
غالمرضا قــوســی، رئــیــس ســازمــان جــهــادکــشــاورزی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: افزایش سطح زیر کشت 
تولید گل رز یکی از الزامات صادرات محور شدن تولید 
این محصول در استان است و با لحاظ این شرایط 
در خراسان جنوبی  رُز  گل  پایانه صادراتی  می توانیم 
داشته باشیم. به گزارش ایسنا، وی تعداد گلخانه های 
و  گلدانی  زینتی  گیاهان  و  گــل  و  رُز  گــل  زیرکشت 
آپارتمانی را ۳۳ واحد اعالم کرد و افزود: ۴.۲۶هکتار 
از گلخانه های استان زیرکشت گل است که از این 

میزان ۲.۷۶ هکتار مربوط به گل و 
گیاهان زینتی گلدانی و آپارتمانی 
است. قوسی با بیان اینکه سطح 
زیر کشت گل رُز در خراسان جنوبی 

۱.۵ هکتار و مربوط ...

قدس ریشه های نایابی و گرانی یک قلم دارویی ساده اّما مهم را بررسی می کند 

پشت صحنه توزیع قطره چکانی ِسرُم
2
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رئیس اداره منابع طبیعی سرخس خبر داد

کشف ۹ تن پسته قاچاق

 مشاهده یوزپلنگ آسیایی در 
پناهگاه حیات وحش »میاندشت«

معاون سالمت مرکز خدمات حوزه های علمیه استان خبر داد
 اهدای ۱۰۰دستگاه اکسیژن ساز 

به بیماران مبتال به کرونا

برگزاری چهارمین دوره مسابقه 
»مهارت نانوایی« در مشهد 
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ــژه جــانــشــیــن دادســــرای  ــ بــا پــیــگــیــری هــای وی
انقالب مشهد و انجام اقدام های محسوس 
مشخص  انتظامی  و  قضایی  نامحسوس  و 
شد برخی از مدیران کلینیک های ترک اعتیاد 
داروهــای  در ماجرای خــارج شدن  مستقیماً 

ترک اعتیاد از مسیر قانونی و فروش آن در بازار 
سیاه نقش داشته و در این زمینه سودهای 
ــادی هــم بــه جیب زده انــــد که  ــ نــامــشــروع زی
استخراج ارقام آن نیز در دست بررسی قرار 

دارد.

کار زیاد سختی نیست و فقط کافی است اراده 
کنید تا به داروهای ترک اعتیاد که فروش آن ها 
در بازار آزاد ممنوع است، دست پیدا کنید. 
برای این کار کافی است کمی شبیه معتادان 
استخوان  درد  از  کــه  کنید  وانــمــود  و  شوید 

آنجاست  داد،  خواهید  جــان  دیگر  لحظاتی 
از شربت های  راحتی هرچه بخواهید  به  که 
متادون گرفته تا قرص های خاص را از برخی 
مغازه های  دیگر  و  شهر  سطح  عــطــاری هــای 

خاص تهیه خواهید کرد...

اعتیاد پلمب 20 کلینیک ترک 

برخورد قاطع دادستانی با ساقی های تحصیلکرده!
در شهر3

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی گفت: 
به سال  این استان نسبت  مصرف آب در روستاهای 

گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.
به گــزارش قدس آنالین، سیدابراهیم علوی از افزایش 
۱۵درصدی مصرف آب در روستاهای خراسان رضوی خبر داد و افزود: 
از جمله علل این افزایش شیوع بیماری همه گیر کرونا و استفاده از آب 

شرب برای آبیاری باغ و باغچه داخل منازل و دام است.
وی با اشاره به سکونت یک میلیون و ۷۱۸هزار نفر جمعیت در ۲هزار 
یــادآور شد: ۶۵ درصد روستاهای  و ۶۰۰ روستای خراسان رضوی 
استان از سطح یک آب آشامیدنی و ۲۹ درصد از سطح دو آب شرب 

بهره مند هستند. 
علوی با تأکید بر اینکه ۶درصد روستاهای خراسان رضوی فاقد آب 
شرب هستند، بیان کرد: ۲۵۸ روستای استان با ۳۱هزار و ۵۰۰ خانوار 
آب  کــرد:  خاطرنشان  وی  می شوند.  آبرسانی  سیار  تانکر  طریق  از 
شرب روستاها از طریق هزار و ۳۰۰ حلقه چاه، قنات، چشمه و منابع 

سطحی به ظرفیت ۴هزار و ۴۰۰ لیتر بر ثانیه تأمین می شود.

کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  بازرسی  سازمان  مدیرکل 
زمینه انعقاد تفاهم نامه تأمین مصالح ساختمانی مورد 
نیاز بــرای مسکن ملی بــرای نخستین بار در کشور در 

خراسان جنوبی فراهم شد.
عقد  زمینه  همکاری  و  همراهی  راســتــای  در  گفت:  رحیمی  ابراهیم 
تفاهم نامه تأمین مصالح ساختمانی برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم 
شد. به گزارش ایسنا، وی افــزود: تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصالح 
این  قالب  در  استان  در  ملی  مسکن  متقاضیان  ــرای  ب ساختمانی 
تفاهم نامه در نظر گرفته شده است .این اقدام با هدف دسترسی آسان 
و مقرون به صرفه به مصالح ساختمانی و همچنین عرضه مستقیم 
و بدون واسطه مصالح ساختمانی برای متقاضیان طرح اقدام ملی 

مسکن است.
رحیمی ادامه داد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته با تولیدکنندگان 
مصالح ساختمانی استان مقرر شده قیمت مصالح ساختمانی ارائه 
شــده به متقاضیان طــرح اقــدام ملی مسکن بسته به نــوع مصالح 

مشمول تخفیف شود.

ظرفیت  تکمیل  از  نیشابور  پزشکی  علوم  دانشکده  درمـــان  مــعــاون 
آمار  گفت:  و  داد  خبر  کرونایی  بیماران  پوشش  زیــر  بیمارستان های 
بستری ها به یکباره باال رفت و شرایط تا حدودی از کنترل خارج شد؛ 
با افزایش قابل  توجه بیماران مبتال به کرونا در روزهای اخیر، ظرفیت 
بیمارستان ۲۲ بهمن و بخش مربوط به بیماران کرونایی در بیمارستان 
بیمارستان  استقرار  فعلی  در شرایط  و  تکمیل شده   نیشابور  حکیم 

صحرایی از نیازهای فوری شهرستان است.
به گزارش قدس آنالین، قاسم مشار موحد عنوان کرد: تعداد بیماران 
مبتال به کرونا و به دنبال آن میزان بستری ها، از پنجشنبه هفته گذشته 
۲۸ مرداد ماه با شیب تندی صعودی شد به طوری که تعداد بیماران 
بستری به یکباره به باالی ۳۰۰ نفر رسید.مشار موحد اظهار کرد: ظرفیتی 
که از قبل برای بیمارستان ۲۲ بهمن پیش بینی کرده  بودیم ۲۷۸ تخت بود 
و تخت های پروانه دار مخصوص بیماران کرونایی را برای این بیمارستان از 
قبل آماده کردیم، اما متأسفانه آمار بستری ها به یکباره باال رفت و شرایط 

تا حدودی از کنترل خارج شد.
وی افزود: به دلیل افزایش تعداد بیماران، تمام قسمت های بیمارستان 

۲۲ بهمن را که به نوعی قابلیت نگهداری بیماران کرونایی را داشت از 
جمله اتاق استراحت کارکنان، آبدارخانه ها، فضاهای آموزشی و کالس 
و ظرفیت  بردیم  بــار  زیــر  را هم  بیمارستان  اداری  و بخش های  درس 
بیمارستان را از ۲۷۸ تخت به ۳۲۰ تخت افزایش دادیم ولی این ظرفیت 
هم تا جمعه پر شد و اعالم عدم پذیرش کردیم. وی با اشاره به اینکه حد 
نهایی پذیرش بیماران کرونایی بیمارستان های نیشابور ۳۶۰ نفر است، 
تأکید کرد: در حال حاضر ظرفیت هر دو بیمارستان ما تکمیل است و 
حتی یک بیمار دیگر بیشتر از ظرفیت نمی توانیم پذیرش کنیم و امکان 
ارائه خدمات وجود ندارد. مجبوریم برای جبران کمبود تخت، تعدادی 
از بیماران را زودتر از موعد مقرر مرخص کنیم تا ادامه روند درمان را 
در منزل سپری کنند و به جای آن ها بیمارانی را که در شرایط حادتری 

هستند، بستری می کنیم.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور تصریح کرد: با توجه به اینکه 
روند بیماری همچنان افزایشی است و بعضی از بیماران هم به سمت 
بدحال شدن پیش می روند درخواست استقرار بیمارستان صحرایی دادیم 

که با تایید استان در حال بررسی  نحوه استقرار این بیمارستان هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی:

۲۵۸ روستا آب شرب ندارند
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

قرارداد مصالح ساختمانی »مسکن ملی«
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی عنوان کرد

استقرار بیمارستان صحرایی، نیاز فوری نیشابور

خبرخبر هشدار

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 با توجه به کیفیت باال 
و در صورت افزایش سطح  زیر کشت

 »گل رز« 
خراسان جنوبی 
صادراتی است

      صفحه  1 خراسان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳90/09/20  و برابر رای شماره 140060۳0601۳000۳6۳ مورخ 1400/02/26 
هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عصمت طحان فرزند 
حسن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 96/۷2 متر مربع تمامت پالک شماره ۷61 فرعی متصل به 6۵6 فرعی از 11۷ - اصلی واقع در اراضی خشوئی 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از محمد حسن زاده کالتی مالک رسمی محرز گردیده است ، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 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 .آ14044۵1

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/0۵/19       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/0۳      سید ضیا الدین مهدوی شهری-رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
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به استناد بند » 2 « مصوبه مورخ 1399/08/07 كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس 
و در اجرای ماده » 5 « اصالحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده » 36 « قانون نظام صنفی، مقرر است 

انتخابات جهت تعیین هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد برگزار گردد.
عضویت  داوطلب  مقدس،  مشهد  صنفی  های  اتحادیه  محترم  رؤسای  كلیه  از  بدینوسیله  لذا 
مورخ  چهارشنبه  روز  از  شخصًا  تا  گردد  می  عمل  به  دعوت  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  در 
1400/06/03 لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 ) به مدت 7 روز ( به سامانه ایرانیان اصناف 
)iranianasnaf.ir( - سامانه انتخابات الکترونیکی ساران - قسمت ثبت نام داوطلبان عضویت در 
نام و  با درج شناسه صنفی،  نسبت به ثبت  اتاق اصناف مشهد مقدس، مراجعه و  هیئت رئیسه 
با  اقدام و سپس  و دریافت كد رهگیری   ) اعتبارنامه  و  ) عکس جدید  بارگذاری مدارک مربوطه 
در دست داشتن مدارك زیر جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه مربوطه ) در مهلت 
مقرر شده (، به هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مقدس مستقر 
در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به نشانی بلوار خیام،  سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراسان رضوی،  طبقه همکف، اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی، مراجعه نمایند. 
انتخابات،  برگزاری  نام شده جهت  ثبت  داوطلبان  تعداد  شایان ذكر است حداقل نصاب 

هفت نفر می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ارائه به هیئت اجرائی بمنظور تکمیل ثبت نام :

1 -  اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی مشهد و یک برگ تصویر خوانا 
2 - اصل شناسنامه و یک سری تصویر خوانا از تمامی صفحات

3 - كارت ملی و تصویر خوانا از آن
4 - چهار قطعه عکس 4× 3 پرسنلی جدید

» هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مقدس «

›› كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس ‹‹
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد مقدس 

*  آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان مشهد مقدس *
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بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت دعوت 
طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  میشود 
فوق العاده كه در روز یکشنبه مورخ 1400/06/14 در   
ساعت 10 صبح در محل چناران روستای كاهو روبروی 
میگردد  تشکیل   9369153697 پستی  كد  به  مسجد 

حضور بهم رسانند.
انتخاب  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ   : جلسه  دستور   

مدیران و بازرسان شركت    هیات مدیره  شركت

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شركت شکوفه رویان دشت كاهو سهامی خاص به 

شماره ثبت 366 و شناسه ملی 10861237631



   پرداخت 
۵۳میلیارد 
تومان تسهیالت 
به عشایر 
خراسان جنوبی  
عصمتی پور، 
مدیر کل امور 
عشایر استان 
گفت: ۶ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت 
قرض الحسنه 
پنج ساله و 
۴۶میلیارد و 
۵۰۰میلیون تومان 
تسهیالت با نرخ 
سود ۱۰ درصد به 
هزار و ۳۰۸ خانوار 
عشایر پرداخت شد.

خبر خوش  سهمیه بندی؛  ◾
اوج مدیریت بحران

به گفته نــازی ناصری نایابی 
سرم به مشکالت شرکت های 
داروسازی در تهیه ماده اولیه 
مـــربـــوط بـــود چـــرا کـــه اظــهــار 
کرد؛ داروهــای اصلی کرونا مانند رمدیسیویر و 
فاویپیراویر که برای بیماران بدحال تر استفاده 
ــده و فــقــط به  مــی شــود هــم سهمیه بندی شـ
داروخانه های دولتی ارائه می شود که این شکل 
از توزیع هم سبب تجمع بیش از حد مردم در 
داروخانه های خاص می شود. با یک برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح می توانستیم داروهــا را در 
سطح شهر توزیع و از این تجمع در داروخانه ها 
جلوگیری کنیم تا بیماران سرطانی و ام اس که 
سیستم های ایمنی شان مشکل دارد در کنار 
بیماران کرونایی و ازدحام جمعیت قرار نگیرند. 

بازگشت موج دوم کمبودها ◾
هر چند برای چند هفته تقریباً اوضاع تا حدودی 
آرام شد اما در 10 روز اخیر باز شاهد شکل گیری 
دوباره موج کمبودها هستیم و این بار دردسرهای 

بیشتری به همراه دارد.
یک شهروند مبتال به سرطان می گوید: برای 
تــزریــق داروهـــایـــم بــایــد ســرم تهیه کنم امــا به 
هــر داروخـــانـــه ای مراجعه می کنم یــک جــواب 

می شنوم و آن »نداریم« است.
شهروند دیگری می گوید: پس از چند روز گشتن 
و ناامید از یافتن ســرم به توصیه یک واسطه 
با پرداخت 60 هــزار تومان همان سرم 12 هزار 
تومانی همیشگی را خریداری کردم. نمی دانم 
اگر نیست چرا دست دالل ها و واسطه ها هست 

فقط با پول همه چیز برایت مهیا می کنند.

از محدودیت تا مدیریت توزیع ◾
یکی از داروخانه دارها هم می گوید: تمام گالیه و 
شکایت های شهروندان را قبول داریم اما مدتی 
اســت سرمی که به ما داده می شود معدود و 
گاهی در هفته به تعداد انگشتان دست است 
ما هم همان را در اختیار مشتریان قرار می دهیم.
وی اظهار می دارد: اینکه شاید برخی از همکاران 
ما مرتکب تخلفی شوند دور از انتظار نیست 

امــا تصور کنید گرفتن 5 تا 10 عــدد ســرم برای 
ــه ای کــه در حــالــت معمول روزی 40  ــانـ داروخـ
مراجعه کننده داشته و این روزهــا بیش از 100 

تقاضا در روز دارد به مانند هیچ است.

افزایش هشت برابری تقاضای سرم ◾
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
هم در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: به دلیل 

استفاده بیشتر سرم برای درمان بیماران کرونایی 
تقاضای سرم در ماه های اخیر هشت برابر زمان 

قبل شده است.
دکتر جبرائیل موفق مــی افــزایــد: پــس از بــروز 
کمبود سرم در چند ماه گذشته با اقدام هایی که 
صورت گرفت بخشی از کمبودها جبران شد اما 
در اوج گیری این روزهای کرونا و به دنبال افزایش 
تعداد مبتالیان به کرونا از آنجایی که بر اساس 
اولویت بندی ابالغی ابتدا باید سرم مــورد نیاز 
مراکز درمانی تأمین شود و مابقی آن بر اساس 
یک برنامه دیگر بین داروخانه ها توزیع شود 
بنابراین در حال حاضر مصرف بیمارستانی کرونا 
باال رفته و میزان سرم باقیمانده برای توزیع در 

داروخانه اندک است.
وی ادامه می دهد: بر همین اساس و با برنامه ای 
مشخص 150 داروخانه در استان و مشهد به 
عنوان مراکز عرضه سرم مشخص شده اند که 
شامل تمامی داروخانه های شبانه روزی و تعداد 

معدودی از داروخانه های روزانه است.
موفق می گوید: موضوع قابل توجه این است 
سهمیه سرم استان از وزارتخانه تعیین می شود 
و در استان برای میزان عرضه سرم تصمیم گیری 
نمی شود بنابراین رایزنی ها برای افزایش سهمیه 

هم در حال انجام است. 
وی می افزاید: متأسفانه برخی از پزشکان به 
اصرار بیمار یا هر دلیل دیگری در نسخه های 
خود اقدام به تجویز سرم می کنند که این نیز 
بر حجم تقاضا ها افــزوده بنابراین از پزشکان 
محترم تقاضا می شود تنها برای موارد ضروری 
که تشخیص می دهند تجویز سرم الزامی است 

اقدام به این کار نمایند.
به گفته  کارشناسان  میزان سرم تخصیصی 

به استان کمتر از 50درصد نیاز واقعی است.

قدس ریشه های نایابی و گرانی یک قلم دارویی ساده اّما مهم را بررسی می کند 

پشت صحنه توزیع قطره چکانی ِسرُم

خبرخبر
ويژهويژه

خراسان شمالی شرایط پذیرش مهاجران افغانستانی  را ندارد
مدیرکل دفتر امــور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری خراسان شمالی گفت: با توجه به عدم 
وجود سکونتگاه و امکانات مربوطه برای پذیرش مهاجرین 

از  افغانستان در استان، پذیرش آنان امکان پذیر نیست.
علی بحرانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه خراسان 
شمالی مرز مشترک با افغانستان ندارد، افزود: با توجه به 

شرایط موجود در کشور افغانستان، به طور قطع امکان 
مهاجرت افغانستانی ها به کشورهای همسایه وجود دارد 
اما به علت اینکه خراسان شمالی با افغانستان مرز مشترک 
ندارد، برای حضور آن ها در استان برنامه ریزی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۳24 نفر از افرادی که 
تابعیت افغانستانی دارند در استان حضور دارند، اضافه 

کرد: ۹0 درصد ساکنان افغانستانی در استان، متولد ایران 
هستند و براساس قانون جدید نیز مقرر است که فرزندان 

این خانواده ها شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
بحرانی بــا بیان اینکه در ســال جــاری 100مــجــوز صــدور 
شناسنامه از سوی استانداری صادر شده است، افزود: 
افغانستانی های جویای کار، ساکن استان هستند اما در 

استان های دیگر مشغول به کار هستند. وی با تأکید بر 
اینکه خراسان شمالی با موجِ حضور افغانستانی ها مواجه 
نخواهد بود، تصریح کرد: هماهنگی های مربوطه انجام 
شده است که حضور اتباع غیرمجاز در استان اعالم شود 
و افراد نیز به کشور خود بازگردانده شوند که تاکنون موردی 

مشاهده نشده است.

گزارش
در جست وجوی سرم

   محمدزاده   از ابتدای تابستان پس لرزه های 
جانبی کرونا در بخش های دارویی بیشتر از هر 

زمان دیگری خودنمایی کرد و بیشترین کمبود را در 
برخی از مسکن ها و به طور خاص سرم شاهد بودیم. 

با تشدید شرایط، نهایت برنامه ریزی متولیان این 

بود که توزیع موجودی سرم را سهمیه بندی یا 
بهتر بگوییم اولویت بندی کردند و مراکز درمانی 

در اولویت نخست قرار گرفت و همین موضوع 
پیامدهایی چون دردسر بیماران سرطانی و ام اس را 
به دنبال داشت؛ چرا که یکی از اصلی ترین ملزومات 

تزریقات این بیماران سرم است.
مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان خراسان 
رضوی اواخر تیر ماه گفت: ظرفیت بیمارستان ها 
تکمیل شده است و بیماران سرپایی باید در خانه 
قرنطینه شده و استراحت کنند، اما این بیماران 

در تهیه سرم مشکل دارند. چندین هزار بیمار 
سرپایی سطح شهر باید چگونه سرم تهیه کنند؟ 

 با خیل عظیم مردم در بیمارستان ها مواجه ایم
 که بعضی از داروهایشان را می توانیم ارائه کنیم، 

اما سرم نداریم.

پرداخت تسهیالت به 
زلزله زدگان اولویت نخست 
بانک های خراسان شمالی

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه اولویت 
نخست بانک ها باید پرداخت تسهیالت به مردم 
مناطق زلزله زده استان باشد، گفت: بانک ها موظف 
هستند بــه تمامی پــرونــده هــای ارجـــاع شــده در 

سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
خراسان شمالی محمدعلی شجاعی در جلسه 
ستاد بــازســازی مناطق زلــزلــه زده استان، خبر از 
اسکان موقت مــردم مناطق زلزله زده در چادرها 
داد و افزود: این اسکان موقت تا دو هفته آینده در 
کانکس ها یا مدارس صورت می پذیرد اما پیش از 
آغاز فصل سرما باید تمامی واحد های مسکونی 
در ایــن مناطق ساخته شــود. در سه شهرستان 
زلزله زده )جاجرم، گرمه و مانه و سملقان( با حضور 
نماینده های تام االختیار بانک ها، مردم و فرمانداران 
پرونده پرداخت تسهیالت برای تسریع امور مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. وی با تأکید بر اینکه به 
دنبال تحویل منازل ارزان قیمت با بهترین کیفیت 
هستیم، افزود: فعالً مصوبه ۷5۹ واحد مسکونی 
برای پرداخت تسهیالت برای مناطق زلزله زده را 
از هیئت دولــت گرفته ایم در حالی که تقاضای 
پرداخت تسهیالت برای هزار و 100 واحد را داشتیم 

که به زودی این مصوبه را هم خواهیم گرفت. 
شجاعی تصریح کرد: با وجود تصویب 5۸میلیارد 
ــارد تــومــان  ــی ــل تـــومـــان کــمــک بـــالعـــوض و 60مــی
تسهیالت ارزان قیمت بــرای مناطق زلــزلــه زده در 
هیئت دولت، همچنان به دنبال جذب اعتبارات 

بیشتر هستیم.

متأسفانه برخی از پزشکان به اصرار بیمار یا هر دلیل دیگری در نسخه های 
خود اقدام به تجویز ســرم می کنند که این نیز بر حجم تقاضا ها افزوده 
بنابراین از پزشکان محترم تقاضا می شــود تنها برای موارد ضروری که 

تشخیص می دهند تجویز سرم الزامی است اقدام به این کار نمایند.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

/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

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

 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
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

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 رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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پلمب هشت 
واحد صنفی در 
خراسان شمالی

نوروزیان، مدیر 
سالمت محیط  و کار 

معاونت بهداشتی 
خراسان شمالی 

به ایسنا گفت: 
هشت واحد صنفی 
متخلف در استان به 
دلیل رعایت نکردن 
دستورالعمل های 

بهداشتی طی 
هفته گذشته پلمب 
شدند. در روزهای 
اخیر کارشناسان 

از یک هزار و 
۷۴۳مرکز، 

اماکن عمومی و ... 
بازدید کردند.

خط قرمزخط قرمز

ــل رحـــمـــانـــی  ــی ــق  ع
با پیگیری های ویــژه جانشین 
ــقــاب مشهد و  ــرای ان ــ دادســ
انجام اقــدام هــای محسوس و 
نامحسوس قضایی و انتظامی 
مشخص شد برخی از مدیران 
کلینیک های ترک اعتیاد مستقیماً در ماجرای 
خارج شدن داروهای ترک اعتیاد از مسیر قانونی و 
فروش آن در بازار سیاه نقش داشته و در این زمینه 
سودهای نامشروع زیادی هم به جیب زده اند که 

استخراج ارقام آن نیز در دست بررسی قرار دارد.
کار زیــاد سختی نیست و فقط کافی است اراده 
کنید تا به داروهـــای ترک اعتیاد که فــروش آن ها 
در بازار آزاد ممنوع است، دست پیدا کنید. برای 
این کار کافی است کمی شبیه معتادان شوید و 
وانمود کنید که از درد استخوان لحظاتی دیگر جان 
خواهید داد، آنجاست که به راحتی هرچه بخواهید 
از شربت های متادون گرفته تا قرص های خاص را 
از برخی عطاری های سطح شهر و دیگر مغازه های 

خاص تهیه خواهید کرد.
بارها خبر اجرای طرح های ضربتی پلیس را خوانده 
ــادی شربت متادون  و یا شنیده ایم که تعداد زی
و قــرص هــای مــورد استفاده معتادان در زمینه 
ترک اعتیاد از این گونه فروشگاه ها سردرآورده اند، 
اما تا به امــروز کمتر خبری درمــورد اینکه چطور 
ــادون، قــرص هــای  و از چــه راهـــی شــربــت هــای مــت
ترک اعتیادو... که توسط معاونت غــذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به مکان های خاص 
که همان کلینیک های ترک اعتیاد هستند، تحویل 
می شود، سر از بازار سیاه درمی آورند و چند برابر 

قیمت هم فروخته می شوند.
تحقیقات خبرنگار ما مشخص کرد که این بار با 
ورود قاضی طباطبایی،جانشین دادسرای انقاب 

مشهد به عمق تخلفات، پرده از اقدام های عده ای 
سودجو که از تحصیات عالیه هم برخوردارند، 
بــرداشــتــه شــد. از همین رو مقام قضایی بــرای 
کشف دالیـــل و شناسایی محل نشتی شبکه 
توزیع داروهای ترک اعتیاد، شخصاً دست به کار 
می شود و ابتدا میزان تحویل داروهــای مدنظر به 
کلینیک های ترک اعتیاد را بررسی کرده و از سوی 
دیــگــر دســتــور مــی دهــد سطح شهر تــوســط تیم 
ویژه ای مورد رصد قرار بگیرد و رد تمامی شربت ها 

و داروها را بزنند.

سندسازی برای گرفتن متادون ◾
این کار چند روز طول می کشد تا اینکه مشخص 
مــی شــود بیشتر تخلفات و باعث و بانی خــروج 
شربت های متادون و قرص های مذکور از چرخه 
توزیع مسئوالن، برخی کلینیک های ترک اعتیاد 
هستند. در حالی که اقدام های صورت گرفته نشان 
می داد تعداد زیادی از کلینیک ها خارج از مسیر 
قانونی حرکت نمی کنند و دستورالعمل ها را زیر پا 
نگذاشته اند، اما حکایت غم انگیر قصه این است 
که در میان مدیران متخلف، افرادی با تحصیات 

عالیه)تا دکترا( هم وجود دارند و هر بار که به اسم 
ترک اعتیاد برای بیمارانشان شربت های متادون 
و... سهمیه ای از دانشگاه علوم پزشکی دریافت 
می کنند، قسمتی از داروها را از چرخه توزیع خارج و 
در بازار سیاه به فروش می رساندند. این ها قسمتی 
از تخلفات صورت گرفته بود؛ چراکه مشخص شد 
حجمی از سهمیه داروی ترک اعتیاد به نام افرادی که 
یا فوت کرده و یا در زندان به سرمی برند و... دریافت 
شده و با سندسازی صورت گرفته دارو را به راحتی 

به برخی عطاری ها و...  می فروختند. 

فروش داروهای ترک اعتیاد در بازار سیاه! ◾
ــظــر مستقیم  ــیــم ویـــــژه تــحــت ن تــحــقــیــقــات ت
مقام قضایی، ورق دیگری از دفتر تخلفات صورت 
گرفته را هم کنار زد و معلوم شد این اقدام تا امروز 
برای متخلفان حاشیه سود عجیبی در پی داشته 
اســـت؛ چــرا کــه بــه عــنــوان مثال هــر عــدد شربت  
متادون را در حدود 400 تومان)زمان رصد ماجرا( 
تحویل و در بازارسیاه در حــدود 16هزارتومان به 
فـــروش می رساندند و ایــن مــوضــوع در رابــطــه با 

قرص های مورد اشاره هم صادق بود.

پلمب کلینیک های متخلف ◾
اقدام های دقیق تیم ویژه بررسی تخلفات صورت 
گرفته کار را به جایی رساند که با دستور مقام قضایی 
بیش از 20کلینیک ترک اعتیاد در مشهد پلمب و 
مسئوالن آن ها هم به دستگاه قضایی معرفی شدند.
از سوی دیگر برخی شنیده ها حاکی از آن است که این 
کلینیک ها به افرادی تعلق دارد که ارتباطات خوبی با 
برخی مسئوالن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
دارند. این ماجرا هم توسط مقام قضایی در حال رصد 
است که شاید در گذشته به واسطه این حمایت ها 

مجوز فعالیت برای متخلفان صادر شده باشد.

پلمب20کلینیکترکاعتیاد

 برخورد قاطع دادستانی 
با  ساقی های  تحصیلکرده!

خبر
رئیس اداره منابع طبیعی سرخس خبر داد

کشف ۹ تن پسته قاچاق
رئیس اداره منابع طبیعی و آبــخــیــزداری 
سرخس گفت: ۹ تن پسته وحشی قاچاق 
و یک دستگاه کامیون حامل محموله در 
جــنــگــل هــای پــســتــه شــهــرســتــان سرخس 
کشف و ضبط و خــودرو مذکور نیز توقیف 

شد.
کمال الدین حیدری منش در تشریح ماجرا 
عنوان کــرد: طی گشت زنی مــأمــوران یگان 
حفاظت شهرستان در منطقه، افــزون بر 
۹تن پسته قاچاق به ارزش 1۸میلیارد ریال 

کشف و ضبط شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی 
ــخــیــزداری  اداره کــل مــنــابــع طبیعی و آب
خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری سرخس بیان کرد: شهرستان 
مرزی سرخس که در شرقی ترین نقطه ایران 
قرار گرفته افزون بر 4۵2هزارهکتار وسعت 
داشته که از این میزان حدود 20هزارهکتار 
آن را جــنــگــل هــای ارس و پسته تشکیل 

می دهند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبــخــیــزداری 
شهرستان ســرخــس بــا تأکید بــر حفظ و 
ــه عــنــوان  ــع و جنگل ها ب صــیــانــت از مــرات
سرمایه ملی و وظیفه همگانی، خاطرنشان 
کـــــرد: بـــا هــمــاهــنــگــی مـــقـــام قــضــایــی در 
شهرستان برای افراد خاطی در این پرونده 
که از جنگل های پسته سوءاستفاده کرده 
ــده تشکیل شـــده و در حــال  ــرون ــد، پ ــودن ب

رسیدگی است.

در شهر3
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دستگیری باند سرقت مسلحانه احشام در فریمان
جانشین فرمانده  انتظامی خراسان رضوی از دستگیری 
متهمان اصلی پرونده سرقت به عنف 2۵0رأس دام با 

تهدید اسلحه در حوالی فریمان خبر داد.
به گــزارش قــدس، ســردار ابراهیم قــربــان زاده گفت: در پی 
کسب خبری مبنی بر سرقت به عنف چند رأس گوسفند 
در یکی از روستاهای شهرستان فریمان، پیگیری موضوع 

در دستورکار پلیس آگاهی شهرستان مذکور قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات اولیه چوپان مشخص شد 
ساعت یک بامداد سارقان با تهدید اسلحه و بستن دست و 
پای این فرد، اقدام به سرقت کرده و از محل متواری شده اند.
 کارآگاهان پلیس آگاهی فریمان با بررسی سرنخ های به 
جامانده و انجام تحقیقات و اقدام های گسترده اطاعاتی، 

موفق شدند پس از ردزنی های گسترده اطاعاتی، سه نفر 
از عامان اصلی این اقدام را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار قربان زاده خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه دو 
مالخر دام های مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند و 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان 1۵رأس گوسفند و دو رأس 
گاو سرقتی کشف و دو دستگاه خودرو حمل احشام نیز 

توقیف شد.
وی اظهار کرد: متهمان که در بازجویی های پلیس و در برابر 
ادله و شواهد موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دیدند 
تاکنون به سرقت 2۵0رأس انواع دام در مناطق روستایی 
سطح شهرستان های خراسان رضوی اعتراف کرده و چهار 

همدست خود را به پلیس معرفی کردند.

خبر خوب
    اهدای ۱۰۰دستگاه اکسیژن ساز 

به بیماران مبتال به کرونا
 معاون سالمت مرکز خدمات حوزه های علمیه 
خراسان رضوی به صدا وسیما گفت:همزمان 
با موج پنجم کرونا با استقرار قرارگاه جهادی 

حامیان مکتب امام صادق)ع(، از نیمه مرداد امسال 
خدمات مختلفی به بیماران کرونایی عرضه کرده 

است.
حجت االسالم قاسم نوربخش افزود: یکی 
از خدمات این مرکز اهدای ۱۰۰دستگاه 

اکسیژن ساز به بیماران کرونایی بوده است.
وی گفت: این تعداد دستگاه اکسیژن ساز از طرف 

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی 
مشهد و با مشارکت  واقفان و نیکوکاران مشهدی 
برای کمک به بیماران کرونایی تهیه و در اختیار 

مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان رضوی قرار 
گرفت . به گفته نوربخش، از ابتدای موج پنجم 

کرونا ۳هزار و ۲۲۶ بیمار کرونایی از خدمات و 
حمایت های این مرکز برای بهبود و درمان کرونا 

بهره مند شدند.
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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
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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 جهت همکاری نیاز داردمتقاضیان می توانند 
جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 

09153200017 تماس حاصل فرمایند

دعوت به همکاری
شرکت همیاران قدس ثامن در راستای 

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884 تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

خدمات پزشکی

کولر گازی 
پکیج  و آبگرمکن

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان
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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
 / 

14
00

49
5

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
/1

40
29
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/1

40
37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
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44
ط

/9
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23
22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

جه��ت کار در مع��دن  در مح��دوده 
شهرس��تان تایباد و س��نگان به افراد ذیل نیازمندیم

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

2- کارشناس معدن- گرایش استخراج با آشنایی کامل 
به نرم افزار Data Mine با حداقل سه سال سابقه کار
3- کارشناس شیمی آزمایشگاه معدن با حداقل  سه 

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

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

تلفن تماس: 09205219375

1/ع
40

46
97



   مشاهده سه 
قالده یوزپلنگ 
آسیایی در 
پناهگاه 
حیات وحش 
میاندشت 
خراسان شمالی  
 مهدی اله پور

 مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراسان 
شمالی گفت: یکی از 
دامداران شهر جاجرم 
خبر مشاهده یک قالده 
یوزپلنگ به همراه دو 
توله در حاشیه غربی 
پناهگاه حیات وحش 
میاندشت را اطالع داد 
که تصاویر یوزمادر 
توسط اکیپ ما ثبت 
شده است.

در  حاشيه

معرفی  گیاهی 
اثربخش 
در بهبود 
بیماری های 
کودکان

مدیر مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی اظهار 
کرد: گیاه شکاعی، 
در بیماری های فلج و 
رعشه، اثرات درمانی 
دارد و برای تسکین درد 
پشت از آن استفاده 
می شود.
محسن پویان با اشاره 
به اینکه شکاعی را با 
نام هایی چون خارپنبه، 
خار پیرزن، چرخله و 
کنگر نیز می شناسند، 
افزود: این گیاه طبیعت 
گرم و خشک و قابض و 
ضد سم است.
به گزارش ایسنا، وی با 
اشاره به اینکه در قاعده 
طبق گل، اینولین وجود 
دارد که قبل از شکوفا 
شدن گل به مصرف 
می رسد، گفت: ریشه 
و میوه شکاعی در قطع 
خون ریزی مؤثر است.
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افقی ◾
ــی از مــــواد مــعــدنــی که   1. ســتــون هــای
ــف غــــار بــــاال آمــــده انــــد – ضمیر  از کـ
ــه داری – فــیــلــســوف  ــ ــشـ ــ اتـــحـــاد 2. ریـ
ــنــده ــن ــرن 19- جــذب ک ــ ــــســــوی  قـ ــران ــ  ف
 3. بــازرگــان – مــادر عــرب – خون بها – 
پــرنــده آش ســردکــن 4. مــجــازات شرعی 
 – از وســایــل گرمایشی مــنــزل - جیوه
ــار - بــااهــمــیــت ــتـ ــه  راه – دسـ ــ ــرب   5. ســ
 6. شهری در ایالت ژنو سوئیس - شهری 
ــایــجــان شــرقــی - حـــرف فاصله   در آذرب
7. بیچاره – آهنگر انقالبی ایران باستان 
– سلطان جنگل 8. پارچه ای ابریشمی 
 - پارچه یا فرش کهنه و پوسیده- خراب
  9. گـــاز ضدعفونی – مــرزهــا - جاهل 
 10. ســـودای ناله – قــرض و دیــن - فــواق 
11. بخشش و کرم – خوراکی های ساخته 
شده از کاکائو - قاتل جنگل 12. شترمرغ 
آمریکایی - »گریختن«+»پشت سر« 
- حــرف انتخاب 13. مــرمــوز – سخنان 
بیهوده – صوت ندا – ریزه 14. ابزار انتقال 

مایعات – استطاعت مالی – هم صدا 15. 
ویران شده – درجــه ای در گذشته باالتر 

از سرتیپ

عمودی ◾
ــرادر تــور و   1. خودکشی – چاقوساز – ب
ایــرج در شاهنامه 2. جانماز – ابزارکار 
 بــنــا – امـــپـــراطـــور دیـــوانـــه روم بــاســتــان
  3. افــســر – چــلــچــراغ – زن و فــرزنــد
ــا نــقــطــه هــای ریـــز - پــایــه –   4. اســبــی ب
 حــفــره تــحــتــانــی قــلــب – ســـر فــوتــبــالــی 
ــوو – رکــــــورددار تمام  5. لــنــگــه در – هـ
رده هــای سنی پرتاب دیسک کشورمان 
ــق – مـــخـــتـــرع مــاشــیــن بــخــار  ــالـ  6. خـ
 7. حمام – قوم و فامیل – ظاهر ساختمان 
8. سه کیلوگرم – عامل انتقال وراثــت 
– صفت سرعت حلزون – آب ناشنوا 
– انــدک 9. خاطر – ســاز کــوبــه ای بومی 
 مناطق جنوبی کــشــورمــان - آرایشگاه
 10. رشته ورزشـــی راجــرفــدرر – بررسی 
 ، تحلیل و شناخت پــدیــده هــای روحــی

 11. جالل و جبروت – الیه درونی لباس 
– کــاله انگلیسی 12. دنـــدان سوهان – 
گــهــواره – زاپـــاس – ابـــرودرهـــم کشیده 
13. ایــالــتــی در هــنــدوســتــان – مانندی 
ــده – دیــگ  ــ – دســـت آمـــوز 14. ذوب شـ
دهان گشاد - العــالج 15. مــادر بـــاران – 
تکیه کــالم مــؤمــن – شــهــری در استان 

مرکزی که تغییریافته نام آتشدان است

جدول     8168
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 1 ل و ر ی س چ ک ن ا و ا ر ی ا ن
 2   س ا و ه   ن ا ر   ت و ر ن گ
 3 ل ی د ر   ب د ب ی ن   ن ا گ ه
 4 ا ل   ش ع ل ه   ا ح ا د   و ب
 5 ک ه ن   ی و   پ ی س ت   ک ر ا
 6 پ   س ر ا ز ی ر ی   ک س ا   ن
 7 ش ا ب ا ش   و د   ت ا ی م ر  
 8 ت ر ش ی   ا ز ا د ه   ل ب ی ک
 9   ا ن ت ی ک   و ه   ک ا ر و ن
 10 ت   ا ر ا   ب ی ر م ا ن ی   ج
 11 ا ر س   ب ا ر ز   ع م   ن م ا
 12 ب و   خ و ر ش   ک د ا م   ا ل
 13 ن ز و ل   س ت و ا ن   س ک ن ه
 14 ا ب ر ا م   و ل ت   ک ل ی ک  
 15 ک ه م ل ا ی ک د ر م ی خ ا ن ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

عضو تیم ملی مچ اندازی بانوان 
ایــــران گــفــت: حــضــور و کسب 
مدال طالی مسابقات آسیایی 
تجربه و افتخار بزرگی برایم بود و 
امیدوارم با حمایت های الزم، شاهد حضور و 
قهرمانی های بیشتر بانوان ایران در این رشته 

ورزشی باشیم.
مــریــم مــهــران فــرد در گفت وگو بــا ایسنا در 
خصوص کسب دو مدال طال در رقابت های 
قهرمانی مچ اندازی بانوان آسیا اظهار کرد: 
خوشحالم که به عنوان یکی از اعضای تیم 
ملی مــچ انــدازی بــانــوان ایــران در رقابت های 
قهرمانی آسیا حضور داشتم. تجربه بزرگی 
برایم بود و دوست داشتم حضور در چنین 
مــســابــقــاتــی را تــجــربــه کــنــم. خوشبختانه 
توانستم دو مــدال طال در دسته مستر وزن 

70کیلوگرم کسب کنم.
وی افــزود: از همه مسئوالنی که از تیم ملی 
ــد، تشکر  ــوان حمایت کــردن ــان مـــچ انـــدازی ب
ــی هـــزیـــنـــه هـــای  ــرخــ ــ مـــی کـــنـــم. ب
آمــادگــی و تمرینات 

ــا عــمــده هزینه ها  را خـــودم متقبل شــدم ام
توسط فدراسیون و رئیس هیئت بدنسازی و 

پرورش اندام استان پرداخت شد.
عضو تیم ملی مچ اندازی بانوان ایران بیان کرد: 
از همان دوره اولی که مسابقات مچ اندازی در 
استان برگزار شــد، استقبال خوبی از سوی 
بانوان صورت گرفت. مسلماً اگر حمایت ها 
ــه دار بــاشــد، مــی تــوانــیــم شــاهــد حضور  ــ ادامـ

بیشتر بانوان در این رشته ورزشی باشیم.
ــرد: مــســابــقــات لیگ  ــ مـــهـــران فـــرد عـــنـــوان ک
مچ اندازی بانوان را در پیش  داریم. ظاهراً قرار 
است سال آینده مسابقات لیگ به صورت 

بین المللی برگزار شود.
وی گفت: مــچ انــدازی یک رشته تخصصی 
و سنگین است که به هیچ عنوان کم هزینه 
نیست. باید تمرینات ویژه و مصرف مکمل ها 
در دستور کار ورزشکاران باشد که هزینه های 
نسبتاً زیادی را به دنبال خواهد داشت، اما 
اگر از ورزشکاران حمایت شود، استعدادهای 
زیــادی در خــراســان رضــوی حضور دارنــد که 

می توانند مدال آور باشند.

مهدی کاهانی: روستای زیبای 
»چهار ده« در ارتفاعات باقران 
و در 5 کیلومتری بیرجند واقع 
 شده که به دلیل دارا بودن ده ها 
آبشار، به یکی از جاذبه های گردشی و تفریحی 
این شهرستان تبدیل شده است. این روستا 
به دو قسمت پایین و باال تقسیم می شود و 
تقریباً تمام اهالی آن به کار سبدبافی مشغول 
هستند. بیشتر ساکنان روســتــا پیرزنان و 
پیرمردان هستند و تعداد جوانانی که هنوز در 
روستا زندگی می کنند، انگشت شمار است. 

ــای کــوهــســتــانــی خــاص  ــب ــدا از مــنــاظــر زی جـ
منطقه، این روستاها دو ویژگی عمده دارند؛ 
یکی خانه های سنگچین کوچک روستاست 
ــردان که  و دیــگــری هنر زیــبــای تــرکــه بــافــی مــ
اوقات فراغتشان را پس از دامداری پر می کنند؛ 
ــادام.  ــ ــا ب ــوب بــیــد ی ســبــدهــایــی از جــنــس چـ
مردان روستا هرروز عصرگاهان در میدانگاه 
روستا برای بافت و اختالط های روزانــه جمع 
می شوند. اینجا محل خوبی است تا هم بافت 
سبدها را از نزدیک ببینید و هم از سبدهای 

بافته شده خریداری کنید.
در باالدست روستا آبشارهای زیبایی وجود 
دارد که به ویژه در فصل بهار منظره زیبایی را 
در دل کوه های سنگی و سخت منطقه پدید 
مــی آورنــد. مجموعه آبشارهای چهارده از 
80 آبشار بزرگ و کوچک تشکیل شده که 
در مسیر کوه نوردی قله باقران قرار گرفته اند 
و ازجمله آبشارهای زیبای خراسان جنوبی 
به شمار می آیند. ایــن مجموعه آبشارها 
منظره بسیار زیبا و منحصربه فردی را به 

وجود آورده اند.
نخستین و بلندترین این مجموعه آبشارها 
7 متر ارتــفــاع دارد. آب بسیار زالل و خنک 
این آبشارها همراه با پوشش گیاهی گوناگونی 
که آن هــا را دربــر گرفته به زیبایی ایــن منطقه 
افزوده است. مسیر دسترسی به این مجموعه 
از انتهای خیابان غفاری بیرجند اســت و در 
حقیقت مسیر دسترسی به ارتفاعات رشته کوه 
باقران است. بنای تاریخی امامزاده سلطان نیز 

در مجاورت روستای چهارده پایین 
قرار دارد.

مهران فرد: قهرمانی آسیا افتخار بزرگی برای من بود چهار دِه؛ روستایی با ده ها آبشار و مردان ترکه باف

غالمرضا 
قــوســی، رئیس 

ســـازمـــان جــهــادکــشــاورزی 
خراسان جنوبی اظهار کــرد: افزایش سطح زیر 
کشت تولید گل رز یکی از الزامات صادرات محور 
شدن تولید این محصول در استان است و با لحاظ 
این شرایط می توانیم پایانه صادراتی گل رُز در 

خراسان جنوبی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، وی تعداد گلخانه های زیرکشت 
گل رُز و گل و گیاهان زینتی گلدانی و آپارتمانی 
را 33 واحــد اعــالم کــرد و افـــزود: 4.26هکتار از 
گلخانه های استان زیرکشت گل است که از این 
میزان 2.76 هکتار مربوط به گل و گیاهان زینتی 

گلدانی و آپارتمانی است.
قوسی با بیان اینکه سطح زیر کشت گل رُز 
در خراسان جنوبی 1.5 هکتار و مربوط به دو 

گــلــخــانــه 
واقع در بیرجند 
ــه داد: ساالنه  اســـت، ادامـ
حدود یک میلیون و 200 هزار شاخه گل رُز در 
این گلخانه های هیدروپونیک تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با اعالم اینکه پیش بینی درآمد حاصل از گل 
رُز پیش از شیوع ویروس کرونا 120 میلیارد ریال 
ــوده اســت، گفت: خراسان جنوبی ظرفیت  ب
بسیار خوبی برای پــرورش گل رُز داشته و گل 
تولیدی در ایــن منطقه براساس بررسی ها از 

کیفیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی بیان کــرد: شیوع کرونا و تعطیلی برخی 
مراسم ها تقاضا بــرای خرید گل را به شدت 
کاهش داد و این کاهش تقاضا بــرای خرید، 
گلخانه داران استان را وادار به کاهش تولید 

ــن مسئله در کــنــار کــاهــش قیمت  ــرد کــه ای ک
خسارت زیادی به تولیدکنندگان گل رُز استان 

وارد کرد.
قوسی با بیان اینکه دو واحد تولیدکننده گل 
رُز در استان به طور متوسط اشتغال زایی برای 
20 نفر را مهیا کرده اند، بیان کرد: با توجه به 
کیفیت باالی گل رُز تولیدی در خراسان جنوبی 
این استان ظرفیت صادرات این محصول را به 

لحاظ شرایطی داراست.
ــاورزی  ــ ــشــ ــ ــ ــاد ک ــ ــهـ ــ ــان جـ ــ ــ ــازمـ ــ ــ ــس سـ ــ ــیـ ــ رئـ
ــــش سطح  ــزای ــ خـــراســـان جـــنـــوبـــی گـــفـــت: اف
ــر کــشــت تــولــیــد گــل رُز یــکــی از الــزامــات  زیـ
صادرات محور شــدن تولید ایــن محصول در 
استان است و با لحاظ این شرایط می توانیم 
ــی گــل رُز در خراسان جنوبی  پــایــانــه صــادرات

داشته باشیم.

گفت و شنودگفت و شنود

»گل ُرز« 
 خراسان جنوبی
صادراتی است

آیين های مذهبی

مردان آسمانی خارج از گود گردشگری

 آیین »عَلَم دزدان« 
در عزیزآباد ششتمد

مهدی کاهانی: شــهــر ششتمد از تــوابــع 
شهرستان سبزوار آیین های متعددی در عزاداری 
محرم دارد کــه همه ساله جمعیت زیـــادی را از 
اقصی نقاط کشور به این منطقه می کشاند. یکی از 
خاص ترین آیین ها، مراسم »عَلَم دزدان« است که 

فقط در روستای عزیزآباد )سرمزار( اجرا می شود.
در این آیین، یک روز مانده به محرم با سیاه پوش 
کردن مساجد، حسینیه ها، تکایا و امامزاده روستا، 
شروع ماه محرم توسط پیشکسوتان، پیرغالمان 
و دوســتــداران اهل بیت)ع( و حاجتمندان اعالم 
می شود و عَلَم که از چوب پاک و حالل تهیه شده 
و ارتفاع آن حدود 5 متر با قطر 10 تا 15 سانتیمتر 
و وزن حــدود 20 کیلوگرم اســت، با پارچه سیاه و 
سبزرنگ؛ پارچه هایی از حاجتمندانی که نذر آن ها 
پذیرفته شده، پوشیده می شود؛ )معموالً 72 تکه 
پارچه به نشانه 72 تن شهید دشت کربال( و در 

جهت درازای پارچه چندال شده است.
این عَلَم با چاووشی و سوزاندن عــود، در روستا 
گردانده می شود و سپس شاه عَلَم یا عَلَم اصلی 
روستا سوای عَلَم محالت، در میدان روستا نصب 
شده و دسته های عزاداری در اطراف آن سینه زنی 

می کنند.
یکی از هیئت ها نیز به تناوب و نوبتی به صورت 
شبانه روزی در اطراف علم می مانند؛ به پاسداشت 
عزاداری و اینکه آگاه و هوشیار عزاداری کنند، دیگر 

هیئت ها غذا و آب این گروه را می آورند.
اگر گروه بخوابد یا محل را ترک کند، هیئت های 
دیگر روستاهای اطــراف، علم را سرقت می کنند 
و این نشان دهنده آن است که اهالی روستا در 
عزاداری کاهلی کرده اند و این موجب شرمساری 
برای هیئت ها و اهالی روستاست؛ آن ها به دنبال 
علم، دربه در، کوی به کوی و محله به محله ابتدا در 
داخل روستا و سپس به روستاهای مجاور می روند 
تا علم را بیابند و به روستای خود برگردانند. پس 
ازاینکه علم یافت شد، باید با خواهش و تمنا و 
عذرخواهی در قصور صورت گرفته علم را واخواهی 
کنند؛ بــه همین خاطر بـــرای بازپس گیری علم 
ربــوده شــده، معموالً فــرد مسنی را که مقبولیت 
اجتماعی بیشتری دارد، به عنوان نماینده خود برای 

انجام مذاکرات انتخاب می کنند.
 آن ها سپس باید نذری که معموالً چند گوسفند 
اســت، به هیئتی که علم را سرقت کــرده است، 
بپردازند تا علم را به آن ها بدهند. در این هنگام یک 
یا چند هیئت، با پای پیاده علم سرقت شده را با 
ذکر مصیبت بر سرور و ساالر شهیدان و شهدای 
دشت کربال همراه با سینه زنی به روستا می آورند 
و در میدان تعزیه نصب می کنند. ایــن علم در 
28 ماه صفر واچینی می شود. بدین طریق آغاز و 
پایان مدت عزاداری و یا شروع و پایان ایام آیینی، 

به صورت نمادین اعالم می شود.
در این آیین معموالً جوانان و مردان چاالک، وظیفه 
عَلَم دزدی از دیگری و حراست از علم خــودی را 
دارنــد. عــده ای دیگر از مــردان قــوی نیز عهده دار 

عَلَم برداری هستند.

نام شهید: صادق خدادادی
تاریخ تولد: 1376/5/1

ــوی- شهرستان  محل تولد: خــراســان رضــ
سرخس

تاریخ شهادت: 1396/2/6
ــســتــان و  محل و نحوه شــهــادت: ســی
بلوچستان، هنگ مــرزی میرجاوه، درگیری با 

اشرار

زندگی نامه: 
شهید خدادادی در نخستین روز مرداد 1376 
در خانواده ای متدین و مذهبی در شهرستان 
سرخس از توابع خراسان رضوی به دنیا آمد. 
تحصیالت خود را در همان زادگاهش سپری 
کرد و برای تقویت روحیه اخالص در وجودش به 
عضویت در بسیج درآمد، سپس با همان روحیه 
بسیجی و برای دفاع از سرزمینش پس از طی 
دوره آموزشی به مرزبانی سیستان و بلوچستان 
و هنگ مرزی میرجاوه منتقل شد. سرانجام در 
ششم اردیبهشت 1396 این سرباز رشید اسالم 
در حین انجام مأموریت و به هنگام درگیری با 
اشـــرار، به فیض عظیم شهادت نائل گشت. 

روحش شاد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان 
رضوی گفت: چهارمین دوره متوالی 

مسابقه مهارت پخت انـــواع نان 
لواش، سنگک، تافتون و بربری 

با حضور 80 واحد نانوایی در 
مشهد برگزار شد.

محمدرضا نوری اظهار کرد: 
در این دوره از مسابقات، 
نــانــوایــان شرکت کننده 
از شهر مشهد و دیگر 
شهرستان های خراسان 
رضوی در مشهد با هم 

به رقابت پرداختند.
ــن دوره مسابقات با  ای
هـــدف افــزایــش مهارت 
نــانــوایــی و ایــجــاد رقابت 
مثبت در راستای ارتقای 

ــیــدی در  ــول ــان ت ــ کــیــفــیــت ن
نــانــوایــی هــای اســتــان بــرگــزار 

شده است. عالوه بر تجلیل از 
نفرات برتر این دوره از مسابقات، 

هماهنگی الزم درخصوص تخصیص 
سهمیه آرد تشویقی و معرفی ایشان به 

بانک برای دریافت تسهیالت بهسازی و 
نوسازی واحد نانوایی صورت گرفته است.

برگزاری چهارمین دوره مسابقه 
»مهارت نانوایی« در مشهد 

20 میلیارد ریـــال تجهیزات آمــوزشــی 
ــی مــعــاونــت علمی و فــنــاوری  اهــدای
ریاست جمهوری و بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امــام)ره( به 
هنرستان های خراسان رضوی 
در نخستین روز هفته دولت 

رونمایی شد.
مدیرکل آموزش و پرورش 
خــراســان رضــوی گفت: 
این اقالم از طریق قرارداد 
ــدوق تــوســعــه  ــ ــن ــا صــ ــ ب
فناوری نانو وابسته به 
معاونت علمی و فناوری 
ریـــاســـت جـــمـــهـــوری و 
ــای  ــت هـ ــرکـ ــط شـ ــوســ ــ ت
دانــش بــنــیــان مشارکتی 
بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امـــام)ره( تهیه شده 

است. 
قاسمعلی خدابنده افزود: این 
تجهیزات شامل مجموعه های 
آزمایشگاهی، قطعات برش خورده 
رشته مکانیک خــودرو، دستگاه های 
شبیه ساز تراشکاری و همچنین نرم افزارهای 

تخصصی دوره دوم متوسطه است.

 رونمایی از تجهیزات اهدایی 
به هنرستان های خراسان رضوی  »دقیقی« آغازگر سرودن شاهنامه

 نام آوران خراسان

مقدم          ابومنصور محمد بن احمد توسی 
)پس از 320 - میان367 تا 369 هجری قمری( که 

بیشتر با نام دقیقی شناخته می شود، 
یک شاعر فارسی زبان و از نخستین 

کسانی بــود که پیش از فردوسی 
تالش کرد داستان های ملی ایران 

را به شعر درآورد و از پیشگامان 
حماسه سرایی به زبان فارسی 
است. هزار بیت از بخش های 
ــامــه ســــروده  ــــن شــاهــن ــازی آغــ
اوســت که فــردوســی آن هــا را با 
ذکـــر نـــام نــویــســنــده اصــلــی در 
اثـــر خـــود گــنــجــانــده و مــانــع از 

دست رفتن آن ها شده است.
زادگاه وی بنا به روایات گوناگون، 

تــوس، بلخ، سمرقند و بخارا ذکر 
شــده امــا به استناد پژوهش های 

نوین، او زاده شهر توس بوده است. 
دقیقی با دربــار شاهان سامانی پیوند 

ــوح دوم سامانی بــه نظم  داشـــت و بــه تشویق ن
درآوردن شاهنامه ابومنصوری را آغاز کرد. اما پیش 
از آنکه آن را به پایان برساند، به دست غالم خود 
کشته شد. پس ازآن فردوسی کار دقیقی 
را ادامه داد و شاهنامه ابومنصوری 
ــود، بــه نظم  را کــه مــنــثــور بـ

درآورد.

فردوسی در شاهنامه خود داستان زندگی دقیقی 
را به کوتاهی نقل کرده است. دقیقی یک مسلمان 

شیعه و یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
شاعرهای فارسی زبان بود که تأثیری 

فــراوان بر شاعرهای پس از خود، 
بـــه ویـــژه ســبــک حــمــاســی شعر 

فارسی گذاشته است.
از زندگانی دقیقی دانسته های 
اندکی در دسترس است. آنچه 
مــی دانــیــم ایـــن اســـت کــه او با 
دربــار سامانیان در پیوند بوده 
و گویا به فرمان امیر نــوح دوم 
سامانی )365 تا 387( به نظم 
کـــردن شاهنامه ابومنصوری 
دســت یازیده اســت. او پس از 
به نظم کشیدن نزدیک به هزار 

بیت، در روزگــار جوانی به دست 
غالم ترک خود کشته می شود. هزار 

ــاره پادشاهی  ــ بیتی کــه او ســـروده درب
گشتاسپ و ظهور زرتشت و تاختن ارجاسپ 

به ایران است.
تاریخ دقیق تولد و مرگ او مشخص نیست، ولی 

با توجه به اینکه فردوسی کار او را حدود 
ســال 365 هجری ادامــه داد، مرگ 

دقیقی باید حدوداً سال 366 
باشد.
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