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  ادامه تعطیلی برای 
مشاغل پرخطر

دریافت جریمه 50 میلیونی شکار دو رأس قوچ وحشی

 نقره داغ شکارچیان 
در کوی »بزنگان«

تنش آبی در ۱۱۳ روستا ادامه دارد
 آبرسانی تانکری 

به 42 روستای مشهد
سرقت روزانه درشهر

استراحت شبانه درزندان!
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فــرمــانــده سپاه امــام رضـــا)ع( خــراســان رضــوی 
ــرای مــقــابــلــه با  ــ گــفــت: بـــه مــنــظــور آمـــادگـــی ب
از  پیشگیری  و  ــا  ــرون ک بــعــدی  اوج گـــیـــری هـــای 
وضعیت  اصـــاح  بــه  کمک  نیز  و  غافل گیری 
موجود در حال آماده سازی مرکز درمان سرپایی 

۴۰۰ تختخوابی در مشهد هستیم.
گــزارش قــدس آناین ســردار سرتیپ پاسدار  به 
یعقوبعلی نظری افـــزود: ما بر اســاس اعــام نیاز 
دستگاه ها وارد عمل می شویم و وظیفه ما پاسخ 
به درخواست دانشگاه است. سپاه امام رضا)ع( 

با تشکیل قرارگاه مقابله با کرونا در دانشگاه علوم 
و  استانداری خــراســان رضــوی  و  پزشکی مشهد 
استفاده از ظرفیت مردمی بسیج قرارگاه مردمی 

شهید سلیمانی را تشکیل داد.
نظری افزود: تهیه مایحتاج نیازمندان با اولویت 

که  است  اقدام هایی  از جمله  کرونایی  بیماران 
در این قرارگاه انجام می شود و در همین راستا 
در سه روز اخیر ۱۳ هزار بسته معیشتی و ۴۰ 
حاشیه  نیازمندان  بین  بهداشتی  بسته  هــزار 

شهر توزیع شده است.

فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی خبر داد

راه اندازی مرکز درمان سرپایی 400 تختی کرونا در مشهد

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

فرمانده سپاه خراسان شمالی از به کارگیری ۲ هزار و ۷۰۰ بسیجی 
در اجرای طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفت: ۲۰۰ نیروی جهادی 

در قالب شیفت ایثار به کمک نیروهای درمانی رفتند.
سردار اسماعیل فرجی در گفت وگو با مهر در رابطه با فعالیت های 
قرارگاه شهید سردار  کرد:  اظهار  کرونا  موضوع  در  بسیج  و  سپاه 
هدف  با  کشور،  سراسر  با  همزمان  خراسان شمالی  در  سلیمانی 

کنترل و کاهش کرونا آغاز به کار کرده است.
وی افزود: در ادامه اجرای این طرح ۲۲ هزار و ۵۷۰ بسته معیشتی 
برای بیماران کرونایی به ارزش ریالی ۹ میلیارد تومان توزیع شد و 
۱۶۰ هزار بسته معیشتی کمک های مؤمنانه در بین اقشار مختلف 
جامعه به ارزش ریالی ۶۴ میلیارد تومان و همچنین ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ 

بسته بهداشتی بین مردم و گروه های هدف توزیع شده است.
کرونا  واکسیناسیون  تجمیعی  مرکز  چهار  اینکه  بیان  با  فرجی 

به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 
حال ارائه خدمت به مردم هستند، گفت: عاوه بر این یک مرکز 
واکسیناسیون مستقل در مجموعه ایثار فعال است که در قالب 
۱۰ غرفه به افراد مراجعه کننده برای دریافت واکسن، خدمت دهی 

می کنند.
فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه)ع( خراسان شمالی از راه اندازی 
رعایت شیوه نامه های  بــرای  اطــاع رســانــی  بــرای  خــودروهــای سیار 
بهداشتی خبر داد و گفت: در توافق با دانشگاه علوم پزشکی استان 
۲۰۰ نفر از بسیجیان به عنوان نیروهای خدماتی در شیفت ایثار 
برای حضور در بیمارستان های کرونایی و کمک به جامعه خدماتی 

و پرستاری فعالیت دارند.
به  اعــزام  آمــاده  بهیاران سپاه  و  پزشک یاران  از  نفر  همچنین ۳۵ 

بیمارستان ها هستند.

گفت:  رضـــا)ع(  امــام  پیاده  زائـــران  سخنگوی جمعیت خدمتگزاران 
امــام رضــا)ع( از ظرفیت های خود  جمعیت خدمتگزاران زائــران پیاده 
به روش های مختلف در راستای حمایت از بیماران کرونایی استفاده 
خواهد کرد. حسین رضایی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: به طور کلی 
اگر قرار باشد در دهه آخر صفر خدمت رسانی به زائران پیاده انجام 
شود، حرکت آن ها از مسیرهای نزدیک انجام خواهد شد تا عاوه بر 

خدمات رسانی بهتر، کنترل زائران نیز راحت تر انجام شود.
وی عنوان کرد: خدمت رسانی این گروه تنها در دو مقطع زمانی والدت و 
شهادت امام رضا)ع( انجام می شود و بیشترین ارائه خدمت همزمان با 
شهادت امام رضا)ع( صورت می گیرد، اما قصد داریم در طول سال نیز 

از ظرفیت موجود در جمعیت خدمتگزاران استفاده کنیم.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا)ع( افزود: بر این 
اساس در محرم امسال تمام ظرفیت موجود را در راستای حمایت از 

بیماران کرونایی به کار گرفته ایم، به گونه ای که فعالیت ۱۰ واحد از ۲۲ 
واحد خدمت رسانی موجود در جمعیت خدمتگزاران از روزهای ابتدایی 
محرم آغاز شده است. رضایی خاطرنشان کرد: خرید تجهیزات پزشکی 
و تهیه دارو و بسته های معیشتی از جمله اقدام های گروه ها به شمار 
می رود که در این راستا واحدهای بهداشت و درمان، پشتیبانی و مالی، 
اسکان، ترابری، فناوری اطاعات، اطاعات آمار، انبار و جاده ای فعالیت 
داشته اند و همچنین واحد آموزش نیز با برگزاری دوره هــای آموزشی 
برای آشنایی با وضعیت کرونا و آشنایی با مراقبت  و پیشگیری از شیوع 

ویروس در منزل، برنامه های اثرگذاری را اجرا کردند.
رضایی ادامه داد: این جمعیت همچنین در مسیر روستای فریمان در 
رباط   سنگ نیز امکاناتی برای بیماران این منطقه فراهم کرده است. در 
این نقاهتگاه ها تزریق، کپسول اکسیژن و هزینه های پزشک و پرستار 

رایگان بوده و ۱۸۰ کپسول اکسیژن امانی در اختیار دارند.

برای مقابله با کرونا صورت گرفت

راه اندازی شیفت ایثار در سپاه خراسان شمالی
سخنگوی این مجموعه خبر داد 

حمایت جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده از بیماران کرونایی

خبرهمدلی       صفحه  1 خراسان
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العاده سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس  جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
ساعت  11 روز چهارشنبه  مورخ 1400/06/31 در محل پروژه  به آدرس: گلبهار خیابان امام رضا 41 مطهری 15 برگزار 
میشود. از کلیه اعضاء محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور بهم 

رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای وهر شخص غیر عضو تنها 

یک رای خواهد بود.
* ضمنًا به اطالع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر بایددر 
ساعات اداری روزهای زوج به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 1400/06/25  به آدرس قاضی 
تائید  از  پس  تا  مراجعه   3 واحد   170 ،پالک  وپنج  سه  طباطبایی  قاضی  بین  طباطبایی 

وکالتنامه های مزبور  توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
* دستور جلسه :

1- طرح و تصویب صورتهای مالی سال99 و 98 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال1400  

3- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 
4- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات خود عمل ننمودند مطابق با ماده 17و58 اساسنامه و13 قانون 

بخش تعاونی ها
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی  موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت  یک هفته جهت ثبت نام 

به دفتر شرکت تعاونی مراجعه  ومدارک الزم را ارائه نمایند.    
هیئت مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه نوبت اول
 شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن  ) تاریخ انتشار: 1400/06/02 (

اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
آهن  راه  سه  شماره  مسکن  تعاونی  شرکت 
مورخ  دوشنبه   10روز  ساعت  راس 
آدرس:  به  پروژه   محل  1400/06/15در  
 41 رضا  .امام  استقالل  .بلوار  گلبهار 
مطهری 15 برگزار میشود. از کلیه اعضای 
تصمیم  اتخاذ  جهت  میشود  تقاضا  محترم 
جلسه  این  در  زیر  عات  موضو  به  نسبت 

حضور بهم رسانند.
آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای   *
حق  میتوانند  نمیباشد  مقدور  درجلسه 
کتبی  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رای 
این  در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به 
صورت تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر 
سه رای وهر شخص غیر عضو تنها یک رای 

خواهد بود.
بهمراه  نمایندگی  اعطای  متقاضی  اعضاء   *
اداری  ساعات  در  باید  نظر  مورد  وکیل 
تاریخ  تا  تعاونی  به محل دفتر  روزهای زوج 
1400/06/12   به آدرس قاضی طباطبایی بین 
قاضی طباطبایی سه وپنج ،پالک 170 واحد 3 
مراجعه تا پس از تائید وکالتنامه های مزبور  
توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 

فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

تعاونی  شرکت  فعالیت  مدت  تمدید   _1  *
تعاونی  شرکت  6اساسنامه  ماده  با  مطابق 

مسکن شماره سه راه آهن
هیئت مدیره

  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 

شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 

)تاریخ انتشار:1400/06/02(
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد ۱و۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ و برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۰۳۶۲ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا بذرگر فرزند عبداله در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل۲۳5/9۴ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۳۰9 فرعی )مساحت 
۱۱5/59 مترمربع( و قسمتی از پالک ۶۳۱۷ فرعی )مساحت ۱۲۰/۳5 متر مربع( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از سمیه حاجی پور و حسین قاسمی مالکان رسمی محرز گردیده است ، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۴۴۲۲
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰5/۱8                                                     تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۶/۰۲

سید ضیا الدین مهدوی شهری-رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۰۳59 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲5 هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نرگس زرگری فرزند غالمرضا در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت کل ۲۳۳/۴۴ مترمربع از پالک شماره 
۳۰9 فرعی )به مساحت ۱۰5/۴۴ متر مربع( و از پالک ۶۳۱۷ فرعی )به مساحت ۱۲8 متر مربع( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از سمیه حاجی پور و حسین قاسمی مالکان رسمی محرز گردیده است ، لذا به موجب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۴۴۲۳
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰5/۱8                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۶/۰۲

سید ضیا الدین مهدوی شهری-رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

   از بازگشایی مظهر قنات »قصبه«تا شناسنامه گرفتن چنار 550 ساله

 دو خبر خوش از گناباد



   ورود محموله 
۸۵ هزار دز 
واکسن کرونا به 
خراسان رضوی  
استاندار خراسان 
رضوی از ورود 
محموله ۸۵ هزار دز 
واکسن کرونا به این 
استان خبر داد. 
معمتمدیان گفت: 
تزریق ۱۰۰ هزار دز 
واکسن در روز در این 
استان هدف گذاری 
شده است. همچنین 
میزان اکسیژن 
تولیدی استان ۲۰ 
تن در روز است و بنا 
داریم مخزن ۶۰ تنی 
اکسیژن را در یکی از 
مراکز تعبیه کنیم.

ــا طلبی مـــدیـــرعـــامـــل  رض
شرکت آب و فاضالب مشهد 
گفت: از بین ۲۶۴ روستایی که 
آبرسانی به آن ها برعهده این 
شرکت اســت در حــال حاضر 
۱۱۳روستا همچنان در شرایط 

تنش آبی قرار دارند .
حسین اسماعیلیان در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: از سال گذشته که موضوع یکپارچگی 
شــرکــت آب و فـــاضـــالب شــهــری و روســتــایــی 
شهرستان مشهد انجام شد یکی از برنامه های 
اصلی این بود که روستاهای خودگردان در حوزه 
آب، زیر پوشش شرکت آب و فاضالب مشهد 

قرار گیرند.
وی تصریح کرد: پیش از این طرح از مجموع ۳۵۰ 
روستای شهرستان مشهد، آبرسانی ۲۲۲ روستا 
توسط شرکت آبفا مشهد انــجــام مــی شــد. در 
جلساتی با فرمانداری مشهد مقرر شد ۸۰روستا 
که شرایط تحویل دهی مدیریت آبرسانی را دارند 
توسط شرکت آبفا مشهد اداره شوند که تاکنون 

از این تعداد ۴۲ روستا تحویل گیری شده اند.

مقاومت برخی روستاها ◾
وی با بیان اینکه ۵۰روســتــای باقیمانده به دلیل 
خالی بودن از سکنه و یا عدم سکونت دائم شرایط 
تحویل دهی را ندارند، افــزود: تعداد ۳۸روستای 
باقیمانده که در حــال حاضر مشکلی از لحاظ 
تأمین آب نــدارنــد بــه دالیـــل مختلفی از جمله 
وجــود برخی منافع، تمایلی بــرای تحویل دهی 
ــت آبـــرســـانـــی بـــه شــرکــت آبــفــا مشهد  ــری مــدی
ــر اســـاس وظــیــفــه قــانــونــی کــه بر  را نـــدارنـــد امـــا ب
عــهــده مــاســت در حــال پیگیری از اســتــانــداری 
ــداری مــشــهــد بـــرای  ــانـ ــرمـ ــان رضــــوی و فـ ــراسـ  خـ

ملزم کردن این روستاها برای تحویل دهی هستیم.
ــرعــامــل شــرکــت آب و فـــاضـــالب مشهد  مــدی
اظهار کــرد: یکی از نگرانی های ما این است که 
اگرچه این روستاها از لحاظ منابع آبی در حال 
ــا بــا شــرایــط فعلی و  حــاضــر مشکلی نــدارنــد ام
خشکسالی هایی که وجود دارد اگر برنامه ریزی 
صحیح دربــاره استفاده از منابع آبــی آن هــا که 
عمدتاً منابع غیرپایدار نظیر چشمه و قنات 

است صــورت نگیرد در آینده نزدیک در زمینه 
آب با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد، 
همچنین بحث سالمت و کیفیت آب نیز در این 

روستاها باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
اسماعیلیان ادامه داد: تعدادی از این روستا ها 
نیز به دلیل مسائلی نظیر نقص مدارک، فرایند 
تحویل گیری و بر عهده گرفتن مدیریت آبرسانی 
به آن ها توسط آبفا مشهد طوالنی شده است 

که به تدریج در حال برطرف شدن و تحویل گیری 
هستند.

وی بیان کــرد: از ایــن رو جمعیت روستایی زیر 
پوشش شرکت آبفا مشهد که در حــال حاضر 
حدود ۳۰۰هــزار نفر است در یک سال گذشته 
ــد افــزایــش پیدا  ــد بــه ۹۳درصـ از حــدود ۸۲درصـ

کرده است .

۱۱۳روستا در تنش آبی ◾
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد تصریح 
ــرای آبرسانی به  کــرد: ســال گذشته بــرنــامــه ای ب
روســتــاهــای مشهد تــعــریــف شــد و از آنــجــا که 
از ۲۲۲روســتــا ۱۴۰روســتــا در شــرایــط تنش آبی 
از لحاظ تأمین و کیفیت آب بودند مقرر شد 
در چهار اولویت مشکالت آبی این ۱۴۰روستا 
برطرف شود که اولویت اول آن مربوط به ۷۹روستا 
بود که اقدام های اضطراری نظیر حفر ۱۹حلقه 
چاه، حدود ۷۰کیلومتر شبکه گذاری، بهسازی 
چاه ها و تغییر سیستم های کلرزنی بــرای رفع 

مشکالت آن ها انجام شد.
وی افــزود: در حال حاضر از بین ۲۶۴روستایی 
که آبرسانی به آن ها برعهده شرکت آبفا مشهد 
است ۱۱۳روستا همچنان در شرایط تنش آبی 

قرار دارند .
ــرای رفع  ــرد: امــســال بـ اسماعیلیان تصریح کـ
مشکالت آبــی روستاهای مشهد برنامه ریزی 
منسجمی از جمله حفر ۲۹حلقه چاه، ساخت 
۱۰مخزن آب شرب و ۸۰کیلومتر شبکه گذاری را 
در دستور کار داریــم که تاکنون ۱۳حلقه چاه را 
حفر کرده ایم و امیدواریم با وجود محدودیتی 
کــه در زمینه بــودجــه بــا آن مــواجــه هستیم اما 
این برنامه را برای رفع مشکالت آبی روستاهای 

شهرستان مشهد اجرایی کنیم .

مشکالتی در زمینه کیفیت آب ◾
وی افزود: در تابستان امسال آبرسانی به حدود 
۴۲روســـتـــای مشهد بــه صـــورت تــانــکــری انجام 
می شود که البته مشکل آبی این روستاها تنها 
نبود منابع آبــی نیست بلکه برخی از آن هــا با 
مشکالتی در زمــیــنــه کیفیت آب نــیــز مــواجــه 
هستند که به ناچار باید از طریق تانکر نیاز آبی 

آن ها تأمین شود.
ــرای برخی  ــرد: شبکه آبــرســانــی بـ وی تصریح کـ
روستاها در محور جاده سیمان نظیر همت آباد 
برای جمعیت ۲هزار نفری برنامه ریزی شده بود 
اما با توجه به افزایش سکونت در این روستاها و 
جمعیت آن ها که افزون بر ۱۵هزار نفر است ممکن 
است در شبکه آبرسانی قدیمی در برخی از نقاط 
ایــن روستا مشکالتی در زمینه آبرسانی وجود 

داشته باشد.

ظرفیت واقفان ◾
اسماعیلیان افزود: با استفاده از ظرفیت واقفان 
ــرای دو روستای  چند دستگاه آب شیرین کن ب
شهرستان مشهد از جمله مهرآباد شرشر که 
از لحاظ کیفیت آب با مشکالتی مواجه بودند 
خریداری و نصب شد و انتظار داریم که خیران و 
واقفان در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.
وی با تأکید بر مدیریت مصرف آب توسط مردم 
ادامه داد: موضوع آب با توجه به خشکسالی ها 
و کاهش سفره های آب زیرزمینی در شرایط فعلی 
بسیار حساس اســت و بــه صــورت دائــمــی قابل 
برطرف شدن نیست؛ به طوری که مثالً منابع آبی از 
چاه هایی که در سال گذشته حفر کرده ایم امسال 
چند درصد کاهش پیدا کرده و آبدهی دو قنات در 
شهر مشهد طی یک سال اخیر ۷۰درصد کاهش 

داشته است.

تنش آبی در 113 روستا ادامه دارد

آبرسانی تانکری به 42 روستای مشهد

خبرخبر
ويژهويژه

خسارت هزار میلیاردی خشکسالی به زراعت خراسان شمالی
بجنورد: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
گفت: خشکسالی ۱۱ هزار میلیارد ریال به زراعت گندم و جو 
این استان در سال زراعی جاری خسارت زد که از جمله این 

خسارت ها کاهش تولید کاه بوده است.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان شمالی، 
عبداله یوسفی افزود: غالت کاران استان امسال به علت 

خشکسالی با ۱۹۳ هزار و ۱۸۷ تن کاهش تولید محصول 
گندم و جو مواجه شدند که این میزان در سال های گذشته 

بیش از ۴۰۲ هزار تن محصول بود.
وی افــزود: امسال غالت کاران استان که با خشکسالی، 
کم آبیاری و تنش دمایی مواجه شدند ۲۰۹ هزار و ۶۷۵ تن 
محصول گندم و جو برداشت کردند در حالی که میانگین 

عملکرد تولید گندم و جو در سال های نرمال در اراضی آبی 
۳.۴ تن در هکتار و دیم ۱.۲ تن در هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: این 
میزان در سال زراعی جاری ۲.۲ و ۴۰۰ کیلو در هر هکتار بود 

که موجب زیان کشاورزان گندم کار و جوکار شده است.
دکتر یوسفی اظهار کرد: عالوه بر تولید محصول راهبردی 

گندم امسال با کاهش ۲۲۷ هزار تنی کاه نیز مواجه شدیم 
که این کاهش دامپروران را با مشکل تأمین علوفه مواجه 

کرده است.
ــزود: از نظر اقلیمی اســتــان در ناحیه خشک و  ــ وی اف
نیمه خشک واقــع شــده و متوسط طوالنی مدت استان 

حدود ۲۶۳ میلیمتر است.

مدیر عامل آبفا مشهد: منابع آبی از چاه هایی که در سال گذشته حفر 
کرده ایم امسال چند درصد کاهش پیدا کرده و آبدهی دو قنات در شهر 

مشهد در یک سال اخیر ۷۰درصد کاهش داشته است.
گزيدهگزيده
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در استان

اح
ذب

ق 
اد

ص
  

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق ساده متری 27000
آلومینیوم دار متری 32000 

با نصب،با ضمانت،چک 3 ماهه 
09153015535

ط
/1
40
44
08

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

به یک مهمانپذیر یا خانه مسافر
یا ساختمان چند واحدی
جهت اجاره نیازمندیم 

09019686691

ط
/1
40
46
99

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

خط قرمز
   پلمب کرونایی چهار واحد صنفی 

چهار واحد صنفی متخلف در بیرجند به علت 
رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی مرتبط با 

بیماری کرونا پلمب شدند.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
به صدا وسیما گفت: پیرو تذکرات مکرر و 

اطالع رسانی قبلی مبنی بر الزامی بودن استفاده 
از ماسک توسط متصدیان واحد های صنفی و 

همچنین عدم پذیرش مشتریان بدون ماسک، 

طی برگزاری گشت مشترک با پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی در سطح شهر بیرجند، چهار فقره 
اخطار پلمب از سوی پلیس صادر شده که منجر 

به پلمب واحد های متخلف خواهد شد.
علی تهوری  تأکید کرد: نظارت ها در قالب 

گشت های مشترک به منظور رصد و بررسی رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا در 

سطح اصناف استان تشدید خواهد شد و عالوه بر 
معرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی استان، نسبت 

به پلمب واحد صنفی آنان نیز اقدام خواهد شد.



جریمه ماینری 
در بیرجند

حسن پور، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
به صدا و سیما 

گفت: متهم 
پرونده نگهداری 

چهار دستگاه ماینر 
در بیرجند به استناد 
بند ب ماده ۱۸ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز، عالوه بر ضبط  
کاال های کشف 

شده به پرداخت 
۵۰۰میلیون ریال 

جزای نقدی در حق 
دولت محکوم شد.

خبرخبر

رئــیــس  رحمانی  عقیل 
اداره حفاظت محیط زیست 
شــهــرســتــان مشهد بــه قــدس 
ــدود هفت  گــفــت: پـــس از حــ
ــت کـــمـــیـــن،تـــعـــقـــیـــب  ــ ــاعـ ــ سـ
ــک گــــــــروه از  ــ ــت یـ ــ ــب ــ ــراق ــ و م
شکارچیان حرفه ای که از مدت ها پیش در لیست 
سیاه این اداره قرار گرفته بودند، متهمان در حالی 
به پایان راه رسیدند که نقشه آن ها برای گمراه 
کردن محیط بانان و مأموران انتظامی حاضر در 
صحنه کارساز نشد و پنج متخلف به همراه الشه 

دو حیوان شکارشده دستگیر شدند.

 دوستداران طبیعت  ◾
چشمان همیشه بیدار محیط زیست

مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد در تشریح چگونگی 
ــی اعــضــای بــانــد شــکــار حیوانات  عملیات ردزنـ
ــرد: از مــاه هــا پــیــش بــه واســطــه  وحــشــی بــیــان کـ
برخی تخلفات صورت گرفته از سوی شکارچیان 
متخلف در منطقه حــفــاظــت شــده بــزنــگــان، 
شناسایی عامالن این اقــدام که حــدود پنج نفر 
بودند در دستور کــار محیط بانان قــرار داشت 
امــا هر بــار که محل تــردد آن هــا مــورد شناسایی 
قرار می گرفت، افراد خاطی با شیوه های خاصی 

متواری می شدند.
وی تصریح کرد: این رویه ادامه داشت تا اینکه 
چند روز پیش از سوی دوستداران محیط زیست 
که به صورت افتخاری با محیط بانان همکاری 
و در سطح روســتــاهــای حومه مشهد گسترده 
هستند و همچنین به رفت و آمدهای مشکوک 
در مناطق شکار ممنوع احــاطــه دارنـــد، خبری 
ــواری در منطقه  ــودرو ســ ــر تـــردد دو خــ مبنی ب

حفاظت شده کوی بزنگان مخابره شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ــرد: وقتی اطالعاتی کــه از سوی  مشهد بیان ک
چشمان همیشه بیدار محیط زیست دریافت 
شد و کنارهم قرار گرفت، این خروجی را در پی 
ــراد حــاضــر در محل بــایــد یکی از  داشـــت کــه افـ
تیم های تحت تعقیبی باشند که شناسایی آن ها 

در دستور کار قرار داشت.
ــداران مــحــیــط زیست  ــ ــت ــی کــه از دوســ در حــال
درخواست شده چشم از افراد مدنظر برندارند، 
از محیط بانانی که همان حوالی حضور داشتند 
خواسته شد هرچه سریع تر خودشان را به محل 

برسانند و ماجرا را بررسی کنند. 
شیرزور ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه 

افــراد مذکور معموالً با خود سالح غیرمجاز هم 
حمل می کنند و احتمال ایجاد درگیری در محل 
وجود داشت، از فرمانده پاسگاه گوجگی خواسته 
شد در این عملیات محیط بانان را همراهی کنند. 
لحظاتی بعد مأموران محیط زیست مشهد و 
پاسگاه گوجگی خود را به محل رسانده و پس 
از دریافت اطالعات دقیق از دوستداران محیط 
زیست، در دو مسیر اصلی که خودروهای سمند 
و پراید شکارچیان از هم جدا شده بودند، کمین 

زدند.
این اقــدام چند ساعتی طول کشید و هنگامی 
که دو ساعت از غــروب آفتاب گذشته بــود یک 
دستگاه خـــودرو ســـواری پــرایــد  در جــاده خاکی 

مشاهده شد که فقط دو سرنشین داشت.

توهم دور زدن مردان قانون ◾
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد گفت: مأموران دست این افراد را خوانده 
بــودنــد کــه ابــتــدا بــه عــنــوان راه پــاک کــن بــه سمت 
جاده اصلی آمده و در صورتی که همه جا برای 
آن ها امن بوده و از مأموران خبری نبود، از دیگر 
شکارچیان درخواست می کردند از ارتفاع پایین 

بیایند و از محل متواری شوند.
این شیوه رفتار حاکی از آن بود که متخلفان به 
احتمال زیاد باز هم جان حیوان زبان بسته ای را 
گرفته اند؛ بنابراین برای آنکه دو راه پاک کن فرصت 
تماس با متخلفان دیگر و فــراری دادن آن هــا را 
نداشته باشند، با اجرای یک طرح ویژه متخلفان 
متوقف شده و زمانی که از خودرو پیاده شدند، 

همان ابتدا تلفن همراه آن ها گرفته شد.
شیرزور بیان کرد: در ادامه وقتی آن ها راهی برای 
کتمان حقیقت نداشتند اعــتــراف کــردنــد سه 
نفر دیگر که در ارتفاع حضور دارند منتظر خبر 

ما هستند که منطقه را همراه با الشه دو رأس 
قوچ وحشی شکارشده ترک کنند.

با هماهنگی مــأمــوران حاضر در محل از افــراد 
دستگیرشده خواسته شــد بــا ســه عضو دیگر 
تماس بگیرند و همه جا را امن توصیف کنند که 
این کار هم صورت می گیرد و حدود ساعت یک 
بامداد خــودرو ســواری سمند که سه شکارچی 
را حمل می کرد به منطقه کمین رسید و در یک 
عملیات غافلگیرانه خـــودرو متوقف و هــر سه 

شکارچی دستگیر شدند.

رنگ شکارچیان چه زمانی پرید؟ ◾
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد تصریح کرد: در این مرحله بازرسی لوازم 
ــودرو آن هـــا هــم صــورت  هــمــراه شکارچیان و خـ
می گیرد که در پی آن دو قبضه اسلحه گلوله زنی 
دوربین دار از نوع برنو به همراه سه تیر و یک عدد 
دوربین چشمی کشف شد،اما زمانی که قرار شد 
مأموران محتویات داخل چهار عدد کوله پشتی 
همراه متخلفان را خــارج کنند، رنگ از صورت 
آن ها پرید؛ چرا که مشخص شد الشه دو رأس 
قوچ وحشی قطعه قطعه شــده در داخــل آن هــا 

قرار داشت. 
در پایان این عملیات متخلفان با دستور قضایی 
بازداشت شده و دو خودرو سواری سمند و پراید 

هم توقیف شدند.
وقتی متخلفان قاطعیت مــأمــوران را مشاهده 
کردند پیش از آنکه مقابل میز عدالت قرار بگیرند 
ــان وارده بــه محیط زیست  بــه جهت ضــرر وزیـ
مــبــلــغ500 میلیون ریــال)بــابــت شــکــار دو رأس 
قوچ وحشی( به حساب خزانه دولت واریز کردند. 
از سوی دیگر پرونده متخلفان به دستگاه قضایی 

ارسال شد.

دریافتجریمه50میلیونیشکاردورأسقوچوحشی

 نقره داغ شکارچیان 
در کوی »بزنگان«

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR3983 سه شنبه ۲ شهریور ۱400    ۱5 محرم الحرام ۱443    ۲4 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9604     ویژه نامه

سرقت روزانه در شهر، استراحت شبانه درزندان!
رحمانی بـــا تــــالش مــــأمــــوران کـــالنـــتـــری شهید 
آستانه پرست، دو برادر سارق در حالی دستگیر شدند 
که یکی از آن ها زندانی بند باز بود و صبح ها سرقت 

کرده و شب ها خود را به زندان معرفی می کرد.
روز گذشته یکی از شهروندان در پی تماس با پلیس 
اعـــالم مــی کــنــد از خــانــه مسکونی مــجــاور آن هـــا که 

مالک آن یک عرب است و از زمان شیوع کرونا برای 
 زیارت به ایران نیامده اند، صدای برش لوازم می آید.
 از همین رو با دستور سرهنگ لعلی بایگی،فرمانده  
کالنتری آستانه پرست یــک  تیم تجسس کالنتری 

مذکور راهی محل می شود.
 همزمان با حضور آن ها در مقابل خانه خالی از سکنه 

مشخص می شود قفل در با سنگ فرز بریده شده و 
دو نفر هم داخل خانه در حال سرقت لوازم هستند. 
پلیس در حالی دو سارق که برادر هم هستند و قصد 
فـــرار داشــتــنــد را روی پــشــت بــام دستگیر کــرد کــه در 
ــا بــا همین روش به  بــازجــویــی هــا مشخص شــد آن هـ
ســراغ خانه های خالی می رفتند که از بیرون روی در 

ورودی قفل زده بــودنــد. همچنین یکی از ســارقــان 
اعتراف کرد زندانی بند باز است و برای جبران بدهی 
25میلیون تومانی صبح ها سرقت می کند و شب ها به 

زندان بند باز برمی گردد.
بــا تــوجــه بــه اعــتــرافــات متهمان کشف دیــگــر جرایم 

احتمالی در دستور کار پلیس قرار دارد.

ط
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40
09
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
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 ميالدقاليشويی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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تخليه چاه سعيد 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترين هزينه

دوره تعميرات تخصصی موبايل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سيستمهای ايمنی حفاظتی 

)دزدگير،دوربين مداربسته،اعالم 
حريق،آيفون تصويری،دربهای 
اتوماتيک(،تعمير لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپيوتر و تعميرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های ديپلم 
ويژه بازماندگان از تحصيل

آموزشگاه شهريار 
با گواهينامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/1
40
38
86

ج
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91
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21

اجناس کرايه
 مصطفی 

صفارنجيب 
صندلی،مبل،ميز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمين پايين ترين نرخ تور
کيش
قشم

ط
/1
40
14
18

ضايعات فالح
خريد آهن،آلومينيوم،مس و...

شرکت در مزايده
09157137499-36660883

ط
/9
90
51
44

ط
/9
91
23
22

خريد ضايعات
آهن، آلومينيوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غيره
09035480162

ج
/1
40
07
26

خريدضايعات
 خاوری 

آهن آالت تخريبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شيرآالت  
  باالترين قيمت

09159829884

ج
/1
40
37
34

خريدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقيمت باال

09158012802

ج
/1
40
37
77

نعيمی
در،پنجره وکابينت
09354604745خورده ريز وغيره

تخليه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرايه چی

خريد و فروش
ضايعات

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/9
90
45
66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخيص ترکيدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترميم کف سرويس بامصالح

پيروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکيل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشميه 38825264 
هفت تير 38764467

ج
/1
40
47
09

جه��ت کار در مع��دن  در مح��دوده 
شهرس��تان تايباد و س��نگان به افراد ذيل نيازمنديم

1- کارش��ناس معدن- گرايش فن آوری با حداقل  5 سال 
سابقه کار

2- کارشناس معدن- گرايش استخراج با آشنايی کامل 
به نرم افزار Data Mine با حداقل سه سال سابقه کار
3- کارشناس شيمی آزمايشگاه معدن با حداقل  سه 

سال سابقه کار
4- حسابدار آشنا به امور اداری و کامپيوتر با حداقل  سه 

سال سابقه  کار
5- تکنسين برق صنعتی با حداقل 5 سال سابقه کار

تلفن تماس: 09205219375

9/ع
61
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40

ط
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40
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 جهت همکاری نياز داردمتقاضيان می توانند 
جهت اطالع بيشتر با شماره تلفن 

09153200017 تماس حاصل فرمايند

دعوت به همکاری
شرکت همیاران قدس ثامن در راستای 

قراردادهای خود به تعدادی خودرو
پیکاپ، کاپرا، ریچ، وینگل و...

ج
/1
40
16
03

قابل توجه همشهريان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسينعلی کالنتری

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضويت 
9228

 به نشانی: سيدی خلج 12 بين دايی 47 و 49 
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

 احتمالی بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158907623

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40

41
15

کرونا
   ادامه تعطیلی برای مشاغل پرخطر 

 رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: از روز یکشنبه 
۳۱مرداد ماه خدمات صنفی به هیچ یک از مشتریانی 

که بدون ماسک وارد محل کسب و کار شوند ارائه 
نمی شود، ضمن اینکه متصدی و کارکنان واحد 

صنفی نیز ملزم به استفاده از ماسک هستند. به 
 گزارش قدس آنالین، محمود بنانژاد افزود: 

درصورتی که بازرسان اصناف، هر یک از متصدیان و 
کارکنان واحد صنفی را بدون ماسک مشاهده کنند، 

در مرحله نخست اخطار و جریمه ۳۰۰ هزار تومانی 

صادر کرده و در مرحله دوم و تکرار تخلف، واحد 
صنفی را پلمب می کنند.

 به گفته  وی از اول شهریور محدودیت ها بر هفت 
گروه شغلی شامل رستوران ها و قهوه خانه ها،  

سالن های سینما و تئاتر، استخرهای سرپوشیده 

و باشگاه های بدنسازی، شهربازی و باغ وحش، 
نمایشگاه های عمومی و تخصصی و پاساژها 

و بازارهای سربسته به استثنای پاساژهای 
تخصصی نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت و 

رایانه اعمال می شود.



 اعالم آمادگی 
تیپ ۱۷۷ ارتش 
برای تسریع در 
واکسیناسیون 
مردم   
امیر سرتیپ دوم ستاد 
ضرغام مرادی  فرمانده 
تیپ ۱۷۷ متحرک 
هجومی شهید محمد 
جعفر نصر اصفهانی 
تربت حیدریه گفت: 
این یگان آمادگی دارد 
با دراختیار گذاشتن 
امکانات، تجهیزات و 
کارکنان در مرکز درمانی 
کوی سازمانی یا سالن 
ورزشی تیپ، مرکز 
تجمیعی واکسیناسیون 
برای مردم راه اندازی 
کند.

در  حاشيه

تداوم تعطیلی 
کتابخانه های 
خراسان 
رضوی

حجت االسالم 
والمسلمین علی اکبر 
سبزیان، مدیرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی در 
گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به آخرین 
وضعیت فعالیت 
کتابخانه های عمومی 
در خراسان رضوی 
گفت: همزمان با شروع 
تعطیالت سراسری 
از هفته گذشته، 
براساس دستورالعمل 
نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور تمامی 
کتابخانه های عمومی 
سراسر کشور از جمله 
خراسان رضوی تعطیل 
هستند و این تعطیلی 
حداقل تا پایان هفته 
جاری ادامه خواهد 
داشت.
وی ادامه داد: بر این 
اساس تا اطالع ثانوی 
تمامی خدمات و 
برنامه های کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی 
تعطیل بوده و امکان 
امانت کتاب و حضور 
در سالن های مطالعه 
فراهم نیست.
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افقی ◾
ــده و نــقــاش  ــســن ــوی ــگــســاز ، ن  1. آهــن
ارمنی تبار ایرانی سازنده قطعه »شب 
ــار – میوه  قبل از عــاشــورا« 2. شهر انـ
آتشین – قــرقــاول 3. جــلــودار – کسی 
 کــه بــه هــمــه چــیــز شــک دارد - یکباره 
4. خــانــدان – واحــدشــمــارش المـــپ - 
واحــدهــا – صفحه اینترنت 5. دیرینه 
ــرف و ضمیرانگلیسی – عرصه  – حـ
مسابقات اتومبیلرانی - اجاره 6. شیب 
- چادر 7. پولی که برسر عروس و داماد 
می ریزند – دوســت داشــتــن – دستگاه 
ــنــدی 8. کــمــک غــذای گــیــاهــی –  زمــان ب
حر – پاسخ به درخواست کمک کسی 
9. عتیقه – صــوت شگفتی – رودخانه 
پــرآب خوزستان 10. نظرات انتخاباتی 
ــرزی –  ــ ــه م ــانـ ــرمــه ســابــق 11. رودخـ – ب
 آشکار – بـــرادر پــدر – ظاهر ساختمان 
 12. رایحه – غذا - کلمه پرسش - خاندان
 13. فرودآمدن – درجه دار ارتشی قبل از 
ســروان - مقیمان 14. پافشاری – واحد 

اختالف پتانسیل الکتریکی – انگشت 
کوچک 15. دوش دیدم ... زدند / گل آدم 

بسرشتند و به پیمانه زدند

عمودی ◾
 1. از جانوران خانه به دوش - درخشان 
2. اســبــاب – نــظــرات انتخاباتی – نام 
پسرانه وطنی 3. جوانمرد – کسی که 
به دانستن تبار اشخاص شاغل است 
- آمـــاس 4. هــجــوم و حمله – دستگاه 
ــرده – مــغــز پــســتــه و  ــشـ ــوح فـ تــکــثــیــر لـ
 بـــادام کــه بــه صــورت بــاریــک بریده شده
 5. عــدد خیطی – خوشگذران – اسب 
بارکش – ضمیر اتحاد 6. از تن پوش ها 
 – دربــســت کــارخــانــه – رودخــانــه مــرزی
 7. دود از آن بــرمــی خــیــزد – جــانــوری 
ــر از پــلــنــگ- نــوعــی  شـــکـــاری کــوچــک ت
شیرینی کــه از آرد ســرخ شــده ، روغــن 
، شــکــر و بــعــضــی مـــــواد دیـــگـــر تهیه 
ــر  ــراب ــره – ب ــود 8. خـــالـــص و ســ ــی شـ مـ
ــژاد  ــرزنـــد 9. نـ ــه - فـ ــ ــووردراپـ ــ ــارســـی لـ فـ

ــار – تیغ موکت بری ــ  مــن و شما – روزگ
ــان 11. گوشت   10. بــدقــدم – انتها - ک
 ترکی – تکیه کردن – ویرگول – چه وقت؟ 
ــی – قــتــل گــاه   12. رویــــه – کــشــور چــای
13. چروک پیشانی – دوره اول از دوران 
پالئوزوئیک - مرزبان 14. میوه خوشه ای 
 – کامیون ارتــشــی – آدمـــک تبلیغاتی 

15. محافظ – تفاله کنجد

جدول     8167
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 1 ا س ت ا د ک م ا ل ا ل م ل ک  
 2   ک ا ر ا م د   ب ر ب ر ی   د
 3 ب   م ت و ا ت ر   ب و ف   ک س
 4 ر س   د ی ن   و ب ا   ه ج ر ت
 5 ه م ک ا ر   ص ح ا ب ه   ر ج ب
 6 ا ب ا د   م د ی ن   م غ ز   ن
 7 ن ا ر   چ و   ه ک ت ا ر   ا د
 8   د ی د گ ا ن   ه م ی ش گ ی  
 9 ت ه   س ا د ا ت   ا ش   ر ت م
 10 ا   م ت ل   چ ا د ر   س ی ب ا
 11 ر و ح   ی م ا ن ی   ت ی م ا ر
 12 ز ی ل و   س ر ک   ف ر ا   ل ک
 13 ا س   ا ن ت   ر ا ی ا ن ه   ی
 14 ن   م ق د م ه   م ک ش و ف ه  
 15   ا ن ف ا ر ک ت و س   ر ت ی ل

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

در گذشته تمامی راه هایی که از 
شــرق، جنوب و جنوب شرق به 
مشهد می رسیدند، در منطقه 
ــرق در جــنــوب شــهــر بــه هم  طـ
می پیوستند. راهــی که نیشابور را از طریق 
چشمه چنار و دهسرخ به نوغان )مشهد 
ــروزی( متصل مــی کــرد، نیز از ایــن مسیر  امـ

عبور می کرد.
این مسیر که در قدیم به راه »کهنه فاضل« 
ــود، اکــنــون در نــزدیــکــی روســتــای   مــعــروف بـ
»دِه غِیبی«، در فاصله 15 كیلومتری مشهد 
و در جنوب منطقه ای به نام آسیاب فاضل 
یا کالته فاضل قرار دارد و قدیمی ترین جاده 
توس به نیشابور و متعلق به دوران پیش از 
اسالم است و از آثار به ثبت رسیده ملی ایران 

به شمار می آید.
پله های به جا مانده از این راه تاریخی كه به 
پله های حضرت معروف هستند، برای عبور 
هــودج، پالکی، عماری، كالسكه و كجاوه، در 
محل تالقی جاده و كوه به صورت 
پلكانی تراش خورده 

تا عبور و مرور با سهولت بیشتری صورت گیرد.
راه کهنه فاضل، گذرگاهی اســت سنگی با 
عــرض 2 تا 6 متر که با ایجاد برش هایی در 
صخره ها پدید آمده و در جاهایی که شیب 
تپه ها و صخره ها تند بوده، پلکان های عریض 

و کم ارتفاعی در آن تعبیه شده است.
این راه بنا به روایت ها، مسیری بــوده که در 
قدیم امام رضــا)ع( و همراهانشان از آنجا به 
نوغان و سناباد آمدند؛ تا دوره قاجار مورد 
استفاده بود اما پس ازآن با ایجاد جاده های نو 
و فراگیر شدن وسایل نقلیه جدید، به تدریج 

متروکه شد.
در مجاورت روستای ده غیبی، آسیاب فاضل 
نیز قــرار دارد و در مسیر رسیدن به روستای 
ده غیبی و محدوده روستای عارفی، کوه های 
ــا بــافــت خـــاص و متفاوت  صـــخـــره ای زیــبــا ب
خودنمایی می کنند. این صخره های زیبا که 
با علف های سبز پوشیده شــده نمای بسیار 
جــذاب و لذت بخشی پدید آورده که همواره 
پذیرای تعداد زیادی از مردم و طبیعت گردان 

مشهدی است.

منطقه  کاهانی:  مهدی 
حفاظت شده گلیل در فاصله 
70 كیلومتری شمال شرق شهر 
شیروان و در نــوار مــرزی ایــران با 
جمهوری تركمنستان واقع شده که دارای آب و 
هوایی عموماً سرد و كوهستانی، با شیب های 
تند، دره های عمیق و صخره های مرتفع است.
این منطقه قسمتی از رشته کوه های موسوم 
به »كپه داغ« را تشكیل می دهد که با توجه 
به دارا بودن ویژگی های خاص طبیعی ازجمله 
جنگل های انبوه درختان ارس و تنوع بسیار 
زیاد پوشش گیاهی و نیز زیستگاه خالص ترین 
ــال، بی تردید بهشت گمشده ایران  قوچ اوری

است.
گلیل، در گذشته نه چندان دور جنگلی انبوه 
و منطقه پایین دست آن نیز چمنزاری مملو از 
انواع گون ها بوده است. این منطقه دارای آب 
و هوایی عموماً كوهستانی، با شیب های تند و 
دره هــای عمیق و صخره های مرتفع است كه 
همچنان بخش وسیعی از آن را جنگل های 
ارس بــا زادآوری طبیعی مطلوب تشكیل 

می دهند و از شــرق به غــرب، بر تراكم آن ها 
افزوده می شود.

دشت گلیل همچنین دارای اماكن تاریخی و 
باستانی ازجمله قلعه قدیمی خلیفه است كه 
محل اسكان اعراب بوده و به آن »گوم عرب ها« 
هم می گویند که به شهر بابا عرب عشق آباد 
کوچیده اند. این منطقه در گذشته ای نه چندان 
دور محل ییالق عشایر ایالت بیچرانلو، میالنلو 
و شیخ امیر بوده است كه امــروزه تنها شمار 
كمی از عشایر كُرد به دامپروری مشاغل سنتی 

در گلیل مشغول اند.
ــان امــام  ــوادگ مقبره امـــامـــزاده زكـــریـــا)ع( از ن
موسی كاظم)ع( در یکی از قلل مرتفع گلیل 
و ارتفاعات كوه زکریا قرار دارد که قدمت آن 
ازجمله نشانه های قدمت شهر یــا قلعه و 
دشت گلیل امروزی است؛ عالوه بر آن وجود 
مزارهای مختلف و ناشناس، اسامی خاص، 
آثار مكشوفه از دل دشت داللت بر تاریخی 
بـــودن منطقه دارد. دریــاچــه ســد گلیل هم 

از جمله چشم اندازهای زیبای آن 
است.

قدمگاه امام رضا)ع( در راه »کهنه فاضل« »گلیل« بهشت گمشده ایران

ز  و ر
30 مـــرداد، 

مظهر قــنــات گناباد 
موسوم به »گــودال سردلو« به دالیلی 

توسط هیئت امنای قنات مسدود شد و این 
پایاب را با خاک پوشاندند که این اقدام واکنش 
و اعتراض اهالی و مردم شهرستان را به دنبال 
ــردم در محل تجمع  ــوری کــه مـ داشـــت بــه طـ
کــرده و خواستار بازگشایی این پایاب شدند 
و همین امــر موجب شد مسئوالن در محل 
حضور یافته و با کمک مردم و ورود فرمانداری 
به این موضوع، این پایاب ظهر روز 31 مرداد 

بازگشایی شد.
فرماندار گناباد در همین زمینه در گفت وگو با 
ایسنا عنوان کرد: قنات قصبه گناباد یک اثر 

ثـــبـــت 
شده جهانی 
اســـت کــه ملحقات و 
منضماتی دارد و هرگونه تغییر در آن 
ممکن است موجب به خطر افتادن این ثبت 

جهانی شود.
ــرد: مظهر قــنــات در  حــامــد قــربــانــی اظــهــار کـ
یک اقــدام نامتعارف توسط یکی از اعضای 
هیئت امنای قنات مسدود شد و علت آن نیز 
این بود که عده ای از مالکان قنات معتقدند از 
این محل، آب به داخل قنات پس زده شده و 

موجب آسیب به قنات می شود.
وی افــزود: بــرای حل ایــن مشکل راهکارهای 
دیگری هم هست، اما متأسفانه هیئت امنای 
قنات، بدترین راه ممکن را انتخاب کردند و 

مظهر قنات را با خاک پوشاندند.
فرماندار گناباد گفت: خوشبختانه با اقدام 
به موقع، پایاب قنات بازگشایی شد و برنامه 
ما این است بازپیرایی این مکان را بهتر از قبل 
دنبال کنیم تا مردم شهرستان مانند گذشته از 
فرصت وجود پایاب استفاده کنند و گردشگران 
هــم همچون گذشته از ایــن مکان بــه عنوان 
محلی که آب قنات به سطح زمین می رسد، 

بازدید کنند و از دیدن آن لذت ببرند.
وی گفت: برای رفع این مشکل، شهرداری و شورای 
اسالمی شهر را مأمور کردیم به همراه سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد، 
تفاهم نامه ای با هیئت امنا و مالکان قنات منعقد 
کنند که دغدغه مالکان رفع شود و در کنار آن این 

میراث جهانی نیز حفظ شود.

بازتاببازتاب

پس از واکنش ها به اقدامی نسنجیده

مظهر قنات »قصبه« 
بازگشایی شد
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شــهــیــد مــــــرادی در دوازدهـــمـــیـــن روز از 
فروردین 1357 در یک خانواده عاشق اهل 
بیت عصمت و طــهــارت)ع( در شهرستان 
شهیدپرور تربت حیدریه روستای فهندر 

در خراسان رضوی چشم به جهان گشود. 
این مرزدار سلحشور، دوران طفولیت را در 
فضای معنوی و انقالبی خانواده سپری کرد. 
تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم در همان 
شهر به پایان رساند و به عضویت بسیج 
درآمد تا روحیه انقالبی و ایثار را در وجودش 

پرورش دهد. 
در سال 1375 به استخدام ناجا درآمد و پس 
از طی دوره آمــوزشــی در مرزبانی خراسان 

رضوی مشغول به خدمت شد. 
این مــرزدار غیور با اتکا بر قدرت حق تعالی 
به تمام مشکالت خدمتی چیره شد. وی در 
بسیاری از مأموریت های محوله از جانب 
فرماندهانش شرکت کرد و خدمات ارزنده ای 
در راســتــای حفظ نظم و امنیت در شرق 

کشور به مردم ارائه نمود.
 سرانجام در سی امین روز از آبان ماه 1385 
ــرار درگیر  در حین انــجــام مــأمــوریــت بــا اشـ
شد. در این مبارزه این شهید واالمقام به 
همراه سایر همرزمانش تلفات سنگینی بر 
دشمن وارد کردند. سرانجام در این عملیات 
ایــن رزمــنــده سلحشور شجاعانه به فیض 
شهادت نائل گشت. از این شهید واالمقام 
یــک فــرزنــد دخــتــر بــه یــادگــار مــانــده اســت. 

»روحش شاد«

 ثبت درخت کهنسال 
روستای فودنجان گناباد 

 چنار 550ساله 
شناسنامه ملی گرفت

مسئول دفتر ثبت آثــار تاریخی اداره کـــل 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: درخت چنار کهنسال 
قــنــات فــودنــجــان در شهرستان گــنــابــاد به 
شماره 895 و به تاریخ 25 خــرداد 1400 در 
فهرست میراث طبیعی ملی ایــران به ثبت 

رسیده است.
محمود طغرایی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
ایــن مطلب اظــهــار کـــرد: ایــن درخـــت چنار 
کهنسال در خــراســان رضـــوی، شهرستان 
گناباد، بخش کاخک، دهستان زیبد، غرب 
روستای فودنجان و در مجاورت مسیر قنات 
این روستا نظر هر بیننده ای را جلب می کند.
وی در خصوص سیمای ظاهری این درخت 
افزود: این درخت کهنسال همچنان سرسبز 
و باطراوت است و اهالی در سال های اخیر در 

پیرامون تنه آن سکویی سیمانی ساخته اند.
ــار تاریخی اداره کـــل   مسئول دفتر ثبت آث
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ــن درخــت  خــراســان رضـــوی یـــادآور شــد: ای
کهنسال حدود 15 متر ارتفاع و حدود 2 متر 
 قطر دارد و طول سایه انداز این درخت نیز 

در حدود 14 متر است.
طغرایی تصریح کــرد: قدمت تقریبی این 
درخــــت کــهــنــســال در حــــدود 550 ســال 
تخمین زده شده و با توجه به قــرار داشتن 
در مجاورت مسیر قنات به »درخــت چنار 

قنات« معروف شده است.

توسط یک خیر صورت گرفت

 اهدای ۲هزار متر زمین 
به آموزش و پرورش بردسکن

علیرضا کریمی، خیر روستای »سنگ پیر« از 
توابع بخش مرکزی بردسکن 2هزار مترمربع 

زمین به حوزه آموزش و پرورش اهدا کرد. 
رئیس آموزش و پرورش شهرستان بردسکن 
ارزش این قطعه زمین را بیش از 150میلیون 

تومان اعالم کرد.

محمدصادق براتی، رئیس کمیته اماکن 
عمومی، مذهبی و گردشگری قرارگاه 

عملیاتی پیشگیری و مقابله با 
کرونای خراسان رضوی با اشاره 

به آخرین تصمیمات گرفته 
ــای اعــمــال  ــتـ شـــده در راسـ
محدودیت های پیشگیرانه 
از شیوع کرونا در خراسان 
رضـــــــوی، تـــوســـط ایـــن 
کمیته گــفــت: مطابق 
ــورت  تــصــمــیــمــات صــ
گرفته، پذیرش مسافر و 
زائران در مهمانسراهای 
دولــتــی تــا اطـــالع ثانوی 
ممنوع است. همچنین 
ــرش مـــیـــهـــمـــان و  ــ ــذیـ ــ پـ
گردشگران در واحدهای 

بومگردی خراسان رضوی 
تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد 

بود. وی تأکید کرد: در این راستا 
برگزاری هرگونه مجلس دورهمی، 

میهمانی، مراسم و... در مراکز اقامتی 
سراسر استان و همچنین ورود تمامی 

تورهای گردشگری به مشهد مقدس تا 
اطالع ثانوی ممنوع است. 

 تبلیغات جذب مسافر 
در مشهد ممنوع شد

ــعــاون خــدمــات شــهــری شــهــرداری  م
مشهد، از توسعه بوستان های سبز 
در این کالنشهر در راستای حفظ 
و ارتقای کیفیت محیط زیست 
ــقــای  شــهــری هــمــگــام بـــا ارت
سالمت شــهــرونــدان خبر 

داد.
مهدی یعقوبی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: در 
حال حاضر 6 بوستان 
سبز در شهر مشهد 
شامل بوستان پردیس 
در منطقه 2، بوستان 
ــالل در مــنــطــقــه3،  ــ بـ
 بـــــوســـــتـــــان گـــلـــســـار 
در مــنــطــقــه 7، بوستان 
آبـــادگـــران در منطقه8، 
 بــــوســــتــــان وکــــیــــل آبــــاد 
در مــنــطــقــه 9 و بــوســتــان 
فــــــدک در مــنــطــقــه 10 بــه 
ــان ســـبـــز  ــ ــ ــت ــ ــوســ ــ ــ عـــــــنـــــــوان ب
ــد و نـــظـــارت  ــ ــ ــده ان ــ مـــعـــرفـــی شــ
ــان هــا،  ــوســت ــن ب ــ ــدام از ای ــ ــر کـ  در هـ
بــر عــهــده یــک کــارشــنــاس گــیــاه پزشک 

مستقر در هر کدام از مناطق است.

 ایجاد ۶ بوستان سبز 
در مناطق مختلف شهر مشهد  

مقدم             ابوعبدهللا جعفر بن محمد بن حکیم، 
ملقب به رودکی سمرقندی، نماینده کامل شعر دوره 

سامانی و اسلوب شاعری سده چهارم است. 
مطرح کــردن و پیدایش ربــاعــی را بــه او 

نسبت می دهند. کامل ترین مجموعه 
ــار در  عـــروض فــارســی، نخستین ب

شعرهای رودکــی پیدا شد. تعداد 
شعرهای رودکــی را از 100هــزار تا 
یک میلیون بیت دانــســتــه انــد؛ 
آنچه اکــنــون مــانــده، امــا بیش از 
هزار بیت نیست که مجموعه ای 
از قصیده، مثنوی، قطعه و رباعی 

را دربر می گیرد.
ــظــومــه  از دیــــگــــر آثـــــــــارش مــن

کــلــیــلــه ودمــنــه اســـت کـــه محمد 
بلعمی آن را از عــربــی بــه فارسی 

ــی بــه نظم فارسی  بــرگــردانــد و رودکـ
درآورده اســت. )بــه بــاور فــردوســی در 

شاهنامه، رودکی به هنگام نظم کلیله ودمنه 
کور بوده است(.

زادگاه او قریه »بنج« از قراء رودک سمرقند است. 
از کودکی و چگونگی تحصیل او آگاهی چندانی 
در دست نیست. در هشت سالگی قرآن 
آموخت و آن را از بر کرد و از همان 
هنگام به شاعری پرداخت. 
بــعــضــی او را 

کور مــادرزاد دانسته اند، اما با بررسی پروفسور 
گراسیموف در ســـال1970 میالدی روی جمجمه و 

استخوان های وی، آشکار شد که در دوران پیری 
با فلز گداخته ای چشم او را کور کرده اند، 

برخی استخوان هایش شکسته بود. 
ــت زنـــدگـــی  ــ ــ ــم اسـ ــلـ آنــــچــــه مـــسـ

ــــک ســـخـــن،  ــل ــران مــ ــ ــق ــ ــب ــاحــ صــ
ابـــوعـــبـــدهللا جــعــفــر بـــن محمد 
رودکــی سمرقندی در هاله ای از 
رمز و راز پوشیده شده و با اینکه 
بیش از هزار و 100سال از مرگ او 
می گذرد، هنوز معماهای زندگی 
ــرده ای از ابهام  او حــل نشده و پـ
بر زندگی پدر شعر فارسی سایه 

گسترده است.
ــا بی اعتنایی  ــی در پــیــری ب ــ رودک

ــــه رو شــد و بــه زادگــاهــش  ــار روب  دربـ
بازگشت. شعرهای دوران پیری او، 

سرشار از شکوه روزگار، حسرت از گذشته 
و بیان نــاداری است. شعرهای اندکی از او به یادگار 

مانده که بیشتر به صــورت بیت هایی پراکنده از 
قطعه های گوناگون است. وی بیش از 80 سال 

عمر کرد. وفاتش در سال 320 هـجری در 
زادگاهش قریه بنج اتفاق افتاده و 

در همان جا به خاک سپرده 
 شد.

»رودکی« پدر شعر فارسی

نام آوران خراسان
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