
آلودگی پی در پی چند روز اخیر شهر مشهد نشان 
روز  از  تنگ تر  روز نفس شهر مشهد  می دهد هر 
قبل می شود و تعداد روزهــای پاک و بدون آلودگی 
از  نگران کننده تر  ســال  هــر  مشهد  کالنشهر  در 
سال های گذشته می شود؛ به طوری که آمار آلوده 
بودن هوای شهر مشهد حتی در برخی از روزهای 
سال باالترین شاخص را به خود اختصاص می دهد 
که این هشداری سخت و نگران کننده است.امسال 

اما آلودگی پی در پی هوای مشهد 
زودتر از سال های گذشته شروع 
ــه ای کـــه هـــر ســال  ــونـ شـــد؛ بـــه گـ
فشردگی روزهای آلوده و در خطر 

هشدار معموالً در نیمه...

چراکاالییکهبرایتنظیمبازارواردمیشودتارسیدنبهدستمصرفکنندهرهگیرینمیشود؟

صدورحواله 3 هزار تنی روغن خام به نام فریمان، تخلیه در تهران!

شرایطاقلیمیهم
بهپایداریآلودگیدامنمیزند

مشهد؛ حساس ترین 
کالنشهر کشور 

در مقابل آلودگی هوا
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صدور کیفرخواست برای 19متهم 
پرونده عظیم زمین خواری

بازگشایی مجموعه های تاریخی 
فرهنگی و گردشگری مشهد 

 کاهش بستری های کرونا 
در خراسان رضوی

عبور گناباد از پیک پنجم کرونا 
با کمترین تلفات   
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در استان2

تجارت  و  مــعــدن  ســازمــان صنعت،  ســرپــرســت 
خراسان رضوی گفت: زنجیره تولید فوالد استان 
در سال گذشته 2/3 میلیارد دالر ارزش افزوده 

ایجاد کرده است.

جواد خزائی افزود: در این مدت، کل تولیدات خام 
معدنی خراسان رضوی از سنگ آهن با محاسبه 
دالر آزاد به قیمت هر دالر 2۵۰ هزار ریال، رقمی 
حدود ۴۷2 میلیون دالر بوده که این ارزش افزوده 

 ۷۸۰ کنسانتره،  به  تبدیل  در  معدنی  تولیدات 
میلیون دالر شده و با تبدیل کنسانتره به گندله 
آهن نیز یک میلیارد دالر ارزش افزوده دیگر در 

این بخش ایجاد شده است.

افزوده  ارزش  بیان کرد: در مجموع کل رقم  وی 
از محل تولید و فرآوری سنگ آهن در خراسان 
برآورد شده  به میزان 2/3 میلیارد دالر  رضوی 

است.

سرپرستسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانخبرداد

ارزش افزوده 2/3میلیارد دالری صنعت فوالد خراسان رضوی

علوم  دانشگاه  مـــدارس  و  خــانــواده  جمعیت،  سالمت  مدیر 
برای  بهداشتی  پاک  مرکز  گفت: ۱۶  پزشکی مشهد مقدس 
ــاردار در شهرستان مشهد  ب واکسیناسیون کووید ۱۹ مــادران 
مقدس دایر است تا عالوه بر سالمت مادر، جنین و یا نوزادی 
که از شیر مادر تغذیه می شوند نیز در سالمت بمانند و در برابر ویروس کرونا 

واکسینه شوند.
محمد احمدیان، مدیر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد مقدس اظهار کرد: این مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق 
رضویه، همت آباد، شهید رجایی، امام علی)ع(، شهرک انقالب، باهنر، طرق و 
ابوذر، ملک آباد، بینالود و مشهد دایر است و در سایر شهرستان ها نیز مرکز 

واکسیناسیون پاک دایر شده است.
وی افزود: واکسیناسیون کرونای مادران باردار از دو هفته گذشته در جغرافیای 

زیر پوشش این دانشگاه آغاز شده است.

حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــیــن عــلــی اکــبــر ســبــزیــان، مــدیــر 
با  گفت وگو  در  رضــوی  خــراســان  عمومی  کل کتابخانه های 
کتابخانه های  فعالیت  وضعیت  آخرین  به  اشــاره  با  ایسنا 
وضعیت  تغییر  به  توجه  با  گفت:  رضوی  خراسان  عمومی 
شهرستان مشهد از قرمز به نارنجی تمامی کتابخانه های عمومی مستقل 
و مشارکتی از روز 2۰ شهریور ماه آماده ارائه خدمات به عالقه مندان و 

اعضا هستند.
وی با بیان اینکه در وضعیت نارنجی فعالیت کتابخانه ها با محدودیت هایی 
مواجه است، افزود: کتابخانه های عمومی مستقل و مشارکتی هر روز به 
و  بــوده  ارائــه خدمات کتابخانه ای فعال  بــرای  ایــام تعطیالت رسمی  جز 
سالن های مطالعه نیز با 3۰ درصد ظرفیت آماده ارائه خدمات هستند، 
استفاده از ماسک برای مراجعان الزامی است و امانت کتاب به صورت 

قفسه باز و با انتخاب مستقیم عضو انجام می گیرد.

ساکن  نابینای  دانــش آمــوز  خــــدادادی،  نرگس 
ــش که  ــ ــه آرزویـ ــاد گــنــابــاد ب روســـتـــای حــاجــی آب
به  رسید.  بود  فرهنگیان  دانشگاه  در  تحصیل 
ــزارش تسنیم؛ نرگس خـــدادادی، دانــش آمــوز  گ
روستای حاجی آباد گناباد که با کسب رتبه ۵۰۰ کنکور عالقه 
داشت  فرهنگیان  دانشگاه  در  و حضور  معلمی  به  زیــادی 
از این آرزوی خود محروم شده بود،  ولی به دلیل نابینایی 
حال پس از گذشت ۱۰ ماه از انتشار این خبر و پیگیری های 
مختلف، معاون آموزشی، برنامه ریزی و توانبخشی سازمان 
برای  این مشکل  از حل  پــرورش استثنایی خبر  و  آمــوزش 

دانش آموزان داده است.
توانبخشی  و  برنامه ریزی  آموزشی،  معاون  هداوند،  مجید 
به حمایت  اشــاره  با  استثنایی  پــرورش  و  آمــوزش  سازمان 

گروه های مختلف  از  استثنایی  پــرورش  و  آمــوزش  سازمان 
و  بینایی  آسیب دیده  دانــش آمــوزان  شامل  دانــش آمــوزان 
حرکتی،  جسمی-  معلولیت  دارای  دانش آموزان  شنوایی، 
کرد:  اظهار  رفتاری  و  یادگیری  دارای مشکل  دانش آموزان 
کنکور  در  خــوب  رتبه های  بــا  دانــش آمــوزان  ایــن  از  برخی 
آن ها  پذیرش  در  که  به دلیل مشکالتی  و  قبول می شدند 
در دانشگاه فرهنگیان و برخی مؤسسه های آموزش عالی 
وجود داشت، حق این افراد ضایع می شد، به همین خاطر 
پذیرش  پیگیری  و  هماهنگی  ستاد  این  مصوبات  از  یکی 
آنان بود که با هماهنگی وزیر رفاه و وزارت آموزش و پرورش 
دانشگاه  به  و  معرفی  رشته ها  کد  و  تدوین  شیوه نامه ای 
فرهنگیان ابالغ شد تا این افراد بتوانند به خواسته هایشان 

دست پیدا کنند.

 1۶ مرکز واکسیناسیون 
برای مادران باردار در مشهد 

 آغاز فعالیت کتابخانه های 
دانش آموز روشندل گنابادی به آرزویش رسید  عمومی مشهد 

خبر گزارش خبریخبر
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
139960306013002321 مورخ 1399/12/06 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی باقرزاده عجمی فرزند حجی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 401/99 مترمربع از پالک شماره 405 فرعی از 2- اصلی 
واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از ورثه مرحوم حسن قهرمانی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 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.آ1404833
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/21       رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -  سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013000277 مورخ 1400/02/04 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای ناصر باصری باغسیاه فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/56 مترمربع از پالک شماره 2708 فرعی از 
یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمدعلی غفاری ملکی بیلندی مالک رسمی محرز 
گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 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. آ1404832
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/21            رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد  سیدضیاالدین مهدوی شهری

ش��هرداری تایب��اد در نظ��ر دارد به اس��تناد 
مجوز ش��ورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری و 
بهره برداری  از جایگاه CNG سوم خرداد تایباد از 
طریق برگزاری مزایده عمومی با مبلغ پایه اجاره ماهیانه  176/000/000 ریال اقدام نماید، لذا از 
کلیه شرکتها و افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات الزم و ارائه پیشنهادات 
خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1400/06/31 با شهرداری تایباد واحد امالک تماس حاصل نمایند. 
پیش��نهادات واصله در تاریخ 1400/07/01 در محل دفتر ش��هردار و با حضور اعضاء کمیس��یون 
بازگشایی و رسیدگی خواهد شد و متقاضیان محترم می بایست مبلغ 230/000/000 ریال بعنوان 
ضمانت شرکت در مزایده واریز و در پاکت جداگانه ای ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت خود کرده و 
تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار 
است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود. تلفن تماس 051-54536525
رامین خواجه احمدی- سرپرست شهرداری تایباد

)) آگهی  مزایده(( 
نوبت دوم
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 بدینوسیله از کلیه اعضاء  محترم شرکت تعاونی دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول( که در روز پنج ش��نبه مورخه 1400/07/22 ر أس س��اعت 13:30 درمحل س��الن اجتماعات ساختمان 

مرکزی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تشكیل می گردد ، حضور بهم رسانند. 
توضیحات :1-در اجرای بند 3 و 4 دستور جلسه )انتخاب اعضای هیئت مدیره  و  بازرس اصلی و علی البدل  (متقاضیان 
، بایستی حداکثرتا تاریخ  1400/07/21 ضمن ارائه مدارك الزم کاندیداتوری خود را کتبًا به دفتر شرکت تحویل نمایند.

2-اعضاء محترمی که امكان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می تواننداز تاریخ نشر آگهی لغایت 
تاریخ 1400/07/21در ساعات اداری به همراه وکیل مورد نظر خود به محل دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه 
با تأیید یه شرکت را دریافت نماید.در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر 

عضو تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی،) سالهای 98 و 99 ( 
3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یكسال مالی
5-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی 1400 

6-تصمیم گیری در خصوص راه اندازی مجدد یا فروش تجهیزات کارخانه یخ
هیأت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره  عام کارکنان سازمان پایانه های مسافربری   شهرداری مشهد

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(شركت تعاونی چندمنظوره عام 
كاركنان سازمان پایانه های مسافربری  شهرداری مشهد

ح
/ 1
40
53
71



   عبور گناباد 
از پیک پنجم 
کرونا با کمترین 
تلفات   
جواد باذلی، رئیس 
دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد 
از کاهش تعداد 
مبتالیان و بستری ها 
در روزهای اخیر 
شهرستان خبر داد 
و گفت: با تمهیداتی 
که اندیشیده  شد 
پیک پنجم کرونا 
را با کمترین میزان 
تلفات نسبت به 
پیک های قبلی و 
بدون هیچ گونه 
کمبود دارویی پشت 
سر گذاشتیم.

خبر یــــک شـــهـــرونـــد مــشــهــدی 
ــه ایــنــکــه معضل  ــاره ب ــا اشــ ب
آلودگی هوای مشهد به یک 
مــوضــوع عــادی تبدیل شده 
اســت و آلــودگــی هــوا هــر روز 
بیشتر از روز قبل می شود و 
مسئوالن فقط می گویند از منزل خارج نشوید، 
عــنــوان می کند: مگر مــی شــود از منزل خــارج 

نشویم، مگر می شود سر کار نرویم.
وی با اشاره به اینکه از مسئوالن می خواهیم 
فکری اساسی بکنند و مشکل آلودگی هوای 
مشهد را ریشه ای رفع کنند افزود: اگر در سطح 
شهر نگاه کنید می بینید اتوبوس هایی که تردد 
می کنند بیشترین آلــودگــی را دارنـــد و گاهی 
اوقات آن قدر دود می کنند که ما مجبوریم در 

هوای گرم شیشه ماشین را باال ببریم.

 شرایط جغرافیایی مشهد  ◾
عامل ماندگاری آالینده ها

مدیر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
مشهد در این خصوص با اشاره به اینکه شرایط 
جغرافیایی توپوگرافیک دشت مشهد عامل 
ماندگاری آالینده ها، عدم جابه جایی و حرکت 
کند هوا برای تخلیه آالینده هاست،عنوان کرد: 
بر این اساس شهر مشهد با چنین مشخصات 
جغرافیایی از نظر ساختار جوی، حساس ترین 
کالنشهر کشور در مقابل پدیده آلودگی هوا 

محسوب می شود.
محمد پذیرا در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به اینکه این آالینده ها و آلودگی چند روز اخیر 
هــوای مشهد ناشی از ریزگردهایی اســت که 
در سال های گذشته وارد مشهد شده و باقی 
مانده است، عنوان کرد: این ریزگردها به علت 

ساختار ریزی که دارند در جو باقی می مانند و 
این در حالی است که ما در سال های گذشته 
با 55درصــد کاهش بارندگی در استان مواجه 
بوده ایم و وقتی بارندگی کاهش داشته باشد 
حتی با سرعت 4کیلومتر باد هم این ریزگردها 
جابه جا شده و موجب آلودگی هوا می شوند. 

ــزود: مسئله آلـــودگـــی هـــوا بیشتر در  ــ وی افـ
شهرهای بزرگ مطرح است زیرا در این شهرها، 
منابع آلوده کننده متمرکز شــده و تعداد این 
منابع آلوده کننده هم زیاد است، اما در بعضی 
از کالنشهرها عالوه  بر منابع متعدد آلوده کننده 
هــوا، شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه نیز 

به گونه ای اســت که وقتی آلودگی را وارد جو 
می کنیم، این آلودگی به سادگی از فضای شهر 
خــارج نمی شود که شرایط در مشهد دقیقاً 

همین  گونه است.

فعال کردن دیپلماسی محیط زیست  ◾
وی با اشــاره به اینکه بخشی از آالیندگی ها 
مربوط به داخل است و کانون های آالیندگی 
که در استان مانند خواف، سرخس و... وجود 
دارد در روزهـــای اخیر افــزایــش قابل توجهی 
پیدا کرده است، تأکید کرد: اعتبارات داخلی 
بــرای کاهش کانون های ریزگردها باید هزینه 
شود و از طرفی دیپلماسی محیط زیست که 
در سند چشم انداز محیط زیست و همچنین 
در فرمایشات رهبری هم تأکید شده بود باید 
به طــور جد فعال شــود و در خصوص حقابه 
هم باید با کشورهای اطــراف مــذاکــرات جدی 

داشته باشیم.
مدیر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
مشهد افــــزود: بــایــد وزارت خــارجــه هــم ایــن 
موضوع را پیگیری کند که دارد چه اتفاقاتی در 
کشورهای همسایه می افتد که شهر مشهد 
هر سال روزهای آلوده بیشتری نسبت به سال 

قبل دارد.

پاسخگو نبودن مدیر کل محیط زیست! ◾
با این حال به نظر می رسد با داستان آالینده و 
سیاهه آالینده ها در استان مماشات صورت 
گرفته و سخت گیری چندانی از سوی محیط 
زیست انجام نمی شود؛ به گونه ای که چندین 
بار با مدیر کل محیط زیست استان تماس 
گرفتیم که متأسفانه تماس های ما بی نتیجه 

بود.

شرایطاقلیمیهمبهپایداریآلودگیدامنمیزند

مشهد؛ حساس ترین کالنشهر 
کشور در مقابل آلودگی هوا

خبرخبر
خوشخوش

کاهش بستری های کرونا در خراسان رضوی
دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد اجرایی مبارزه با کرونای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: خوشبختانه 
تعداد موارد بستری در خراسان رضوی به ۳5۰ نفر در روز 
کاهش یافته که نسبت به  ۱۰ روز گذشته حدود ۲5۰ نفر 

کاهش یافته است.
ــرد: در حـــال حــاضــر  ــ  حــمــیــدرضــا رحــیــمــی اظـــهـــار ک

۲هزار و ۲6۰ بیمار مبتال به کووید ۱۹ در بیمارستان های 
خــراســان رضــوی بستری هستند. هــزار و 6۰۰ نفر از 
این تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
اســت کــه ایــن دانــشــگــاه عـــالوه بــر کالنشهر مشهد، 
۱5شهرستان دیگر استان خراسان رضوی را زیر پوشش 
دارد. وی بیان کرد: 56۰ نفر از این تعداد در بخش های 

مراقبت های ویــژه بیمارستان های خــراســان رضــوی 
بستری هستند.

دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد اجرایی مبارزه با کرونای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: خوشبختانه 
تعداد موارد بستری در خراسان رضوی به ۳5۰ نفر در روز 
کاهش یافته که نسبت به  ۱۰ روز گذشته حدود ۲5۰ نفر 

کاهش یافته است.
به گــزارش وبــدا، رحیمی گفت: آمــار تعداد مبتالیان 
ــعــداد فوتی ها  ــعــداد بــســتــری شــدگــان و ت ســرپــایــی، ت
در  مشهد و خــراســان رضـــوی در حــال کــاهــش است 
امــا ایــن وضعیت شکننده اســت و همچنان رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی الزامی است.

   مهدی توحیدی  آلودگی پی در پی چند آلودگی هوا
روز اخیر شهر مشهد نشان می دهد هر روز نفس 
شهر تنگ تر از روز قبل می شود و تعداد روزهای 

پاک و بدون آلودگی در این کالنشهر هر سال 
نگران کننده تر از سال های گذشته می شود؛ به 

طوری که آمار آلوده بودن هوای شهر مشهد حتی 
در برخی از روزهای سال باالترین شاخص را به 
خود اختصاص می دهد و این هشداری سخت و 

نگران کننده است.
امسال اما آلودگی پی در پی هوای مشهد زودتر 

از سال های گذشته شروع شد؛ به گونه ای که هر 
سال فشردگی روزهای آلوده و در خطر هشدار 

معموالً در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول آن 
است؛ موضوعی که توجه همه را در این روزها 
به سمت و سوی این جریان معطوف می کند که 

بایستی برای رهایی از آلودگی هوا کاری کرد و 
چاره ای اندیشید، اما متأسفانه باید گفت همه 

چیز به همین جا ختم می شود و تاکنون اقدامی 
اساسی که بتواند درمان این مشکل باشد، صورت 

نگرفته است.

تولید پسته در مه والت 
۲۵درصد کاهش یافت

مدیر جهاد کشاورزی مــه والت با اشــاره به اینکه 
سال گذشته ۲6 هزار تن محصول پسته خشک 
از باغات شهرستان برداشت شد، گفت: امسال 
تولید این محصول ۲5 درصد نسبت به سال قبل 
کاهش دارد. هــادی ساربان در گفت وگو با ایرنا 
گفت: بروز عوامل اقلیمی همچون عدم تأمین نیاز 
سرمایی، افزایش دما و بادهای شدید در فروردین 
ماه همزمان با گرده افشانی و اختالل در امر تشکیل 
میوه، بارندگی ها در اردیبهشت ماه و از دست رفتن 
مقداری از محصول به دلیل رطوبت باال و تداوم 
گرمای فرانرمال در تابستان عامل کاهش محصول 

پسته در این شهرستان بوده است.
ــزود: عامل دیگر کاهش محصول پسته  وی افـ
در این شهرستان بروز طوفان های شدید همراه 
با گرد و خاک در اواســط تابستان بود که موجب 
ریزش مقداری از محصول باغات شهرستان شد 
و همچنین افزایش دور آبیاری باغات به دلیل 
خاموشی چاه های کشاورزی ناشی از کمبود برق 
سبب بـــروز خــســارت در محصول پسته شده 
است. به طوری که بــرآورد می شود خسارت های 
وارده منجر به کاهش ۲5 درصدی محصول پسته 

شهرستان نسبت به سال گذشته شده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که به دلیل انجام 
عملیات بهینه باغی از جمله مدیریت تغذیه صحیح 
و کنترل به موقع آفات، میزان تولید نسبت به سالیان 
گذشته افزایش داشته است و در این راستا 5۳درصد 
سطح زیــر کشت پسته استان و ۷ درصــد پسته 
تولیدی کشور سهم شهرستان مه والت در تولید این 

محصول مهم و اقتصادی است.

 محمد پذیرا : اعتبارات داخلی برای کاهش کانون های ریزگردها باید هزینه 
شود و از طرفی دیپلماسی محیط زیست که در سند چشم انداز محیط زیست و 
همچنین در فرمایشات رهبری هم تأکید شده بود باید به طور جد فعال شود و 
در خصوص حقابه هم باید با کشورهای اطراف مذاکرات جدی داشته باشیم.
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در استان

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ط
/1
40
50
43

کشمیری 19
منزل 100 متری

2 طبقه، امتیازات جدا
قیمت توافقی

یا معاوضه با خودرو
09153588667

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
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 

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش
خانه و ویال

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
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91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



جریمه مالکان 
3هزار خودرو 

غیربومی  به 
دلیل نقض 

محدودیت های 
کرونایی 

سرهنگ محمد 
قانعی نژاد، جانشین 

رئیس پلیس  راه 
خراسان  رضوی به 

 ایرنا گفت: مالکان 
3هزار و ۱۱۰ دستگاه 

خودرو غیربومی در 
جاده های این استان 

فقط در روز جمعه 
گذشته به دلیل نقض 

محدودیت های 
کرونایی جریمه و 

رانندگان ۸۸۴ دستگاه 
هم تذکر دریافت کردند.

خبرخبر

ــا دســتــور  عقیل رحمانی ب
ــژه دادســـتـــان شهر فریمان  ویـ
و پـــیـــگـــیـــری هـــای تخصصی 
کــارشــنــاســان اداره صنعت، 
معدن و تجارت این شهرستان، 
پــشــت پــــرده فــــروش 3هـــــزار و 
35تنی محموله روغن خام سویا که با ارز دولتی وارد 
و به جای انتقال به فریمان به یک شرکت خصوصی 

در تهران منتقل شده بود، فاش شد.

محموله بزرگ  روغن چگونه از مسیر خارج شد؟ ◾
چند روز پیش اطالعاتی به دست ما رسید که قاضی 
مهدی حــقــدادی، دادســتــان شهر فریمان دستور 
بررسی ماجرای عرضه خارج از شبکه محموله عظیم 

روغن خام سویا را صادر کرده است.
تحقیقات تکمیلی نشان می داد طبق روال قانونی 
روغــن خــام سویا کــه در تولید روغــن خــوراکــی و... 
مــورد مصرف قــرار می گیرد، زمانی از چرخه توزیع 
قانونی خــارج شــده که قیمت روغــن هــای خوراکی 
هر روز در کشور رکورد تــازه ای  می زد و طبق معمول 
قرار بود محموله 3 هــزارو 35 تنی پس از تصفیه و 
دیگراقدام های مــورد نیاز در خط تولید، با قیمت 
مصوب به دست مصرف کننده برسد اما این گونه 

نشده بود.
از همین رو مقام قضایی دستور پیگیری دقیق ماجرا 
را صــادر کــرد تــا مشخص شــود محموله چطور و 
چگونه از مسیر تعریف شده خارج و سرانجامش 

چه شده است؟
این گونه بود که کارشناسان اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرفریمان بررسی تمامی جوانب کار را آغاز 
کردند. اسناد موجود حکایت از این داشت که مدیر 
یک واحد تولید روغن خوراکی در سال 1399 براساس 
حواله صادر شده از شرکت مادر تخصصی مربوط، 

مقدار 3 هــزارو 35 تن روغــن خــام سویا را تحویل 
گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این کاال با 
سختی فراوان توسط دولت تهیه و در ازای آن مقدار 
زیادی ارز از کشور خارج شده، پس باید در شبکه 
تعریف شده و با قیمت مشخص هم فراوری و توزیع 
می شد. اقدام های گسترده کارشناسان صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان مذکور با نظارت مستقیم 
»بیک یزدی« رئیس اداره مذکور حاکی از آن بود که 
محموله چند هزار تنی به جای انتقال به مشهد از 
مسیر حمل تعریف شده منحرف و به تهران منتقل 

و در یک شرکت خصوصی تخلیه شده است. 

احتمال آزادفروشی محموله ◾
وقتی کارشناسان بیشتر روی ماجرا دقیق شدند 
پی بردند واحد تولیدی که به نام و آدرس او در شهر 
فریمان حواله تحویل روغن خام سویا صادر شده 
اســت از حـــدود دو ســال پیش غیرفعال و عمده 
دستگاه ها هم به مزایده گذاشته شده و روی آنچه 

باقی مانده بود هم کلی خاک نشسته است!
درحالی که تمامی اقدام ها به صــورت لحظه ای به 

دادستان شهر فریمان منتقل می شد، مالک کارخانه 
مورد شناسایی قرار گرفت و برای دادن توضیحات به 
شهر فریمان فراخوانده شد. مدیر کارخانه تعطیل 
که ساکن تهران بود چند روز بعد به اداره صمت 
شهرستان آمد. او مدعی بود این حجم از روغن را در 
ازای توزیع روغن یارانه ای که از دولت طلبکار بودیم، 
تحویل گرفته ایم. اما آنچه در این میان جای توجیه 
نداشت این بود که اگرهم مالک کارخانه محموله را 
جای طلبی که از دولت داشته تحویل گرفته است، 
به خاطر اینکه محموله با ارز دولتی وارد شده باید 
در مسیر قانونی توزیع می شد و حق انتقال آن 
به شرکت های خصوصی وجــود نداشت و نباید 
محصول نهایی با قیمت آزاد بین مصرف کننده ها 
توزیع شود که احتمال این اقدام نیز باتوجه به اسناد 

استخراج شده وجود دارد.
پس از جمع بندی ماجرا  پرونده با هماهنگی مقام 
قضایی راهی تعزیرات حکومتی شهرستان شد تا 
دیگر مراحل کار هم طی و میزان سودجویی احتمالی 

و برخورد های متناسب مشخص شود.

یک پیشنهاد ◾
این نکته باید مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار بگیرد 
که چرا سازوکاری برای این مشکل تکراری وجود ندارد 
که محموله هایی از این دست که برای تنظیم بازار 
وارد کشور می شوند، بدون رهگیری دقیق درابتدای 
امر می توانند سر از هرجایی در بیاورند. حال آنکه 
با ساده ترین روش هــا مانند هماهنگی با پلیس راه 
در مسیر انتقال و تأیید کردن عبور از ایستگاه های 
پلیس راه هر شهر که مسیر حرکت محموله را نشان 
می دهد به راحتی قابل کنترل و پایش است. حتی 
مسئوالن دستگاه های نظارتی می توانند در هنگام 
وارد شدن محموله اجازه تخلیه آن را بدون تأیید ناظر 

دستگاه دولتی ندهند.

 چرا کاالیی که برای تنظیم بازار وارد می شود 
تا  رسیدن به دست مصرف کننده رهگیری نمی شود؟

 صدورحواله 3 هزار تنی روغن خام 
به نام فریمان، تخلیه در تهران!

پرونده روز

با قاطعیت دستگاه قضایی مشهد انجام شد

صدور کیفرخواست برای 19متهم 
پرونده عظیم زمین خواری

رحمانی پــس از رســیــدگــی دقــیــق و ویــژه 
پرونده ای با تخلفات گسترده که یک سر آن 
بــه زمــیــن خــواری و تضییع حقوق بیت المال 
می رسید، برای 19 نفر از افراد دخیل در ماجرا 

کیفرخواست صادر شد.
27 تیرماه 1398 بود که ماجرای زمین خواری 
گسترده در ارتفاعات مشهد را رسانه ای کردیم. 
در این پرونده چند مدیر پیشین اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی و سازمان ملی زمین 
و مسکن و... با هماهنگی هم و طی 10ســال 
صد ها هکتار زمین بــا ارزش را در اســتــان به 
شیوه های پیچیده ای به افرادی خاص واگذار 

کرده بودند. 
پس از طرح این ماجرا در دادســرای مشهد و 
با توجه به حساسیت موضوع، مقام قضایی 
دســتــور تحقیق تمامی زوایـــای مــوضــوع را به 
صــورت نامحسوس صــادر کــرد و از ضابطان 
ــدامــات را  قضایی خــواســتــه شــد تــا نتیجه اق

اعالم کنند.
حال پس از دو سال رسیدگی دقیق به پرونده 
در شعبه 216 دادســــرای عمومی و انقالب 
مشهد، سرانجام برای 19 نفر از متهمان پرونده  
کیفرخواست صــادر و پرونده قطور آن هــا در 

دادسرا بسته شد.
در کیفرخواست این افراد اختالس شبکه ای، 
ــال از طــریــق  ــ پـــرداخـــت رشـــــوه، تــحــصــیــل م

نامشروع و... دیده می شود.

در شهر3
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ضبط محموله غیرمجاز  گیاه دارویی در درگز
محموله غیرمجاز گیاه مرتعی و دارویــی »باریجه« در 

شهرستان درگز کشف و ضبط شد.
جواد پهلوان زاده، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان درگز گفت: باریجه که در زبان محلی به آن 
قسنی می گویند از خانواده گیاهان معروف به چتریان 
است و مصرف دارویــی، بهداشتی و آرایشی داشته و 

ریشه ای مانند چغندرقند و به رنگ قهوه ای مایل به سیاه 
دارد که با بریدن الیه ای نازک از این ریشه مایع صمغ 

مانندی به رنگ شیری بیرون می زند.
بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن، وی تصریح کــرد: ایــن گونه 
گیاه دارویی در ارتفاع هزار و700 تا 2هزار و300 متری 
و دامنه های شمالی و مناطقی که خاک سبک دارد 

رشد می کند.
 پــهــلــوان زاده افـــزود:  بــا  کسب خبر از محل  اختفای 
محموله قاچاق، نیروهای یگان حفاظت به محل مراجعه 
کردند و با هماهنگی مقام قضایی یک نفر دستگیر و 
تعداد 2 هزار و600 بوته که به شکل غیرقانونی برداشت 

و ریشه کن شده بود کشف شد.

وی ادامه داد:  شهرستان درگز که در شمال شرق کشور 
واقع شده و هم مرز با کشور ترکمنستان است، 360هزار 
هکتار وسعت دارد که 267 هزار هکتار آن اراضی ملی و 
از این میزان نیز 166 هزار هکتار آن را مراتع و 100 هزار 
هکتار دیــگــر را جنگل های طبیعی و دســت کاشت 

تشکیل می دهد.

خط قرمز
   مرگ یک نفر در پی حریق منزل مسکونی 

رئیس آتش نشانی انابد بردسکن به باشگاه 
خبرنگاران گفت: صبح روز گذشته جسد بی جان 

شهروند انابدی در منزل وی که دچار حریق شده 
بود، پیدا شد.

رضا عصمت پور گفت: در ساعت ۶ صبح روز 
گذشته با اعالم حریق در یک منزل مسکونی 
در شهرانابد بردسکن به سامانه ۱۲۵، اکیپ 

آتش نشانی شهرداری به محل اعزام شد و پس 
از ایمن سازی و جست وجو با کمک اورژانس و 

نیروی انتظامی صاحب خانه را بی جان در داخل 
منزل یافتیم.

او افزود: علت آتش سوزی سرایت آتش از 
پیک نیک بوده و احتماالً علت فوت خفگی ناشی 

از گاز مونوکسیدکربن بوده است که در خصوص 

علت دقیق تر و قطعی فوت منتظر نظریه 
تخصصی پزشکی قانونی هستیم. این خبر 

درحالی منتشر شد که بارها شنیده ایم رعایت 
نکردن مسائل ایمنی در هنگام استفاده و نگهداری 

این گونه لوازم حادثه ساز شده است.
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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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

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
49
92

ط
/1
40
53
74

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن رستگار

مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 5323 
به نش��انی: طبرس��ی ش��مالی 43 نبش 5 متری 

دوم 
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155148363
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



کاهش 
تردد شبانه 
مردم مشهد در 
روز های کرونایی 
سرهنگ حمیدرضا 
دهنوی، رئیس پلیس 
راهور خراسان  رضوی 
گفت: میزان تردد شبانه 
در مشهد حدود ۴۵ تا 
۵۰ درصد نسبت به 
روزهای قبل از اجرای 
طرح منع تردد شبانه 
کاهش یافته است. 
وی افزود: طرح منع 
تردد شبانه از ساعت 
۲۲تا ۳ بامداد در تمام 
شهرهای استان با 
جدیت اجرا و تخلفات 
از طریق دوربین ها ثبت 
می شود.

در  حاشيه

افزایش دما 
در خراسان 
رضوی

کارشناس مرکز 
پیش بینی اداره کل 
هواشناسی خراسان 
رضوی از افزایش دما در 
استان خبر داد.
زهرا آهنگرزاده 
درخصوص وضعیت 
جوی استان بیان کرد: 
وضعیت نسبتاً پایداری 
در بیشتر مناطق استان 
وجود دارد فقط در جنوب 
شرق گاهی وزش باد 
نسبتاً شدید لحظه ای 
و گردوخاک خواهیم 
داشت، البته سرعت باد 
در این منطقه نسبت 
به روزهای گذشته کمتر 
خواهد بود.
وی با بیان اینکه تا 
روزهای پایانی هفته 
روند تدریجی افزایش 
دما را در استان خواهیم 
داشت و دمای استان تا 
چهارشنبه حدود ۳تا۵ 
درجه افزایش می یابد، 
ادامه داد: دمای مشهد 
نیز تا چهارشنبه به 
حدود ۳۴ و ۳۵ درجه 
می رسد. 
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افقی ◾
1. رهبر قیام سیاه جامگان که بنی امیه 
را ساقط کــرد 2. فلز محبوب بــانــوان – 
پسوند مصدر جعلی – بخیل – عدد 
ــروس – نگهدارنده  خیطی ۳. آواز خـ
خودرو ۴. اسم ترکی – جمع مکسر در به 
معنی مروارید – وسایل- واحد شمارش 
شتر ۵. هم عقیده – ازنــظــر گــذرانــدن 
ــواده قــرمــز 6. جایگاه  ــانـ – رنــگــی از خـ
ــردم - ممارست ــوره مـ  سخنرانی – سـ

 7. آزاد – ملکه زنبورعسل – دشنام 
دادن – مــزه دهان جمع کن 8. خیزران 
ــوعــــی ســـیـــم کـــشـــی ســاخــتــمــانــی ــ  – ن

 9. دفع مزاحمت – همراهی عرب – افراد 
زیـــرک – پــس از چین مــی آیــد 10. پسر 
مازنی – غــذای شب- مــرآت 11. درخت 
گرمسیری – خالص - اجیر 12. شکاف 
جــامــه – قطعه ذخــیــره بارالکتریکی - 
خویشاوند – ســاز مثنوی 1۳. آشنا – 
دم خورها 1۴. اثر چربی – کشف زکریای 
رازی که در این روزهــای کرونایی کاربرد 
ــدم یــکــپــا - گــریــبــان  ــی دارد – قـ ــراوانـ  فـ

1۵. لقب تیم ملی فوتبال کامرون

عمودی ◾
 1. هفدهمین پادشاه عثمانی که قدرت 
 زیــادی هم داشــت – گــردن آویــز قهرمان 
2. مرغابی عرب – یار کلیله – نیم میلیون 
– الستیک مرتجع ۳. واحـــد اختالف 
 پتانسیل الکتریکی – ابر پرباران - قیمت
ــوه آتشین   ۴. ثــروتــمــنــد – رجـــا – مــی
 ۵. جواب مثبت – گلی از گونه فرفیون - 
خواهر مــادر 6. بخش ظاهری سیستم 
دنــده خـــودرو – خالص و ســره – کشور 
یخ بسته 7. نــوشــتــه – دســتــگــاهــی در 
موسیقی سنتی ایــرانــی – از احشام – 
 قدم یکپا 8. پیش خدمت رستوران - آیت
ــا گرفتارکنند   9. چــهــره – مــی دهــنــد ت
ــا کـــه آب مــی چــرخــد  ــ – مــحــلــی در دری
 و فـــــــرو مــــــــــی رود – درس خـــــــوانـــــــده
 10. روشـــن کـــنـــنـــده خــــــودرو – قــرض 
ــان گــذشــتــه 11. منش  ــ ــ بــانــکــی – زم
ــر نـــرمـــی ــهـ  – قــــــرص دردبـــــــــر – مـــظـ

 12. بــیــمــاری تنگی نفس – آســمــان - 

امــتــحــان 1۳. مـــار  سمی پــرســروصــدا - 
1۴. قلب  بلندقامت – نقیض نسیه 
قــرآن – اروپـــا در گویش قدما – حــاال – 
مرغ انگلیسی 1۵. بیماری حیوانات – از 

زیورآالت زنانه

جدول     8183
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 1 ک و د ک ا ن ا ر ب ع ی ن   ش ب
 2 ه ا م ر   ا ن س ا ن   ک س ا د
 3 ر ک ا ب ی   س ا ل ا د   ع ل و
 4 ب س   ن ا د ا ن   ب ن س ا ی  
 5 ا ی ت   ر و ن ا س   د ر د   گ
 6   ل ا ت ا ر ی   و ب ا   ت ک ل
 7 س   ج ا ن ب   ب ی ا ن ی   ا ب
 8 م و ر ن   ی ز د ا ن   ا ش ن ا
 9 ا ل   ک ا ن و ن   د و ر ه   ل
 10 و ت ر   ر ی ز   ف ر ا م ی ن  
 11 ر   و ح ی   ه ا ر و ن   د ا ر
 12   ج ی ر ا ن   م ا ل ی ه   ب و
 13 م ن ا   ن ا د ر ی   ل و ی ی س
 14 ث ا ن ی   ز م ی ن ه   ی و ن ی
 15 ل ب   ت ذ ک ر ه د و ل ت ش ا ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

نخستین بــار در ســـال1۳1۳ ایده 
ایجاد دانشگاه در مشهد مطرح 
شــد. در ســال 1۳28، آموزشگاه 
عالی بهداری به دانشکده پزشکی تبدیل شد 
و این نخستین گام در راه شکل گیری دانشگاه 
در مشهد بود. با گذشت چند سال از تشکیل 
دانــشــکــده پزشکی، دکتر ســامــی راد، رئیس 
وقت دانشکده پزشکی اقدام ها و رایزنی هایی 
با کارکنان اداره فرهنگ برای تأسیس دانشکده 
ادبیات انجام داد تا با افتتاح این دانشکده در 
کنار دانشکده پزشکی، مقدمات ایجاد دانشگاه 
در شهر مشهد فراهم شود.     سرانجام در سال 
1۳۳۴مجوز تشکیل دانشکده ادبیات صادر 
شد و این دانشکده با 16 دانشجو و یک استاد 
فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در سال 1۳۳۵ با 
توجه به این مصوبه قانونی که در شهرستان ها 
هنگامی که حداقل دو دانشکده تشکیل شود 
می توان آن مرکز علمی را دانشگاه نامید، 
تـــأســـیـــس دانـــشـــگـــاه 

مشهد محقق شد. در واقع، پس از دانشگاه های 
تهران و تبریز، مشهد سومین شهر ایــران بود 
که پدیده دانشگاه را در خــود تجربه می کرد. 
پــس از آن به دنبال گسترش آمــوزش عالی در 
کشور، به ترتیب دانشکده های معقول و منقول 
»الهیات«، علوم پایه، دندانپزشکی، علوم دارویی 
و تغذیه، علوم تربیتی و روان شناسی، کشاورزی 
و دانشکده مهندسی به مجموعه دانشگاه 

مشهد افزوده شد. 
در اسفندماه 1۳۵۳ در جریان صد و چهاردهمین 
نشست شورای گسترش آموزش عالی، ایجاد 
یک قطب مهندسی قوی در شرق کشور برای 
پـــرورش اســتــعــدادهــای فنی بــه عــنــوان نیروی 
متخصص صنعتی مطرح شد بر این اساس، 
دانــشــکــده مهندسی بــه مجموعه دانشگاه 
فــردوســی مشهد اضافه شــد. ایــن دانشکده، 
مهرماه 1۳۵۴ تــعــداد ۳0 دانشجو در رشته 
مهندسی مکانیک و ۳0دانــشــجــو در رشته 

مهندسی برق پذیرش کرد. 

چــشــمــه  کاهانی  مــهــدی 
»گــراب« یا گــوراب به عنوان یکی 
از عــجــیــب تــریــن جـــاذبـــه هـــای 
طبیعی خــراســان، در ۴۵ کیلومتری جنوب 
شرقی مشهد، در انتهای مسیر جــاده قدیم 
ــه نــیــشــابــور و در فــاصــلــه یک  سنگ بست ب
کیلومتری از شمال شرقی عوارضی مُلک آباد 

واقع شده است.
چشمه گراب در حقیقت متشکل از چندین 
چشمه با فواصل تقریبی ۵00 متر از یکدیگر 
اســت کــه در پهنه دشــتــی خشک پیرامون 
چشمه اصلی قــرار گرفته اند. چشمه اصلی 
گــراب )پرآب ترین چشمه ها( در دل حفره ای 
روی تپه مخروطی شکلی به ارتفاع دست کم 
20 متر قرار دارد؛ حفره تا به سطح آب برسد، 
6 تا 8 متر، گود است. اهالی بر این باورند شنا 
بدون استفاده از طناب در این چشمه خطرناک 
است، چراکه عمق واقعی آن مشخص نیست 
و حتی غواصان نتوانستند عمق این چشمه 

را بسنجند. شگفت انگیز آنکه آب هرکدام 
از چشمه ها، رنگ و طعم متفاوتی دارد که به 
دلیل وجود مواد معدنی خاص هرکدام است. 
ایــن مــواد که شامل یــون هــای سدیم و کلرور، 
بی کربنات، کلسیم، منیزیم و سولفات هستند، 
طعم آب هرکدام از چشمه ها را تــرش، تلخ یا 
شور کرده و تنوع حیرت انگیزی به آن ها داده اند.
بــراســاس تحقیقات صــورت گرفته، آب این 
چشمه ها به دفع مواد زائد از بدن کمک شایانی 
ــرای درمـــان بیماری های  می کند. همچنین ب
مفصلی مــی تــوانــد بسیار ســودمــنــد باشد. 
افزایش ترشحات معده، صفرا، بزاق و لوزالمعده 
نیز از دیگر خاصیت های درمانی این آب است.
در منطقه گــراب و در میان چشمه های زیبا، 
همچنین قله ای با ارتفاع حدود 70 متر دیده 
می شود که بسیار شبیه به قله  های آتشفشانی 
ــوک قله تــا روی سطح آب حــدود  اســـت. از ن

8متر ارتفاع دارد و بقیه فضای آن را آب 
تشکیل داده است. 

 72 سال از شکل گیری نخستین دانشگاه 
در مشهد می گذرد

 »چشمه گراب« عجیب ترین جاذبه  طبیعی 
در دشت مشهد

بـــازیـــکـــن 
خراسانی تیم ملی 

والیبال نشسته گفت: حدود 
200 روز در دو سال اخیر تمرین کردیم تا بتوانیم 

از عنوان قهرمانی خود در پارالمپیک دفاع کنیم.
مهدی بابادی اظهار کرد: این مدال و موفقیت را به 
مردم خوب ایران، خراسان رضوی و سبزواری هایی 
که انرژی زیادی به من تزریق کردند، تقدیم می کنم. 
سطح مسابقات بسیار باال بود و حریفان غیرقابل 
پیش بینی بودند. در هر بازی یک فینال را تجربه 

کردیم.
وی ادامه داد: برخی تیم ها در سایر بازی های خود 
سطح  پایینی داشتند، اما مقابل ایران با تمام وجود 
به زمین می آمدند و عملکرد خوبی به نمایش 
می گذاشتند. تیم ملی ایــران هم زحمت زیادی 

ــد و  ــ ــی ــشــ ــ ک
حدود 200 روز در دو 
سال اخیر تمرین کرده و برای تک 
تک این امتیازها تالش کرده بودیم. خوشبختانه 
توانستیم دست پر به ایــران بازگردیم و مــردم را 

شاد کنیم.
بازیکن خراسان رضوی تیم ملی والیبال نشسته 
ایــران تصریح کرد: شاید از بیرون حریفان ایران 
ــده شوند، امــا به هیچ وجه این گونه  ضعیف دی
نبود. تنها تیمی بودیم که تمام بازی ها را با پیروزی 
پشت سر گذاشتیم، اما سایر همگروهی های ایران 
از یکدیگر امتیاز گرفته بودند و برزیل با ست و پوئن 
شماری توانست به همراه ایران از گروه صعود کند.

ــرای کسب  ــ ــابـــادی در خــصــوص شــانــســش ب بـ
چهارمین مدال طالی پارالمپیک گفت: پیش بینی 

کار درستی نیست. تمام تالش خود را خواهیم  کرد 
تا دل مردم را شاد کنیم. 
بــه رکــوردهــای شخصی 
فکر نمی کنم و کسب 

مــدال طال و قهرمانی 
ــی و  ــ ــلـ ــ ــم مـ ــ ــیـ ــ تـ
ــالـــی  خـــوشـــحـ
مـــــــــــــــردم از 
اهـــــمـــــیـــــت 
ــری  ــتـ ــشـ ــیـ بـ
بـــرخـــوردار 

است.

گفت و شنودگفت و شنود

بازیکنخراسانیتیمملیوالیبالنشسته:

برای قهرمانی در 
پارالمپیک ۲۰۰ روز 

تمرین کردیم
 

مردان آسمانی

مثبت خبر

علم ودانش خراسان گردی

نام شهید: امید پارداد
تاریخ تولد: 1۳72/02/20

محل تولد: خراسان رضوی، مشهد
تاریخ شهادت: 1۳92/08/0۴

محل و نحوه شهادت: هنگ مــرزی ســراوان، 
درگیری با اشرار

زندگی نامه: 
ــارداد در بیستمین روز از اردیبهشت  شهید پـ
1۳72، در خانواده ای متدین و انقالبی در شهرستان 
مشهد مقدس چشم بــه جهان گــشــود. دوران 
کودکی و نوجوانی را در فضای سرشار از معنویت 
خــانــواده سپری کــرد و تحصیالتش را در همان 
زادگــاهــش بــه اتــمــام رســانــد. عطش خدمت به 
وطــنــش سبب شــد بــا عشق و عــالقــه بــه میهن 
اسالمی و تقویت بنیه اعتقادی، به عضویت بسیج 
درآیــد و در   آنجا مشغول فعالیت های فرهنگی 
و تبلیغی شــود. روحیه وطن پرستی و بسیجی 
ــازم خــدمــت مــقــدس ســربــازی  مــوجــب شــد تــا عـ
شود. این مرزدار غیور پس از طی دوره آموزشی، 
به مرزبانی سیستان و بلوچستان منتقل و در 
آنجا مشغول خدمت شد. این مــرزدار غیور در 
چهارمین روز از آبان 1۳92 به اتفاق چندین تن از 
همرزمان خود، در یک درگیری شجاعانه مانع از 
ورود اشرار مسلح به میهن اسالمی شد و سرانجام 
این مرزدار فداکار و دلیر در 20 سالگی حین انجام 
وظیفه به فیض شهادت نائل گشت. روحش شاد

5هزار تن برنج وارداتی در 
خراسان رضوی توزیع می شود

رئیس اداره بازرگانی داخلی ســازمــان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
تاکنون طی دو مرحله ۵هــزار تن برنج وارداتــی به 
استان تخصیص داده شده و در حال توزیع است، 
گفت: با توجه به اینکه قیمت برنج در بازار افزایش 
یافته، رونــد تخصیص برنج وارداتـــی نیز تشدید 
شده است و شرکت بازرگانی دولتی ایــران پیگیر 
 بــرنــامــه ریــزی و اعـــالم سهمیه اختصاصی برنج 

در هر استان است.
ــا ایــســنــا در  حــمــیــدرضــا رجــوعــی در گــفــت وگــو ب
خصوص توزیع کــاالهــای اساسی و میزان برنج 
تخصیص یافته و توزیع شده در خراسان رضوی 
اظهار کرد: از 100 هزار تن برنج پیشنهاد داده شده 
به کمیسیون تنظیم بــازار کشور، سهم خراسان 
رضوی حدود 7 الی 8هزار تن است که تاکنون در دو 
مرحله ۵هزار تن برنج وارداتی به استان تخصیص 
داده شده و در حال توزیع است. حدود ۴0 درصد 
از سهمیه برنج استان نیز باقی مانده است که این 
مقدار پس از اعالم کمیسیون تنظیم بازار، در سطح 
استان توزیع خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه 
قیمت برنج در بازار افزایش یافته، روند تخصیص 
برنج وارداتــی نیز تشدید شده و شرکت بازرگانی 
دولــت ایــران پیگیر برنامه ریزی و اعــالم سهمیه 

اختصاصی برنج در هر استان است.
رئیس اداره بازرگانی داخلی ســازمــان صنعت، 
ــا اشــــاره به  ــجــارت خـــراســـان رضـــوی ب مــعــدن و ت
تخصیص سهمیه شکر در استان بیان کرد: 2هزار 
و۴00 تن شکر سهمیه خانوار در قالب سهمیه 
محرم و صفر به خراسان رضوی تخصیص داده شد 
که این میزان شکر نیز مانند برنج در سطح استان 
در حال توزیع است. رجوعی همچنین در ارتباط 
با میزان سهمیه گوشت منجمد تخصیص داده 
شده در استان عنوان کرد: گوشت قرمز منجمد که 
در حال حاضر در استان توزیع می شود، گوشت 
گوساله منجمد وارداتی است و با توجه به قیمت 

مصوبی که دارد کِشش آنچنانی در بازار ندارد.

سخنگوی صنعت برق خراسان:

 خاموشی ها در مشهد 
نزدیک به صفر است

سخنگوی صنعت برق خراسان با اشاره به کاهش 
دمای هوا گفت: طی دو هفته گذشته خاموشی ها 
در مشهد نزدیک به صفر بوده و در 10 روز اخیر 
نیز یک الی دو روز خاموشی با زمان کوتاه رخ داده 
است. با توجه به این شرایط احتمال دارد در هفته 

جاری نیز اعمال خاموش ها کاهش داشته باشد.
حسن حشمتی در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
اعمال خاموشی های احتمالی در مشهد طی هفته 
جــاری اظهار کــرد: وضعیت اعمال خاموشی ها 
همانند هفته گذشته خواهد بود. تغییرات جدی 
در جدول هفته جاری وجود ندارد و تنها برخی از 
گروه ها چرخشی هستند. در دو هفته اخیر میزان 

خاموشی ها بسیار محدود بوده است.
وی افــزود: از آنجایی که دمای هوا کاهش داشته 
خاموشی های احتمالی نیز کاهش یافته است اما 
تا پایان شهریور جدول اعمال خاموشی ها منتشر 

شده و مدیریت مصرف برق انجام خواهد شد.

ــط  عمومی اداره  کل میراث   مدیر رواب
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

خـــــــراســـــــان رضــــــــــوی گـــفـــت: 
مجموعه های آرامگاه فردوسی، 

نادری و موزه بزرگ خراسان با 
رعایت دستورالعمل های 
بــهــداشــتــی بـــرای بــازدیــد 

عموم بازگشایی شدند.
ــان در  ــیـ ــائـ ــیـ ــر ضـ ــ ــی امــ
گــفــت وگــو بــا ایــســنــا با 
اعــالم ایــن خبر اظهار 
کرد: با توجه به اینکه 
وضــعــیــت رنــگ بــنــدی 
ــروس کــرونــا  ــ شــیــوع وی
در مشهد از قــرمــز به 
نارنجی تغییر پیدا کرده  
تاریخی  مجموعه های 

و گردشگری دوبـــاره برای 
بــازدیــد عمومی بازگشایی 

شدند.
ــه داد: بازگشایی این  وی ادامـ

ــه در فــهــرســت  ــ مــجــمــوعــه هــا ک
مشاغل گــروه شماره 2 قــرار داشتند 

در شرایط فعلی وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در شهرستان مشهد، بالمانع است.

بازگشایی مجموعه های تاریخی 
فرهنگی و گردشگری مشهد 

مــعــاون آمــوزشــی و پــژوهــشــی دانشگاه 
صنعتی قوچان از دریافت مجوز سه 
رشــتــه گــرایــش جــدیــد در مقطع 
کارشناسی ارشد در این دانشگاه 

خبر داد.
علی آیتی  عنوان کرد: رشته 
مهندسی مکانیک گرایش 
ــل انــــــرژی و رشــتــه  ــبــدی ت
ــردی در دو  ــارب ریــاضــی ک
گــرایــش آنالیز عـــددی و 
بهینه سازی رشته های 
جــدیــد اضــافــه شـــده به 
ایــن واحـــد دانشگاهی 
ــرای رشته  هستند که ب
مــهــنــدســی مــکــانــیــک 
ــرژی  ــ ــبــدیــل ان ــرایـــش ت گـ
تعداد 1۵ نفر در دو نوبت 
و برای رشته ریاضی کاربردی 
گــرایــش هــای آنالیز عـــددی و 
بهینه سازی هر یک هشت نفر 
پذیرش دانشجو خواهیم داشت 
که با اختصاص کد انتخاب رشته 
در دفترچه سازمان سنجش، داوطلبان 
می توانند از مهر سال جاری در این رشته ها 

به تحصیل بپردازند. 

 صدور مجوز سه رشته جدید 
در دانشگاه صنعتی قوچان

مقدم       ابوالمجد مجدود بن آدم، متخلص به 
سنایی از بزرگ ترین شاعران قصیده گو و مثنوی سرای 

زبــان فارسی در نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول 
ســده ششم هــجــری اســـت. وی در سال 

۴6۳ یا ۴7۳ هجری قمری در غزنین 
)افــغــانــســتــان امــــروزی کــه جــزئــی از 

خراسان بــزرگ بــود( دیــده به جهان 
گــشــود. چنانچه از شعر سنایی 
برمی آید او به تمام دانش های زمان 
خود آگاهی و آشنایی و در برخی 

تبحر و استادی داشته است.
ــار سنایی هم عصر غزنویان  روزگـ
و شعر سنایی؛ شعری توفنده و 

پرخاشگر است. مضامین بیشتر 
قصاید وی در نکوهش دنیاداری و 

دنیاداران است. او با زاهدان ریایی و 
حاکمان ظالم که هرکدام توجیه گر کار 

دیگری هستند، بی پروا می ستیزد.
سنایی چند ســالــی از دوران جــوانــی را در 

شهرهای بلخ، سرخس، هرات و نیشابور گذراند. می گویند 
هنگامی که او در بلخ بود، به مکه رفت و در سال ۵18 

هجری قمری به غزنین بازگشت.
سنایی را در کنار فریدالدین عطار نیشابوری 
و جالل الدین محمد بلخی )موالنا(، 
یــکــی از ســـه شــاعــر بـــزرگ 
اهــل تــصــوف و 

نخستین آنان به شمار می آورند. گفته اند سنایی 
نخستین شاعری اســت که مضامین و اصطالحات 

عرفان و تصوف را در قالب شعر درآورده است. کتاب 
»حدیقه الحقیقه« او را نشانگر تبحرش 

در علوم ادبــی، تفسیر، حدیث، فقه، 
حکمت، عرفان، منطق، کالم، تاریخ، 

طــب و نجوم مــی دانــنــد. مــولــوی در 
کتاب مثنوی معنوی از او با عناوین 
»حکیم« و »حکیم غــزنــوی« یاد 

کرده است.
سنایی در بعضی از اشــعــارش از 
اهــل بــیــت)ع( سخن گفته و آنــان 
را مــدح کــرده اســت؛ بدین سبب 

بعضی او را شیعه دانسته اند.
از آثــار سنایی همچنین می توان 
به دیوان اشعار، سیرالعباد، مثنوی 

طریق التحقیق و کارنامه بلخ اشاره کرد. 
مباحث کتاب حدیقه الحقیقه سنایی، 

عالوه بر ستایش خدا و رسول و آل و اصحاب 
او، در مورد عقل و علم و حکمت و عشق است. حکیم 

سنایی با سرودن این منظومه، باب تازه ای را در سرایش 
منظومه های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود.

براساس معتبرترین روایــت، زمــان فوت 
سنایی ۵۴۵ قمری اســت. پیکر او 

در زادگــاهــش غزنین دفن 
شد.

»حکیم سنایی« دشمن زاهدان ریایی

نام آوران خراسان
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