدواریم انشاءاهلل با این ظرفیت و منبع بسیار خوب خدادادی که در منطقه 
هست و حضور عزیزان ما در مجموعه مدیران معدن مس تکنار شاهد رشد و 
ارتقاء بیشتری با کمک خود اهالی و مجموعه کارگرانی که اینجا مشغول کار 
هستند باشیم.  وی  بیان کرد: به هرحال بحث اشتغال و تولید بسیار مهم است 
و این در کنار همدلی وفاق و همفکری و هم افزایی که همه عزیزان خواهند 
داشت و حمایتی که دولت خواهد کرد حتما انشاءاهلل نوید روزهای خوبی در 
آینده نه چندان دور برای معدن مس تکنار قابل پیش بینی است. شاکری در 

پایان از مجموعه مدیران مجتمع  معادن مس تکنار تقدیرکرد.

معدن مس تكنار ، قديمی ترين معدن منطقه بردسكن
 بازديد فرماندار بردسكن به همراه بخشدار انابد ازمجتمع معادن مس تكنار در بخش انابد

موسسه خدمات درماني بسيجيان خراسان رضوي
درمانگاه نبوت شهرستان بردسكن

نمايندگی نظام مهندسی ساختمان  شهرستان بردسكن

 اقدام خیر خواهانه و خداپسندانه شما که باعث احقاق 
حق جامعه ورزشی شهرستان گردید را ارج می نهیم و 
از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون شما در دفاع 

از حق و عدالت را خواستاریم .

هیات کشتی و ورزشکاران و ورزش دوستان 
شهرستان بردسکن و خانواده غالمی

جناب آقای محمد ابراهيمی
وکیل پایه یک دادگستری 

مهندس رضا هادیان مدیرعامل مجتمع معادن مس تکنار:
 - با توجه به نیازی که فرآوری این مواد معدنی به آب دارد اصلی ترین مشکل ما تامین آب است

-  حمایت های مسئولین ، بخصوص دکتر شاکری فرماندار محترم شهرستان و مسئوالن استان از تولید و اشتغال این شرکت  قابل 
تقدیر است.

- 43 نفر از بچه های بومی منطقه در این مجتمع به صورت مستقیم مشغول هستند،  تمام معوقات کارکنان پرداخت شده و حقوق ها 
در این مجموعه به روز است و در طرح توسعه ، این تعداد تا 150 نفر خواهد رسید.

ُخّرم آن نغمه كه مردم بسپارند بياد

چهلمین سالگرد حماسه هفته دفاع مقدس گرامي باد
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بنام خداوند جان وخرد           كزين برتر انديشه برنگذرد
محضرگرانقدرهمشهریان صبوروبامحبت،فرهنگیان شریف وپرتالش ،دانش آموزان مستعد وآینده سازوتمامی اقشار عزیز زیباترین سالم راتقدیم میکنم ودرابتدابرای شما مردمان نجیب وبزرگوار آرزوی 
تندرستی وسالمتی را ازدرگاه خدای مهربان خواستارم.دراین ایام بسیار گرانقدر وتاریخی درآستانه هفته گرامیداشت دوران دفاع مقدس یاد امام عزیز وشهدای واالمقام را گرامی میداریم وبرای ایثارگران 

،آزادگان وجانبازان عزیز ورزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس سالمتی آرزومندیم. 
دراین مجال فرصت را غنیمت  شمرده باتوجه به جایگاه ویژه و با اهمیت آموزش وپرورش که مجموعه ای سترگ  وحساس می باشد ویقینا همه براین  باوریم که حیات وممات  تمامی تمدن ها وفرهنگ 
ها برخاسته از حوزه این نهاد مقدس می باشد ،باکلمات وجمالتی هرچند ناقص وناتوان از صبوری وهمکاریهای بیدریغ واعتماد جانبخش تمامی همشهریان عزیزم در شهرستان کهن وباستانی بردسکن  
،شهرها وبخشها وروستاهای  تابعه ،مدیران و مسئولین بامحبت خصوصاجامعه شریف وبزرگ فرهنگیان ،انجمن های اولیا ومربیان مدارس صمیمانه سپاسگزاری می نمایم که با تمامی محدودیت ها وعسرت 
ها ونبود امکانات مناسب واعتبارات  کافی دست خادمان خویش را درآموزش وپرورش به گرمی فشردیدوبا اعتماد و اعتقادپیوسته در مدت بیش از ۶سال یا به روایتی ۷۵ ماه)اردیبهشت ۹۳ تا مردادماه 
۹۹(  مارا درپیشبرد اهداف عالیه وارتقاء کمی وکیفی این مجموعه یاری نمودید .بنابراین مناسب یافتم درذیل این تقدیرخالصانه ،گوشه ای از فعالیتها وخدمات هرچند ناچیز که فقط باهمدلی و همراهی 

ومحبت همگان صورت پذیرفت را پیشکش حضورتان نمایم انشااهلل که این برادر کوچک شما شرمنده نباشد و نماند .
 به جهت اهميت خاص آن ، گوشه اي از فعاليتهای زيرساختی وعمرانی كه به همت خيرين وخيرانديشان معزز وتوجه دولت محترم محقق شده است را برمی شماريم :

۱.ساخت واحداث مجتمع آموزشی امام رضا)ع( انابد با استعداد ۲۴ کالس درس و اعتبار هزینه شده 5 ميليارد تومان  که با همت بیدریغ واعتبارات آستان معزز قدس رضوی انجام شده است
۲.ساخت واحداث مدرسه خیراندیش ارجمند حاج غالمرضا رحمتی با استعداد ۶کالس درس واعتبار هزینه شده  700 ميليون تومان 

۳.ساخت خوابگاه هنرستان حضرت  ولی عصر عج با استعداد ۱۲ کالس واعتبار هزینه شده  يک ميليارد ودويست ميليون تومان که بخشی از اعتبار توسط خیرین معززجامعه یاوری پرداخت شده است
۴.ساخت خوابگاه هنرستان دخترانه شهید دانش با استعداد ۱۸ کالس که با همت خیراندیش معزز شادروان مهندس غفوری با اعتبار هزینه شده يک ميليارد وپانصد ميليون تومان 

۵. ساخت مدرسه شهید علی تالی  با استعداد ۸وکالس که با همت خانواده شهید واالمقام علی تالی و خیراندیش عزیزحاج محمدتالی با اعتبار نهصدوپنجاه ميليون تومان 
۶.ساخت خوابگاه لقمان حکیم باا استعداد ۱۲ کالس با ۴۰  درصد پیشرفت و اعتبار 450 ميليون تومان 

۷. ساخت خوابگاه دبیرستان رضوی انابد با استعداد ۱۲ کالس با ۶۰ درصد پیشرفت واعتبار 700 ميليون تومان که بخشی از اعتبار توسط خیرین موسسه پویا تهران اهدا شده است
۸.ساخت مدرسه فاطمیه درونه با استعداد ۸کالس واعتبار يک ميليارد وصد ميليون تومان که بخش از اعتبار توسط خیراندیش معزز مهندس موسوی نژاد تامین شده است

۹ . ساخت مدرسه شهیدابراهیمی حسن آباد بااستعداد۸کالس واعتبار  يک ميليارد وصد ميليون تومان  که بخش ازاعتبار توسط خیرین معزز موسسه پویا تهران پرداخت شده است
۱۰. تکمیل خوابگاه مرحوم هما چرکزی با استعداد ۱۲کالس بااعتبار 700ميليون تومان درسال ۹۴ که بخش ازاعتبار توسط خانواده شادروان هما چرکزی پرداخت شده است

۱۱. ساخت مدرسه خیراندیش وفرهنگی معزز احمد صحرایی )نایب( با استعداد ۲کالس درروستای محروم سلطان آباد با اعتبار 200ميليون تومان که بخشی از اعتبار توسط خیر محترم صحرایی پرداخت شده 
۱۲. ساخت مدرسه خیراندش معزز سرکارخانم رقیه امینی همسر محترم شهید واالمقام نظافتی  ظاهرآباد با استعداد ۶کالس واعتبار 900ميليون تومان که بخشی از اعتبار توسط حاجیه خانم رقیه امینی 

پرداخت شده است
۱۳. ساخت مدرسه شهید افتاده در روستای محروم چاه سلطان با استعداد ۲کالس واعتبار 100 ميليون تومان که تماما توسط کمک خیرین شهرستان و روستا پرداخت شده است
۱۴.توسعه مدرسه شاهد شهید رمضانی با استعداد ۳کالس با اعتبار 80ميليون تومان کا تماما توسط کمک خیرین ومعزز شهرستان ونیت خیر  اولیای محترم پرداخت شده است

۱۵. توسعه مدرسه خیراندیش معزز جناب آقای دکتر بهشتیان با استعداد ۳کالس  با اعتبار 80ميليون تومان که اعتبار آن توسط خیرین معزز دکتر بهشتیان و سرکارخانم گرامی پور بیاد شهید واالمقام  
شهید نریمانی پرداخت شده است

۱۶.تکمیل مدرسه خیراندیش معزز حاج آقای صمیمی آهن فروش در روستای محروم چاه مجینگ درسال ۹۴  با استعداد ۲کالس و اعتبار 50ميليون تومان  که بخشی از اعتبار توسط خیر محترم حاج 
آقای صمیمی پرداخت شده است 

۱۷. ساخت مدرسه خیراندیش معزز حاج سیداحمد موسوی انابد با استعداد ۸کالس با پیشرفت ۴۰ درصد و اعتبار 450ميليون تومان که زمین مدرسه توسط خیراندیش محترم موسوی اهدا شده است
۱۸.تکمیل وتجهیز سالن اجتماعات  فزهنگ در آموزشگاه شهید عاشوری جهت استفاده مجموعه آموزش وپرورش واجرای طرح وبرنامه ها با استعداد ظرفیت ۱۴۰ صندلی واعتبار 100ميليون تومان درسال ۹۳ 

۱۹.احداث چمن مصنوعی به جهت توسعه برنامه های تربیت بدنی با اعتبار 270ميليون تومان 
۲۰. اجرای پروژه آبرسانی اردوگاه شهیدبهاری تنها مرکز تفریحی فرهنگی دانش آموزان شهرستان با همکاری بیدریغ فرماندار وقت جناب مهندس علی نیا و مدیریت محترم آبفای روستایی جناب مهندس 

صادقی با اعتبار 270ميليون تومان 
۲۱.ساخت سالن چند منظوره اردوگاه شهیدبهاری با استعداد ظرفیت ۷۰۰نفر با اعتبار 150ميليون تومان 

۲۲.هوشمند سازی تقریبا ۲۰۰ کالس درس وتجهیز سایت های کامپیوتر با پیگیری بیدریغ مدیران معزز مدارس و خیرین گرانقدر با اعتبار 800ميليون تومان 
۲۳.تفکیک سرویس های بهداشتی  وآبخوری مدارس مختلط روستایی  با اعتبار 80ميليون تومان

۲۴.فضا سازی و بتن ریزی و آسفالت  مدارس با متراژ ۴۶۰۰۰متر مربع با اعتبار 700ميليون تومان
۲۵ . ساخت مدرسه شهید حسینی سیف آباد با استعداد ۶کالس وبا پیشرفت ۷۰ درصد با اعتبار 1ميليارد تومان

۲۶. توسعه مدرسه نمونه لقمان حکیم  با ظرفیت ۳کالس و سالن اجتماعات بااعتبار اولیه 100 ميليون تومان و مشارکت خیرین معزز شهرستان 
۲۷. ساخت مدرسه شهیدان اکبری زارع کوشه با استعداد ۶کالس وپیش بینی اعتبار يک ميليارد تومان وپیشرفت ۲۰  درصد که بخشی از اعتبار توسط خانواده معزز شهیدان اکبری زارع تامین شده است 
۲۸.ساخت مدرسه شهدای بانک ملی با استعداد۸کالس درس واعتبار يک ميليارد تومان وپیشرفت ۴۰ درصد که با همت جناب آقای دکتر بنیادی نماینده معزز وقت و با مساعدت بانک ملی ایران 

انجام پذیرفته است 
۲۹.اهدای سوله وسازه ساخته شده و زمین موردنیاز مدرسه شفیع آباد با ارزش يک ميليارد و هشتصد ميليون تومان جهت ساخت مدرسه توسط خیراندیش ارجمند استادفرهیخته جناب آقای طیفوری 

۳۰.ساخت مدرسه عشایری دکتر بنیادی  روستای جوادیه با استعداد۲کالس درس با اعتبار اولیه 50ميليون تومان توسط خیراندیش گرانقدر جناب آقای دکتر بنیادی 
۳۱.پیگیری ساخت کتابخانه دانش آموزی شادروان محمدرضا حشمتی راد در زمین اهدایی خیراندیش معزز حاجیه خانم عبداللهیان با اعتبار اولیه 35 ميليون تومان که این مبلغ توسط مادر معزز شادروان 

حشمتی راد اهدا شده است 
لذا همانطور که مستحضرید درشهرستان بردسکن ۲۰۳ مدرسه با استعداد ۶۷۸ کالس  وجود دارد که به لطف خدای مهربان و همت رفیع خیرین گرانقدر مدرسه ساز وبا  تالش وپیگیری تعداد ۱۷۹ 

کالس درس تقریبا با اعتبار 19ميليارد تومان نوسازی ودراختیار دانش آموزان  قرار گرفته ویا خواهد گرفت .
۳۲. با اعتقاد به ترویج فرهنگ معنوی نماز وعفاف وحجاب تصمیم گرفته شد که با همت مدیران بسیار پرتالش و حمایت بیدریغ خیرین ارجمند نسبت به ساخت ۱۴ نمازخانه به نیت چهارده معصوم پاک 
ساخته شود که به مدد ولطف خدای مهربان و همت خیرین نیک اندیش بویژه توجه وحمایت های بیدریغ امام جمعه شریف وخردمند شهرستان حضرت حجه االسالم امینی نمازخانه های ذیل با اعتبار 

1ميليارد ودويست ميليون تومان ساخته شد و نماز ملکوتی جماعت   برگزارمی  گردد
نمازخانه اداره آموزش وپرورش، نمازخانه مدرسه الزهرا، مدرسه شهید یوسفی مظفرآباد،مدرسه حضرت زینب س کوشه، مدرسه حضرت معصومه س شهرآباد،مدرسه سردارحاج قاسم سلیمانی ، مدرسه 
شهید حسین زاده ،مدرسه شهیدامام بخش انابد، مدرسه نجمه انابد، مدرسه شهید نجفی جالل آباد، مدرسه شهیدیزدان پناه با ۴۰ درصد پیشرفت ، مدرسه حجاب حطیطه با ۵۰ درصدپیشرفت ، مدرسه 

شهید محمدباقرصدر درونه با ۸۰ درصد پیشرفت ،مدرسه شاهد شهید عاشوری با ۴۰ درصد پیشرفت ، مدرسه شهیدان برادران عاشوری کالته نو، 
۳۳.حمایت های مادی ومعنوی از دانش آموزان بی بضاعت و مستمند با همت خیرین معزز درزمینه های : حمایت مالی ، تهیه و اهدا بسته های حمایتی وغذایی ،اهدا بسته ای لوازم التحریر .البسه وکفش ، 

حمایت های درمانی عینک و،سمعک ، عمل چشم وگوش .با اعتبار ی بیش از 500ميليون تومان 
۳۴. توجه وساماندهی فروشگاه مصرف فرهنگیان جهت جلب رضایت همکاران 

۳۵. انجام مقدمات راه اندازی مرکز رفاهی وآموزشی فرهنگیان با تهیه تجهیزات الژم با اعتبار 500ميليون تومان 
36.تشكيل وفعالسازی مجمع خيرين مدرسه يار و مدرسه ساز و جلب بيش از 30ميليارد تومان اعتبار از طريق خيرين گرانقدر شهرستان و استان و كشوری 

۳۷. برگزاری دو یادوره بزرگ شهدای دانش آموز ومعلم با عنوان همکالسی آسمانی با طرفیت برنامه ای استانی  وتکریم ایثارگران معزز جهت توسعه وترویج وفرهنگ ایثار وشهادت 
۳۸. نام گداری یا تغییرنام  ۱۵ مدرسه به نام شهدای عزیز معلم ودانش آموز و نام گذاری تمام کالس های درس مزین به نام شهدای عزیز شهرستان

۳۹ .کسب رتبه های فراوان قرآنی ، علمی . فرهنگی ، هنری  و ورزشی در سطح استان و کشوری توسط دانش آموزان و فرهنگیان عزیز با همت مدیران و مربیان سخت کوش شهرستان 
۴۰. راه اندازی و ساخت و تجهیز مرکزخدمات  مشاوره وراهنمایی  جهت بررسی ورفع مشکالت جامعه بزرک دانش آموزی 

۴۱. اجرای بیش از ۵۰ طرح نو و خالقانه جهت ارتقا وپیشرفت های اعتقادی وعلمی و فرهنگی دانش آموزان و فرهنگیان شریف و نیک اندیش 
و فعاليت های فروانی كه درقالب اين دست نوشته نمی گنجد كه به همت ،تالش ومردانگی همه مردان و زنان پاک سرشت جامعه شريف فرهنگيان اتفاق افتاد تا انشاهلل چه مقبول افتد و چه درنظرآيد.

درپایان از همکاریها و مساعدت های برادرانه ،بیدریغ و خالصانه همکاران بسیار عزیزم در حوزه ستادی اداره ،معاونین وکارشناسان گرامی  ونیزخبرنگاران واصحاب 
فرهیخته رسانه وقلم ،نشریات فعال و گروههای خبررسانی مجازی که همواره با تعامل و محبت مجموعه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رادراین مدت 75 ماه 
یاری نموده اند و موجب اعتالی  آن شده اند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم واز محضر آفریدگار وخالق متعال تندرستی و بهروزی و موفقیت همگان را خواهان 

وخواستارم واز محضر تمامی همشهریان و همکاران بزرگوار حاللیت می طلبم .وسخن را اینگونه به پایان میبرم :
هركجا هستم  ،باشم ،آسمان مال من است .پنجره،فكر،هوا،عشق،زمين، مال من است.محتاج دعای خيرتان هستم.

ُخّرم آن نغمه كه مردم بسپارند بياد
زندگی صحنه يكتای هنرمندی ماست، هركسی نغمه خودخواند و ازصحنه رود،صحنه پيوسته بجاست، 

ُخّرم آن نغمه كه مردم بسپارند بياد

برادر كوچک شماـ    غالمحسين غفوری   ) 31 شهريور 1399 (
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برخی از فضاهای آموزشی بردسكن در شان معلمين و دانش آموزان نيست

ـــا پرداخـــت تســـهیالت  ـــان رضـــوی ب ـــای خراس ـــک ه ـــی بان ـــورای هماهنگ ـــر ش دبی
ـــه دو  معـــدن طـــال در شهرســـتان بردســـکن موافقـــت کـــرد. ـــی ب 400 میلیـــارد ریال
ـــر  ـــن ق ـــدون و دام ـــه بن ـــالی س ـــادن ط ـــد از مع ـــو دربازدی ـــی نیک ـــد صفای حمی
شهرســـتان بردســـکن گفـــت: خوشـــبختانه بردســـکن در حـــوزه کشـــاورزی و معـــادن 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. وی ب ـــوردار اس ـــمندی برخ ـــیار ارزش ـــیل بس ـــت و پتانس از ظرفی
ـــا 400  ـــت:  ب ـــی گف ـــد معدن ـــن دوواح ـــعه ای ـــرح توس ـــرای ط ـــار ب ـــت اعتب درخواس
میلیـــارد ریـــال درخواســـت تســـهیالت بـــرای ایـــن دو معـــدن  موافقـــت شـــد 
ـــت  ـــی پرداخ ـــد معدن ـــن دو واح ـــه ای ـــهیالت ب ـــن تس ـــرح ای ـــه ط ـــس از ارائ ـــه  پ ک
ـــورد  ـــهیالت  م ـــاظ تس ـــه لح ـــاز ب ـــورت نی ـــدی در ص ـــل بع ـــد و در مراح ـــد ش خواه
ـــه ســـال جهـــش تولیـــد از  ـــا اشـــاره ب حمایـــت قـــرار خواهنـــد گرفت.صفایـــی نیکـــو ب
ـــت: شـــبکه بانکـــی در بحـــث توســـعه و اشـــتغال  ـــری گف ـــام معظـــم رهب ـــب مق جان
ـــت  ـــه پرداخ ـــر گون ـــاده ه ـــا  آم ـــردن آنه ـــاء ک ـــرای احی ـــام و ب ـــه تم ـــای نیم واحده
تســـهیالت بـــه متقاضیـــان مـــی باشـــد تـــا شـــاهد رونـــق و جهـــش تولیـــد در کشـــور 
باشـــیم. از واحـــد هـــای بـــزرگ تولیـــدی  و معدنـــی در شهرســـتان  بردســـکن 
ـــه از آن  ـــد حاصل ـــد در آم ـــی کنن ـــه از تســـهیالت اســـتفاده م خواســـت همانطـــور ک
ـــت  ـــا در پرداخ ـــک ه ـــا بان ـــد ت ـــذاری کنن ـــپرده گ ـــه  س ـــای  منطق ـــک ه را  در بان

ـــد.  ـــل کنن ـــر عم ـــوی ت ـــان ق ـــر متقاضی ـــه دیگ ـــهیالت ب تس

کاشت چمن از دستور کار فضاي سبز 
شهرداري بردسکن حذف مي شود

علی ارشادی /  خبرنگار  نشریه خورشید خراسان 
علـــی ارشـــادی خبرنـــگار نشـــریه خورشـــید خراســـان ونماینـــده ســـمن آب ومحیـــط 
زیســـت شهرســـتانهای بجســـتان وبردســـکن در گفتگـــو بـــا مهنـــدس مدیـــح شـــهردار 
ـــه بحـــران آب در منطقـــه و تغیـــر اقلیـــم اشـــاره کـــرد وخواســـتار توجـــه  بردســـکن ب

ـــه مصـــرف بهینـــه ایـــن مایـــع حیاتـــی  شـــد. ـــران شـــهری ب بیشـــتر مـــردم ومدی
ـــه  شـــهردار محتـــرم بردســـکن ضمـــن تاییـــد  اظهـــار داشـــت:  چنـــد ســـالی اســـت ب
ـــاز از  شـــهرداری هـــا دســـتور داده شـــده چمـــن کاری حـــذف کننـــد و در صـــورت نی

ـــام چمـــن افریقایـــی اســـتفاده کننـــد . ـــه ن ـــوع خـــاص چمـــن ب ن
ـــاد  ـــرف آب زی ـــر مص ـــالوه ب ـــن کاری ع ـــفانه چم ـــزود متاس ـــکن اف ـــهردار بردس ش
وقـــت زیـــادی از پرســـنل فضـــای مـــی گیـــرد .  وي افـــزود: کاشـــت چمـــن از دســـتور 

ـــود. ـــي ش ـــذف م ـــکن ح ـــهرداري بردس ـــبز ش ـــاي س کار فض

ماجرای دانش آموزي كه بهترين روز 
خدمت را براي معلم رقم زد

نويسنده :سيدحسين حسينی
مدير نمونه دولتی مدرسه لقمان حكيم بردسكن

در دومین هفته بازگشایی مدارس با مسئله بسیار رنج آوری مواجه شدم که در عین تلخ بودن 
ولی پایان شیرین و خوبی رقم خورد که حالمان رو خیلی خیلی خوب کرد و به جرات میتونم 
بگم یکی از بهترین روزهای خدمتم و در روزهای پایانی سی و یکمین سال خدمت عاشقانه 

ام، همین امروزه.......
امیرعلی عزیز،یک دانش آموز بسیار مودب و کوشا و پرتالش است که تا پایه ششم رو در 
روستای کالته برق )پشتکوه درونه(  واقع در 80کیلومتری بردسکن و در یک کالس شش 
پایه گذرانده که فقط روزی یک ساعت فرصت یادگیری و آموزش داشته و موفق شده امسال 
ورودی جدید در نمونه دولتی لقمان حکیم باشد و به دلیل مشکل مسافت از خوابگاه شبانه 

روزی لقمان استفاده می نماید.
امروز سرپرست خوابگاه در گزارش روزانه به من اطالع دادند که امیرعلی میخواد تحقیق 
درسی انجام بده ولی منابع نداره............ یک لحظه که با خود فکر کردم که چگونه کمکش 
کنم به داخل اتاقم دعوتش کردم و او با ادب کاملش که مرا از روز اول شیفته خود ساخته، 
وارد شد و ابتدا پیشنهاد دادم از کتابخانه اختصاصی داخل اتاقم و به طور ویژه و اختصاصی با 
اختیار تام میتونه کمک بگیره و اگه مطلبی پیدا نکرد از اینترنت استفاده کنه و حتی لب تاپ 
اتاق مدیر هم در اختیارش باشه البته داخل همین اتاق خودم ولی امیرعلی گفت که من به 
هیچ وجه اطالعی در این زمینه ندارم و وقتی علت رو جویا شدم،گفت که اصال فرصت کار 
کردن و یادگیری کامل کتاب ها رو نداشتیم مخصوصا سال قبل که به تعطیالت کرونایی 
برخوردیم و ........ واقعا متعجب شدم و افسوس خوردم که چه تبعیض و بی عدالتی آموزشی 
در سیستم آموزشی کشور وجود داره که این طفل معصوم و هزاران نمونه مشابه در سراسر 

کشور،از حق مسلم خود محروم اند.
با خود گفتم باید تا توان دارم به این فرزند پاک و مستعد محروم از امکانات کمک کنم؛.....این 
بود که به کمک جناب مقیمی و شنوایی کلیات آشنایی با کامپیوتر و نحوه استفاده و تحقیق 
و جستجو از این طریق آشنایش نمودیم و عجیب آن که در فاصله کمتر از نیم ساعت چنان 
سریع مطلب رو دریافت کرد که خودش با سیستمی که در اختیارش گذاشتیم به تنهایی 
شروع به فعالیت و کار با سیستم نمود و با توجه به هوش و استعداد ذاتی اش،مطالب مورد 

نظر خودش رو ظرف یکی دو ساعت پیدا کند و نیازش رو برطرف نماید .......
خدا رو شکر.......

خیلی از این بابت حالم خوب شد و خستگی رو از تن و روحم زدود و احساس مفید و موثر 
بودن نتیجه اصلی آن بود که به من دست داد و امیدوارم به روزی برسیم که چنین نارسایی 

ها در کشور نداشته باشیم.

تسهیالت  ریال  میلیارد  تصویب 400 
برای دو معدن طال در بردسکن

مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: 40 درصد از فضاهای آموزشی بردسکن فرسوده و باالی 40 سال قدمت دارند که اصال در شان معلمین و دانش آموزان نیست. 
علی اکبر چراغیان  ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت بسیار خوب خیران و کمک های دولتی تاکنون به حوزه آموزش و پرورش گفت: با فعال کردن مجمع خیرین مدرسه ساز و با مساعدت اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس  
استان مناطقی که نیاز به ساخت مدرسه داشته باشند  اقدام خواهیم کرد و خوشبختانه اکثر پروژه های نیمه تمام در حوزه آموزش و پرورش به اتمام و یا در حال انجام می باشد. مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا گفت: تمامی دستورالعمل های بهداشتی در مدارس انجام می شود  و براساس برنامه زمانبندی شده دانش آموزان در مدارس حضور پیدا می کنند و خوشبختانه تاکنون  براساس اعالم  مدیریت شبکه بهداشت و 
درمان  شهرستان هیچ معلم و یا دانش آموزی دربردسکن مبتال به کرونا نداریم. وی اظهارداشت:  عالوه براینکه دانش آموزان در مدارس حضور پیدا می کنند  معلمین نیز با تشکیل گروه از طریق فضای مجازی اشکالت دانش 
آموزان را مورد بررسی قرار می دهند. چراغیان گفت: خوشبختانه  تمامی مدارس شهرستان فعال و تمامی کالس ها نیز معلم دارند. وی از تالش های فعاالن عرصه خبر تقدیر کرد   و وظیفه خطیر رسانه  را به عنوان چشم بینا و 
گوش شنوای جامعه در حل مشکالت به مثابه پلی میان مردم و مسئولین دانست . وی خبرنگاران را یاران بی منت و مشاوران رایگان مدیران دانست و گفت: حقیقتا  خبرنگاران دارای  یک بانک اطالعاتی  در تمامی حوزه ها می 
باشند  و می توانند  آموزش و پرورش را  در تمامی حوزه ها   کمک کنند. وی با اشاره به  نقش آموزش و پرورش  و تنوع و تکثر اخبار آن  اظهار داشت: در حوزه آموزش و پرورش همواره شاهد همراهی سازنده خبرنگاران  بوده 
ایم ورسانه رایکی از اصلی ترین بازوهای کمکی آموزش و پرورش در زمینه تحقق این نقش می دانیم . وی  شایسته ساالری در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف را مورد توجه قرار داد و گفت: دست همه فرهنگیان را برای 

خدمت بی منت به دانش آموزان سطح شهرستان میفشارم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهم داشت.

 علی اکبر چراغیان
مدیر جدید آموزش و پرورش بردسکن اعالم کرد: 

نقش خانواده در موفقيت دانش آموزان كنكوري
علی ارشادی  /

خبرنگار و گزارشگر نشريه خورشيد خراسان  
در ماه های ابتدایی سال تحصیلی هستیم خیلی از اولیا 
برای برنامه مدونی برای موفقیت فرزندانشان در زمینه 

تعلیم و تربیت ندارند.
معتقدیم موفقیت برای دانش آموزان زمانی بدست می آید 
که مجموعه جامعه خانواده و مدرسه همگام با دانش آموز 

تالش وبرنامه ریزی داشته باشد .
اکثراگمان می کنند رفتن به کالس های خصوصی و خرج 
کردن پول های هنگفت عامل موفقیت در کنکور و تحصیل 
است در این گزارش نمونه هایی از همشهریان موفق را 

معرفی می کنیم
از جنس مردم کوچه و بازار که شرایطی را فراهم کردند 
باعث موفقیت فرزندشان شده است امیدواریم خانواده ها 

در این سال تحصیلی جدید بیشتر دقت کنند.
از نوجوانان  ابتدایی سال تعدادی  متاسفانه در ماه های 
شهرمان بخاطر بعضی مسایل که در گزارشهای بعدی به 

ان خواهیم پرداخت اقدام به خودکشی کردند .
و دوران  با گذشته  فرزندانشون  والدین شرایط  از  خیلی 
تحصیل خود مقایسه می کنندکه این مقایسه درست نیست .

امیدواریم با انتشار این گزارش دریچه های جدیدی به 
روی خوانندگان نشریه خورشید خراسان باز شود ،بیشتر 

به وظیفه پدر ومادر بودن خود بپردازند .
همواره با معلمین ومربیان در تماس باشند ،به فرزندان خود 
قدرت نه گفتن به خیلی از درخواست هاکه هیچ ارزشی 

برای موفقیت در زندگی اینده را ندارند آموزش  دهند .
سركار خانم فاطمه بابكی مادر

 دكتر مصطفی تقی پور :
مطالعه  و  ،تحصیل  تحقیق  به  زیادی  عالقه  مصطفی 
داشت .در کلیه سطوح تحصیلی از دوره ابتدایی گرفته تا 

تحصیالت تکمیلی کارنامه درخشانی داشت.
 ارائه مقاالت علمی وکسب رتبه جهانی. در زمینه تحصیالت 

اکادمیک ثبت اختراعات ونوآوری داشتند. 
با تاسیس شرکت دانش بنیان توانستند تحقیقات خود را 
گسترش داده و ساخت اولین دستگاه ایرانی سونوگرافی 
واشتغال زایی وبکارگیری نخبگان دانشگاهی جزء افتخارات 
ایشان می باشد . مهمترین عامل موفقیت مصطفی عالقه 
وپشتکار برای یافتن راه های نو برای زندگی بهترهمنوعان 

واستقالل وخود کفایی کشور بود.  
برای  آرام  محیطی  آوردن  بوجود  خانواده  دغدغه  تنها 

فرزندان بود. 
وتالش کردیم حس مسئولیت پذیری را در خانواده و نیز در 

قبال جامعه در وجودش نهادینه کنیم .
سركار خانم طاهره رحيمی مادر

مهندس بهنام احمد نژاد :
بهنام از بچگی عالقه زیادی به درس داشت تمام کارنامه 
های امتحانات اش از اول ابتدایی با معدل 20 جمع کردم 
معدل دیپلم ریاضی بهنام 30/19 شد در حال حاضر پایان 
نامه ارشد مهندسی برق و قدرت ماشینهای الکتریکی را 
تکمیل میکند و همزمان از  بهنام چندین اختراع به ثبت 
رسیده و مقاله جهانی داشته وهمچنین به عنوان   مدیر 
پشتیبانی شرکت دانش بنیان اگر الکتریک مشغول به کار 

میباشد 
من معتقدم اگر از اول ابتدایی پدر و مخصوصا مادر خانواده 

در امر تحصیل و پیگیری منظم دروس فرزندان و سر زدن 
به مدارس ومطلع شدن از  نحوه تدریس معلمین در کنار 
دانش اموزشان باشند ومشوق فرزندانشان باشند و خود 
نیز الگوی موفق و با اراده ای در زندگی برای فرزندشان 
باشندهویت اجتماعی فرزندشان زودتر از نوجوانی شکل 
می گیرد و می دانند چه هدفی برای زندگی دارند و در 
همان مسیر گام برمی دارند من به عنوان یک مادر با 
فرزندم در گرفتن معدل الف دانشگاه و کسب رتبه علمی و 

المپیادی و ارشد کشوری رقابت می کردم . 
کتاب وروزنامه وسیله تفریح وسرگرمی  ما در منزل بود .

اعظم پورعباس مادر دكترعلی مباركی:
علی مبارکی رتبه 26 منطقه 2 و رتبه ۵2 کشوری سال 
1398 و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی تهران مي باشد.
 مادر دکترعلي مي گوید: دوران کودکی خیلی در آینده 
فرزندان تاثیر گذار است در این دوران برای فرزندانم کتاب 
تخیل خودش  با  هم  پدرش   . می خواندیم  قصه خیلی 
برایش قصه می گفت و علی به این موضوع عادت کرده بود. 

همیشه من و پدرش را در حال مطالعه ی مجله  می دید.
وقتی علی وارد دبستان شد، به مدیرش گفتیم: »نمره 
و رتبه ی برتر برای علی نمی خواهیم. از نظر اخالقی هم 
پسر خوب و مؤدبی است. فقط از شما می خواهیم روی 

اعتماد به نفس او کار کنید. دوست داشتیم در صبحگاه و 
مراسم های مدرسه قرآن بخواند. برای دیگران صحبت کند 
و بتواند حرفش را بزند. دوست داشتم شخصیت مستقلی 
داشته باشد. بعد از قبولی علی، وقتی مدیرش بعد از چند 
سال با من تماس گرفت، از زحماتش تشکر کردیم.  اخالق 
همسرم در موفقیت علی تأثیر زیادی گذاشت. با بچه ها 
مهربان است و با آن ها بازی می کند. ما یک فرزند پایه 
دهمی هم داریم. دوست بودن پدر و مادر با بچه ها خیلی 

مهم است.
در این دوره، بچه ها بیشتر جذب جامعه می شوند. اولیا 
باید با داشتن رابطه ی دوستانه و صبوری، بچه ها را به خود 
جذب کنند. اگر ناراحت می شوند، صبوری به خرج بدهند.

او  با  می کرد،  پیدا  مشکلی  وقتی  و  داشت  مشاور  علی 
صحبت می کرد 

از همان  زیادی کرد.  او کمک  به  فضای علمی خانواده 
نحوه ی  بود.  سنش  از  جلوتر  کارهایش  کودکی،  دوران 

صحبت کردنش و روابط اجتماعی اش بسیار عالی بود.
 علی در درس هایش بسیار موفق بود. نیازی نمی دیدیم به 
مدرسه اش برویم. البته در جلسه های انجمن اولیا و مربیان 
شرکت می کردیم ولی ارتباطات با مدرسه قطع نمی شد از 
کانون هم خیلی راضی هستیم. البته ممکن است انتظار 

دانش آموز  از خودش زیاد شود و نگرانش کند

به همت اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن و با همکاری حوزه مقاومت بسیج 
خواهران و حوزه علمیه الزهرا همایش رهروان زینبی با شرکت 100 نفر از 
بانوان  در محل بقعه متبرکه امامزاده سید طاهر حسینی بردسکن برگزار شد. 
حجت االسالم سعید غیرتمند رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن با 
تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالحسین )ع( و یاران 
باوفایش گفت: این برنامه درراستای تبیین نقش محوری حضرت زینب)س( 
درواقعه عاشورا برگزار شد. وی عنوان کرد:زنان جامعه امروزمیتوانندبا الگوگیری 
ازحضرت زینب )س(نقشی تعیین کننده درتبیین والیت وتربیت فرزندانی 
والیی داشته باشندتابتوانیم جامعه ای که صالحیت پذیرش ظهورامام عصر 

)عج( راداشته باشد،فراهم کنیم. 
دراین همایش حجت االسالم محرم مصوری امام جمعه موقت شهرستان 
بردسکن با تسلیت ایام سوگواری  سید الشهدا  و یاران با وفایش  گفت: حضرت 
زینب )س( پرچمدار بصیرت  و انقالب حضرت امام حسین )ع( بودند و به این 
تکلیف به خوبی عمل کردند. امام جمعه موقت بردسکن  افزود:  اگر جامعه 
امروز ما بخواهد راه صالح و رستگاری را طی کند باید دو عنصر بصیرت و صبر 

را در رأس امور خود قرار دهد.وی با تأکید بر اینکه وجود شخصیت مستحکمی 
همانند زینب کبری عامل ماندگاری نهضت کربال است، افزود: اگر از منظر 
علمی، سیاسی، فردی و اجتماعی، شخصیت زینب کبری)س( را مورد مطالعه 
قرار دهیم متوجه خواهیم شد که وی از یک جهت شخصیتی کامل، نزدیک 
معصوم و در عین حال انسانی بود که در شرایط بحران، مسیر را به درستی 
مدیریت کرده است.وی افزود: حضرت زینب )س( شیر زنی بود که بعد از 
شهادت امام حسین و یارانش با خطبه ها و سخنان علی گونه اش نگذاشت 
که کربال در کربال دفن شود و همه را از جنایات یزید و یزیدیان با خبر ساخت. 
حجت االسالم مصوری بابیان این که اهل بیت)ع( در برابر ظلم و استبداد 
دشمنان ایستادند و از اسالم ناب دفاع و حراست کردند، افزود: جایگاه امروز 
دین مرهون تالش ها و مجاهدت های ائمه معصومین)ع( و همچنین علمای 
بزرگ دین است..وی با بیان این که اهل بیت)ع( بزرگترین و مهم ترین پشتوانه 
نظام اسالمی است، تصریح کرد: با بهره گیری از معارف و سیره اهل بیت)ع( 
می توانیم در برابر هجمه ها و توطئه های دشمنان بیاستیم.وی عنوان کرد: 
گاهی مشاهده می کنیم در برابر تحریم های دشمن یک عده از افراد هستند که 

روحیه ناامیدی را بر خود و خانواده و جامعه اعمال می کنند. 
امام جمعه موقت بردسکن اظهارداشت:امام حسین )ع( در حادثه کربال در 
برابر تحریم های دشمن طوری رفتار کردند که عمالً درس آزادگی را به مردم 
آموختند و در جریان کربال علی رغم این که تحریم آب هم بر امام حسین )ع( و 
همراهان وی تحمیل شد اما امام حسین )ع( و اصحابش در مقابل دشمن سر 
خم نکردند و آزادانه زندگی کردند و امروز هم ملت ایران  با تاسی از  مکتب  
امام حسین )ع( با مقاومت و ایستادگی  توانسته  دشمنان را در اهداف خود 

ناکام کنند.

امام حسين )ع( در برابر تحريم يزيد ، هيچ گاه سر خم نكرد

نشست صميمي با سرهنگ محمد يوسفي اولين فرمانده سپاه بردسكن
علی نوري  / خبرنگار و گزارشگر نشريه خورشيد خراسان  

علی نوری/ در آستانه  چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس فرصتی فراهم شد که 
گفتگویی با اولین فرمانده سپاه بردسکن  داشته باشیم.  سرهنگ محمد یوسفی 
یکی از چهره های والیی  شهرستان بردسکن است که  خوشبختانه تاکنون در 
تمامی حوزه ها نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.   این یادگار دوران 8 سال 
دفاع مقدس درحال حاضر عضو شورای اسالمی دور پنجم نیز می باشد  و در 
حوزه مدیریت شهری نیز توانسته با همدلی سایر اعضاء  در جهت پیشرفت و 

آبادانی شهر  گام های خوبی را بردارد. 
خبرنگار ما  از سرهنگ یوسفی می خواهد خودش را بیشتر معرفی کند.

اینجانب محمد یوسفی در سال 1376 به عنوان اولین فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه بردسکن منصوب شدم، در دوران دفاع مقدس اولین حضور در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل در دی ماه 13۵9 بود که در منطقه غرب کشور 
حضور پیدا نمودم که جمعاً در طول دوران جنگ مدت 36 ماه در مناطق 
جنگی حضور داشته ام و در طول خدمت در سپاه پاسداران در مسئولیت های 
متعددی در رده های مختلف در مناطق جنگی و درپشت جبهه داشته ام  در 
عملیات های مختلف از جمله بیت المقدس، کربالی ۵، کربالی 4  و ....حضور 
داشته ام. در زمان اعزام روی عشق و عالقه ای که برای حضور در جبهه ها وجود 
داشت نوجوانانی که از نظر سنی پایین بود و به جبهه اعزام نمی شدند تاریخ 
تولد را دستکاری می کردند تا بتوانند اعزام شوند و در جبهه های نبرد جوانان 
ونوجوانانی بودند که با سن پایین کارهای بزرگی انجام می دادند و  از اعتقادات 
باالیی برخوردار بودند و رده های سنی 20 و 21 سال به عنوان فرمانده  گروهان 
، گردان  و تیپ و لشکر منصوب می شدند و موفقیت های بزرگی را به دست 

می آوردند.
یوسفی گفت: یکی از مهمترین دالیل پیروزی در جنگ انگیزه جهادی بود که 
همه بر اساس اعتقادات و تبعیت از فرامین حضرت امام رحمه اهلل علیه به سوی 

جبهه ها می شتافتند و زمینه ایثار و فداکاری به وجود می آمد. 
 اکثریت رزمندگان در میدان های نبرد نوجوانان و جوانان مومن و فداکار بودند 
که اخالص آنها توانست لشکر تا دندان به مسلح رژیم بعث عراق را به زانو درآورد 

و آنان را وادار به عقب نشینی از میهن اسالمی نماید .صحنه های بیاد ماندنی از 
ایثار و فداکاری از همین جوانان در کنار دیگر اقشار در جبهه ها به جا مانده  که 

جز در صدر اسالم نمی توان در تاریخ گذشته پیدا نمود.
 شهادت برای این عزیزان جزئی از آرزوی همیشگی آنان بود و نکته جالب 
توجه اینکه برای حضور در عملیات و هجوم به سمت دشمن نه تنها سر از پا 
نمی شناختند که بر یکدیگر سبقت می گرفتند. یاد و جوانان غواص در عملیات 
والفجر 8 و عبور از اروند و نیروهای تخریب و اطالعات عملیات و رزمندگان 
خط شکن در دل تاریخ این کشور به عنوان الگو برای همیشه باقی خواهد ماند 
چو آنانی که به فیض شهادت و یا جانبازی نائل آمدند و کسانی که به عنوان 
شهدای زنده کشور در قید حیات هستند. شور و شوق عزیمت به جبهه ها 
و پشتیبانی بی دریغ ملت فداکار هنوز در خاطره زن و مرد این کشور و در 
جای جای سرزمین اسالمی کشورمان زبانزد عام و خاص است و  چوبسا جوانانی 
که  ره  صدساله  و عبودیت را در یک شب در دانشگاه عشق و ایثار و فداکاری 
گذراندند و نکته جالب اینکه عرفا و علمای بزرگی به میدان های نبرد می آمدند 
و با آن همه تقوا و پرهیزگاری و عرفان معنوی بر حال رزمندگان غبطه می 

خوردند.
وی اظهار داشت: شهدا و رزمندگان ما کسانی بودند که تحمل سختی ها 
برایشان آسان بود. یوسفی افزود: اگر شلمچه سرزمین مقدس نامیده شده است 
بخاطر خون مقدس شهدایی است که در آنجا به زمین ریخته شده است. این 
یادگار دوران 8 سال دفاع مقدس گفت: کسانی که شهیدشده اندانتخاب شده 
بودندوشرایط شهادت را داشتند و اگربه زندگی شهدای شهرستان بردسکن 
با تقوا و دارای شرایط آسمانی بودند. آنها وارسته و  بینیم که  بنگریم می 
وی گفت: خواسته شهدا اطاعت از والیت فقیه بود و اگررزمندگان دردفاع 
ازولی  کردندبخاطراطاعت  جانفشانی  دشمن  حضوریافتندودرمقابل  مقدس 
فقیه بود.یوسفی افزود: دفاع مقدس کاری الهی بود و همه چیز برای خدا بود 
واگررزمندگان ماپیروزشدندتقدیرالهی بود.وی  گفت: هشت سال دفاع مقدس 
یکی از مهم ترین و درس آموز ترین قطعات تاریخی انقالب است به طوری که در 
روند تاریخ انقالب، این دوران از درخشندگی ویژه ای برخوردار است. وی تاکید 
کرد: حرکت در مسیر شهدا و عمل به وصایای آنان بخصوص پشتیبانی از والیت 

فقیه است تا به فرموده حضرت امام )ره( به این مملکت آسیبی نرسد.

حجت االسالم محرم مصوری امام جمعه موقت بردسكن در همايش رهروان زينبي :
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نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسالمی  گفت: مسئوالن بیش از اینکه حرف بزنند به فرهنگ شهید و شهادت عمل کنند. حجت االسالم جواد نیک بین در آستانه هفته دفاع مقدس با حضور در ناحیه مقاومت بسیج  بردسکن با فرماندهی، جانشین، نماینده ولی فقیه  
و  مسئولین واحدهای مختلف  دیدار و این ایام را تبریک گفت: و بیان داشت سبز پوشان سپاه  همیشه و درهمه وقت در کنار مردم  بوده اند و در حقیقت چشمان بیدار انقالب است.  وی  عملکرد بسیج و سپاه را در همه حوزه ها مهم توصیف کرد و گفت: بسیج در همه صحنه 
ها پیشگام بوده و است و هرکجا که کشور با بحرانی مواجه شده است با ورود سپاه و بسیج  مرتفع شده است. وی اظهارداشت: در زلزله و سیل اخیر ، محرومیت زدایی  و  رزمایش موسات و همدلی سپاه موفق  عمل کرد و همچنان این مهم سرلوحه کار بسیج و سپاه است.  وی 
بیان کرد: ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه دشمنان را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و امروز شهدا کشور را بیمه کرده اند  و تا مادامی که در خط و مسیر شهدا ووالیت حرکت کنیم هیچ قدرتی نمی تواند  چشم طمع به نظام و انقالب داشته باشد. وی به بدهی چند 
هزار میلیارد تومانی دولت به بنیاد شهید و امور ایثارگران  اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت  به جای اینکه حق و حقوق و معوقات جامعه ایثارگری را پرداخت کند بودجه ها را در جای دیگر هزینه می کند و تاکنون دولت نتوانسته معوقات این قشر از جامعه را پرداخت کند. 
 دراین دیدار سرهنگ علیرضا جنیدی فرمانده سپاه بردسکن ضمن تشکر از حضور حجت االسالم نیک بین   و گرامی داشت هفته دفاع مقدس از اجرای بیش از 70 عنوان برنامه  در طول هفته دفاع مقدس دراین شهرستان خبرداد و گفت: همزمان  با چهلمین سالگردحماسه 
دوران 8 سال دفاع مقدس قرارگاه خدمت رسانی حاج قاسم سلیمانی در بردسکن راه اندازی می شود. سرهنگ علیرضا  جنیدی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس را 70برنامه عنوان کرد و اظهارداشت :این برنامه ها از 31 شهریورماه همزمان با هفته دفاع مقدس بارعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی باحضورپرشورمردم ومسئولین آغاز می گردد.وی ادامه داد:در دومین روز از هفته دفاع مقدس شاهد افتتاح قرارگاه سرداردلها حاج قاسم سلیمانی وهمچنین توزیع ۵00بسته سبدغذایی خواهیم بود.سرهنگ جنیدی ازدیگر برنامه های شاخص 
هفته دفاع مقدس را ویزیت رایگان توسط بسیج جامعه پزشکی عنوان کرد و گفت:اکیپی از پزشکان عمومی ومتخصصان به دور افتاده ترین نقاط عشایری شهرستان رفته وبه انجام خدمات رایگان طبابت ودارویی بیماران نیازمند خواهند پرداخت.وی افزود:مردم  باید از نزدیک 
خدمات ملموس نظام جمهوری اسالمی را لمس کنند. وی گفت: هر کجا تهدیدی متوجه نظام باشد ابتدا بسیج تهدید را برطرف و بعد تبدیل به فرصت کرده است. وی نقش بسیج در بحث مبارزه با ویروس کرونا را بی بدیل توصیف کرد و گفت: بسیجیان به منظور پیشگیری 
ازویروس کرونا تا نیمه های شب معابر ،خیابانهارا ضدعفونی می کردند و با ایجاد کارگاه های تولید ماسک توانستند 4۵ هزار ماسک تولید وبه صورت رایگان بین همشهریان توزیع کنند. وی به 3مرحله رزمایش مواسات وهمدلی اشاره کرد و گفت: تاکنون 7۵00بسته غذایی 

توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه بردسکن وقرارگاه امام حسن مجتبی )ع(در سطح شهرستان بین نیازمندان توزیع گردیده است.

مسئوالن بيش از اينكه حرف بزنند به فرهنگ شهيد و شهادت عمل كنند نماینــده مــردم بردســکن در دیــدار بــا 
فرمانــده ســپاه اعــالم کــرد:

صاحبان سرمايه بيش از هزار ميلياردتومان دربخش معادن بردسكن سرمايه گذاری كرده اند

مديريت ها زود گذر است ، بايد  از فرصت به دست آمده  به بهترين نحو ممكن  برای خدمت به مردم استفاده كرد

فرمانـدار بردسـکن گفـت: ایجـاد و توسـعه اشـتغال اولویـت اصلـی مدیـران 
شهرسـتان بردسـکن در سال جهش تولید اسـت. مجتبی شاکری به خبرنگار 
ما گفت: خوشـبختانه شهرستان بردسـکن بر روی کمربندی از فلزات مختلف 
قـرار گرفتـه اسـت و بیـش از ۵0 مـاده معدنـی در منطقه ترشـیز شناسـایی 
شـده اسـت.وی با بیان اینکه شهرسـتان بردسـکن درحوزه مس، طـال و آهن 
در اسـتان سـرآمد اسـت . وی عنوان کرد:شهرسـتان بردسـکن به لحاظ ماده 
معدنـی 19 میلیـون تـن ذخیره در حوزه مس، طال، سـنگ آهن و گـچ دارد و 
مسـاحت برداشـت آن در سطح شهرسـتان ۵90 کیلو متر مربع است.شاکری 
گفت: در شهرسـتان بردسـکن 33 واحد معدنی فعال و تعداد دیگری در حال 
گرفتـن مجـوز اکتشـاف و بهره برداری هسـتند. وی با اشـاره به سـال جهش 
تولید گفت: با پیگیری ها و مکاتبات مهندس رزم حسـینی اسـتاندار خراسـان 
رضـوی بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه شـرکت مـس ایـران دراین شهرسـتان 
سـرمایه گـذاری و شـرکت ایمیـدر رو نیز نسـبت به احداث پسـت بـرق 132 
کیلـو وات نیـز بـا هدف تامین بـرق مورد نیـاز معادن بخـش انابد اقـدام کند 
کـه  بـا ایـن مهم تولید و اشـتغال زایی در حوزه معادن بـه 2 برابر افزایش پیدا 
خواهد کرد.وی با اشـاره به مشـکالت حوزه معادن شهرسـتان بردسکن گفت: 
همه مدیران مکلف هسـتند در کوتاه ترین زمان نسـبت به مشـکالت صاحبان 
سـرمایه اقـدام کنند و نتیجه را بـه کارگروه رفع موانع تولید شهرسـتان اعالم 
کننـد.وی افزود: صاحبان سـرمایه بیش از هـزار میلیاردتومان دربخش معادن 
شهرسـتان بردسکن سـرمایه گذاری کرده اند و اشـتغال زایی در حوزه معادن 

2 هـزار و ۵00 نفر می باشـد.
فرمانـدار بردسـکن گفـت: بـرای فـرآوری مـس در بردسـکن هشـت کارخانه 
داریـم و بیشـترین فرآوری مس اسـتان در بردسـکن صورت می گیـرد. از این 

لحـاظ در خراسـان رضـوی سـرآمد هسـتیم. در حوزه مس چهـار میلیون تن 
ذخیـره شناسایی شـده داریـم؛ به همین دلیل بردسـکن به قطب مس شـرق 
کشـور معروف شـده  اسـت. پیـش از این واحدهـای معدنی اکثرا خام  فروشـی 
می کردنـد امـا در سـال جـاری خام  فروشـی بـه حداقـل رسـیده و حـدود 
هشـت کارخانـه در حـوزه  مـس داریـم کـه فـرآوری مـس را انجـام می دهند 
که بیشـترین فرآوری مس اسـتان مربوط به شهرسـتان بردسـکن اسـت. وی 
افـزود: سـاالنه حـدود 900 هـزار تـن مـاده  معدنـی از معادن مس اسـتخراج 
می کنیـم کـه میـزان کنسـانتره آن حـدود 9 هـزار تـن اسـت که بـا افزایش 
ظرفیـت، تـا 13 هـزار تـن در سـال هم خواهد رسـید. شـاکری ادامـه داد: در 
حـوزه مس چهـار میلیون تن ذخیـره شناسایی شـده، داریم؛ بـه همین دلیل 
بردسـکن به قطب مس شـرق کشـور معروف شده  اسـت.وی خاطرنشان کرد: 
شهرسـتان بردسـکن بـه لحاظ اسـتخراج مس هنـوز منطقه بکری اسـت و با 
توجه به پتانسـیلی که شهرسـتان دارد پیگیری هایی انجام شـده که در آینده 

نزدیـک، شـرکت ملی مـس ایران در منطقه سـرمایه گذاری کنـد که قطعا در 
رشـد اقتصادی و اشـتغال زایی نقش چشـمگیری خواهد داشـت. وی با اشـاره 
بـه نقـش موثـر معـادن در ایجاد اشـتغال بـرای افراد منطقـه، عنوان کـرد: در 
بخـش معـدن بـرای یـک هـزار و 6۵0 نفر اشـتغال زایی داشـته ایم کـه از این 
تعـداد حـدود یـک هـزار و 200 نفر در معادن مس مشـغول به کار هسـتند و 
بیشـترین اشـتغال زایی برای روسـتاییان اطراف معدن بوده حتی روسـتاییانی 
کـه بـه دلیل بیکاری و سـایر مشـکالت قصد مهاجرت از روسـتا را داشـتند با 

اشـتغال در معـادن در منطقه ماندگار شـدند.
فرماندار بردسـکن در ادامه گفت: در بردسـکن ۵3 معدن داریم که 1۵ معدن 
پروانـه اکتشـاف دارنـد و در حوزه مس نیز 11 معدن فعـال داریم؛ همچنین 6 
معـدن مـس در حال اقدام برای پروانه اکتشـاف هستند.شـاکری تصریح کرد: 
یکـی از مهم تریـن مشـکالتی کـه معـادن و ازجمله معـادن مس بـا آن رو به  
رو هسـتند، مشـکل برق اسـت که با پیگیری هایی که انجام شـده از ایمیدرو 
)سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران( دعوت شـده تا این 
مشـکل به زودی برطرف شـود.فرماندار بردسـکن همچنیـن از راه اندازی خانه 
صنعـت و معـدن در آینـده نزدیـک در شهرسـتان بردسـکن خبـر داد و ابـراز 
امیـدواری کـرد بـا راه اندازی آن، هـم بخش خصوصی بتواند بـه معادن کمک 
کنـد و هـم بخـش دولتی مشـکالت را سـریع تر حل کند.شـاکری بیـان کرد: 
مـس شهرسـتان بردسـکن عیار ویـژه ای دارد و همین موضوع نیز باعث شـده  
اسـت کـه سـرمایه گذاران زیـادی جذب این منطقه شـوند و بعضـی از معادن 
مـس حتـی تـا راه انـدازی فـاز پنجـم هـم پیـش رفته انـد، بـا توجه بـه اینکه 
منطقه هنوز منطقه بکری اسـت امیدوار هسـتیم که سـرمایه گذاران بیشتری 

به منطقه وارد شـوند.

معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مراسم معارفه علي اکبر 
چراغیان به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان بردسکن گفت:  
درحال حاضر تنها در دو شهرستان بردسکن و جوین مدیران ادارات آنها تغییر 
پیدا کرده اند  درصورتی که  در شرایط سخت  کرونایی باید  تثبیت مدیریت ها را 

در شهرستان ها داشته باشیم تا حوزه آموزش با چالش مواجه نشود. 
رضا صابری توالیی از خدمات  ارزنده 6 ساله غالمحسین غفوری در دوران 
مدیریتش  و حبیب اهلل حاجی زاده در دوران 34 روزه به عنوان سرپرست 
آموزش و پرورش تقدیر کرد  و گفت:  مدیریت ها زود گذر است و باید  از 
فرصت به دست آمده  به بهترین نحو ممکن  برای خدمت کردن به جامعه هدف 
خود  استفاده کرد. وی یاد و خاطره مدیران متوفی آموزش و پرورش بردسکن  
را گرامی داشت و گفت:  آموزش و پرورش بردسکن تاکنون 12 مدیر داشته 
است که تعدادی از آنها در قید حیات و برخی نیز فوت کرده اند و امروز علی 
اکبر چراغیان سیزدهمین نفر است که سکانداری آموزش و پرورش بردسکن  را 

برعهده گرفته است. 
 صابری توالیی تعداد معلمین شاغل در استان را 90 هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
در سال تحصیلی جدید  شاهد یک رشد 4 درصدی در دانش آموزان استان  
هستیم  و درحال حاضر تعداد دانش آموزان  استان بیش از یک میلیون و 3۵0 
هزار نفر می باشند که در 10 هزار  فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند. 

 در مراسمی که با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی ، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بردسکن ، مسئول 
دفتر شورای نهگبان ، مسئول دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
 ، فرهنگیان  از   و جمعی  پرورش  و  آموزش  ستادی  کارشناسان  و  معاونین 
پیشکسوتان و خیرین مدرسه ساز  حضور داشتند  طی حکمی  توسط مدیرکل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی، علی اکبر چراغیان به عنوان سیزدهمین مدیر 
آموزش و پرورش بردسکن معرفی و از زحمات و خدمات 6 ساله غالمحسین 
غفوری مدیر قبلی و خدمات 34 روزه حبیب اهلل حاجی زاده سرپرست آموزش و 

پرورش بردسکن  تکریم  و تجلیل به عمل آمد. 

معـاون  آموزشـی اداره كل آمـوزش و پرورش خراسـان رضوی 
اعـالم كرد:  

تخصيص سرانه بهداشتی به مدارس خراسان رضوی
معـاون آموزشـی اداره کل آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی اعـالم کـرد: 
بـه منظـور پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا و  رعایت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی در مدارس سـرانه بهداشـتی به مدارس خراسـان رضوی تخصیص 
داده مـی شـود. رضـا صابری توالیی در حاشـیه معارفه علی اکبـر چراغیان به 
عنـوان مدیـر آموزش و پرورش بردسـکن به خبرنگار ما گفـت: وزارت آموزش 
و پـرورش  بـا پرداخـت ایـن سـرانه موافقـت کـرده اسـت که  امیداسـت طی 
چنـد روز آینـده  ایـن مهم به اسـتان هـا به ویژه خراسـان رضوی ابالغ شـود. 
وی بـا بیان اینکه درحال حاضر در سـطح اسـتان 80 درصد دانـش آموزان  به 
صـورت حضـوری در مدارس مشـغول به تحصیل هسـتند گفـت: تازمانی که 
سـتاد ملـی کرونا مصوبـه ای مبنی بـر تعطیلی مـدارس را بـه وزارت آموزش 
و پـرورش ابـالغ نکنـد مـدارس بـا رعایت دسـتورالعمل هـای بهداشـتی دایر 
هسـتند و اولیـاء دانـش آمـوزان نیز مـی طلبد درایـن رابطه همـکاری الزم را 
داشـته باشـند.  وی اظهارداشـت:  آموزش حضوری مسـلما از آموزش مجازی 

تاثیـر و کاربـرد بهتـری دارد ولی حضور دانـش آموزان  در مـدارس با  رضایت 
والدین اسـت.   

صابـری توالیـی بـدون ارائه آمار از مبتال شـدن تعـدادی از فرهنگیـان ودانش 
آمـوزان اسـتان بـه ویروس کرونا خبـرداد و گفت:  خوشـبختانه حال  عمومی 

تمامـی ایـن افراد خوب و هیچ مشـکل حادتنفسـی ندارند. 
معـاون آموزشـی اداره کل آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی با بیـان اینکه 
معلمـان و دانـش آمـوزان بـا اعـالم سـتاد ملـی کرونـای کشـور بـه صـورت 
حضـوری بـا زمان بنـدی انجـام شـده در مـدارس فعالیـت خـود را انجـام 
می دهنـد، ادامـه داد: مانـدگاری ویروس کرونا در کشـور در حـال حاضر وجود 
دارد، بنابرایـن همـه تمهیـدات مـا برگـزاری آمـوزش بـه صـورت حضـوری و 
غیرحضـوری از طریـق برنامـه شـاد انجـام می شـود و در این راسـتا مشـکلی 
نداریـم. وی بیـان کـرد: تمهیداتـی توسـط دولـت صـورت گرفته که توسـط 
وزرات ارتباطـات خدمـات شـبکه شـاد به صـورت رایـگان در اختیار معلمین 
و دانـش آمـوزان قـرار بگیـرد. صابـری توالیـی متذکر شـد: معلمیـن و دانش 
آموزان روسـتاهای دوردسـت که به هیچ شکلی دسترسـی به اینترنت ندارند، 
می تواننـد از آمـوزش تلویزیونی یا جزوات راهبران آموزشـی که در اختیار آنها 
قـرار می گیـرد اسـتفاده کرده تـا از تحصیل باز نماننـد. وی بیان کـرد: اگرچه 
بـرای سـال تحصیلـی جدیـد اسـتان 19 هـزار معلـم  کمبـود داشـت ولی با 
اسـتفاده از معلمین حق التدریس، بکارگیری بازنشسـتگان  ، فارغ التحصیالن 
دانشـگاه فرهنگیـان و   آموزشـیاران نهضـت این کمبود تا حدودی رفع شـده 
اسـت و تمامـی مـدارس اسـتان دارای معلم هسـتند. وی عنوان کـرد: هرکجا 
که تعداد دانش آموزان  برای تشـکیل کالس درس به حداقل برسـد  آموزش 
و پـرورش نسـبت بـه تشـکیل کالس درس اقـدام  خواهد کـرد و در مناطقی 
کـه تعـداد دانش آموزان آنها کم باشـد به سـمت مدارس شـبانه روزی هدایت 
می شـوند. صابری توالیی به برخی از مطالبات فرهنگیان اسـتان اشـاره کرد و 
گفت: حق التدریس معلمین در سـه ماهه اول امسـال و بخشی از  حق پاداش 

بازنشسـتگان  اسـتان هنوز پرداخت نشـده است. 

افتتاح پايگاه اورژانس 115 شهری بردسكن با نام 
شهيد حسين زاده

 در آستانه هفته دفاع مقدس و در سالروز تاسیس اورژانس 11۵ پایگاه اورژانس 11۵ با نام 
شهید حسین زاده در بردسکن افتتاح شد. در مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار مجمع 
خیرین سالمت و جمعی از مسئوالن شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن پایگاه 
اورژانس 11۵ شهری بردسکن مزین به نام شهید حسین زاده فعالیت خود را به صورت 24 

ساعته آغاز کرد. 
 زیربنای ساختمان این پایگاه 90 متر مربع است و  دراین پایگاه 8 نفر تکنسین حضور و آماده 
ارائه خدمات به همشهریان بردسکن و  روستاهای کالته نو، سیف آباد، علی آبادک، ابراهیم آباد 
و شفیع آباد از توابع شهرستان بردسکن می باشند. برای این پایگاه یک دستگاه آمبوالنس  و 
تجهیزات مورد نیاز اختصاص داده شده است و اعتبار صرف شده برای راه اندازی این پایگاه 

بیش از 700 میلیون تومان  می باشد. 
با افتتاح پایگاه اورژانس 11۵ شهری شهید حسین زاده  شهر بردسکن زمان رسیدن به بالین 
بیمار کاهش پیدا کرد و به صورت همزمان کد دو  اورژانس 11۵  نیز پاسخ گو و دیگر نقاط 

شهررا پوشش خواهد داد.

علميه  مدرسه  يک  سطح  در  طلبه  تحصيل 135 
امام صادق )ع( بردسكن

مدیر حوزه علمیه امام صادق)ع( بردسکن گفت: 13۵ طلبه در سطح یک مدرسه 
علمیه امام صادق )ع( بردسکن  مشغول به تحصیل هستند. 

 حجت االسالم صادقی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید در سطح یک تعداد 13۵ 
نفر مشغول به تحصیل می باشند افزود باتوجه به اینکه غالب هزینه های حوزه علمیه 
با کمک خیرین و کمکهای مردمی شهرستان اداره می شود افزود: امسال نیز با کمک 
خیرین و مردم خیر اندیش مردم این دیار  تمام تالش خودمان را خواهیم کرد تا 
زمینه هرچه بهتر تحصیل نمودن طالب علوم دینی فراهم شود.وی افزود تمام سعی 
مجموعه مدرسه علمیه امام صادق)ع( براین است تا شرایطی فراهم شود که طالب 
با آرامش کامل به تحصیل خود بپردازند و ازخداوند متعال خواستاریم که انشااهلل 
به برکت این ایام، به زودی ویروس کرونا ریشه کن شود تا بتوانیم همچون سالهای 

گذشته، در خدمت طالب گرامی باشیم. 
مدیر حوزه علمیه امام صادق)ع( بردسکن ازدیگر اقدامات انجام شده درجهت مقابله 
با شیوع ویروس کرونا  را  به تهیه دستگاه مکانیزه ضد عفوني کننده  دست وماسک 
و اقالم بهداشتی براي طالب و اساتید مدرسه ،تقسیم بندی طالب مدرسه به سه 
قسمت بومی، حومه شهرستان و طالب راه دور اعالم کرد. وی ادامه داد سعی شده 
تعداد شاگردان در کالس ها به حداقل یک سوم  برسد و فضاي مدرسه نیز با مواد 

ضد عفوني کننده به شکل مستمر در ایام هفته، پاکسازی شود .

افزايش شكاف طبقاتي در بردسكن 
بخاطر اقتصاد بيمار كشور

نويسنده :  م - مقدم
گاهی هنگام رانندگی در میان خیابان های بردسکن به ناگاه ماشین بسیار شیک 
و گران قیمتی از ما سبقت می گیرد که شاید به ندرت چنین ماشینی را دیده 
باشیم و یا اگر شناخت نسبت به ماشین ها و قیمت آن ها داشته باشیم در جمع و 
تفریق قیمت ماشینی که از کنار ما رد می شود با مرکبی که سوار آن هستیم دچار 
اشتباه می شویم  شاید یک لحظه تصور کنیم در یکی از اتوبان های تهران رانندگی 
می کنیم و این ماشین متعلق به فالن رجل سیاسی یا بازیکن فوتبال یا فالن برج 
ساز شمال شهرنشین تهران باشد کمی این طرف تر و در زمینه مسکن نیز اگر 
بخواهیم خانه ای را در بردسکن اجاره کنیم یا بخریم  متوجه این تفاوت قیمت 
در خانه های اجاره ای و فروشی می شویم خانه های چند صد میلیاردی با تجهیزات 
مدرن در کنار خانه های کلنگی که یا ترک روی سقفشان خودنمایی می کند و یا 

یک امتیاز آب و برق ندارند.
از  پوشاک  و  خوراک  خرید  یا  فروشگاه  موبایل  از  گوشی  خرید  در  تفاوت  این 
میوه فروشی های بردسکن نیز به طور واضح آشکار است. و نکته جالب تر گنجانده 
شدن این همه تفاوت کاخ و کوخ نشینی تنها در یک شهرستان حاشیه کویر 
که نه تنها از جمله شهرهای اصلی کشور بلکه استان نیز به شمار نمی آید، وجود 
دارد. مساله ای که یک طرف ان  عده ای پسته دار که محصولشان به یک باره 
قیمت نجومی پیدا می کند و عده ای زمین دار که به یک باره  قیمت زمین هایشان 
باال می رود می باشد پسته دارانی که به هنگام برداشت محصول هرساله گاهاً 
با پول امسال محصول پسته شان  برای خودشان این سوال ایجاد می شود که 
چه بکنند؟ چون بهترین خانه در بهترین نقطه شهر را که دارند، بهترین ماشین 
را نیز دارند، بهترین خانه در مشهد را نیز را دارند حال با پول امسال چه بکند در 
کنار این ها با عده ای از کارگرها برخورد می کنیم که در تأمین معاش روزانه شان 
می مانند و یا جوانانی که به دنبال کار و نام و نشان به شهرهایی مثل تهران یزد و 
گرگان مهاجرت می کنند. در این بین باید برای رفع این مسئله تدبیری  اندیشیده 
شود باید مسئولین شهری تالش کنند با فراهم آوردن زمینه های الزم و تشویق 
سرمایه داران سطح شهر به سرمایه گذاری و ایجاد مراکز تولیدی و تبدیلی جلوی  
گسترش شکاف طبقاتی که می تواند عواقب نا به هنجار زیادی را به دنبال داشته 
باشند بگیرند. باید از این ویژگی موجود در سطح شهر بردسکن برای راه اندازی 
کارخانه های فرآوری پسته یا مسائل دیگر استفاده شود. چه می شود  بردسکن که 
از نظر تعداد ترمینال های پسته  به درصد جمعیتی در استان اول است در زمینه 
صنعت بسته بندی و فرآوری پسته نیز در کشور اول شود یا خیلی مسائل دیگر. باید 
از این فرصت برای ترقی شهر استفاده کرد تا هم جلوی مهاجرت به شهرهای دیگر 
گرفته شود و اشتغال زایی ایجاد شود و هم با مدیریت این سرمایه های سرگردان 

جلو آسیب های فرهنگی اجتماعی ای را به بافت شهر گرفته شود.

فرماندار بردسكن اعالم كرد:

معاون اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بردسكن اعالم كرد:

مدتی است بورس و کار در بورس و خرید و فروش سهام و 
سهام داری و نوسان گیری از بورس نقل محافل شده است .

بیماری، بیکاری، خانه نشینی ،قرنطینه، تورم و وجود نقدینگی 
و سر به فلک گذاشتن قیمت طال و سکه و ارز و... بخشی از 
جامعه ما به ویژه جوانان را به سمت بورس برده است . بزرگان 
بازار تجارت می گویند که  خرید سهام عین سوار اتوبوس شدن 
است هر کس یک جا سوار می شود و  یک جا پیاده می شود 
ولی هر کسی و هر جایی که سوار شد وقتی اتوبوس به ایستگاه 
آخر رسید همه با هم پیاده می شوند چه مسیری کوتاه طی 
کرده باشند چه مسیری طوالنی . وارد شدن در بورس مزایا و 
معایبی دارد در این مقاله کوتاه نگاهی می اندازیم به سه وجه 

خوب ، بد و زشت  بازار بورس.
يادداشت اول: خوب 

فریاد از این بورس و جاذبه های آن   چرا که بورس خیلی 
جذاب است چون خیلی پویاست  هر روزش با روز قبل کلی 
فرق داره و هیچ دو روزی عین هم نیست یعنی فردا  سهم تان 
یا باال می رود یا پایین . معموال یکنواختی نداریم و برای ادم 
هایی که یکنواختی و سکون را دوست ندارند خیلی جذاب 
است. ببینید ممکن است سکه در چند ماه قیمتش ثابت بماند 
زمین یک دفعه توی چهار سال می رود توی رکود دالر هم 
خیلی وقت ها ثابت است نگاه به این چند ماه گذشته نکنید 
سال ها تقریبا ثابت بود ولی در بازار بورس هر روز قیمت ها در 
حال تغییر هستند و  باعث پویایی می شوند با عطسه کردن 
یک مسول مملکتی بورس تکان می خورد و با شنیده شدن 
صدای یک گلوله در دورترین جای جهان بورس قرمز می شود 
و با مصاحبه ضد جنگ یک نفر بورس رنگ سبز به خود می 
گیرد و البته خود این حرکت قیمت ها باعث ایجاد ثروت و 

تهدید توی بازار بورس می شود و به قول بورس باز ها بورس 
محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است وقتی 
پنجاه میلیون در بورس می گذارید و در یک باال و پایین بورس 
پولتان می شود صد میلیون و به قول قدیمی ها نه بیل زدی 
نه پایه انگور می خوری در سایه چرا بورس ابن همه عاشق 
و شیفته نداشته باشد  و آن هم یک شبه و آن هم چه پول 
هایی در حد میلیاردها که تصورش هم برای ما سخت است. 
این هاست که بورس را خوب و جذاب و کاری پردرآمد و باب 

دل افراد کرده است.
يادداشت دوم: بورس بد

بازار بورس بازار بسیار بی رحمی است  وقتی شما  در سهامی 
سرمایه گذاری می کنید و می بینید بعد از گذشت یک هفته 
پولتان شده یک سوم شده است .هیچ راه برگشتی نیست . 
ممکن است شما ۵0 میلیون در بورس سهم بخرید و بعد از دو 
ماه پولتان  بشود 20 میلیون .واقعا راه برگشتی ندارد. بورس  

کاری ندارد که پول جهیزیه بوده یا پول شهریه دانشگاه یا پس 
انداز 30 سال بازنشستگی یا پول فروش طال و آب و زمین و 
خانه. وقتی برود دیگرنمی شود کاری کرد ممکن است شما 
بروید ماشین بخرید بعد ببنید معامله خوبی نکرده اید و متضرر 
شده اید حداقل قانونا قبل از 24 ساعت می توانید بروید پیش 
طرف فروشنده و  صحبت کنید و اظهار پشیمانی  و اینها ... 
طرف  بعد با کم کردن یه مقدار جریمه معامله را فسخ کند یا 
همین شرایط برای کارهای دیگر .... ولی در بورس اصال این 
حرف ها نیست کار ثانیه هاست .این بازار خیلی بی رحم است 
و با تمام بازارهایی که کار کردید فرق دارد. نه فروشنده ای می 
بینید نه خریداری نه کاالیی نه کاغذی نه جای پشیمانی و نه 
جای اعتراضی . این است که بورس تبعات و عواقب  بدی هم 

به همراه  دارد 
يادداشت سوم: بورس زشت 

می گویند اغلب اوقات در بورس هر سودی که محقق می 
شود از زیان دیدن کس دیگری و یا ارزان فروشی بخاطر ترس 
از زیان دیدن  است و  در بورس سود هر سهام دار  از زیان 
سهام دار  دیگر حاصل می شود به زبان علمی می توان گفت 
در بورس پول تولید نمی شود فقط پول از شخصی به شخص 
دیگر منتقل می شود و به زبان ساده ساده اینکه اگر شما سود 
کرده اید حتما کس دیگری ضرر کرده است. البته در موارد 

خاصی این طور نیست ولی عموما این گونه است 
امروزه در همه محافل  از سودهایی که برخی ها کرده اند زیاد 
می شنویم اما هیچ کس از ضرر هایی که کرده است چیزی 

نمی گوید.
حواسمان باشد وقتی با سودی که کرده ایم لبخند می زنیم و 
شادی می کنیم   به یاد ناراحتی های ضرر کننده هم باشیم  
و البته کامال طبیعی است که  منتظر روز ضرر خودمان هم 

باشیم . 
این است زشتی بورس که برنده پایش را بر روی گلوی دیگران 
می گذارد و باالتر می رود دیگر در بورس  بنی ادم اعضای 
یک پیکر نیستند و سود یک نفر سود خودش و ضرر یک نفر 
ضرر خودش است  همه برای سود بردن ) بخوانید ضرر کردن 
دیگران ( دست به هر کاری می زنند از ربات های سرخطی 
زن تا صف های خرید و فروش الکی که در کسری از ثانیه فرو 
می ریزد  تا سیگنال های اشتباه و دادن رانت های مورد دار و 
مصاحبه های هدف مند و انتشار اکاذیب برای تاثیر گذاری بر 
بورس تا لغو برخی معامالت و افشای اطالعات با اهمیت  الف 
و ب  ) ببخشید کمی تخصصی شد این ها همه اصطالحات 

بورسی است نمی شود ساده تر گفت  ( تا دخالت های دولتی 
ها در عرضه ها و تقاضا ها و ورود کارچاق کن هاست که  بورس 

را زشت و زشت تر و پلشت و پلید کرده است 
يک قصه قديمی  

آورده اند که روزی کالغ، کبکی را دید که راه می رفت. کالغ از 
راه رفتن کبک  و از تناسب حرکات  او خوشش آمد، به نظر 
کالغ راه رفتن کبک زیبا بود. مدت های مدیدی به راه رفتن 
کبک دقت کرد.ناگهان فکری به ذهنش رسید،که شاید این 
همان زمان و موقعیت حساسی است که برای او فرا رسیده تا 
دیگر کالغ نباشد. بنابراین تصمیم گرفت اول راه رفتن کبک را 
تقلید کند.  چندی بکوشید تا همچون کبک زیبا راه رود. بعد 
از مدتی راه رفتن او را که نیاموخت هیچ ، رفتار خودش را نیز 

فراموش کرد، چنان که دیگر نمی توانست مثل قبل راه برود .
حكايت امروز ما مشابه حكايت فوق است

برخی از ما کار خودمان را ول کرده ایم و برخی نیز از مشاغل 
دولتی استعفا کرده ابم   تا شاید در این آشفته بازار سودی 
عایدمان بشود اما خدا نکند که اقبال از ما روی برگرداند  و 
آن طور که فکر می کردیم نشود و هم کار قبلی خودمان را از 
دست بدهیم و هم سرمایه ای را که اندک اندک جمع کرده 
ایم بر باد فنا. عزیزان احتیاط شرط عقل است توصیه بزرگان 
بورس این است که همه سرمایه تان را در بورس وارد نکنید 
پول بی کارتان را به بورس بیاورید. پولی که مدت های زیاد 
به آن نیازی ندارید فروش طال و ملک و زمین و خانه به امید 
سود احتمالی ریسک بسیار بزرگی است نکند که حکایت ما 
مثل حکایت کالغ و کبک بشود قصه شب نشینی های مردم 
که فالنی فالن چیز را فروخت تا در بورس سود کند اما نه تنها 

سود نکرد که سرمایه اش هم از بین رفت . همین.
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