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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Thu ،May.19، 2022، No.4970

باحکمقضاییدرشهرستاندرگزانجامشد:

رفع تصرف از 18هکتار اراضی ملی
بیش از یک هکتار بنا و مستحدثات غیرمجاز  ،قلع و
قمع و  18هکتار خلع ید و رفع تصرف شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
درگز از اجــرای حکم قلع و قمع بنا ،مســتحدثات و
باغ غیر مجاز ایجاد شده در اراضی ملی شهرستان
خبرداد.جــواد پهلــوان زاده از اجــرای حکم قلع و
قمع بنا ،مســتحدثات و باغ غیر مجاز احداث شــده
در اراضی ملی درگز با مســاحتی حدود یک هکتار
در بخش نوخندان شهرستان و همچنین خلع ید و
رفع تصرف  18هکتار خبرداد و گفت :این حکم بر
اساسرایصادرهتوسطمقاماتقضاییشهرستان
و با حضور دادیار اجرای احکام کیفری درگز پاسگاه
انتظامــی زیندانلــو و یــگان حفاظــت اداره منابــع
طبیعی شهرستان اجرا شد.
وی با هشــدار به کســانی که بــه صــورت غیرمجاز
اقدام به احداث بنا در اراضی ملی میکنند ،افزود:
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان با
آمادگی کامل با هرگونه دخــل و تصرف در اراضی
ملی و تخریب عرصههای مرتعی و جنگلی به صورت
قاطــع برخورد می کننــد و کوچکتریــن اغماضی
نخواهند داشت.
رئیس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری درگــز گفت:
رســیدگی بــه موضــوع زمینخــواری در اولویــت
فعالیتهای مأموران یگان حفاظت این اداره قرار
گرفته اســت و مأموران منابع طبیعی و آبخیزداری
در راستای برخورد با پدیده زمینخواری و تخریب و
تصرف اراضی ملی سریع عملیات قلع و قمع  ،خلع
ید و رفع تصرف را با هماهنگی دستگاه قضا انجام
خواهند داد.وی از عموم مردم خواست در صورت
مشــاهده تخریب و تصرف اراضی ملــی مراتب را با
شمارهتلفن( 1504فرماندهیشهرستانحفاظت
منابع طبیعی اســتان ) گــزارش دهنــد و قبل از هر
گونه ساخت و سازی حتما اســتعالمهای الزم را از
دستگاههای ذی صالح دریافت کنند تا نا خواسته
یا به صورت عمدی اراضی ملی را تخریب نکنند.

محمــد علــی تمــدن /ایــن روزها
کــه حضــور ریزگردهــا بــه عنــوان
مهمانان ناخوانده مزاحم  ،زندگی
شــهروندان تعــدادی از شــهرهای
خراسانرضویرا تحتالشعاعقرار
داده است  ،دوباره موضوع پیگیری
همکاری مشترک با کشور همسایه
ترکمنستان برای اقدام در صحرای
قره قــوم بــه عنــوان منشــأ خارجی
ریزگردها نقل محافل خبری شــده
است .درهمین باره «سید احسان
قاضی زاده هاشمی» نماینده مردم
فریمان،سرخس،احمدآبادورضویه
در مجلس در گفت وگو با خراســان
رضوی گفت :در پیگیــری هایی که
وزارت خارجــه و ســفارت کشــور ما
در ترکمنستان داشــته  ،ترکمن ها
پذیرفته و به طوررسمی اعالم کرده
اندکهمنبعریزگردهایشمالشرق
کشــور مــا هســتند  ،وزارت خارجه
ترکمنســتان در یادداشتی رسمی
مســئولیت ریــز گــرد هــا در مــاری
(مرو) و حــوزه های بخــش خودش
را درصحــرای قــره قــوم پذیرفتــه و
راجــع به ایــن موضوع قبــول کرده
مذاکره کند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،
خشکســالی های پیاپــی و کاهش
نزوالت آسمانی بزرگ ترین عوامل
اوج گیری بحران ریزگردها هستند
چنان چه پوشش گیاهی زمین چه
از لحــاظ مراتــع و جنــگل هــا و چه
نحــوه کشــت و تعــادل دام و مرتــع
مناسب باشــد و روند بیابان زایی و
در پی آن هجــوم ریزگردها کاهش
یابد و هکتارها مرتع تخریب شــده
احیا شــود مــی تــوان به بازگشــت
اقلیم سرخس به  50سال گذشته
امیدوار بود.
شهرســتان ســرخس از نظــر
جغرافیایــی در انتهــای صحــرای
قره قوم واقع شــده اســت و به شدت
از آب و هوا و اقلیم کشــور همســایه
ترکمنســتان متاثر می شود ،گرچه
ادامه کوه های هزار مسجد به سمت
سرخس ســدی در مقابل گسترش
و میل صحــرای قــره قوم به ســمت
غرب فالت ایران اســت کــه جلوی
نفــوذ و ورود کانــون ریزگــردی این
صحــرای عظیــم را به داخــل فالت
ایران گرفته اســت و جلگه سرخس
هــم در غرب خــود به ایــن ارتفاعات
که از شمال غربی به سمت جنوب و
جنوب شرقی سرخس کشیده شده
اســت رســیده وهمین نکته و نحوه
وزش بادها باعث کاستن از شدت و
نفوذ ریزگردها می شود.
رونــد حرکــت ریزگردهــا در چنــد
سال اخیر به ویژه زمستان ها شدت
بیشتری داشته اســت ،مردم تصور
می کردنــد بعــد از بــارش نــزوالت
بهاریدیگرهواییعاریازریزگردرا
تجربه خواهند کرد در حالی که بعد
از قطــع باران های موســمی بهاری
باز هم شاهد هجوم ریزگردها بوده و
هستند .وزارت خارجه ترکمنستان
در یادداشــتی رســمی مســئولیت
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پذیرشترکمنستان
بابتقصور«قرهقوم»

ترکمنستانرسما مسئولیت ریزگردهایخارجیاستان
را پذیرفت و برای مذاکره اعالم آمادگیکرد
ریزگردها  را پذیرفته است
«سید احسان قاضی زاده هاشمی»
نماینــده مــردم فریمان ،ســرخس،
احمــد آبــاد و رضویــه در مجلس در
گفت وگو با خراسان رضوی گفت:
در پیگیری هایی کــه وزارت خارجه
و ســفارت کشــور ما در ترکمنستان
داشــته  ،ترکمــن هــا پذیرفتــه و
به طوررســمی اعــام کــرده اند که
منبــع ریزگردهــای شــمال شــرق
کشــور مــا هســتند  ،وزارت خارجه
ترکمنســتان در یادداشتی رسمی
مســئولیت ریــز گردهــا در مــاری
(مرو) و حــوزه های بخــش خودش
را درصحــرای قــره قــوم پذیرفتــه و
راجــع به ایــن موضوع قبــول کرده
مذاکره کند.
•انتقاد رئیس شورای شهر
سرخس از نحوه اجرای طرح های
آب و خاک

رئیــس شــورای شــهر ســرخس
ونماینــده شــورای شهرســتان در
اســتان با انتقاد از نحــوه مدیریت و
اجــرای طرح هــای آب و خــاک می
گوید :مردم در آینــده هر طرحی در
سرخس شریک باشــند منافع شان
در طرح ها دیده شــود چون طرح ها
به ِص ِ
ــرف دولتی بودن جــواب نمی
دهد ،باید بومی ســازی شود و مردم
پای کار باشند.
«غالمرضــا اللــوی» افــزود :باید در
اجرای طرح هــای آب و خاک اقلیم
شناســی درســتی انجام شــود ،اگر
قرار است جایی تاغ کاری شود باید

به داشت و برداشت هم توجه شود.
در منطقه سرخس برخی مسئوالن
مربوط کلی آمار دادند بروید ببینید
نتیجه چیست؟ از طرف دیگر برخی
درختچه ها خیلی بهتــر جواب می
دهد مانند پسته و میم.
وی گفــت :مســئوالن منابــع را باید
مدیریت کنند ،هم منافع آینده اش
را ببرند هم اقلیــم را مدیریت کنند،
کاشــت را دولــت کمــک مــی کند،
داشــت و برداشــتش را هم مدیریت
کنــد .یک جایــی بایــد تاغ کاشــته
شود .شــما عالوه بر این که مدیریت
فرسایش خاک می کنید باید تامین
معاش زندگــی مردم را هــم بکنید.
شما دارید در منابع هزینه می کنید.
این منابــع باید منجر بشــود به عدم
فرســایش خــاک و از آن طــرف هــم
کمک کند بــه تامین معــاش خانوار
ساکندرمناطقروستاییسرخسو
در معرض ریزگردها که شما بتوانید
روستایی را در روســتا نگه دارید و از
مهاجــرت آن ها جلوگیری شــود .از
ســوی دیگر بســیاری از افــراد فاقد
قــرارداد هســتند .قــرارداد دیم هم
ندارند .جلوی این هــا باید با کمک
مجموعــه دســتگاه قضایــی گرفته
بشود.
وی بیان کرد :امسال دوتا باران آمد،
باز همان دیسک های تراکتورها به
کار تخریب مراتع شروع شد و همان
کانون های ریزگردهای داخلی هم
بود .چنــد تا عامل در حــوزه داخلی
اســت و از آن طرف یک دیپلماسی
قوی در بخش خارجی می خواهد و

کشور همسایه هم در حوزه قره قوم
باید پای کار بیاید و بخشی از کانون
های گرد و خاک منشأ خارجی دارد
که از اعتبارات فراملی باید استفاده
کنیم و اعتبارات داخلــی با هم جلو
برود.
وی تصریــح کــرد :بایــد کار علمــی
درســت و کارشناســی درســت و
نظارتدقیقوقاطعانجامشودواگر
با این روندی که پیش می رود همین
 80میلیــارد تومان در مصوبه ســفر
دولت به سرخس که گذاشته شده،
عالوه بــر آن دیگــران هــم تعهداتی
کردهاندمانندنفتوگازیکتعهدی
کــرده بــرای دهســتان خانگیران،
منابعطبیعیدرحوزههای«آبمال»،
«د ِّق ُبهلول» و آســتان
«چالــه زرد»َ ،
قدس در حوزه «صمد آباد» ،باالخره
یک منابعــی دارد هزینه می شــود.
ما نباید صرفا تــاغ کاری کنیم و یک
جاهایــی باید تــاغ کاری شــود  ،هم
جلوی فرســایش خاک گرفته شود
و هم تدبیر معیشــت خانــوار بکنیم
و راهش این اســت که ایــن منابع را
مدیریت کنید .صفر تا صد در حوزه
خودش هزینه بشــود .شــما کاشت
را داشته باشــید ،نظارت هم داشته
باشــید .خــود مــردم در داشــت و
برداشــت مدیریت می کنند .این ها
باید همزمان با هم باشد و قراردادها
اصالح بشود.
ویبهچالشهایبینبخشیاشاره
کردوگفت :دودستگاهدراینبخش
باید همراهی و همکاری بیشتری با
هم داشته باشند و این تناقضات به

درنشستخبریبهمناسبتروزملیاهدایعضومطرحشد

پاسخبهقلبفروشی

محمد حسام مسلمی /طی روزهای
اخیــر ویدئوی اظهــارات تــکان دهنده
دربــاره «فــروش قلب» توســط یک فرد
در فضای مجازی بازتاب گســترده ای
داشــت ،آگهی که بــه صــورت ویدئو در
فضای مجازی دســت به دست شد و در
آن مردی پشت تلفن ،به تماسگیرنده
میگویــد حاضــر اســت تمــام اعضای
بدنشرادرمقابلپولبفروشد؛ قیمت؟
مشخص نیســت ،به اندازهای که بشود
هزینه زندگی هفت نفــر را تامین کرد،
آلونکی برای خود فراهم کند و سرمایه
ای داشــته باشــد .این وســط برخی از
رســانه های معاند خــارج از کشــور نیز
از انتشــار این ویدئو بهره بــرداری های
سیاســی کردند .این که یک فــرد زنده
فروش قلب خــود را آگهی کنــد نه تنها
آزار دهنده اســت بلکه بــه لحاظ علمی
و پزشــکی هم امکان پذیر نیست و پای
دالالن و کالهبــرداران را پیــش مــی
کشدکهحتیحاضرندسالمتیانسان

ها را به حــراج بگذارنــد ،موضوعی که
دکتــر خالقــی مســئول واحــد فراهــم
آوری اعضــای پیوندی دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد به آن واکنش نشان داد
وگفت:فروشیااهدایقلبتوسطفرد
زنده اقدامــی دور از عقل و منطق و علم
پزشکیاست.
•فروشقلبامکانپذیرنیست

بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،روز
گذشتهنشستیخبریبهمناسبتروز
ملیاهدایعضوبرگزارشدودرآنیک
حاشیه پزشکی در روزهای اخیر مورد
کنکاشقرارگرفت.دکترمحسنعلی
اکبریانرئیسبیمارستانپیونداعضای
منتصریهمشهددرایننشستموضوع
فروشقلبراکهتوسطبرخیرسانهها
منتشرشدهبودنوعیسیاهنماییبیان
کرد و گفت :شاید برخی افراد به دلیل
مشکالت مالی بخواهند اعضای بدن
خود را بفروشند اما درباره فروش قلب

عکس تزیینی است

فرمانــده مرزبانــی اســتان گفــت :فــردی کــه
حبوبــات را از کشورهمســایه بــا ارز دولتــی وارد
کشــور کرده بود تا بــه مصرف هموطنان برســاند،
متاســفانه این کار را نکرده بود و  41تــن حبوبات
را درانباری احتکارکــرده بود که توســط مرزبانان
هنگ سرخس شناسایی و پلمب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی
خراسان رضوی ،ســردار «مجید شــجاع» فرمانده
مرزبانی استان گفت :در پی کســب اخبار رسیده
مبنــی بــر نگهــداری و احتــکار حبوبــات در یــک
ســردخانه  ،موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار
اطالعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.
وی افزود :مرزبانان انبار مدنظر را شناسایی و پس
ازهماهنگی با مقام قضایی انبار را بازرسی کردند.
سردار «شجاع » خاطرنشــان کرد :مرزبانان هنگ
ســرخس پس از بازرســی محــل موفق شــدند 41
تن انواع حبوبات شــامل عدس ،لوبیا و  ...را که در
سردخانه انبار شده بود،کشف کنند.
ســردار «شــجاع» با اشــاره به ایــن کــه ارزش اقالم
مکشوفه بیش از  18میلیارد ریال برآورد شده است
تصریح کرد :این فرد حبوبات را از کشورهمسایه با
ارز دولتی وارد کشــور کرده تا به مصرف هموطنان
برساند اما متاسفانه این کار را نکرده ،بنابراین پس
از قرائت حکم قضایی در حضور نماینده دولت انبار
مدنظر پلمب شد.
سردار «شجاع» با قدردانی از تالش های مرزبانان
گفت  :مرزبانان با اشــراف اطالعاتــی و عملیاتی با
قانون شــکنان و اخالل گــران اقتصــادی برخورد
خواهندکرد.

۳

این موضوع اصال امکان پذیر نیســت و
با هیچ عقل و منطقی جور در نمی آید و
دراخالقپزشکینیزجایگاهیندارد،
ضمن این که دالل فروش برای اهدای
اعضا در بیمارســتان نداریــم و اهدای
عضو فقــط از طریــق انجمن کــه مورد
تایید وزارت بهداشت است صورت می
گیرد .وی تصریح کرد :پیوند قلب تنها
از فردی کــه دچــار مرگ مغزی شــده
صــورت مــی گیــرد ،آن هم بــا رضایت
خانواده و تایید در کمیسیون پزشکی،
اگرموردیمطرحشدههیچارتباطیبه
موارد مرگ مغزی نداشته و نباید تحت
تاثیرسیاهنماییدشمنانقراربگیریم،
بهطورمثالمبحثیدرخصوصفروش
قلب مطرح شــد کــه عق ً
ال امــکان پذیر
نیست،زیراعضوحیاتیاستوموجب
فوت فرد میشــود ،شــاید این مســئله
درباره برخی اعضا همچــون کلیه هم
مطرحشدهباشد،امابازهمنبایدتحت
تاثیراخبارنادرستفضایمجازیقرار

بگیریم .وی بــه وضعیت اهــدای عضو
در استان اشــاره کرد و گفت :وضعیت
اهدایعضودراستاننسبتبهگذشته
بهتر شده اما با وضعیت مطلوب فاصله
داریم .وی با اشــاره بــه این کــه در ایام
بحرانکروناخدماترسانیهامتناسب
با دســتورالعملها بــود ،اظهــار کرد:
گرچه تعــداد عملهای پیونــد کبد در
ســال  1399به زیر  40مورد رســید،
اما در ســال 1400این عدد به بیش از
 90مورد رســید و به ثبت باالترین آمار
ســاالنه با وجود قرار داشتن در شرایط
بحرانی کرونایی منجر شد .وی افزود:

 90درصد پیوند کلیه از طریق افرادی
کهدچارمرگمغزیشدهباشندصورت
میگیرد،همچنین 100درصدپیوند
کبد از طریــق افراد دچــار مرگ مغزی
انجاممیشود.
•یکآمارتلخ!

دکترخالقیمسئولواحدفراهمآوری
اعضایپیوندیدانشگاهعلومپزشکی
مشهد نیز در این نشست گفت :از سال
 80تــا  1400از هــزار و  192مــورد
مرگ مغزی  5هــزار و  100عضو اهدا
شده اســت .وی از یک آمار تلخ گفت و

بحــران ریزگردها دامن زده اســت.
نبود تعادل بین دام و مرتع در منطقه
و جلوگیری از ورود دام های مهاجر
باید صورت بگیرد و اگر فردی پروانه
دام و مرتع داشته باشــد چون امروز
دیگر این اقلیم چیزی ندارد ،پروانه
اش را باطــل کنید .وقتــی وضعیت
مرتع این اســت چــرا بــار مضاعفی
را به مرتع تحمیل مــی کنید .مردم
سکونت و معیشت و زندگی شان در
خطر افتاده  ،بعد صــرف این که یک
شــخصی پروانه دارد چرا ســرخس
بیایــد .نبایــد بیایــد ،وقتــی شــما
ظرفیــت مرتع تــان این نیســت باید
دام های غیر بومی مدیریت بشــوند
در جاهــای دیگر مناطق خودشــان
یــا هــر مناطقی کــه ظرفیــت دارد و
می تواند پاسخگو باشد .اکنون این
ظرفیت پاســخ گو نیســت .ممیزی
کــردن مراتــع ،وضعیــت موجــود
بیــن دام و مرتع تعــادل و همخوانی
تتمــه دام بومی
نــدارد .االن مــردم ّ
شان را فروختند و رفتند 25.درصد
روستاییان به حاشیه مشهد و شمال
کشــور مهاجرت کــرده اند .مــا دام
مهاجر زیاد داریم چون پروانه دارند
به سرخس می آیند.
وی افزود :در حوضــه آبخیزداری و
آبخوانداریبایدکاربشود.اینهمه
رواناب ســال گذشــته از مرزهای ما
چه از حوضه «چشمه شور» از مرزها
خارج شد چه از حوضه «شور ُلق» آمد
که حتی بــه داخل نیروگاه شــمس
و کانــال چهلتو رفــت و کلی تخریب
کرد .ما در طــرح هــای آبخیزداری
به درســتی کار نکردیم ،باید در این
طرحهادشتسرخسراغنیکنیم.
جاهاییکهامکانمدیریتآبهست
هدایتــش کنیــم ،مدیریتــش کنیم
به دشت ســرخس  ،ما خیلی راحت
نشســته ایم .فرســایش خاک داریم
و هیچ مانعــی هم ایجاد نکــرده ایم،
هیچ مدیریتی هــم نکرده ایــم و آب
می افتد توی این کال ها و رود خانه
های فصلی نتیجه اش این می شود
که هــم تخریب بــی رویه می شــود و
هم منابع به یک جاهایی می رود که
هدر مــی رود و مدیریت نمی شــود.
گذشــته از آن خیلــی از آب هــا هــم
دارد از کشور خارج می شود و منابع
طبیعی بایــد در زمینــه آبخیزداری
و آبخــوان داری کار کند بــه ویژه در
حــوزه آب هــای مــرزی .االن 90
درصد آب های ســرزمینی مــا دارد
از کشور خارج می شــود .در همین
رواناب هــای اخیر چنــد متر مکعب
آب را توانستیم به شبکه های پایاب
دوستی بدهیم؟ بخش قابل توجهی
از آن دارد خارج می شود .این حوضه
های آبریز داخلی اســت که پروتکل
ندارد و در این حــوزه ها خیلی عقب
هســتیم حتی یک طرح آبخیزداری
در سرخس درست اجرا نشده است.
همه آب این کال ها و رودخانه های
فصلی آمده و رفتــه و مدیریت بهینه
ای نشده اســت .چون نه تنها منافع
محلیبلکهمنافعملیماست.

اظهار کرد :هر ســال 200تا 300نفر
در فهرست پیوند کلیه و بین  40تا 50
نفردرفهرستپیوندکبددراستانفوت
می کنند ،با توجه به ایــن که پیوندها با
مرگ مغــزی ارتبــاط دارد 70 ،درصد
خانواده های استان رضایت می دهند
که اعضای فرد فوت شده مرگ مغزی
را اهدا کننــد ،ضمن این که تــا به حال
موردی نبــوده کــه فــرد کارت اهدای
عضو داشته باشــد ولی اعضایش اهدا
نشود.خالقیافزود:ازاولسالتاکنون
 27مرگ مغزی در استان داشتیم که
اعضای قابل اهدای آن ها به  114نفر
زندگی دوباره بخشیده است .حسین
غنچهمدیربیمارستانمنتصریهمشهد
نیــز در این نشســت به نقش رســانه در
اهدای عضو اشــاره کــرد و گفــت :اگر
موضوع اهدای عضو در جامعه توســط
رسانه ها به خوبی تبیین شود بسیاری
ازبیماراننجاتپیدامیکنند،باتوجه
به ایــن که هزینــه های پیوند باالســت
تمامی هزینه ها برای شــخص گیرنده
عضو به صــورت رایگان اســت  ،در این
میان خیران خیلی به کمــک بیماران
پیوندیمیآیند.

اخبار
گوناگون

فوت پدر و پسر موتورسوار
بر اثر تصادف
کالتــه /مســئول روابــط عمومــی اورژانــس پیش
بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث دانشــگاه علــوم
پزشکی ســبزوار از فوت پدر و پسر موتورسوار براثر
تصــادف خبر داد .مســلم فائــق نیــا در گفتوگو با
خراســانرضوی گفــت :بامــداد چهارشــنبه ۲۸
اردیبهشت  ۱۴۰۱بر اثر تصادف خودروی سواری
با موتورســیکلت در میدان دکتر شــریعتی حوالی
پمپ بنزین ،راکــب موتور و پســر بچه  ۸ســاله اش
قبــل از رســیدن کادر درمــان ،فــوت کردنــد .وی
افزود :مصدوم دیگر ،به بیمارستان امداد و سوانح
شهید بهشتی سبزوار انتقال یافت .مسئول روابط
عمومــی اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریت
حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار افزود :علت
وقوع حادثه از سوی کارشناســان مربوط در دست
بررسی است.

ورودگردشگرانخارجیبهخواف
بعدازکاهششیوعکرونا
رئیــس اداره میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی خــواف از حضــور نخســتین گــروه
گردشگران خارجی به این شهرستان بعد از کاهش
شیوع ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی محمود
باعقیده گفت :قبل از شیوع کرونا شهرستان خواف
بهعنوان یکــی از مقاصد مهم گردشــگری اســتان
مــورد توجه گردشــگران داخلی و خارجــی بود که
متاســفانه پاندمی ویروس کرونا باعث افت و رکود
گردشگری خواف شد.
رئیــس اداره میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی خــواف ادامــه داد :بــا انجــام
واکسیناسیون عمومی و کاهش شیوع کرونا دوباره
گردشــگران داخلی عازم این شهرســتان شدهاند
بــه طوریکــه نــوروزگاه امســال با شــکوه خاصی
برگزار شد.
باعقیــده اظهــار کــرد :ورود نخســتین گــروه از
گردشــگران اروپایی نویدبخش شــکوفایی و رونق
دوباره گردشگری شهرستان خواف در سال جدید
است.
او با اشاره به ورود گروهی از گردشگران خارجی به
این شهرستان گفت :این گردشگران از کشورهای
اتریش و سوئیس بودند که ضمن بازدید از مهمترین
جاذبههــای تاریخی شهرســتان بــا اقامــت در بوم
گردی ،با آداب و رسوم وفرهنگ سنتی مردم آشنا
شدند.

کشف 4انبارکاالهایاحتکاری
دربردسکن
علی نوری /فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن
از کشــف و پلمب چهــار انبــار احتکار انــواع کاال به
ارزش  15میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبر
داد.ســرهنگ محمــود مختــاری افــزود :در پــی
کسب خبری مبنی بر انبار انواع کاال در شهرستان
بردســکن ،رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار
مامــوران پلیــس امنیت عمومــی قــرار گرفت.این
مقام انتظامی افزود :ماموران انتظامی با اشــراف
اطالعاتــی چهــار انبــار را در این زمینه شناســایی
کردنــد و همــراه دادســتان شهرســتان ،تیمــی از
بازرســان اداره صمت و ســپاه ناحیه بردســکن در
محل حاضر شدند و در بازرسی از این انبارها 472
حلب روغن  5کیلویی 34 ،تن برنج 5 ،هزار و 840
لیتر روغن خوراکی مایع احتکاری را کشف کردند.
وی با اشــاره به پلمــب انبارهــای مدنظر تــا تعیین
تکلیف از سوی دادستانی تصریح کرد :برابر اعالم
کارشناســان مربوط ارزش کاالهای مکشوفه 15
میلیارد ریال برآورد شده اســت.فرمانده انتظامی
شهرستان بردسکن از شهروندان خواست هرگونه
اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کاال و ارز را به مرکز
فوریت های پلیسی  110اعالم کنند.

نمایشحماسهسازیفردوسی
درتئاتر«ماردوش»
کارگــردان تئاتــر «مــاردوش» از اجــرای ایــن تئاتر با
موضوع داستان ضحاک و کاوه آهنگر در شاهنامه به
مدت  10شب در آرامگاه فردوسی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری مشهد ،جهانپا
اظهار کرد :امروزه بازنویســی افسانهها و متون کهن
و تلفیق آن با ابزار هنر از جمله تئاتــر و فیلم از جایگاه
ویــژهای در حــوزه فعالیتهــای ادبی و هنــری برای
کــودکان و نوجوانان در جهــان برخوردار اســت ،در
این میان ایران یکی از کشورهایی است که از پیشینه
بســیار غنی و منابع منحصــر به فــرد در ادبیات کهن
برخوردار است و یکی از غنیترین این منابع شاهنامه
فردوسی است.
ویافزود:باتوجهبهذائقهوسلیقهکودکانونوجوانان
امروزوهمچنینزیبایی،تنوع،روححماسیوبسیاری
از ویژگیهای دیگر داســتانهای شــاهنامه ،این اثر
میتواند منبع بسیار خوبی برای اقتباس و بازآفرینی
و تولید آثار هنری باشد.تئاتر ماردوش تا  3خرداد هر
شب ساعت ۲۰در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی
میزبان عالقه مندان به ادب و ادبیات پارسی است.

