
 رودخانه ها از جمله جاذبه های طبیعی و گردشگری 
هر شهر و دیاری به حساب می آیند. لذت نشستن، 
استراحت کردن و گذران وقت در کنار این نعمت های 
تــفــرجــگــاه هــا و  از  بــســیــاری  ــده  طبیعی ســبــب شـ
مکان های تفریحی در مجاورت رودخانه ها ساخته 
با  مرتبط  اصـــول  کــه چنانچه  مــوضــوعــی  شــونــد. 
به  رعایت نشود هم می تواند  رودخانه  همسایگی 
طبیعت آسیب وارد کند و هم عواقب جبران ناپذیری 
برای انسان ها داشته باشد.تفرجگاه های شهرستان 
مشهد  کالنشهر  همسایگی  در  شــانــدیــز  طرقبه 

موضوع  ایـــن  مــصــادیــق  از  یکی 
هستند. مجاورت با رودخانه هایی 
چند  و  چندین  همزیستی  کــه 
ساله ای با اهالی آن منطقه دارد 

با پیشروی بی حساب ...

تحویل معادل 8500 میلیارد تومان ارز یارانه ای مفت به سه شرکت کاغذی، بدون همراهی برخی مسئوالن بانکی استان شدنی است؟

پیدا کنید پرتقال فروش را...
 پل ها و تخت های خطرآفرین

 مسیل های طرقبه شاندیز 
جمع آوری می شود

معضل پل سازی 
سرِ خود! 
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پیکر شهید مصطفی محمدی در بهشت رضا)ع( آرام گرفت  

شهیدی از »خان طومان«

 فعالیت 2هزار و 700 بسیجی 
در قالب طرح شهید سلیمانی   

 »مشاوره سوگ« 
ضرورت دوران کرونا

واکسیناسیون روستا به روستا 
در شهرستان »باخرز«
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در استان2

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس 
در  اینکه خشکسالی های ۲۰ ساله  بیان  با 
طبس، یوزها را با کمبود طعمه روبه رو کرده 
است، گفت: براساس بررسی ها، مهم ترین 
عـــوامـــل تــهــدیــدکــنــنــده زنـــدگـــی یــوزپــلــنــگ 

آســـیـــایـــی، تـــصـــادفـــات جــــــــاده ای، کــاهــش 
سگ های  حمله  غیرمجاز،  شکار  طعمه ها، 
و  مــعــادن  ــرای  ب زیستگاه ها  تخریب  و  گله 
طرح های توسعه ای است. اگر این امر ادامه 
در  را  دیگری  بــزرگ  انقراض  یک  کند  پیدا 

عامل  که  می زنیم  رقم  وحش  حیات  تاریخ 
آن انسان است.تقی زاده با بیان اینکه تقریباً 
تعداد  توانستیم  تنها  پنج سال گذشته  در 
نایبندان  در  را  نر  یوزپلنگ  انگشت شماری 
یــوز مــاده ای  طبس رصــد کنیم و متأسفانه 

مشاهده نشده اســت، تصریح کــرد: دربــاره 
تعداد یوزپلنگ موجود در نایبندان نمی توان 
به طور قطعی آمار دقیقی ارائه کرد، اما به نظر 
می رسد یوزپلنگ ماده در منطقه کم بوده و 

همین امر موجب کاهش...

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس هشدار داد

خطر انقراض بیخ گوش یوزهای »نایبندان« 

در استان4

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

خبر خبر

بهره برداری از 77۹ طرح در هفته دولت

 واحد فوالدسازی چناران
 افتتاح شد

واحد فوالدسازی چناران با حضور استاندار 
ایــن  در شــهــرک صنعتی  رضـــوی  خـــراســـان 
آغاز  آن  از  بهره برداری  و  افتتاح  شهرستان 

شد.
خراسان  استاندار  آنالین،  قــدس  گــزارش  به 
»رهام  تولیدی  واحد  افتتاح  آیین  در  رضوی 
ــیــدی با  ــول ــــن واحــــد ت ــان« گــفــت: ای ــراســ خــ
سرمایه گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی بخش 
خصوصی به بهره برداری رسیده و برای ۱۲۰ 

نفر شغل ایجاد کرده است.
محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: این واحد 
از طریق جمع آوری آهن قراضه ها و  تولیدی 
تولید شمش آهن  به  اقــدام  آهن اسفنجی، 
مــی کــنــد.اســتــانــدار خــراســان رضـــوی در این 
پذیرش  عدم  مشکل  رفع  به  نسبت  بازدید 
وثیقه این واحد توسط بانک ها برای دریافت 
بــرای  زیــرســاخــت هــا  تأمین  همچنین  و  وام 
اجرای طرح های توسعه آن از جمله برق قول 
مساعدت داد.وی خاطرنشان کرد: همزمان با 
هفته دولت و با وجود محدودیت های مالی 
و فشارهایی که بر مردم کشورمان وارد شده 
اعتبار  با  و خدماتی  طــرح عمرانی  بــود ۷۷۹ 
۳۴ هزار میلیارد ریال در بخش های مختلف 
توسط ۲۵ دستگاه اجرایی و ۱۳ شهرداری در 

استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی مطرح کرد

تداوم کمبود سرم برای بیماران کرونایی
دبــیــر انجمن داروســـــازان خــراســان رضـــوی گــفــت: اگرچه 
وضــعــیــت اســـتـــان و بـــه ویــــژه شــهــر مــقــدس مــشــهــد در 
زمینه  در  همچنان  امـــا  اســـت  کنترل  تحت  دارو  ــوزه  حـ
ــایــی کمبودهایی  ــیــمــاران کــرون ب نــیــاز  ــورد  ــرم مــ  تــأمــیــن سـ

وجود دارد.
به گــزارش سازمان نظام پزشکی مشهد، دکتر محمدرضا 
افخمی گفت: در حال حاضر به یک ثبات نسبی دست 
بیماران  نیاز  مــورد  اصلی  داروهـــای  تأمین  در  و  یافته ایم 

کرونایی در مشهد مشکالت کمتر شده است.
وی افزود: اگرچه اوضاع در حوزه دارو تحت کنترل است 
اما همچنان در زمینه تأمین سرم مورد نیاز بیماران کرونایی 

کمبود وجود دارد.
 عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد تصریح 
و  کرونایی  بیماران  زائرپذیری شهر مشهد؛  بر  عالوه  کرد: 
از استان های همجوار  زیادی  غیرکرونایی مراجعات بسیار 
بنابراین در تأمین دارو و سهمیه دارویی  به مشهد دارند 

مشهد باید این موضوع لحاظ شود.
وی در پایان بر اهمیت توزیع عادالنه دارو در داروخانه های 
در  داروخــانــه هــا  فعالیت  ــرای  بـ بستر  ایــجــاد  و  شــهــرهــا 
ــرد و  مــنــاطــق کـــم بـــرخـــوردار و حــاشــیــه شــهــرهــا اشــــاره کـ
خصوصی  و  دولتی  داروخــانــه هــای  در  دارو  توزیع  گفت: 
تمرکز  از  کــرونــا  همه گیری  شــرایــط  در  خصوص  بــه  شهر 
نیاز  مورد  داروی  دریافت  برای  داروخانه  در چند  بیماران 
در  ترافیک  ایجاد  و  فــراوان  ترددهای  از  و  کاست  خواهد 
نیز  تأمین کننده  خــاص  داروخــانــه هــای  فعالیت   محدوده 

می کاهد.

کاهش ۳0درصدی بستری بیماران کرونایی در بیمارستان هاشمی نژاد

80 درصد گستره خراسان شمالی، درگیر خشکسالی

ــان شــهــیــد  ــ ــت ــارســ ــمــ ــ ــی ــ رئــــیــــس ب
کاهش  از  مــشــهــد  ــژاد  هــاشــمــی ن
۳۰درصــدی مــوارد بستری بیماران 
درمانی خبر  مرکز  این  در  کرونایی 
ــه گـــزارش مــهــر، سیدمحمد  ــ داد.ب
ــان ایــنــکــه آخــریــن  ــی مـــوســـوی بـــا ب
آمارهای بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد، کاهش ۲۵ درصدی مراجعات، کاهش 
۳۰ درصــدی مــوارد بستری و افزایش ۳۵ درصدی 
می دهد،  نشان  را  ترخیصی  و  بهبودیافته  مـــوارد 
کرونایی  بستری های  و  مراجعات  روند  کرد:  اظهار 
در بیمارستان شهید هاشمی نژاد به نسبت هفته 
با  نیز  از سوی دیگر  و  نزولی داشته  گذشته سیر 

افزایش آمار بیماران بهبودیافته مواجه بودیم.

کاهش ۲۵  روزانـــه شاهد  آمــار  در  داد:  ادامـــه  وی 
درصــدی مراجعات و ۳۰ درصــدی مــوارد بستری و 
اشغال  میزان،  به همان  که  بودیم  کوویدی  مثبت 
تخت های اورژانــس و دیگر بخش ها کاهش یافته، 
ضمن اینکه میزان موارد بهبودیافته و ترخیصی نیز 
افزایش ۳۵ درصدی داشته است.رئیس بیمارستان 

اینکه در حال  بیان  با  شهید هاشمی نژاد مشهد 
حاضر ظرفیت بخش های اورژانس، داخلی، عفونی 
و مراقبت های ویژه کرونا از اشغال ۱۰۰درصد خارج 
شده است، خاطرنشان کرد: هم  اکنون در تمامی 
بخش های کرونایی مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد 

تخت خالی برای پذیرش بیمار جدید وجود دارد.
وی افزود: امیدواریم این تخت ها با بیمار کرونایی 
دستورالعمل های  کامل  رعایت  با  و  نشود  اشغال 
و  مبتالیان  نــزولــی  سیر  تـــداوم  شاهد  بهداشتی، 

بستری های کرونایی باشیم.
وی تأکید کرد: خدمات درمانی به موارد اورژانسی 
غیرکرونایی به دلیل وضعیتشان در فضایی مجزا از 
بیماران کرونایی ارائه می شد تا سالمت این افراد به 

خطر نیفتد.

اداره  پیش بینی  و  توسعه  معاون 
شمالی  خراسان  هواشناسی  کل 
گفت: اکنون ۷۸.۹ درصد از پهنه 
این استان ۲۸ هزار کیلومترمربعی 
درگیر خشکسالی است که شدت 
شدید  بــســیــار  ــا  ت خفیف  از  آن 

متفاوت است.
مهدی کمالی به ایرنا اظهار کرد: خشکسالی در 
رازوجرگالن  و  بجنورد  اسفراین،  شهرستان های 

میزان  شدیدترین  که  اســت  درصــد   ۹۰ از  بیش 
خشکسالی را دارند.

استان  در  بارندگی  میزان  امسال  کــرد:  بیان  وی 
بسیار کم بوده؛ به طوری که در سال آبی جاری 
به طور میانگین ۱۵۶.۱ میلیمتر بارندگی به ثبت 
رسیده که این رقم در سال گذشته ۲۹۵.۸ میلیمتر 

و در بلندمدت ۲۶۰.۹ میلیمتر بوده است.
در  بارندگی  میزان  اســاس  ایــن  بر  گفت:  کمالی 
استان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه 

سال آبی گذشته ۴۷ درصد و نسبت به بلندمدت 
این بدان معناست که  و  ۴۰ درصد کاهش دارد 
۴۰ درصد از بارش ساالنه مورد انتظار در استان 

تأمین نشده است.
اداره کل هواشناسی  معاون توسعه و پیش بینی 
تا  بارندگی  کاهش  رونــد  افــزود:  خراسان شمالی 
پایان شهریورماه که پایان سال آبی جاری است، 
ادامه دارد و بارش های پاییز هم با تأخیر خواهد 

بود.
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      صفحه  1 خراسان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳وقانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
۱۳90/09/20 و برابر رای ش��ماره ۵0044۸۵ ۱40060۳0600 مورخ ۱400/06/06هیات اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم عزت بهرامی فرزند علی 
نس��بت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 26/۷۵ مترمربع از پالک شماره ۷ فرعی از ۱0۷ اصلی واقع 
در اراضی زهد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر کاظم زاده فرزند 
غالمحسین محرز گردیده است. لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تادوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
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 وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.آ۱40۵0۱2 م الف ۷۳6
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0                                تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵

علی امینی-رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظ��ر به دس��تور م��واد ۱و ۳ و قان��ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب۱۳90/09/20  وبرابر رای شماره ۱40060۳0600۵0044۸۱ مورخ ۱400/06/06هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض آقای محمود حسین آبادی 
فرزند رمضانعلی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت ۱۱6/2۵ مترمربع از پالک شماره 2۳0 
اصلی واقع در اراضی حاج کاظمی بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم 
تنگدست محرز گردیده است . لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تادوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
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 وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. آ۱40۵0۱۱ م الف ۷۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0                       تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵

علی امینی-رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳وقانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳90/09/20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی وتصرفات 

مالکانه وبالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 بخش 2 پالک 22۵ اصلی  امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور                    

ال��ف(۷۷۸ فرع��ی خان��م مرضی��ه میربلوک��ی فرزن��د حبی��ب اله نس��بت ب��ه شش��دانگ یکباب مغ��ازه ب��ه مس��احت ۷0/2۳ متر 
مرب��ع واق��ع در اراض��ی نواح��ی خری��داری از مح��ل مالکی��ت مش��اعی متقاض��ی براب��ر رای ش��ماره ۱40060۳0600۵004006

ب(۷۷۸ فرع��ی خان��م مرضی��ه میربلوک��ی فرزن��د حبی��ب اله نس��بت به شش��دانگ یکباب مغ��ازه ب��ه مس��احت 6۷/۷۱ مترمربع 
ش��ماره ۱40060۳0600۵00400۷  رای  براب��ر  متقاض��ی  مش��اعی  مالکی��ت  مح��ل  از  خری��داری  نواح��ی  اراض��ی  در  واق��ع 
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 تادوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان وفاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. آ۱40۵0۱۳ م الف ۷40

تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0                     تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵
علی امینی-رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد ۱و ۳ و قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مص��وب۱۳90/09/20 و برابر رای ش��ماره ۱40060۳0600۵0044۸4 مورخ ۱400/06/06 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض آقای سید داودهاشمی خواه 
فرزند س��ید حسن نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/۱۵ مترمربع از پالک شماره ۱۷ فرعی از 
۳۸ اصلی واقع در اراضی گذرش��اه پس��ند بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد عابدین فرزند محمود محرز گردیده است . لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را 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 وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. آ۱40۵0۱4  م الف ۷۳9
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/06/۱0       تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/06/2۵

علی امینی
رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور 



   فعالیت 2هزار 
و 700 بسیجی 
در قالب طرح 
شهید سلیمانی   
سردار فرجی، 
فرمانده سپاه 
خراسان شمالی 
از توزیع 2 هزار 
بسته معیشتی در 
استان خبر داد و 
گفت: اکنون 2 هزار 
و 700 بسیجی 
در قالب تیم های 
حمایتی، مراقبتی 
و نظارتی در طرح 
شهید سلیمانی فعال 
هستند.

هواشناسی ــم رســائــی فــر   ــاش ه
رودخانه ها از جمله جاذبه های 
طبیعی و گردشگری هر شهر 
و دیـــاری بــه حساب می آیند. 
لـــذت نــشــســتــن، اســتــراحــت 
ــردن و گــــذران وقــت در کنار  کـ
ایــن نعمت های طبیعی سبب شــده بسیاری از 
تفرجگاه ها و مکان های تفریحی در مجاورت 
رودخانه ها ساخته شوند. موضوعی که چنانچه 
اصول مرتبط با همسایگی رودخانه رعایت نشود 
هم می تواند به طبیعت آسیب وارد کند و هم 
عواقب جبران ناپذیری برای انسان ها داشته باشد.

پلهایحادثهساز ◾
تــفــرجــگــاه هــای شــهــرســتــان طــرقــبــه شــانــدیــز در 
همسایگی کالنشهر مشهد یکی از مصادیق 
این موضوع هستند. مجاورت با رودخانه هایی 
که همزیستی چندین و چند ساله ای با اهالی آن 
منطقه دارد با پیشروی بی حساب و کتابی که در 
سال های گذشته انجام شده به معضلی جدی 
تبدیل شده اســت. خطر سیالب هایی که بعضاً 
تخریب های زیادی نیز در همین چند سال اخیر 
به جــای گذاشته بسیار جدی تر از آن اســت که 
نشود به سادگی از کنار آن گذشت. البته در همین 
سال ها با نظارت و تأکید مراجع قانونی و قضایی 
اقدام هایی در خصوص رفع مشکالتی از جمله 
رودخانه خواری و تصرف بستر و حریم رودخانه ها 
در شهرستان طرقبه شاندیز صورت گرفته است اما 
آنچه مسلم است تاکنون خطر 100درصــدی رفع 
نشده و همچنان تجاوز به قانون از سوی برخی در 

محدوده دیده می شود. 
یکی از عمده ترین تخلفات محرز در این باره 
ــرای طرح های  بستن پل هایی اســت کــه بــا اجـ

نظارتی برچیده شــده امــا پــس از مدتی کوتاه  
دوبــــاره بــه هــمــان شکل قبلی بــه جـــای اولــش 
برمی گردد! بماند که گذاشتن تخت و ایجاد 
استراحتگاه در مسیر و بستر رودخانه نیز تخلف 
مخاطره آمیز دیگری است که برخی برای سود 
بیشتر دست به چنین قانون شکنی زده و جان 
مردم را به خطر می اندازند. مشاهدات میدانی 
ما نشان می دهد با وجود تأکید و برخوردهایی 
که پیش از این با متخلفان این موضوع صورت 
گرفته اما هنوز که هنوز است همچنان پل های 
غیراستاندارد در مسیر رودخــانــه هــای طرقبه 
شاندیز خودنمایی می کنند و در بعضی موارد 
استراحتگاه هایی نیز در بستر رودخانه ایجاد 

شده است.

شناسایی440پل ◾
فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز در گفت وگو با 
قدس در خصوص تخلفاتی که در این حوزه انجام 
می شود، گفت: هیچ کسی اجــازه نــدارد از قانون 
تخطی کرده و اقدام به بستن پل یا تجاوز به حریم 
و بستر رودخانه ها داشته باشد. اگر چنین اقدامی 
صــورت بگیرد بــا متخلفان طبق قــانــون برخورد 
می شود که البته به دلیل اینکه این موضوع در 
حیطه اختیارات شرکت آب منطقه ای است آن ها 

می توانند به هر تخلفی ورود پیدا کنند.
سیدحسن حسینی در ادامه اظهار کرد: بعضی از 
پل هایی که بسته شده طبق استانداردهایی است 
که شرکت آب منطقه ای اعالم کرده است. بعضی 
پل ها چون با شرایط جوی و میزان آب رودخانه ها 

مطابقت دارنــد مشکلی ایجاد نمی کنند اما آن 
دسته از پل هایی که بدون مجوز و غیراستاندارد 
ساخته می شوند توسط شرکت آب منطقه ای با 

آن ها برخورد می شود.
مسئول ساماندهی رودخــانــه هــای شرکت آب 
منطقه ای در حوزه مشهد هم درباره اقدام های این 
شرکت به خبرنگار ما گفت: آب منطقه ای تاکنون 
مسیر 25 کیلومتری را روی رودخانه زشک بهسازی 
کرده و تمامی پل های این مسیر که چیزی در حدود 

440 پل بوده است را شناسایی کردیم.
ذوالــفــقــاری ادامـــه داد: از مجموع ایــن پل ها در 
سال های 98 و 99 پل هایی که قابلیت آب گــذری 

نداشتند تخریب شدند.
وی اظهار کــرد: مشکل اصلی در ایــن خصوص 
مربوط به جاهایی می شود که مــردم باید از یک 
طرف رودخانه به طرف دیگر آن بروند که از گذشته 
پل های ثابتی بسته می شد که با توجه به مشکالتی 
که پس از سیالب برای پل های ثابت پیش می آمد 
پیشنهاد آب منطقه ای این بود با صــدور مجوز 
پل هایی می توانند روی رودخانه بسته شوند که 
قابلیت متحرک بودن داشته باشند که این موضوع 
به دلیل باال بودن هزینه ها استقبال چندانی از آن 
نشده و حدود یک یا دو مورد پل متحرک تاکنون 
مجوز گرفته اند. ذوالفقاری همچنین در خصوص 
برخورد با متخلفان بیان کرد: ما گشت های فعالی را 
در محدوده رودخانه ها داریم که به محض مشاهده 
تخلف با همکاری نیروی انتظامی وارد عمل شده 
و اجــازه بستن پل غیرمجاز یا هر اقــدام دیگری را 
نمی دهیم هر چند که باز هم مــواردی در روزهای 
تعطیل و شبانه اتفاق می افتد که درصدد هستیم 
با مجوزی که دادستانی صادر خواهد کرد در هر 
زمانی اقــدام به تخریب پل ها و استراحتگاه های 

غیرمجاز کنیم.

پلهاوتختهایخطرآفرینمسیلهایطرقبهشاندیزجمعآوریمیشود

معضل پل سازی سرِ خود! 

خبرخبر
ويژهويژه

واکسیناسیون روستا به روستا در شهرستان »باخرز«
محمدی فرمانده ناحیه سپاه باخرز گفت: مرحله دوم 
طرح شهید سلیمانی در شهرستان باخرز از طرح های 
موفقیت آمیز مقابله بــا کــرونــا بـــوده و در همین راستا 

واکسیناسیون روستا به روستا آغاز شده است.
به گـــزارش خبرنگار ما سرهنگ خـــدادادی افـــزود: طرح 
ــرح شهید ســلــیــمــانــی( از  مسجد سنگر ســالمــت )طــ

بیستم مرداد ماه امسال در شهرستان باخرز آغاز شد که 
این امر بالفاصله به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
خصوص موفقیت آمیز بودن طرح نخست شهید سلیمانی 
بود.  وی در خصوص طرح واکسیناسیون روستا به روستا 
نیز عنوان کرد: به دلیل بعد مسافت برخی از روستاهای 
تابعه شهرستان این طرح به همت ناحیه بسیج شهرستان 

باخرز و با کمک شبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز 
مورد بررسی و حمایت قرار گرفت که تاکنون در سه روستا 
)نقارخانه، مرادآباد، گندمشاد( این طرح با حمایت اهالی 
ــزود: در خصوص دیگر  روستا انجام گرفته اســت. وی اف
طرح های انجام شده نیز می توان به توزیع بیش از 10هزار 
ماسک در قالب گشت های امر به معروف و نهی از منکر و 

تشویق مردم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد. 
وی  با اشاره به نبود زیرساخت های درمانی و بیمارستانی 
در شهرستان خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نیز با 
کمک های بخش خصوصی و همراهی سایر بخش ها به 
زودی در شهرستان شاهد کلنگ زنی درمانگاه بسیجیان 

شهدای باخرز خواهیم بود.

خبر
   کمبود اعتبار عامل کندی پروژه فرزان  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان  جنوبی با 
اشاره به مشکالت اعتباری پروژه تاالر »فرزان« گفت: 

۸ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه مورد نیاز است.
ناصر نبی زاده در گفت وگو با مهر اظهار کرد: تاالر 

عالمه فرزان بیرجند در سال ۹۶ دچار حادثه 
آتش سوزی شد اما به واسطه نیاز بخش هنری 
و فرهنگی استان کار ساخت آن از سال بعد یعنی 
۹7 آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان  جنوبی درباره 

چرایی به سرانجام نرسیدن این پروژه بیان  کرد: به 
سرانجام رسیدن این پروژه نیازمند حدود ۸میلیارد 
تومان اعتبار است که با توجه به تحریم ها و شرایط 

اعتباری کشور در زمینه اعتباری مشکالتی داریم.
نبی زاده با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه 

5میلیارد تومان هزینه شده و در مرحله نماسازی 
است، گفت: این پروژه ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است و امیدواریم در دهه فجر سال ۱۴0۱ 
این پروژه به اتمام رسیده و قابل استفاده برای 

هنرمندان خراسان  جنوبی باشد.

ادامه کم بارشی در خراسان جنوبی
براساس نقشه های هواشناسی بارش های فصلی 
ماه های مهر، آبان و آذر در بسیاری از مناطق خراسان 
ــود در حــالــی که  جنوبی کمتر از نــرمــال خــواهــد ب
بارش های سال آبی جاری نسبت به سال گذشته 

در این استان 5۶ درصد کاهش داشته است.
رئیس گــروه پیش بینی و صــدور پیش آگاهی های 
جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: 
بارش های نرمال در فصل پاییز طبق میانگین سالیانه 
باید در خراسان جنوبی به 19.۶ درصد برسد که طبق 
پیش بینی ها انتظار بارندگی بین 5 تا 10 میلیمتر 
است. جواد نخعی در گفت وگو با ایرنا افزود: بارش ها 
در این فصل در مناطق جنوبی و غربی، نرمال و در 

سایر نقاط کمتر از نرمال خواهد بود.
وی دربــاره وضعیت دمایی فصل پاییز اظهار کرد: 
دمای هوا در مهر و آبان نرمال اما برای آذر وضعیت 

افزایشی نسبت به میانگین خود خواهد گرفت.
ایـــن در حــالــی اســـت کــه مــدیــرعــامــل شــرکــت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی ۳1 مرداد امسال اعالم 
کرد: ذخایر آب سدهای استان در سال آبی جاری 
نسبت بــه دوره مشابه ســال گذشته ۳0 درصــد 
کاهش یافته است و در حال حاضر فقط 24 درصد 

از مخازن سدهای استان آب ذخیره دارد.
سعید سروری افزود: هشت سد مخزنی با ظرفیت 
حجم مــخــزن ۷5 میلیون مترمکعب در استان 
خراسان جنوبی وجود دارد که در حال حاضر حدود 
18 میلیون مترمکعب آب در آن ها ذخیره شده است.
وی اظهار کرد: خشکسالی سال  جاری در 50 سال 
گذشته بی سابقه بوده به طوری که نسبت به سال 
آبی در مدت مشابه سال گذشته حدود 5۶ درصد 

بارش ها کمتر شده است.
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در استان

عی
 نو

یال
  ل

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

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

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
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
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

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

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

پ
/1
40
42
53

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

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

ج
/1
40
16
03

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

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

پ
/1
40
42
52



کشف صدها 
ماینر و گازوئیل 

قاچاق در 
شاندیز

مهدی مقدسی، 
رئیس اداره صمت  
شهرستان طرقبه 

شاندیز به قدس 
گفت: ماینرها در 

یک انبار در ابتدای 
جاده شاندیز قرار 
داشت. در بازرسی 

از محل حدود 
۵۰۰ دستگاه ماینر 

غیرمجاز و ۱۶هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف و ضبط شد.

خبرخبر

مــدیــرکــل  رحمانی  عقیل 
تــعــزیــرات حکومتی خــراســان 
ــوی از کــشــف ســه پــرونــده  رضــ
عظیم دیگر که در آن افراد با ثبت 
شرکت های کاغذی و به بهانه 
وارد کردن کنجد، حبوبات، چوب 
روسی و... به نوعی بیت المال را غارت کردند خبر داد 
و اعالم کرد: متأسفانه بیشتر این اقدامات توسط 
شرکت هایی که هیچ ردی از آن ها وجود ندارد رقم 

خورده است.
چند روز پیش ماجرای غارت عظیم ارز کشور توسط 
118 شرکت کاغذی را رسانه ای کردیم. آنچه در آن 
گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
به آن اشاره داشت ماجرای غم انگیر نبود رد و نشانی 
از این شرکت ها بود؛ حجم عظیمی ارز یارانه ای مفت 
با شیوه ای کامالً مشکوک تحویل متخلفان شده و 
آن ها هم متواری هستند و حاال تعزیرات حکومتی 
به واسطه اینکه از آن شرکت ها در زمان تخصیص 
ارز تضمین مناسب گرفته نشده، در پس گرفتن 
میلیاردها تومان حق دولتی دچار مشکل شده و 
حتی در بیشتر پرونده ها راهــی بــرای پس گرفتن 

آن ها وجود ندارد.
از طرفی پس از انتشار ماجرا، برخی رسانه ها با 
سیاه نمایی به جای پرداختن به موضوع که چطور 
این افراد توانسته اند به این حجم ارز دولتی دست 
پیدا کنند و برای بازپس گرفتن حق مردم تالش کنند، 
به تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاختند. آن ها 
در جایی مدعی بودند هویت افراد مشخص و ارقام 
دریافتی دقیق نیست و... درحالی که این ماجرا 
واقعیت نداشت و هیچ کدام از دریافت کنندگان 
زیر پوشش شرکت ها ردی از خود باقی نگذاشته و 
یا با هویت جعلی و مسلماً با همراهی برخی افراد در 
حوزه بانکی توانسته اند اقدامات مذکور را رقم بزنند.

 ارز را مفت می دهند  ◾
و از تعزیرات می خواهند پس بگیرد!

سیدمرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضــوی ضمن رد ادعا های مطرح شده در 
مــورد میزان ریالی ارز دریافتی و شناسایی هویت 
متخلفان، در تشریح چند پرونده جدید ارزی که 
رأی آن ها نیز قطعی شده است، بیان کرد: این دسته 

پرونده های عدم تعهد ارزی همچنان رو به افزایش 
است، این پرونده ها هم قطعی شده و در مسیر اجرای 
حکم قرار گرفته اند، اما با توجه به اینکه شرکت ها 
کاغذی هستند، همانند 118 پرونده دیگر شناسایی 

متخلفان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: در یکی 
از این پرونده ها شرکتی با نام »سایبان سبز توس« به 

مدیریت فردی با هویت بهزاد رجب زاده به شیوه ای 
کامالً حرفه ای و مشکوک توانسته است ده ها مورد 
تخصیص ارز دریافت کند. این شرکت که به بهانه 
واردات جو و حبوبات، میلیون ها یورو، یوان چین، 
روبــل روسیه و... را از چندین بانک در خراسان 

رضوی دریافت کرده، ناپدید می شود. 
وی بیان کــرد: وقتی پرونده چند جلدی قطور این 
شرکت تجمیع شد مشخص گردید در مجموع 
بیش از 3 هــزارو 444 میلیارد تومان فقط توسط 
مدیران این شرکت که ابهاماتی در هویت واقعی 
آن ها وجود دارد به یغما رفته است. متأسفانه این 
شرکت ها به واسطه آنکه کاغذی هستند دارایی و 

اموالی هم ندارند که توقیف شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در ماجرای 
بعدی شرکتی با نام »پیشرو فن آوران... پارسته« با 
مدیریت مجتبی فرخ نژاد با همین شیوه توانسته 
میلیون ها یوان، یورو، لیر و... را دریافت و این شرکت 
هــم همانند دیگر پــرونــده هــا ناپدید شــده اســت، 
متخلفان پشت پرده ماجرا با اقداماتی که رقم زده 
و به اقتصاد کشور ضربه وارد کــرده انــد، بیش از 

یک هزار و472 میلیارد تومان را با خود برده اند.

شرکتی با 25 جلد تخلفات ارزی ◾
ــرد: پــرونــده دیــگــری کــه او هــم از قاعده  وی بیان ک
ذکر شده مستثنا نیست، شرکتی با نام »جــاوان 
گیتی« است تعداد شکات آن از 87 فقره فراتر رفته 
است. در این پرونده که 25 جلد دارد سودجویان 
توانسته اند فقط در یک جلد از پرونده به بهانه 
واردات کاال به کشور در مجموع 3 هزار و 630 میلیارد 
تومان ارز رایج کشورهای مختلف را دریافت کنند. نام 
متهمی که هیچ ردی از او وجود ندارد و احتمال دارد 
هویت او جعلی باشد، محمدرضا نوری یکدل است. 
با آنچه دراختیار ما بود او را ممنوع الخروج کرده ایم 

اما از فعالیت شرکت موصوف هیچ ردی نیست.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: این ها گوشه ای 
از پــرونــده هــای عــدم تعهدات ارزی در خــراســان 
رضوی بود که در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد، 
پرونده های دیگری هم در دست رسیدگی است که 
بی تردید متخلفان با شیوه های مشابه اقداماتی را 

رقم زده اند.

نکته  ◾
حـــال بــا تــوجــه بــه توضیحات مــدیــرکــل تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی که تا به امروز از هیچ تالشی 
برای بازپس گیری بیت المال از متخلفان فروگذار 
نبود، این نتیجه حاصل می شود که چگونه در زمانی 
که یک فرد عادی برای دریافت 5 میلیون تومان وام با 
درصد های باال پا به بانکی می گذارد، ده ها استعالم 
مانند نداشتن چک برگشتی، میزان حقوق دریافتی 
و توان بازپرداخت وام، هویت ضامن، آدرس محل 
کار و خانه، تعداد ضمانت های فرد وام گیرنده و... 
دریافت می شود که مبادا این شهروند با 5 میلیون 
تومان از شهر فرار کند، اما چگونه است این حجم از 
ارز بیت المال مثل آب خوردن به شرکت هایی که نه 
هویتی دارند و نه حتی تضمینی مناسب برای عودت 
ارز داده اند، تخصیص داده می شود. غیر از این است 
که نشان می دهد برخی مدیران بانک ها با متخلفان 

همراهی کرده اند.
ــای ایــنــکــه تــعــزیــرات  پــس بــه نــظــر مــی رســد بــه جـ
حکومتی خــراســان رضــوی تنها میان مــیــدان رها 
شود، دستگاه های نظارتی تک به تک پرونده های 
تخصیص ارز از ابتدا؛ چه در سازمان صمت و... 
تا زمانی که بانک اقدام به پرداخت ارز کرده را مورد 
بررسی دقیق قرار دهند تا مشخص شود افرادی که 
ده ها فقره پرونده تخلف داشتند چگونه در لیست 
سیاه قرار نگرفته و همچنان از بانک ها ارز می گرفتند؟

تحویل معادل 8500  میلیارد تومان ارز یارانه ای مفت به سه شرکت کاغذی 
بدون همراهی برخی مسئوالن بانکی استان شدنی است؟

پیدا کنید پرتقال فروش را...

مدیر کل تعزیرات حکومتی: پرونده دیگری که او هم از قائده ذکر شده مستثنا نیست، 
 شرکتی با نام »جاوان گیتی« است که تعداد شکات آن از 87 فقره فراتر رفته است.

 در این پرونده که 2۵ جلد دارد سودجویان توانسته اند به بهانه واردات کاال به کشور 
در مجموع 3 هزار و ۶3۰ میلیارد تومان ارز رایج کشورهای مختلف را دریافت کنند. 

گزيدهگزيده

در شهر3
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عامالن شکار 3۵ پرنده وحشی دستگیر شدند
رحمانی   دو شکارچی متخلف که انواع پرنده وحشی را 
شکار کرده بودند، پس از دستگیری، جریمه زیان وارده به 

محیط زیست را واریز کردند.
مرتضی شــیــرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
ــن بــاره اعــالم کــرد: مــأمــوران یگان  شهرستان مشهد درای
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد حین گشت زنی  

و کنترل منطقه موسوم به »کال دم روباه« مشاهده نمودند 
سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت که دو نفر بودند به 

صورت مشکوکی در منطقه در حال پرسه زنی هستند.
محیط بانان رفتار آن هــا را به وسیله دوربین کشی تحت 
کنترل گرفتند و مشخص شد آن هــا با خود یک اسلحه 
شکاری نیز حمل می کنند و با استفاده از آن و کمین در 

پستی و بلندی های منطقه بــه ســوی پرندگان وحشی 
تیراندازی می کنند. پس از روشن شدن نیت آن ها از حضور 
در محل، دستگیری آن ها در دستور کار قرار گرفت و پس 
از متوقف کــردن موتورسیکلت آن هــا، یک قبضه اسلحه 
شکاری دولول کالیبر 12 با پنج فشنگ همراه آنان کشف شد.  
شیرزور ادامه داد: وقتی محیط بانان لوازم همراه آن ها را مورد 

بازرسی دقیق تری قرار دادند 13 قطعه کبک،11قطعه کبوتر 
چاهی،10 قطعه اردک سرسبز و دو قطعه باقرقره  شکم سیاه 
نیز کشف کردند. درادامه از متخلفان ضرر و زیان وارده به 
محیط  زیست به مبلغ 6 میلیون و 650 هزارتومان دریافت و 
به حساب خزانه دولت واریز شد. شکارچیان پس از تکمیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

خط قرمز
   دستگیری سارق حرفه ای در مانه وسملقان   

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از 
دستگیری سارق حرفه ای با 2۰ فقره سرقت 
توسط پلیس آگاهی مانه وسملقان خبر داد.

به گزارش قدس، سرهنگ محمد غالمی اظهار کرد: 

در پی وقوع سرقت از منزل یکی از شهروندان و به 
سرقت رفتن دستگاه جوش، سنگ فرز و برخی اقالم 

ساختمانی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهی شهرستان مانه وسملقان قرار گرفت.

وی افزود: محل اختفای سارق با تالش مستمر 

کارآگاهان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در 
بازرسی از محل اختفای متهم تعداد زیادی اموال 

مسروقه کشف و ضبط شد، تصریح کرد: متهم 

در بازجویی های انجام شده به 2۰ فقره سرقت 
منزل، داخل خودرو و... اعتراف کرد.

سرهنگ غالمی افزود: متهم در نهایت پس از 
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.
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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

ط
/1

40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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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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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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
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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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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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
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



   پیکر شهید 
مصطفی 
محمدی در 
بهشت رضا)ع( 
آرام گرفت  
مراسم تشییع 
و خاکسپاری 
پیکر مطهرشهید 
مصطفی محمدی 
در بهشت رضا)ع( 
برگزار شد.

 شهید مصطفی 
محمدی از شهدای 
مدافع حرم لشکر 
فاطمیون بود که 
پیکرش به تازگی در 
منطقه خان طومان 
سوریه تفحص شده 
بود.

در  حاشيه

ابالغ سند 
برنامه اجرایی 
مقابله با 
گردوغبار 
به خراسان 
جنوبی 

مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراسان 
جنوبی اظهار کرد: سند 
برنامه اجرایی مقابله 
با گردوغبار به استان 
خراسان جنوبی ابالغ 
شد.
حسن اکبری در 
گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه خراسان 
جنوبی در رده نخست 
استان های غبارخیز 
کشور است، گفت: 
برنامه جامع مقابله 
با گردوغبار و برنامه 
عمل دستگاه های 
اجرایی مرتبط خراسان 
جنوبی توسط ستاد 
ملی سیاست گذاری 
و هماهنگی مدیریت 
پدیده گردوغبار و با 
همکاری دستگاه های 
ستادی مرتبط تهیه 
و برای اجرا به استان 
ابالغ شد.
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افقی ◾
 1. ضــربــه ای زیــبــا در بـــازی فــوتــبــال کــه از 
ــاص بــرخــی بــازیــکــنــان  مـــهـــارت هـــای خــ
اســـت- حــیــوان نجیب 2. ظــرف سفالی 
آب - پسوند جمع - پرنده شکاری 3. پنج 
ترکی - حــرف مکرر - بی حیا - سمت و 
جهت 4. ســرمــربــی بازنشسته فوتبال 
ایتالیا که با این تیم قهرمان جام جهانی 
 2006شــــــد- ســوخــت وســاز گــیــاه - آزاد 
5. خــرس درختی - ذره بـــاردار شیمیایی 
- یک بیست وچهارم شبانه روز 6. ترمز 
چهارپا - ابــزار اطــالع رســانــی - ریخته گر 
 7. محله و بــرزن - پادشاه - جان  فشانی 
 8. خــانــه بــــزرگ - پــویــانــمــایــی - مــفــرد 
9. حالتی برای نمایش عضالت ورزشکار 
ــدام - کرمینه - غصه و انــدوه  ــرورش انـ  پـ
ــاک کـــوزه  10. گــوشــه هــا - دشـــنـــام - خــ
  11. سود حرام - خبردادن - شبکه فرنگی ها
12. مخفف شوهر -  کسی که قسمت های 
فیلم را نهایی و آماده پخش می کند - واحد 
طول 90سانتی متری 13. خضاب - جادوگر 

 - واحـــد واکسیناسیون - شــب روستا 
14. اطالعات رایانه ای - شاهکار سیده زهرا 
حسین - نام قدیم سمنان 15. عضو پرواز 
- بازیکن سرشناس پرتغالی یوونتوس که 
 چندروز قبل به منچستریونایتد پیوست

عمودی ◾
ــروف پــخــت وپــز - تــوصــیــه شــده    1. از ظــ
2. جسم - از سفیدها - معروف ترین مجله 
مد و پوشاک آلمان 3. توگوشی - زدنی 
مضر به سیگار - پرتوها پس از ورود به 
این نوع عدسی از هم دور می شوند - قلب 
تپنده مصر 4. پرتیراژترین روزنامه ژاپن 
 و جهان - حــرف پــیــروزی - فــارســی زبــان 
5. مجلس شادمانی - بنیان - رودخانه ای 
در جنوب غربی ایــران - دربست کارخانه 
6. راه مختصر - قالب سنگ - پوست 
گندم و جو و امثال آن 7. توانایی بالقوه 
انجام کــاری - دست ها 8. سالک - خرد 
و هوش - مسگر 9. از غارتگران انگلیسی 
 نــفــت ایـــــران در دوره قـــاجـــار - مــخــرب 

10. سیاره زهره - مستشار مالی امریکایی 
که در سال 1328  در ایران حضوریافت و با 
 فشار روس ها اخراج شد - پرنده تنهای لب
11. زدنی بهانه گیر - زیرشلواری - مخفف 
از او - فرومایه 12. کری خوانی - صوت ندا 
- جاذبه شخصیتی 13. کلمه احترام آمیز 
مردان - زیادکردن - ویتامین انعقادخون 
- نت بیمار 14. از توابع مثلثاتی - بزرگ  تر 
- باران اندک 15. میوه آبی رنگ - سرگرمی 

ژاپنی جدول اعداد

جدول     8174
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 1 ا ح س ا ن خ و ا ج ه ا م ی ر ی
 2 پ ل   ن ف ی س   ا و ن د   ا و
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 5 ق ی ا س   د ل د ر د   ا ر ی ک
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 9 ت   ا د ا پ ت و ر   ی و ن   ن
 10   ژ ر ب ر ا   ر   م ز ا ح م  
 11 ف ل ز ی   ل و س م ی   م ط ل ق
 12 ر   ا ر گ   ل ا ر   ب ق ا   ا
 13 ا ت ن   ب و ت ی م ا ر   ط ی ف
 14 س و   م ه ل ا   ر ی س ر   ا ل
 15 ت ن و ر   ا ژ د ه ا   گ ز ن ه
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رئــیــس اداره حفاظت محیط 
ــا بــیــان اینکه  زیــســت طــبــس ب
خشکسالی های 20 ساله در 
طبس، یوزها را با کمبود طعمه 
روبه رو کرده است، گفت: براساس بررسی ها، 
مــهــم تــریــن عــوامــل تــهــدیــدکــنــنــده زنــدگــی 
یوزپلنگ آسیایی، تصادفات جاده ای، کاهش 
طعمه ها، شکار غیرمجاز، حمله سگ های 
گله و تخریب زیستگاه ها بــرای مــعــادن و 
طرح های توسعه ای است. اگر این امر ادامه 
ــزرگ دیگری را در  پیدا کند یک انــقــراض ب
تاریخ حیات وحش رقم می زنیم که عامل آن 

انسان است.
تــقــی زاده با بیان اینکه تقریباً در پنج سال 
گذشته تنها توانستیم تعداد انگشت شماری 
یوزپلنگ نر را در نایبندان طبس رصد کنیم و 
متأسفانه یوز ماده ای مشاهده نشده است، 
تصریح کرد: درباره تعداد یوزپلنگ موجود در 
نایبندان نمی توان به طور قطعی آمار دقیقی 
ــه نــظــر مــی رســد  ــه کـــرد، امـــا ب ــ ارائ
ــاده در  ــ یــوزپــلــنــگ م

منطقه کم بــوده و همین امر موجب کاهش 
زادآوری این گونه شده است.

وی گــفــت: خشکسالی های 20 ســالــه در 
طــبــس، زنـــدگـــی حــیــات وحــش مــنــطــقــه را 
به شدت به خطر انداخته و یوزها را با کمبود 

طعمه روبه رو کرده است.
تقی زاده بیان کرد: کمبود اعتبار مهم ترین 
مشکل پیش روی محیط بانان برای حفاظت 
از یــوز ایــرانــی اســت و هم اکنون بــا توجه به 
گستردگی منطقه نایبندان، به حــدود 50 
دوربین تله ای نیاز داریــم تا اطالعات یــوز و 
طعمه او را ارائه دهد که نصب این دوربین ها 

75 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
ــادآور شد: به مــردم آمــوزش داده شده  وی ی
تا اگــر یوزپلنگی به آغــل گوسفندان آن ها 
حمله کــرد، اجـــازه دهند شکارش را انجام 
دهد، چراکه یوزپلنگ اکنون با کمبود طعمه 
مــواجــه اســت و همین عامل ممکن است 
ایــن گونه را به انــقــراض بکشاند و از طرفی 
تمام گوسفندان دامــداران طعمه یوزپلنگ 

نخواهند شد.

مهدی کاهانی  روستای زیبا 
و کوهستانی نغندر در حوالی 
مشهد و در فاصله 10 کیلومتری 
طرقبه، حدفاصل ایــن شهر و 
روستای کنگ قرار گرفته است. منطقه ای زیبا 
و سرسبز با دارا بودن آب و هوایی دلنشین در 
فصل های گرم و مناظر طبیعی که گردشگران 

را شگفت زده می کند.
این روستا درون دره ای در میان رشته کوه های 
ســر بــه فلک کشیده بینالود جــای گرفته 
است. آب این روستا را رودهای روانی که در 
تمام فصول در جریان اند، تأمین می کنند. 
محصوالت روستا غالت و حبوبات از قبیل 
نخود، عدس و مــواردی از این قبیل و شغل 
اهــالــی آن زراعـــت و دامـــداری اســت. وجــود 
رودخانه، چشمه های پر آب، باغ های میوه 
و مزارع سرسبز در این منطقه موجب شده 
این روستا به عنوان یک منطقه گردشگری 

مناسب محسوب شود.
نغندر در گذشته »نوغان دره« نام داشت. 
نغندر از واژه نوغان به معنای ابریشم گرفته 

شــده و بــا پسوند »در« بــه معنای دره که 
درمجموع، معنای آن دره ابریشم است. این 
روستا از زمــان هــای دور به داشتن درختان 
ــرم ابــریــشــم در صنعت  ــوت و پــــرورش کـ تـ

ابریشم شهرت داشته است. نخ 
در این روستا که انبوهی از درختان بلندقامت 
و تنومند تــوت وجــود دارد سبب شــده این 
روســتــای کوهستانی و تماشایی به فضای 
مناسبی بــرای تولید ابریشم تبدیل شود. 
شاید در گذشته پیله های ابریشم به صورت 
طبیعی در این منطقه نسبت به سایر مناطق، 
بهتر رشد می کرده اند، اما در حال حاضر افراد 
زیــادی از بومیان روستا به رشد و گسترش 
پیله های ابریشم کمک می کنند و تولید 
ابریشم به عنوان یک صنعت سودآفرین در 
این منطقه گوی سبقت را از سایر فعالیت ها 

ربوده است.
از دیگر جاذبه های نغندر قلعه ای قدیمی 
اســت که قدمت آن به جنگ جهانی دوم 

بازمی گردد و در ارتفاعات نزدیک 
روستا قرار دارد.

خطر انقراض بیخ گوش یوزهای »نایبندان«  »نغندر« بهشت درختان بلندقامت توت

مــــــــــــــوزه 
حــــوض خــــانــــه 

هزاردستان واقع در خیابان 
جنت مشهد به همت »یوسف علی قومورلو« 
در ابتدا به عنوان تماشاخانه  فرهنگی و هنری و با 
مجوز اداره کل ارشاد اسالمی راه اندازی شد که پس 
از آن با انجام دادن اقداماتی به عنوان نخستین 
موزه خصوصی استان و نخستین موزه ترکیبی 
کشور با محوریت نمایش آیین سفره داری ایرانی 
و هنرهای آیینی از سازمان میراث فرهنگی مجوز 

دریافت کرد.
از جمله ایــن اقــدامــات مــی تــوان بــه نشان دادن 
توانایی های خود در نمایش گوشه هایی از آداب 
و سنن میهمان داری ایرانی، بازتاب آن در صنعت 
گردشگری، ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان 

گردشگری 
راســــــتــــــای  در 
فضاسازی منطقی و برگرفته 
از معماری سنتی، جمع آوری آثار هنری و وسایل 
زندگی قدیمی و چیدمان آن ها و نمایش آن ها به 
گردشگران خارجی اشاره کرد. دیوارهای این موزه 
با نقاشی های ملهم از داستان های شاهنامه 

تزئین شده اســت. در سر هر ستون، کتیبه های 
خطی اشعار عرفانی که با خط نستعلیق توسط 
اســتــاد دانشجوی نیشابوری نگاشته  شــده به 
چشم می خورد، حوض سنگی میان حوض خانه و 

شاه نشین آن به خوبی طراحی شده است.
برخی از اشیای ایــن مــوزه منحصربه فرد بــوده و 
بیش از 100 قطعه اشیای قدیمی و آثار هنری تمام 
غرفه ها، سکوها، رف های آن را پوشانده است، به 

صورتی 
که هر بازدیدکننده می تواند 

ساعت ها به تماشای ایــن آثــار مشغول باشد و 
همزمان از خدمات این موزه نیز بهره مند شود.

 ایــن مــوزه در خیابان جنت که یکی از بــازارهــای 
مــعــروف و پرجمعیت مشهد اســـت، بــا وسعت 
350مترمربع و با قابلیت پذیرش حداکثر 60 نفر 

واقع شده است.

 ميراث ميراث

نخستین موزه ترکیبی کشور با محوریت نمایش 
آیین سفره داری ایرانی و هنرهای آیینی 

حوض خانه 
 هزاردستان

مردان آسمانی

مشاوره

حيات وحش خراسان گردی

نام شهید: استواردوم ناصر مهرزاد
تاریخ تولد: 1339

محل تولد: خراسان رضوی، شهرستان مشهد 
تاریخ شهادت: 1375/01/15

محل و نحوه شهادت: خراسان رضوی، هنگ 
مرزی تایباد، درگیری با اشرار مسلح

زندگی نامه: 
شهید مهرزاد در خانواده ای مذهبی در مشهد به 
دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی این دالور غیور 
در فضای معنوی خانواده سپری شد. همزمان با 
تحصیل به امــرار معاش خانواده کمک می کرد 
و به علت عالقه وافر به میهن عزیز به استخدام 
ناجا درآمد. پس از طی دوره آموزشی، به مرزبانی 
خراسان رضوی منتقل شد و در راستای حراست 
ــران اسالمی به صورت  شبانه روزی  از مرزهای ای
ــاع از مــرزهــا مــی پــرداخــت. ایـــن مجاهد  ــ ــه دف ب
فی سبیل هللا ســرانــجــام در پانزدهمین روز از 
فروردین 1375 در حین انجام مأموریت و به هنگام 
درگیری با اشرار به فیض شهادت نائل گشت. از 
این شهید واالمقام سه پسر و یک دختر به یادگار 

باقی مانده است. روحش شاد

 »مشاوره سوگ« 
ضرورت دوران کرونا

یکی از تبعات شیوع ویـــروس کــرونــا در یک 
و نیم ســال گذشته تأثیرگذاری بر آیین های 
ســوگــواری، خاکسپاری متوفیان در سکوت 
و عدم تسالی بازماندگان بوده است که این 
شرایط لزوم حمایت های اجتماعی از خانواده  

جان باختگان کرونایی را ضروری کرده است.
طی نشدن فرایند طبیعی سوگواری و کوتاهی 
مراسم تشییع و خاکسپاری متوفیان و نیز 
بــرگــزار نــشــدن مــراســم ترحیم کــه بــه منظور 
رعایت دستورالعمل ها و پیشگیری از شیوع 
کرونا صورت می گیرد، تبعات روحی و روانی 
ــواده هــای ســوگــوار تحمیل کـــرده و  را بــر خــان
تاکنون نیز در پاسخ به این نیاز روانی و کمک 
بــه مشکالت عاطفی و روحــی خــانــواده هــای 
جان باختگان کمتر راهکار عملی ارائــه شده 

است.
یکی از راه های کمک به افراد سوگوار در شرایط 
کرونایی ارائــه مشاوره های روان شناختی به 
خــانــواده  هــای متوفی و بــرقــراری گفتمان های 
مجازی بــرای کاهش اخــتــالالت ســوگ است 
که این موضوع باید از سوی نهادهای مختلف 

و مراکز مشاوره مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، یک کارشناس ارشد مشاوره 
خانواده گفت: در فقدان عزیزان همواره یکی از 
نیازهای بازماندگان احساس همدلی و دوست 
داشــتــن بــرای تخلیه هیجان هاست کــه این 
فرایند در مراسم خاکسپاری با گریه کردن و در 
آغوش نزدیکان صورت می گرفت که این حس 
همدلی در شرایط کرونایی محدود شده است.
محمود شایان تبار افـــزود: بیماران کرونایی 
عالوه بر مرگ های مظلومانه، تدفین غریبانه ای 
ــد و در حالی که در گذشته برگزاری  نیز دارن
مــراســم تشییع، خــاکــســپــاری، آیــیــن ختم، 
هفتم و چهلم درگذشتگان منجر به احیای 
روانی افراد سوگوار می شد، اما شرایط خاص 
سوگواری کرونایی، آالم و دردهای خانواده های 

داغدار را مضاعف کرده است.
وی تصریح کــرد: پیش از بــحــران کــرونــا یکی 
از فرایندهای درمــان ســوگ و کمک به افــراد 
داغدیده گفت وگو در فضای خانه درباره فرد 
متوفی و بیان خــاطــرات وی بــود که منجر به 
تخلیه هیجان ها و آرامش نزدیکان وی می شد، 
امــا در شــرایــط کنونی نبود امــکــان و شرایط 
مطلوب برای همدردی با خانواده های داغدار، 

غم بازماندگان را بیشتر کرده است.
وی تصریح کرد: عدم برگزاری مراسم سوگواری 
و تخلیه نشدن هیجان خانواده های متوفیان 
کــرونــایــی، نــیــاز بــه مداخله درمــانــی ســوگ را 
ضـــروری کــرده اســت و ارائـــه مــشــاوره در این 
زمینه مــانــع شکل گیری اخــتــالالت روانـــی و 

عوارض روان شناختی بازماندگان می شود.
این کارشناس ارشد مشاوره خانواده گفت: 
فضای مجازی بستر مناسبی برای کاهش آالم 
خانواده های سوگوار در شرایط کنونی است و 
همدردی با خانواده متوفیان از طریق گروه های 
خانوادگی، شبکه های مجازی و قرائت قرآن 
و فاتحه به کاهش انــدوه افــراد سوگوار کمک 

می کند.
بسترهای فضای مجازی هرچند جایگزین 
مراسم حضوری نمی شود، اما بدون شک چاپ 
اعالمیه و بنر و انتشار آن در فضای مجازی و 
نیز برقراری تماس تلفنی و تصویری در ایجاد 
آرامش افرادی که عزیزان خود را بر اثر ویروس 

کرونا از دست داده اند، مؤثر است.

گــیــاه آلـــوئـــه ورا قـــادر اســت آنزیم های 
ــعــال و  مـــوجـــود در پــانــکــراس را ف

ــت و  ــاب ــار دی ــه دچــ در افـــــرادی ک
به  هستند،  هیپوگلیسمی 

تــعــادل و تنظیم قند خون 
ــن گــیــاه  ــ ــد. ایـ ــنـ کـــمـــک کـ
می تواند تا 70 درصد قند 
خــون را کاهش دهــد، از 
ایــن رو گیاهی مؤثر در 
ــان بیماری دیابت  درم

محسوب می شود. 
آلـــوئـــه ورا دارای نقش 
پــیــشــگــیــری کــنــنــده از 
بیماری دیابت نیز بوده 
و افــــرادی کــه شیرینی 
زیادی استفاده می کنند، 

قــبــل از ورود بــه مرحله 
دیابت قطعی، با استفاده 

از این گیاه می توانند از بروز 
بیماری جلوگیری کنند. گیاه 

آلــوئــه ورا همان طور که در کاهش 
قند خــون مؤثر اســت، به دلیل دارا 

بودن ویتامین و کالژن، بهترین نرم کننده 
پوست پا در بیماران دیابتی به شمار می رود. 

 تأثیر آلوئه ورا 
بر درمان دیابت

ــوی با  ــر شــیــالت خـــراســـان رضــ مــدی
بــیــان اینکه هــم اکــنــون 300 سر 
کـــروکـــودیـــل از مـــالـــزی در راه 
رســیــدن بــه اســتــان اســت از 
صــــــــادرات 45 کــیــلــوگــرم 
ــار از شــهــرســتــان  ــ ــاوی خــ
ســبــزوار در طــول فصل 
پرورش جاری خبر داد.

به نقل از روابط عمومی 
جهاد کــشــاورزی این 
شـــهـــرســـتـــان، نــاصــر 
شهرکی عــنــوان کــرد: 
دو واحــد تولید غذای 
مــاهــی در شهرستان 
سبزوار در آینده نزدیک 
به بهره برداری می رسد 
و این امر تولیدکنندگان 
ماهی را از واردات غــذای 
ــگــر اســتــان هــا  ــاهــی از دی م

بی نیاز خواهد کرد.
مــدیــر شــیــالت خــراســان رضــوی 
اضافه کرد: با وجود 24 هزار منبع 
ــی در اســتــان، ظرفیت تولید 80 تا  آب

100هزار تن ماهی در استان را داریم.

 ۳۰۰ سر کروکودیل از مالزی 
در راه خراسان رضوی 

مقدم      ابونصر علی بن احمد معروف به اسدی 
طوسی، نویسنده،  شاعر و لغت شناس بزرگ ایرانی 

است که در قرن پنجم هجری زندگی می کرده 
اســـت. او خــدمــت بسیاری بــه ادبــیــات 

ــار آن  ــ ــرده کـــه ازجــمــلــه آث ــ فـــارســـی ک
می توان به کهن ترین دست نویس 

فارسی موجود،  نخستین واژه نامه  
فارسی به نام لغت فُرس و سرودن 

گرشاسپ نامه اشاره کرد.
براساس روایــات، اسدی طوسی 
ــمــری در  مــتــولــد 390 هــجــری ق
طــوس و درگذشته 465 هجری 
ــت. وی در  قــمــری در تــبــریــز اسـ

جوانی از خراسان به شمال غربی 
ــار جستانیان  ــ ــران یعنی درب ــ ای

در طــــارم و ســپــس بـــه نــخــجــوان 
مهاجرت کــرد. آخــریــن سفر او به 

تبریز بود و در آنجا نیز درگذشت و به 
خاک سپرده شد.

یکی از نکات مجهول این تاریخ، مربوط به داستانی 
اســت کــه دولــتــشــاه نقل کــرده و در آن اســدی را 
استاد فردوسی معرفی کرده است. براساس 
این افسانه هنگامی  که از اسدی طوسی 
خــواســت شاهنامه را بسراید؛ او 
پیری را بهانه کرد و این کار 
را بـــه شــاگــرد 

خود فردوسی سپرد، اما طبق گفته خالقی مطلق 
در دانشنامه ایرانیکا، این گزارش ساختگی است، 

زیــرا در چنین نظریه ای او باید عمری بیشتر 
از 150 ســال کــرده باشد کــه کمی بعید 

به نظر می رسد و گرشاسپ نامه در 
تاریخ 458 هجری یعنی 58 سال 

پس از اتمام شاهنامه فردوسی و 
با پیروی و الگو گرفتن از شاهنامه  

فردوسی سروده شده است. 
اسدی از علمای ادبیات پارسی 
ــوده و بــا مــطــالــعــه دیـــوان هـــای  ــ ب
ــگــان،  بـــه دقـــت و صــرف  گــذشــت
انــرژی، لغات کمیاب بسیاری را 
یــاد گرفته که از آن هــا در اشعار 
خود نیز استفاده کرده است. به 
همین دلیل در گرشاسپ نامه نیز 

تــعــداد زیـــادی لغت فــارســی وجــود 
دارد که برای حفظ زبان، الیق تحسین 

و یکی از دالیل برتری این منظومه است؛ 
هرچند استفاده از لغات کمیاب و قدیمی تر سبب 

کاهش رواج آن شده است.
با مطالعه این منظومه می توان فهمید اسدی 

طوسی عالوه بر شعر و حماسه سرایی،  در 
علوم فلسفه، تاریخ، جغرافیا،  نجوم 

و دینی نیز دانــش بسیاری 
داشته است.

»اسدی طوسی« شاعرِ لغت شناس

نام آوران خراسان
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