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راه بلد
دو دره زیبا در نزدیکی مشهد که میتواند مقصد سفر شما در تعطیالت عید فطر باشد

سفربهقلبطبیعت

مناجات

گرمای تابستان ،روزهای باقی مانده از بهار را تبدارکرده است .اما با وجود این ،طبیعت پیرامون مان چیزی
حبس چهار دیواری
از رنگ و لعاب کم ندارد ،پس حیف است اگر این روزها که همه چیز زیباست ،خودمان را
ِ
خانه بکنیم .اگر فراغتی دست بدهد ،حتما باید فرمان را بچرخانیم سمت زیباییهای طبیعت.
راستی شما که عاشق سفرید ،کولهپشــتی تعطیالت آخر این هفته را سمت کجا پر کردهاید؟ ما سفر به دو
دره زیبا را به شما پیشنهاد میکنیم که حال و هوایشان این روزها دیدنی است:

خواجه عبدا ...انصاری
آخر چراغ مرده را چه مقدار است
الهی!
اگر مستم و اگر دیوانه ام ،از مقیمان این آستانه ام
آشنایی با خود ده که از کائنات بیگانه ام

شاعران خراسانی

•دره آبقد

خراسان به روایت
 24خرداد 1344

عقرب تازه دامادی را کشت

•فرار از زندان با جعل امضا
در اوایل بهمن ماه سال گذشته دونفر زندانی به اسامی
احمد رضا و محمد که بــه جرم خرید و فــروش تریاک هر
کدام به دو سال زندان محکوم شده بودند ،از زندان آزاد
شدند.
نامهای که درباره آزادی آنان به زندان رسید ،حکایت از آن

داشــت که چون این دو زندانی مدت دو سال محکومیت
خود را گذراندهاند و نسبت به پرداخت جریمه قانونی نیز
قرار تقسیط گذاشتهاند ،آزاد شوند.
این نامه ظاهرا به امضای دادیار دادسرای استان رسیده
و شماره ثبت دفتر داشت و به همین جهت هر دو محکوم
آزاد شدند.
ماموریــن زنــدان بعــدا متوجــه جعــل امضا شــدند ولی
زندانیــان متــواری شــده بودنــد .چــون عکــس آنها در
دسترس بود ،به شــمار باال در اختیار مامورین شهربانی
قرار گرفت.
مامورین آگاهی ضمن تحقیقات مفصل خود نشانیهایی
از محمد به دســت آوردند و برای دســتگیری وی با نقشه
دقیقی از دختــر او برای یکــی از مامورین خواســتگاری
کردند و در لحظاتی که او به عنوان پــدر دختر وارد منزل
شــد ،وی را دســتگیر نمودند.تالشها برای دستگیری
زندانی دیگر در حال انجام است.

نمای قدیمی

دره آبقد مشــهد در مسیر جاده مشــهد  -چناران و در روســتای آبقد واقع
شده است .این دره ،سرچشمه رودخانه چناران اســت و با عبور رودخانه
از آن ،به مکان گردشــگری خوش آب و هوا و سرسبزی تبدیل شده است.
ارتفاع دیوارههای دره بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰متر اســت که شباهت زیادی به
دره اخلمد دارد البته از نظر زیبایی و خوب بودن آب و هوای منطقه کمتر
از اخلمد نیست.
دیوارههای بلند دره آبقد مشــهد برای سنگ نوردی بسیار مناسب است.
بلندترین آبشار این دره حدود  ۸متر است .در طول مسیر ،دو دره فرعی با
پوشش درختچهای و علفزاری وجود دارد.
پس از طی حدود  ۱۰کیلومتر ،یک دو آبی در باالی دره با عرض زیاد قرار
دارد .در ســمت چپ ،درهای بلند با عرض بیشــتر از  ۳۰۰متــر ،به طرف
شمال غرب و سرچشمه رود قرار دارد.
پس از طی سه کیلومتر در دره آبقد ،دهنه اصلی آن قرار دارد که از عرض
دره کاسته شده و باغها به اتمام میرسند .شیب دره مالیم و در طول مسیر
آب در دسترس اســت .دره آبقد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در نزدیکی
روستای آبقد قرار دارد .روستای آبقد از توابع درز آب چناران است .با توجه
به جذابیتهای این مکان دیدنی در شــهر مشهد به شما توصیه میکنیم
از این جاذبه طبیعی دیدن کنید .زیبایی ایــن دره و خوبی آب و هوای این
منطقه بسیاری از مسافران را به خود جذب میکند.

•دره آل

دره آل درنزدیکــی روســتای آل از دهســتان چوالیی خانه قــرار دارد و در
حدود45کیلومتری شمال شرقی مشهد و در مسیر کالت واقع شده است.
این دره نسبتا عریض از کوههای هزار مسجد سرچشمه میگیرد.
«آل» به زواندرخ در روســتایی به همین نام منتهی میشــود و ســد کارده
در قســمتی از این دره( ،حد فاصــل روســتایاندرخ و کارده) دره را قطع
میکند .هر دو قســمت دره دارای جاذبههای خاص طبیعی و مورد توجه
عالقهمندان به طبیعت و کوهنوردان است .دره پنج آبشار دارد که فقط در
زمان بارندگیهای شدید آب دارند.دره انجیر ،یکی از جاذبههای دره آل
است که با عرض کم و موانع صخرهای و پوشیده از درختان انجیر وحشی،
مناظر دیدنی و جالبی دارد .از دیگر دیدنیهای این دره میتوان به غار دره
آل اشاره کرد .این غار ،مکانی با دهانه بزرگ و دیدنی و دیوارهای مرتفع
و بلند است که چشــمهای در مجاورت آن قرار دارد .این غار در فاصله ۵۰
کیلومتری شمال مشهد و در ۳کیلومتری روستای کارده قرار گرفته است.
عرض آن تقریب ًا یک تا سه متر و طولش به بیش از یکصد متر میرسد .دهانه
غار به صورت یک شکاف سنگی است .عرض آن  ۳متر و طول آن  ۱۰۰متر
و از نوع غارهای خشک و دارای پرتگاههای خطرناک است .در محل مذکور
که موسوم به دره آل است ،دو غار در دو ســمت دره قرار دارند .غار شرقی
موسوم به غار اسکلت و غار غربی موسوم به غار کارده است.
منبع :سایت سیری در ایران

کاریکلماتور

بریده کتاب

*هیچ جنایتکاری بهاندازه قلبم با خون
سروکار ندارد.
*چون گلوله طاقت دوری تفنگ را نیاورد از
میان راه برگشت.
*بعد از مرگ همه شاد هستند چون روی
قبرها مینویسند شادروان.
*ماهیای که استخوان نداشته باشد موجب
امتنان گربه است.
*زندگی هیچکس بهاندازه متصدی آسانسور
فراز و نشیب ندارد.
*گربه پس از گرفتن موش به دقت دنبال تاریخ
مصرفش میگشت.
*همه مردم سر «چوب رخت» کاله
میگذارند.
برگرفته از آثار پرویز شاپور

*احساسرقابت،احساسحقارتاست.بگذارکههزارتیرانداز
بهروییکپرندهتیربیندازند.منازآنکهدوانگشتبراوباشد،
انگشتبرمیدارم.رقیبیکآزمایشگرحقیربیشترنیست .بگذار
آن چه از دست رفتنی است از دست برود.
*مرابشنوییانه ،مراجستوجوکنییانکنی ،منمردخداحافظی
همیشگینیستم.
بازمیگردم ،همیشهبازمیگردم.
هلیا!خشمزمانمنبرمنمرامنهدمنمیکند .منروحجاریاین
خاکم.
منرواندایمیکدوستداشتنهستم.
*درپایدارترینشادیهانیزغمینهفتهاستودرپاکترین
اعمال ،قطرهایازناپاکی.
*منهرگزنخواستمکهازعشق ،افسانهایبیافرینم .باورکن.
منمیخواستمکهبادوستداشتنزندگیکنم–کودکانهوسادهوروستایی
بار دیگر شهری که دوست میداشتم – نویسنده :نادر ابراهیمی

پند روز
تصویری
تاریخی از
حرم امام
رضا(ع)

دیالوگ

حکیمی گفته است بهترین چیزها ،سه چیز
است :زندگی و فراتر از زندگی و آن چه بهتر
از زندگی است .اما زندگی ،راحتی و آسایش
است و فراتر از زندگی ،ستوده شدن و خوش
ی است و آن چه برتر از زندگی است،
نام 
خشنودی پروردگار است .بدترین چیزها ،سه
چیز است :مرگ و فراتر از مرگ و آن چه بدتر
از مرگ است اما مرگ ،ناداری و تهیدستی
است و فراتر از مرگ ،نکوهش و بدنامی است
و بدتر از مرگ ،خشم و ناخرسندی خدای
تعالی از بنده.
برگرفته از کشکول شیخ بهایی

 #مشهد

حبیب (شهاب حسینی) :خداوند روز اول آفتاب را
آفرید ،روز دوم دریا را ،روز سوم صدارا ،روز چهارم
رنگها را ،روز پنجم حیوانات را ،روز ششم انسان
را و روز هفتم خداونداندیشید دیگر چه چیزی را
نیافریده ! پس تو را برای من آفرید...
سریال مدار صفر درجه
کارگردان :حسن فتحی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1700

کیلو گرم

سیب زمینی

1200

کیلوگرم

پیاز زرد

1500

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27600

حلب ۵
کیلویی

کاال

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

فاطمه عباسی

آزاده در همه حال آزاده اســت :اگر بال و سختی به او رسد شــکیبایی ورزد و اگر مصیبتها بر ســرش فرو ریزند او را نشکنند
هرچند به اسیری افتد و مقهور شود و آسایش را از دست داده و به سختی و تنگدستی افتد.
کافی(ط-االسالمیه) ج ،2ص ،89ح 6

53سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
مــرد جوانی کــه بــه تازگــی عروســی کــرده بــود ،در اثر
بگزیدگی درگذشت.
عقر 
این مرد کمــال نام داشــت و در قریــهای به نــام آقا بیگی
زندگی میکرد .کمال هنگامی که در یکی از مزارع گندم
قریه آقا بیگی مشغول کار بود ،دچار عقربزدگی شد و به
حال اغما افتاد.
بستگان کمال او را به بیمارستان منتقل کردند ولی قبل
از این که برای معالجه وی اقدام شود ،درگذشت.

27

یادداشت

امام صادق (ع)

الهی!
چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و تاج بر سر
و چون در خودنگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر
مرا دل از بهر تو در کار است و گرنه مرا با دل چه کار است

13

15

29

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8000

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6900

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 46000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 57000کیلو گرم

حمید فرخ نژاد با انتشار تصویری از خود ،رضا
عطاران بازیگر خراسانی ،پژمان جمشیدی،
هومن سیدی و تینا پاکروان در اینستاگرامش
نوشت« :تورنتو؛ اختتامیه جشنواره فیلمهای
کمدی ،جای همه تون خالی».

محمد شیری بازیگر خراسانی به یاد مرحوم
«حسین شهاب» بازیگر سینما و تلویزیون،
این عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرد و
نوشت« :چهلمین روز در گذشت دوست عزیز
و مرد مهربان هنرمند عاشق سینما نزدیک
است ،این عکس را دوماه قبل از رفتنش در
انجمن گرفتیم ،روانت شاد حسین عزیز».

حامد بهداد بازیگر خراسانی سینمای ایران،
صفحه اینستاگرام خود را با عکسی عجیب از
بازگشت خود به همراه محسن قرایی از مالزی
در فرودگاه ،به روز کرد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور

تغییر نگرش به درمان اعتیاد ،نیازمند
نگاهیجامع
اعتیاد در اشکال و انواع مختلف خود ،تبعاتی گران برای
جوامع بــه همــراه دارد .زیانهای اقتصــادی ،فرهنگی
و اجتماعی این آســیب اجتماعی در دهههای گذشــته،
خانوادههــای زیادی را درگیــر خود کرده و به فروپاشــی
شــمار فراوانی از همین کانونهای مهم اجتماعی منجر
شده است.
فراگیری این آسیب اجتماعی ،قطعا یکی از نگرانیهای
دولتها نیز به شــمار میآید .با وجود این ،کارشناسان و
صاحب نظران امر تاکید دارند که رویکردهای پیشگیرانه
از اعتیاد به مصرف مواد مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی
و روان گردانهــا نیازمنــد یک همگرایی جــدی در میان
گروههای موثر است نه تنها مراجع قانونی ،انتظامی و. ...
در واقع در این حوزه نیازمند مشارکت فعال تمامی افراد
جامعه هستیم و الزم اســت تا ابتداییترین آموزشها در
این باره از خانه و توسط والدین شروع شود.
همچنین نباید از این مهم غافل شــد کــه موضوع مصرف
مــواد مخدر پدیــدهای پیچیــده و چنــد وجهی اســت و از
جنبههای مختلف جســمی ،روانی ،اجتماعی ،معنوی و
فرهنگی تاثیر میپذیرد .با این اوصاف ،موضوع بازگشت
به اعتیاد ،به یکی از دغدغههای جدی تیم تخصصی فعال
در حوزه ترک و درمان بدل شده است.
مطالعات انجــام گرفتــه موید شــیوع باالی بازگشــت به
اعتیاد پس از رهایی فرد معتاد از مراکز بازپروری اســت.
این موضوع ،درمان اعتیاد را پیچیدهتر و دشوارتر ساخته
و بازدهی این مراکز را در هالهای از ابهام فرو برده است.
همزمان جامعه نیز نگران هزینه کردهایی است که در هر
مرحله ترک انجــام میگیرد اما با بازگشــت فرد معتاد به
روند مصرف ،از بین میرود.
اما نکتــه جالب توجه و هشــداردهنده این جاســت که طی
ســالهای اخیر ،توجه و اقبال عدهای بــه داروهای گیاهی
تجویز شــده توســط عطاران بــه منظور تــرک مــداوم مواد،
افزایش چشــمگیری یافته اســت .به طوری کــه هم اکنون
چند هزار واحد عطاری در این زمینه در کشور فعال هستند
که بسیاری از آنها مجوزهای الزم را ندارند .این عطاریها
اقدام به فروش ،ساخت یا تجویز داروهای گیاهی میکنند.
در واقــع عطــاران در ســاخت کپســولهای دســت ســاز و
شربتهایترکاعتیادازترکیبگیاهاندارویی،قرصهاو
ترکیباتشیمیاییاستفادهمیکنندوتمامیاینکپسولها
و شــربتها بدون نام ،به مشــتریان عرضه میشــود .قطعا
تبعاتمصرفاینمحصوالتکهبدونمجوزهاونظارتهای
الزم اســت ،به هیچ وجه توصیه نمیشــود .تالش متولیان
امر ،به ویژه تیمهای درمان ،ارائه مشاورههای درست و آگاه
سازی مردم از روشهای درمان موثر و علمی بوده است.
بر همین اســاس ،ســازمان بهزیســتی و وزارت بهداشت از
طریق دو رویکــرد پرهیزمدار و کاهش آســیب برای درمان
اعتیــاد اقــدام کردهانــد .در رویکــرد کاهــش آســیب یــک
ماده کم خطرتر به عنــوان جایگزین ماده مخدر اســتعمال
میشــود .در واقــع رویکرد کاهش آســیب به سیاســت ها،
برنامهها و اقداماتی اطالق میشــود که به طور مشخص به
منظور کاستن از عوارض بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی
مصرف مواد مخدر طراحی میشوند .هرچند که همه ساله
هزینههای مادی ،معنوی و انسانی زیادی صرف دست یابی
به کاهش آسیب و درمان میشود اما به دلیل محدود بودن
منابع و امکانات و افزایش ســریع جمعیت ،ظرفیت سرمایه
گذاری وســیع در این زمینه وجود ندارد .از سویی اختالل
وابســتگی به مواد عالوه بر مشــکالت فردی ،خانوادگی و
اقتصادی (که در گذشــته نیز وجود داشت) به چالشهای
بهداشــتی پر خطر جدیدی نظیر تزریق مشترک ،استفاده
از ســرمهای آلوده و افزایش احتمال ابتال بــه بیماریهای
عفونی و واگیردار (ایدز ،هپاتیت و )...منجر میشود.
از این رو شــاهدیم معتادانی که به چرخــه مصرف بازمی
گردند ،با آســیبهای جدیدی مواجه میشــوند .تبعات
روانــی این رونــد؛ ناامیدی ،افســردگی ،فســاد اخالقی
و ...خواهــد بود و از ســویی جامعه آنها را مدام و بیشــتر
از گذشته ،طرد میکند .اما در رویکرد پرهیزمدار فرد به
تدریج یا یک باره ماده مخدر را کنار میگذارد و مواد مخدر
دیگری نیز استعمال نمیکند.
به کارگیــری هر یــک از این دو شــیوه بــه درجــه مقاومت و
ایســتادگی مصرف کننده بازمــی گردد .با ایــن حال نباید
از یاد برد که اعتیاد یک بیماری عود شــونده اســت .درمان
ســوء مصرف مــواد در بهتریــن حالــت  30درصــد خواهد
بــود و در  70درصد مواقــع دیگر امکان عــود مصرف وجود
دارد .لذا اثربخشــی درمانهای نگه دارنده دارویی ،بدون
مداخلههای روانی و اتخاذ رویکردهای اجتماعی ،به علت
تاکید صرف دارویی موفقیت چندانی نخواهد داشت.
در جمــع بندی ایــن بحث بایــد تاکیــد کنیم کــه در درمان
اعتیاد ،باید ضمن پرهیــز از مراجعه بــه عطاریهای بدون
مجوز از شــیوه روان درمانی همراه با دارو درمانی استفاده
شود .روان درمانی به عنوان شــکلی از درمانهای بینشی
یا درمانهای شناختی-رفتاری یا اشکال دیگر تالشهای
حرفه ای ،هدف مشترکی را دنبال میکند و آن جلوگیری
از بازگشت و عود بیماری اعتیاد است .روان درمانی اعتیاد
هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که مســئوالن بهداشــت
روانی به صــورت یکپارچه برای کمک به معتــادان فعالیت
کنند و با ارائه مشاورهها و حمایتهای الزم ،زندگی بهتری
را به ویژه در حوزه روابط اجتماعی فراهم سازند .در مجموع
در حوزه سوء مصرف و وابستگی به مواد ،اعتقاد بر این است
کههیچروشیهرگزنمیتواندبهتنهاییدردرمانگریموفق
باشدبلکهبادرنظرگرفتنپیچیدگیابعادآسیبومشکالت
روان شــناختی ،بهترین رویکرد ،بهره مندی از درمانهای
چندجانبه اســت که به طور ویــژه جنبههای روانــی و عقبه
فرهنگی،خانوادگیواجتماعیفردرامدنظرقرارمیدهند
و بر توانمندسازی فرد معتاد تاکید دارند .امیدواریم هر روز
بیشتر از گذشته شاهد کمتر شدن ابعاد و چالشهای پدیده
اعتیاد برای جامعه مان باشیم.

