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بهرهبرداری
از  ۳۷۵پروژه
محرومیتزدایی
در خراسان
جنوبی

مهدی هنری
مسئولبسیج
سازندگی خراسان
جنوبی درمراسم
افتتاح پروژه قنات
روستای جفترود
از بهرهبرداری۳۷۵
پروژه عمرانی و
محرومیت زدایی در
استان به مناسبت
هفته بسیج خبر داد و
گفت :اولویت پروژهها
در زمینه آب شرب و
کشاورزی بوده است.

رزمایش
جهادگران
خراسانرضوی
برگزار شد
رئیس بسیج سازندگی
خراسان رضوی گفت:
همزمان با آغاز هفته
بسیج رزمایش گروههای
جهادی این استان
همراه با سراسر کشور
طی مراسمی در مشهد
برگزار شد.
سرهنگ پاسدار
داریوش کوکبی با بیان
این مطلب به ایرنا گفت:
مراسم با سخنرانی
ویدئوکنفرانسی
رئیس سازمان بسیج
مستضعفینآغازشدو
با آغاز این رزمایش ۸۵۰
گروه جهادی (با حضور
8هزارو500نفر) به نقاط
مختلف استان اعزام
شدند .وی ادامه داد :در
هفتهبسیجدستکم
 ۱۵هزاربستهمعیشتی
نیز بین نیازمندان استان
توزیع میشود که از این
تعداد کار توزیع
 ۲هزار و  ۵۰۰بسته آغاز
شده است.

مردانآسمانی

خراسان گردی

ایثار

«آب ترش» نسخه کویر برای درمان دردهای مسافران

تالش دولت برای فراهمکردن بستر گفتوگو با مردم

عموم بوده و مردم از شهرهای دور و نزدیک به
این مکان درمانی و تفریحی مراجعه میکنند.
ایــن چشمه در شمال شهرستان سربیشه
از شکاف سنگهای آندزیت بازالتی از زمین
خارج میشود .باال بودن مقدار گاز دیاکسید
کربن و سیلیس ،نشاندهنده منشأ عمیق
آب چشمه است .آب این چشمه مزهایترش
و مطبوع دارد و آبدهی آن در حــدود 15-20
لیتر در ثانیه است .آبترش چشمه سربیشه
در ردی ــف آبه ــای کــلــرورســدیــم و سولفات
کلسیم سرد قرار دارد و کارشناسان خواص
و ویژگیهایی مانند رفــع ام ــراض گــوارشــی،
عضالنی ،پوستی ،بیماریهای مزمن بانوان،
رماتیسم ،دردهای مفصلی و اختالالت غدد
داخلی ،برای آن ذکر کردهاند.
چشمه آ بمعدنی ایــن مجتمع دارای آب
سـ ــردی اس ــت ک ــه از طــریــق پــم ـپهــایــی از
حــوضــچــه م ــرك ــزی ك ــه در چــشــمــه اصــلــی
آبت ـ ــرش قـ ــرار دارد ،بــه وان و حــمــامهــای
دو ب ــخ ــش زن ـ ــان ـ ــه و مـ ــردانـ ــه
پمپاژ میشود.

بهدلیل نهفتهبودن استعداد پدرانتان در وجود
شماست و بهلطف خدا رشد کردید و در این
وضع نخبگی قرار گرفتید ،پیشرفت شما هم
سبب افتخار شـهــادت و هــم سبب افتخار
نظام و انقالب اسالمی است .وی با اشــاره به
تالش دولت برای فراهمکردن بستر گفتوگو
با مــردم ،خاطرنشان کرد :در این دولت تولید
گفتمان ص ــورت گرفته و درص ــدد گفتوگو
کــردن با مــردم اســت ،مسئله مبارزه با فساد
و تبعیض و اختالس از مطالبه مــردم ایجاد
میشود .وی «رانت سیاسی» را یک ناهنجاری
و مشکل جدی در کشور دانست و تصریح کرد:
مردم تسلیم این رانت سیاسی شده بودند ،اما
امــروز بستر گفتمانی فراهم شده که مــردم از
دولت مطالبه میکنند و این میتواند بسیار به
پیشرفت کشور کمک کند .نماینده ولیفقیه
در استان خراسانرضوی اظهار کــرد :ناامید
نباشید ،با فعالیتهای جهادی شما ،بستر
فرهنگی گسترش پیدا میکند و مردم متوجه
فرهنگ شهیدپروری و شهیدان میشوند که
این موضوع بسیار مهمی برای ماست.

چشمههای آب گــرم بهعنوان
یــکــی از ظ ــرف ــیــته ــای ب ــزرگ
گــردشــگــری طبیعی مـیتــوانــد
سهم زیــادی در رونق اقتصادی
داشته باشد که جوشش بخشی از آنها در
کویر ،ظرفیت بینظیری را برای جذب مسافران
ب ــه وجـ ــود آورده اسـ ــت .چــشــمــه آبت ــرش
سربیشه در قالب یک مجتمع آبدرمانی،
در کیلومتر  ۱۰محور سربیشه -بیرجند در
نزدیکی روســتــای آبت ــرش از تــوابــع بخش
مــرکــزی و دهستان مــؤمـنآبــاد و در حاشیه
جاده آسیایی (سنتو) قرار دارد .این مجتمع که
بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای گردشگری
شهرستان سربیشه بهحساب میآید ،در
منطقهای ییالقی و خوش آبوهوا ایجادشده
و میتواند محل مناسبی برای مسافرانی باشد
كه جاده ارتباطی میان استانهای خراسان و
استان سیستان و بلوچستان را طی میکنند.
آبترش سربیشه به دلیل خواص درمانی و
همچنین دشت سرسبز و فضای گردشگری
که در پاییندست آن قــرار دارد ،موردتوجه

باد همراه با گرد و خاک
در راه خراسان رضوی
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امامجمعهمشهدمقدسبااشاره
به تالش دولت برای فراهمکردن
بستر گفتوگو با مــردم ،گفت:
دولــت بهدنبال مــردم راه افتاده
تــا بتواند مشکالت را حــل کـنــد .بـه گــزارش
پــایـگــاه اطــاعرســانــی نماینده ولیفقیه در
خراسانرضوی،آیتهللاسیداحمدعلمالهدی
در دیــدار نمایندگان فرزندان شهدای استان
خ ـراســانرضــوی اظـهــار کــرد :شما ســر سفره
شهادت به دنیا آمدید و بزرگ شدید ،یعنی
در تـمــام لحظات عـمــری کــه شما در دوران
طفولیت داشتید ،نام شهید را شنیدید و با این
نجواها تربیت شدید و خداراشکر یک جوان
انقالبی هستید .وی با اشاره به اینکه فرزندان
شهدا وارثــان خون شهدا و استعدادهایشان
هـسـتـنــد ،ب ـیــان ک ـ ــرد :روزی در دان ـش ـگــاه
امام صادق (ع) بررسی کردیم و دیدیم اغلب
نخبههای دانشگاهی فرزندان شهدا بودند که
بهعنوانیکعنصرمحرکدرمجامعفرهنگی
و دانشگاهی فعالیت میکنند.
موفقیت امــروز شما

نام آوران خراسان

ب ــاد ه ـمــراه بــا گ ــرد و خ ــاک میهمان
ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی ،از رجال
خراسان رضوی میشود .اداره کل
دولتی دورٔه سامانیان و وزیــر دربــار و مربی محمود
هــواش ـنــاســی خــراس ــان رضــوی
غــزنــوی و همچنین بــزرگتــریــن حامی حکیم
اعــام کــرد :بر اســاس تصاویر
ابوالقاسم فــردوســی بــود .او از مردمان
شهـ ــای
م ـ ــاه ـ ــوارهای گـ ــزار 
اسفراین در خراسان و به گفته تاریخ
های
دریافتی از ایستگاه
یمینی از دبیران و کارگزاران مشهور
ـاد
ـ
ب
هــواش ـنــاســی ،وزش
سامانی بوده است.
ـاک
هــمــراه ب ــا گ ــرد و خـ
از مهمترین کــارهــای او در ایــام
در
پــدیــده غالب جــوی
وزارتش ،تغییر زبان رسمی دربار
جنوب
نـ ــوار شــرقــی و
به فارسی بود؛ که این اقدام تحت
شـ ـ ــرق ایـ ـ ــن اسـ ـت ــان
تأثیر دوستی نزدیک اسفراینی با
اس ــت .بــر ایــن اســاس
ابوالقاسم فردوسی بود .فردوسی
در س ــاع ــات ع ـصــر و
در شاهنامه چند بیت درب ــارٔه
ـد
بهــنــگ ــام شــاهـ
شــ 
اسفراینی سروده است .نامآوری
بود
خواهیم
ابر
افزایش
محمود غزنوی در تشویق شاعران
و در مناطق کوهستانی
پارسیگو و تــرویــج زب ــان فــارســی را
ـان
ن ـی ـمــه شــم ــال ــی اســت ـ
بیشتر مرهون ایراندوستی وزیر او
ـده
ـ
ن
اح ـت ـمــال بـ ــارش پ ـراک ـ
ابوالعباس اسفراینی میدانند.
وجود دارد.از دوشنبه شب تا
سلطان محمود غزنوی آنگاهکه توانست
سامانه
صبح چهارشنبه بر اثر
پس از غلبه بر رقیبان ،امپراتوری وسیعی بنیان نهد،
مرکزی
مناطق
بارشی به ویــژه در
برای اداره آن وزیری مدبر و باتجربه از خراسانیان
پراکنده
های
ش
بار
و جنوبی استان،
الزم داشت تا آیین مملکتداری سامانی را به او
پنجشنبه
روز
تا
شود.
ی
باران پیشبینی م
بیاموزد؛ به همین خاطر و با توصیه پدرش،
بود.
خواهیم
هوا
دمای
ایش
ز
نیز شاهد روند اف
ابوالعباس اسفراینی را انتخاب
کــرد که مورخان از کفایت
و ک ـ ــاردان ـ ــی
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور
مدیرعامل شرکت گاز
خراسان رضوی در شرکت ایران خودرو خراسان
از کارکنان برتر طرح «مدیریت مصرف بهینه گاز»
تجلیل شد .به گزارش روابط عمومی ایران خودرو
خراسان؛ حسن افتخاری رئیس هیئت مدیره و
مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی با
حضور در شرکت ایران خودرو خراسان از خطوط
تولید و طــرحهــای مدیریت مصرف حاملهای
ان ــرژی ،به خصوص گــاز در ایــن شرکت بازدید و
از کارکنان برتر طرح مدیریت مصرف بهینه گاز
قدردانی نمود .مهندس زاهــدی فرد مدیرعامل
شرکت ایران خودرو خراسان در این دیدار گفت:
شرکت ایــران خ ــودرو خـراســان در راسـتــای خط

مــعــاون گــردشــگــری اداره کــل میراث
اسفراینی در این کار سخن گفته و نوشتهاند.
فــرهــنــگــی ،گــردشــگــری و صنایع
اسفراینی امــا در ســال  ۴۰۱قمری ،پس از  ۱۷سال
دستی خــراســان رضــوی گفت:
وزارت ،از ایــن مــقــام کــنــاره گــرفــت .چــراکــه در
ثبت ورود و خروج گردشگران
ایــام وزارتــش شهرها رو به ویرانی نهاد،
در خراسان رضوی متمرکز
درآم ــده ــای دولــتــی کــاهــش یــافــت و
و هوشمند شده است.
فــریــاد دادخــواهــی از گوشه و کنار
ی ـ ــوس ـ ــف بـ ــیـ ــدخـ ــوری
کشور برخاست و سلطان محمود
افــــــــزود :بـ ــا ت ــوج ــه بــه
او را مــســئــول ای ــن نــابــســامــانــی
اهــمــیــت اط ــاع ــات و
مـ ـیدان ــس ــت؛ ولـ ــی اســف ـرایــنــی
آمـ ــار گــردشــگــران در
کــه خــود را از ایــن اتهامات پاک
بــرنــام ـهریــزی و نقش
م ـیدانــســت ،استعفا کــرد و به
مهم بهکارگیری این
اختیار به قلعٔه غزنین رفت و خود
اط ــاع ــات در ایــجــاد
را محبوس کرد .سلطان محمود
زمینه الزم برای توسعه
نیز دستور داد تا اموالش را به جرم
و رونـ ـ ــق گ ــردش ــگ ــری
خرابی والیت و عدم رعایت حال
داخــلــی ،هماهنگی با
رعایا مصادره کردند .در سال ۴۰۴
افـ ــراد ذینــفــع و فعاالن
قمری که سلطان از غزنین به جنگ
گ ــردش ــگ ــری اسـ ــتـ ــان در
بیرون رفته بــود ،اسفراینی را آنقــدر
دستور کار قرار گرفت.
شکنجه کردند تا جان سپرد.
بیدخوری بیان کرد :از این پس
از اسفراینی سه فرزند بر جای ماند كه دو تن از آنان به
فعالیتها و آمــار ورود و خروج
نامهای ابوالقاسم محمد و علی ،معروف به حجاج،
گردشگران و زائران داخلی و خارجی
از شــاعــران عصر خــود بــودنــد و حتی حجاج
در سامانه متمرکز «جانا» وارد میشود
دیـ ــوان شــعــری بــه عــربــی داشــتــه اســت.
و امکان تحلیل و بررسی آمار نیز وجود دارد.
دخــتــر اســفــرايــنــی نيز از محدثان
بـ ــوده و از او حــديــث نقل
كردهاست.
مشی و
راه ـ ـبـ ــردهـ ــای
خود در زمینه مدیریت و
بهبود عملکرد انرژی و صیانت از محیط زیست
از ســال  1392تا ســال  1399توانست با اجــرای
طرحهای پر بازده انرژی در شاخصهای عملکرد
انرژی خود بهبودهای چشمگیری را ایجاد نماید؛
به طوری که در شدت مصرف برق  ، 43آب  45و
گاز طبیعی 39درصد کاهش مصرف انرژی به ازای
هر خودرو داشتهایم .حسن افتخاری مدیر عامل
شرکت گاز استان خراسان رضوی نیز با بیان این
مطلب که در شرایط عــادی تقریبا ً 45درصــد از
مصرف گاز در بخش صنعت و نیروگاههای تولید
برق و  55درصد مابقی در بخش خانگی و عمومی
است ،گفت :توجه به مدیریت مصرف بهینه گاز

بهرهوری

مدیریت مصرف
انرژی در ایران
خودرو خراسان
الگوی ملی است

◾

◾افقی

 .1م ـج ـمــوعــه ت ـلــویــز یــونــی عــروس ـکــی
خاطرهانگیز ای ــام کــودکــی بــه کــارگــردانــی
«مرضیه بــرومـنــد»  .2غــربــال  -از لــوازم
چوبی منزل  -تختههای بــزرگ چوبی .3
صفحه اینترنت  -ترنم  -کمذهن .4خدای
درویــش  -میوه آبــدار تابستانی  -ضربه
شمشیر  -گل سرخ  .5بانی پروتستان -
دشمن  -ستون بدن  .6خبررسان  -میوه
تلفنی  -شیوع  .7غــار محل آغــاز نبوت
پیامبراعظم(ص)  -شیره خرما  -سخن
صریح  -نخست .8ناراست  -بسیارداننده
 قبض دریافت کاال  -بوی رطوبت  .9کنایهاز لباس ن ــازک اســت  -ترمز چهارپایان
 اس ــم تــرکــی  -نـفــر یــن  .10ک ـشــوری دراسکاندیناوی  -رودخــانــه مــرزی  -پرنده
مقلد  .11فلز سنگین  -افشاگر سعودی -
پسران  .12خطکش هندسی  -هدررفت
 رفیق شفیق کرنا  -موی مجعد .13شهر وتیم فوتبالی در فرانسه  -دایما ً -دانه معطر
 .14روزنامه پرتیراژ ژاپنی  -پهلوان  -لحظه

هوشمندسازی ثبت ورود و خروج
گردشگران در خراسان رضوی

«ابوالعباس اسفراینی» وزیر ایراندوست غزنویان

در هر دو حوزه حائز اهمیت است .وی افزود :اجرای
طرح تشویقی که با مشارکت ایران خودرو خراسان
و شرکت گاز استان انجام شد ،یک الگوی مناسب
برای هم افزایی و همکاری بین ارگانهای مختلف
است که نه تنها در استان بلکه در کشور بی همتا و
قابل گسترش است .مدیرعامل شرکت گاز استان
خراسان رضوی افزود :این اقدام مشترک از دو بعد
نتایج ارزشمندی داشت .بعد اول افزایش بهرهوری
و بهینهسازی مصرف حاملهای انرژی در شرکت
ایران خودرو خراسان بود ،بعد دوم نیز مشارکت
کارکنان در مدیریت مصرف گــاز در منازلشان
بــوده کــه باوجود افزایش 7درصــدی مصرف گاز
خانوارهای استان ،کارکنان ایران خودرو خراسان 5
درصد نسبت به مصرف سال گذشته خود کاهش
مصرف داشتهاند.

جدول     8240
 دلیل  .15درخشان  -بر پیشانی کارگرزحمتکشمیبینید

◾

◾عمودی

 .1نرمه جــامــدات  -سـنـگزر  -پــول اول
کــاسـبــی را گــویـنــد  .2آزاد  -ش ـلکــردن
سرکیسه  -مهتر  .3خ ــوب و خ ــوش -
بیماری مسری مرگامرگی  -شغل  -مخترع
ماشین بخار  .4احسن  -بلندی مرتبه
 ضمیر اشاره به جمعی دور  .5باالآمدنآب در یــا  -طایفه کمحرف  -نرمی  -تیر
پیکاندار  .6برجوانان عیب نیست  -پدر
زنجانی  -از شریانهای دوگانه عــراق .7
اب ــزار صید  -خمیر بتونه  -ابــر زمینی -
ام ـ ــاندادن  .8کنایه از فــرد تحتتکفل
اســت  -روسـتــایــی از تــوابــع میانوالیت
حومه مشهد  .9آشکارشده  -ناشنوا -
نپذیرفتن  .10شاهکار جاودانه شکسپیر
 حشره خونخوار  -فصل شکوفایی .11عالمت مفعول بیواسطه  -خطایی در
ورزش فوتبال  -ضمیر بیحضور  -زدنی

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

بهانهگیر  .12آتشخانه حمامهای قدیمی
 به دریا میریزد  -یک دسته یا گروه مردم .13خورشید  -باتری  -رنگ و فام  -بازی 1
 .14درخت پرشاخ و برگ جنگلی  -نرمی
2
رفتار  -قدم یکپا  .15چاه جهنده  -فوری
3
 آزادشدن4
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نام و نام خانوادگی  :حیدر علی سلیمانی
نام پدر :محمد رضا
تاریخ تولد1342/1/1 :
محل تولد :نیشابور
تاریخ شهادت1366/8/30 :
محل شهادت :ماووت
سرور هادیان شهید حیدرعلی سلیمانی،
در روز یکم فــروردیــن مــاه  ۱۳۴۲در روستای
سلیمانی از توابع شهرستان فیروزه به دنیا
آمــد .پــدرش کشاورز بــود .او تا اول راهنمایی
درس خواند و در سال  ۱۳۶۱ازدواج کرد و از این
ازدواج صاحب سه فرزند پسر شد.
در دوران دفــاع مقدس به عنوان پــاســدار در
جبهه حــضــور یــافــت .حیدرعلی سلیمانی
پس از رشــادتهــای بسیار در نبرد با دشمن
متخاصم بعثی در روز س ـیام آبــان مــاه سال
 ۱۳۶۶بــا سمت فرمانده گــروهــان در منطقه
ماووت واقع در کشور عراق بر اثر اصابت ترکش
به فیض شهادت نایل آمد.
اکنون مزار مطهر این شهید واالمقام در گلزار
معطر شهدای زادگاهش قرار دارد.
گفتنی اســت صفدر سلیمانی بــرادر شهید
حیدرعلی سلیمانی نیز به شهادت رسیده
است.
روایت کرده اند  ،زمانی که سلیمانی به جبهه
رفت ،مدتی نگذشته بود که به شهر بازگشت
بــرای رسمی شدن ثبت نام کند ،شب جمعه
در مسجد روس ــت ــای سلیمانیه جلسه ای
بــود ،ایــشــان هــم بــه آن جلسه آمــده و شــروع
بــه صحبت کــرد و گفت :جبهه دانشگاهی
است که هر کس بی ســواد باشد و به میدان
جنگ بــرود با ســواد برمی گــردد .لیسانسش
را مـیگــیــرد 10 .دقیقه ای را صحبت کــرد و
گفت :اگــر میخواهید معجزه ای ببینید به
میدانهای جنگ بروید.

خبر
حمل و نقل ریلی مرز سرخس
افزایش مییابد

مسئول هماهنگی بازارچههای مــرزی خراسان
رضوی تقویت راهآهن خواف -هرات را از مهمترین
پروژههای اقتصادی استان دانست و از توافق دو
کشور ایــران و ترکمنستان بــرای بررسی موضوع
راهاندازی بازارچه مشترک مرزی در سرخس خبر
داد .هــادی حقیقی به فــارس گفت :با توجه به
اهمیتتقویت زیرساختهای موجودبرایارتقای
مراودات اقتصادی بین دو کشور در شانزدهمین
کمیسیون مشترک هـمـکــاریهــای اقتصادی
ایــران و ترکمنستان بر افزایش حمل و نقل ریلی
از مرز سرخس توافق شده اســت .وی افــزود :در
همین راستا دو پــروژه راه آهــن خــواف – هــرات و
اجــرای کریدور کتای در اولویت برنامههای حوزه
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی قرار دارد
کــه فعالیت هــر کــدام از ایــن مسیرهای حمل و
نقلی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استان
خواهد داشــت .مسئول هماهنگی بازارچههای
م ــرزی خــراســان رض ــوی تــوافــق دو کشور را بــرای
بررسی موضوع راهاندازی بازارچه مشترک مرزی
در سرخس از مهمترین پــروژههــای اقتصادی
استان با کشور ترکمنستان در حوزه تجارت مرزی
خواند و افزود :فعالسازی منطقه ویژه اقتصادی
سرخسکهنخستینگامآنارتقایظرفیتریلیو
فعالسازی بازارچه مشترک مرزی سرخس است،
در شانزدهمین اجالس کمیسیون همکاریهای
مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان مطرح و به
تأیید دو طرف رسیده است.

برگزاری پویش نذر کتاب
در خراسان جنوبی

طــاهــره حمیدی مدیر کــل کــانــون پ ــرورش فکری
کودکان ونوجوانان خراسان جنوبی گفت :پویش
نــذر کتاب درراس ـتــای اج ــرای عدالت اجتماعی
و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مناطق
آسیبپذیرشهریوهمچنینمناطقکمبرخوردار
روستایی به مرحل ه اجــرا درآم ــده اس ــت.در این
پویش از عموم هم استانیها دعوت شده است تا
کتابهایخودراباعناوینوموضوعاتمختلفدر
هر رده سنی به مراکز کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان در سطح استان تحویل دهند تا پس از
جمعآوری این کتابها برای تجهیز کتابخانههای
مناطق روستایی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
پویش نذر کتاب با شعار «جای خالی را با کتاب
خوب پر کنیم» از 27آبان آغاز شد و تا 15دی 1400
ادامه دارد.

