یکشنبه  7آذر 1400

رتبه نخست
خراسان رضوی
در صادرات ریلی

مصطفی
نصیریورگ،
مدیرکل راهآهن گفت:
خراسان رضوی
رتبه نخست صادرات
ریلی ایران را به خود
اختصاص داد.
 ۷۵۱هزار تن
محموله صادراتی
از مرز ریلی سرخس
(معادل  ۹۳درصد
مجموع صادرات ریلی
استان ) در هشت ماه
گذشته بوده که به
میزان  ۱۰۲درصد
رشد داشته است.

ابالغ اعتبار
آبرسانی
بهعشایر
خراسانشمالی
معاون توسعه و امور
زیربنایی اداره کل
امور عشایر خراسان
شمالی گفت :حدود
 ۲۵۵میلیارد ریال اعتبار
برای اجرای پروژههای
آبرسانی به عشایر
استان ابالغ شد که
اجرای این طرحها
شتاب میگیرد.
رضا قربانی به ایرنا
اظهار کرد :حدود ۱۷۰
میلیارد ریال اعتبار برای
تکمیل پروژههای ناتمام
آبرسانی و حدود ۶۰
میلیارد ریال اعتبار برای
اجرای دو پروژه جدید
ابالغ شده است.
وی افزود :اکنون هشت
پروژه آبرسانی به عشایر
استان ناتمام است
و برای اجرای آن در
مرحله نخست حدود
 ۱۲۷میلیارد ریال اعتبار
تخصیص یافته است.

خراسانگردی

«دره ارغوان» رویشگاه درخت عشق

بناهای تاریخی بجستان نیازمند مرمت فوری

کاهانی دره ارغ ــوان بهعنوان
یـکــی از زی ـبــاتــریــن جــاذب ـ ههــای
طبیعی اطراف مشهد ،در نزدیکی
شهر طرقبه قرار دارد .این منطقه
به دلیل قرار داشتن در محیطی کوهستانی،
آبوهوای مطبوعی دارد و دمای آن همواره چند
درجهای از شهر مشهد خنکتر است.
درخت ارغوان که به درخت عشق نیز معروف
یشــود.
اســت در ایــن دشــت ب ـهوفــور دی ــده مـ 
برگهای این درخــت به رنگ سبز و به شکل
گهــا،
ق ـلــب هـسـتـنــد امـ ــا پ ـیــش از رشـ ــد بــر 
خوشههای ارغــوان از تمامی قسمتها ،حتی
تنه درختان آویخته میشوند و لباس ارغوانی
رنگبهتندشتمیکنند.زیباییوچشمنوازی
منحصربهفرد این دره دقیقا ًمربوط به همین
رنگ خاص ارغوانی است.
بهترین زمان برای سفر به دره ارغــوان ،اواخر
فروردین و اردیبهشتماه است که سراسر
این دره را گلهای ارغوان میپوشانند .اگر در
زمان گلدهی به دره ارغوان بروید ،شکوفههای
بنفشرنگ نوشکفته را خواهید دیــد که با

رئ ـیــس اداره م ـیــراث فرهنگی،
گ ــردشـ ـگ ــری و ص ـنــای ـعدس ـتــی
بجستان بــه وضعیت بحرانی
ب ــرخ ــی بــن ــاه ــای ت ــاریــخ ــی ایــن
شـهــرسـتــان و ضـ ــرورت مــرمــت فـ ــوری آ نهــا
اشاره کرد و گفت :توجه مسئوالن ذیربط به
تخصیص و تأمین سریع اعتبار مناسب برای
نجاتبخشیمیراثفرهنگیدراینشهرستان
ضروری است.
مـهــدی جمالی در گـفـتوگــو بــا ایــرنــا اف ــزود:
مسجدجامع بجستان ،کاروانسراهای مرندیز
و قاسمآباد ،قلعه تاریخی روستای مرندیز،
بافت تاریخی روستای مزار و دو بنای آب انبار
مهمترین بناهای تاریخی د چ ــار وضعیت
ب ـحــرانــی و ن ـیــازم ـنــد مــرمــت ســریــع در ایــن
شهرستانهستند.
وی اضافه کرد :این بناهای نیازمند توجه ،نه
تنها معرف هویت تاریخی  -فرهنگی بجستان
هستندبلکهظرفیتهایمهمحوزهگردشگری
این شهرستان محسوب میشوند و بر
این اساس تعیین ردیف

رایحهای مستکننده به استقبالتان میآیند.
ام ــا ح ــاال هــم کــه پاییز سیمای طبیعت را
دستخوش تغییر کــرده اســت ،ایــن منطقه
جذابیت و زیباییهای خاص خودش را دارد
و میتوان دلنوازترین چهره طبیعت را دید.
پس اگر قصد داریــد در این روزهــای پاییزی،
در حــوالــی شــهــر مــشــهــد ،بــه گــشـتوگــذار
بپردازید و ترجیح میدهیدنگاهتان را معطوف
بــه زیباترین جلو ههای طبیعت کنید ،دره
ارغوان بهعنوان یکی از نابترین مقاصد شما
میتواند باشد.
دره ارغ ــوان در  4کیلومتری شهر طرقبه ،در
مسیر طرقدر به روستای کالته آهن ،قرار گرفته
است .پیش از رسیدن به روستای کالته آهن،
مسیری فــرعــی و آسفالته بــه دشــت وسیع
ارغ ــوان ختم میشود .با اندکی پـیــادهروی در
مسیر خاکی سمت راســت ایــن دشــت ،وارد
دره ارغــوان خواهید شد و اگر اهل پیادهروی و
پا به آب زدن باشید ،بهشتی زیبا و چشمنواز،
با رودی جاری و چشمهای خروشان در
انتظارتان است.

نامآورانخراسان

استاندار خراسان رضــوی گفت :الزم
جذب کارهای آموزشی فرهنگ و هنر شد و بخشی
است با پیگیری دستگاههای اجرایی
از عمر خود را دبیری و مدتی در آستان قدس مدرسی
ب ــرای کــوتــاهمــدت ،نــهــاده دامــی
کرد و در سال  1336شمسی بازنشسته
مورد نیاز توسط واردکنندگان
شد.
به طــور کامل تأمین شــود تا
خود
زندگی
های
ل
سا
آخرین
در
وی
کــارخــانـههــای خ ــوراک دام
کاری جز خادمی حضرت و تألیف
بــتــوانــنــد خ ـ ــوراک م ــورد
ـت.
آث ــار تاریخی و ادب ــی نــداشـ
نیاز را برای انجام فرایند
به
ای
ادیب هروی اهمیت ویــژه
صــحــیــح پـ ـ ــرورش دام
تدوین تاریخ ،بهخصوص تاریخ
س ــب ــک و ســنــگــیــن و
معاصر میداد و نقش مؤثری در
بــهــیــنــه ک ـ ــردن آن در
ضبط و ثبت رویــدادهــای عصر
اســتــان تأمین کنند و
خویش ایفا کــرده اســت .او در
بــتــوان نتیجه حاصل
هــردو کتاب گرانبهای «تاریخ
را بررسی و تصمیمات
ک ــارب ــردی بـ ــرای ت ــداوم
انــقــاب ط ــوس» و «الحدیقة
پ ــرورش مطلوب دام در
الــرضــویــه» مــشــاهــدات خ ــود و
استان را اتخاذ کرد.
معاصرینش را در زمینه روزگــار
نظری تأکید کرد :الزم است
مشروطیت ،واقعه به توپ بستن
ک ــارش ــن ــاس ــان بــخ ـشهــای
حــرم مطهر توسط نیروهای روس،
مختلف دامداری و دامپروری
قیام گوهرشاد ،وقایع شهریور ،1320
آسیبشناسی کلی در خصوص
اشغال خراسان توسط قوای روس و قیام صولت
فرایند پرورش دام سبک و سنگین و
السلطنه هــزاره را با دقت و وســواس بسیار زیادی
تولید و عرضه گوشت در استان انجام
نوشته است.
دهند تــا بــتــوان روشهــایــی کــه میتواند
وی در سال 1347ه ش در 85سالگی زندگی را
امنیت در این بخش را ارتقا دهد ،احصا کرد.

بدرودگفتودردارالسعادهحرممطهر
رضـ ــوی ،در کـنــار قبر پــدرش
دفنشد.
او ادام ــه
م ـیدهــد :حال
بــا توجه بــه تعطیل شدن
مرکز تعویض پالک در بشرویه ،فعال شدن دوباره
آن خواسته و مطالبه مردمان این شهر است.
ایــن شهروند بیان میکند :به دلیل تعطیل
بودن این مرکز ،مشکالت عدیدهای به وجود
آمده و افراد برای پالکگذاری خودروهایشان
باید تا یک ماه معطل بمانند.
او تصریح میکند :گاهی به دلیل وجود مشکل
در تعویض پالک خودروها ،یک معامله از هم
پاشیده میشود که نیازمند حمایت مسئوالن
از متولیان امر است.
شاکری ،رئیس شورای اسالمی شهر بشرویه
در این خصوص گفت :حدود  ۱۵سال است در

تلنگر

تعطیلی مرکز
تعویض پالک
در بشرویه

◾

 .1فیزیکدان فــرانـســوی قــرن  19و  20و
یکی از کاشفان پدیده پرتوزایی  -ضربه
آرام با انگشت دســت  .2خواهشهای
نفسانی – از بــرادران حضرت یوسف(ع)
– نـشــان ت ـجــاری  .3درس انگلیسی –
نـیــز – مـقــا بــل کـلــی  -روح  .4سرزمین
– کفش چرمی پــا شـنـهدار  -لشکریان
 .5ماده حالتدهنده به مو – از مهمترین
نعمات خفیه الهی – میزان فلزی گرانبها
در یک آلیاژ  .6برای اتصال تمامی پیها و
یا فونداسیون به یکدیگر ریخته میشود
– از ان ــواع پیوند درخ ـتــان – الـگــوی روز
 .7فــولــدر رایــان ـهای – کــرم کــدو – سمت
چپ  .8ترشوشیرین – درخــت پرشاخ
و بــرگ جنگلی – بلیغ – رو ک ــش چشم
 .9سبزی س ــاالدی – از آت ـشافــروزهــا -
مـ ــردن  .10کــافــی – درخ ــواسـ ـتک ــردن
– سوغاتی ناشی به کرمان  .11پرچم –
حاصل کار هنرمند نقاش – بوی رطوبت
 .12جاودانه – دشمن دیرینه پنیر  -طویل

اعتباری برای شتاب در بازسازی آثار تاریخی این
شهرستان ضرورتی مهم و فوری است.
وی از ارائه برآورد ریالی میزان اعتبار مورد نیاز
بــرای مرمت فــوری بناهای تاریخی بجستان
امتناع کرد و گفت :کمبود اعتبارات دلیل اصلی
کندی و حتی توقف عملیات مرمت آثار تاریخی
ایــن شهرستان و موجب شــدت گرفتن روند
فرسایش و رو به تخریب رفتن آنهاست.
جمالی افــزود :ظرفیتهای بخش خصوصی،
شهروندان نیکوکار عالقهمند به حفظ میراث
فرهنگی ،دهیاران و شوراهای اسالمی بجستان
نیز باید در کنار اهتمام مسئوالن ،به منظور
تأمین بخشی از اعتبار مالی عملیات مرمت
فوری و اضطراری آثار تاریخی ،این شهرستان را
مورد توجه قرار دهند.
وی مشارکتهای مردمی در همه عرصههای
اجتماعی و فرهنگی را مفید و نتیجهبخش
توصیف و بیان کــرد :بسترسازی بــرای ترویج
مشارکت و جذب کمکهای مردمی به منظور
ترمیم فوری بناهای تاریخی در معرض تخریب
بجستان ضروری است.

تأکید استاندار خراسان رضوی
بر تأمین نهاده دامی

«شیخ محمدحسن خراسانی»ادیب برجسته و فاضل

مــطــهــره ســلــطــانــی ،دارتـ ــر خ ـراســان
مقدم شیخ محمدحسن خراسانی ،معروف
جنوبی ،مقام دوم مسابقات دارت
به ادیب هروی ،از ادبای برجسته و شعرای نامور و از
قهرمانی کشور را کسب کرد.
دانایان علوم ادب به شمار میرفت .پدرش
ـزاری
ب ـ ــه گ ـ ـ ـ ــزارش خـ ــبـ ــرگـ ـ
مــا محمدتقی ،از علمای مشهد و
هیئت
صداوسیما ،رئیس
خــادمــان کشیک دوم حــرم مطهر
ـی
ـ
ـ
ورزش
ان ــج ــمـ ـنه ــای
امام رضا(ع) بود.
گفت:
جنوبی
خراسان
شیخ محمدحسن هروی در سال
دارت
ـات
ـ
ـق
ـ
ـاب
در مــسـ
 1263هجریشمسی،درمشهد
که
ـور
ـ
ـش
ـ
ک
ـی
ـ
ـان
قــهــرمـ
چشم به جهان گشود و علوم و
هیئت
ـی
ـ
ـان
ـ
ـزب
ـ
ـی
ب ــه مـ
معارف الهی را در خدمت پدر
انــجــمـنهــای ورزشــی
فراگرفت و علوم ادب را نزد ادیب
اســتــان ف ــارس بــرگــزار
طوسی و میرزا محمدباقر مدرس
شــد دو بــانــوی جــوان
و میرزا عبدالرحمن مدرس تلمذ
دیگر
دارت ــر اســتــان بــا
کرد و در سال 1319هجری قمری،
به
ـور
ـ
ـش
ورزش ــک ــاران کـ
در آستانه انقالب مشروطیت ،به
پرداختند.
رقابت
حضور میرزا عبدالجواد نیشابوری
این
در
ـزود:
ـ
ـ
اف
ـزاده
عــلــیـ
رسید و مــدت  6ســال در درس وی
مطهره
مسابقات
از
دوره
حاضر شد و علوم ادب را نزد او تکمیل
ســلــطــانــی ب ــا شــکــســت در
کرد و به درجهای از دانش رسید که استاد،
دوم
فینال مسابقات ،مقام
اجازه تدریس به وی داد و او را «رجل فاضل» خواند.
کشور را بدست آورد.
وی عالوه بر آن از آیات شیخ محمدحسین نائینی و
ـر
ـ
دارت
دیگر
مؤمن
وی گفت :زهــرا
سید هادی خراسانی حائری نیز اجازه علمی و
مشترک
پنجم
مقام
به
جوان استان هم
روایی دریافت کرد .آنها در اجازات خود،
رسید.
این مسابقات
مقامات علمی ادیب را ستودهاند.
ادی ـ ـ ــب ه ـ ـ ــروی در زمـ ــان
رض ـ ـ ــاخ ـ ـ ــان،
تعطیل
ش ـ ــدن مــرکــز
تـ ــعـ ــویـ ــض پـ ـ ـ ــاک در
بشرویه سبب نارضایتی مردم این شهر شده
است.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،تا  ۶ماه
پیش مرکز تعویض پالک در شهر بشرویه فعال
بود ،اما بهصرفه نبودن فعالیت آن برای بخش
خصوصی سبب غیرفعال شــدن ایــن مرکز
شد .حاال غیرفعال شدن مرکز تعویض پالک
بشرویه سبب بروز مشکالتی برای مردم این
شهر شده است.
یکی از شهروندان بشرویهای میگوید :برای
رسمی شدن هر معاملهای در بازار خودرو نیاز
است افراد به دفاتر تعویض پالک بروند.

◾افقی

مردانآسمانی

میراثفرهنگی

نائب قهرمانی خراسان جنوبی
در مسابقات دارت کشوری

در حاشيه

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

بشرویه مرکز تعویض پالک فعال است ،حال
ایــن مرکز به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی
برای بخش خصوصی غیرفعال شده است که
باید قوانین و مقررات تسهیل شود تا دوباره
این مرکز فعال شود.
وی عنوان کرد :شورای اسالمی شهر بشرویه
آماده همکاری با افرادی است که مرکز تعویض
پالک خودرو در این شهر را فعال کنند و کار را
به دست گیرند.
چند نفر برای فعال کردن مرکز تعویض پالک
بشرویه اع ــام آمــادگــی کــردهانــد کــه بررسی
صالحیت و شرایط آنها در حال انجام است.
الزم بــه ذکــر اســت شــهــرونــدان بشرویه بــرای
انــجــام خــدمــات تعویض پــاک بــه شهرهای
همجوار مراجعه میکنند.

جدول 8245
 .13ابزاری در شبکههای کامپیوتری – از
وسایل سرمازا – دانه معطر – نزد ایرانیان
است و بس  .14ضروری – خاص – پنجره
در زب ــان انگلیسی  .15خـ ــودروی حمل
بارهای سنگی – عهدنامه و موافقتنامه

◾

◾عمودی

 .1گ ــروه هفتم عناصر ج ــدول تناوبی
– نـ ـم ــا یـ ـشـ ـن ــا مـ ـهای از ش ـک ـس ـپ ـیــر -
هزارمیلیاردتومان  .2سالی که در آنیم
– از زیراندازها – شاخهای از شمشیربازی
 .3کودک کودکانه – راه هموار شنریزی
شده – نوعی نان تنوری  .4عالمت مفعول
ب ـیواس ـطــه – عـلــم و خ ــرد – سـخــت –
خمیر بتونه  .5آزاد – استادکار – جهاز
عــروس  .6عرصه مسابقات اسبدوانی
– کرانهها – تکرار حرف سیام  .7بز کوهی
– زادگ ــاه رازی – آبن ـخــورده – انگشت
کوچک دس ـتوپــا  .8بــزرگتــر یــن ایالت
هندوستان ملقب به سرزمین پادشاهان
– ای ــن منطقه اس ـتــان ف ــارس سرزمین

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

شیرایرانی و آهو بوده  .9از اشکال متقارن
هندسی – محل اجرای نمایش حیوانات
– صدمترمربع – خدای درویش  .10حرف
دهـنکـجــی – تـصــویــرگــر – چـیــرهدســت
 .11باور قلبی – نفت در گویش بچهلندن
 رنگ  .12تکیه دادن – واحد پول سابقکـشــورمــان – پــایـیـنآمــدن – قلب قــرآن
 .13ن ــا مــن ــا س ــب – ل ـش ـکــر  -قــرضــی
 .14قیمتی – کشور کوچکی در جنوب
اروپا – شترمرغ امریکایی  .15اداره ارتشی
– سند – به آن لقب شهرسبز دادهاند
حل جدول شماره قبل
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شهید موسیالرضا یزدانی
نام پدر :عباس
تاریخ تولد1341/7/1 :
محل تولد :چناران
تاریخ شهادت1365/9/15 :
محل شهادت :هورالهویزه
سرور هادیان موسیالرضا یزدانی در منطقه
عملیاتیبدربامسئولیتفرماندهطرحوعمليات
لشكر 5نصر به شهادت رسید.
شهید موسیالرضا در خاطراتش میگوید:
در سنگری که آفتاب مستقیم به آن میتابید
در ح ــال اس ـتــراحــت بـ ــودم .از طــرفــی خــوابــم
میآمد و از طرفی شرایط جوی مساعد نبود.
در ا یــن هنگام ب ــرادری کنارم نشست و او هم
میخواست استراحت کند .چـهــرهاش برایم
آشنا نبود فقط میدانستمرزم ـنــده ا ســت و
همین کافی بــود .مــذاکــرهای کوتاه بین ما رد و
بدل شد و در نهایت تصمیم بر این شد مقداری
ایشان بخوابد و من سایه ایجاد کنم و باد بزنم
و مقداری من بخوابم و ایشان سایه ایجاد کند.
با اصــرار ز یــاد او ،ابتدا من خوابیدم و مقداری
استراحت کردم .خوب که استراحت کردم من
هم متقابال ًبه پیمان وفا کردم و باالخره آن روز
توانستم مقداری استراحت کنم  .این موضوع
گذشت تا اینکه بعدها متوجه شدم آن رزمنده
کسی جز سردار شوشتری فرمانده لشکر نبود.

خبر
برگزاری رویداد ملی
سرآمدان شاهد و ایثارگر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان
جــنــوبــی گ ــف ــت :رویـ ـ ــداد مــلــی اس ــت ــارتآپ
سرآمدان شاهد و ایثارگر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،عزیزی افزود:
مرکز دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری رویــداد ملی اســتــارتآپ سرآمدان
شاهد و ایثارگر را برگزار میکند.
وی ادامه داد :محورهای مهم این رویداد شامل
فرهنگسازی ،اطال عرسانی و مستندسازی
در قالب نرمافزارها ،اپلیکیشنها و بازیهای
رایــان ـهای ،خدمات آمــوزشــی ،خدمات اداری
در سازمان ،سالمت ،مراقبتهای سالمندی
و امــور جــانــبــازان ،امــداد و نجات ،گردشگری
و هــت ـلداری ،بانکی و بــیــمـهای ،کــشــاورزی و
دامداری ،اشتغال و مسکن هستند.
وی گفت :اســتــارتآپهــایــی کــه حــداقــل یک
نفر از تیم آنها عضو خانواده معظم شهدا و
ایثارگران باشد ،میتوانند برای شرکت در این
رویــداد با نامنویسی در سایت «گنج شاهد»
نسبت بــه ثــبــت ایــدههــا و مــحــصــوالت خــود
اقدام کنند.
آخ ــری ــن مــهــلــت ارس ـ ــال آثـ ــار  ۱۵آذر ۱۴۰۰
اســت وعــاقـهمــنــدان میتوانند ب ــرای کسب
اطالعات بیشتر به سایت مرکز دانشپژوهان و
تشکلهای شاهد و ایثارگر بخش سامانه گنج
شاهد مراجعه کنند.
مدیرکل هنرهای نمایشی عنوان کرد

اختصاص  50درصد بودجه
برای تولید آثار نمایشی
در استانها

بجنورد :مدیرکل هنرهای نمایشی در آیین
پایانی شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان
شمالی با مهم برشمردن مقوله نمایشنامه
بر حمایت از تولید نمایشنامههایی با تراز
ملی تأکید کرد و از اختصاص  50درصد بودجه
سال جاری به تولید آثار نمایشی در استانها
خبر داد.
به گزارش قدس« ،قادر آشنا» در آیین پایانی
شانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی،
بــا اش ــاره بــه شعار دولــت کــه توجه بــه مناطق
ک ـمبــرخــوردار و فرهنگ و هویت ای ــران زمین
است ،از اختصاص  50درصد از بودجه سال
جاری به تولید آثار نمایشی در استانها سخن
گفت و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال این
مبلغ به استانها اختصاص داده شود.
وی همچنین بر تولید نمایشنامه مبتنی بر
فرهنگ و هویت ایرانی و توجه به داشتههای
فراوان در این حوزه تأکید کرد و گفت :در نظر
داریم بدون محدودیت تولید نمایشنامه ،از
هر تعداد نمایشنامهای که در استان در تراز
ملی تولید میشود حمایت کنیم.
آشنا ادامه داد :در حال حاضر در پنج سرفصل
اق ــدام بــه تولید نمایشنامه کــردیــم و حتی
اگر بنا باشد تمامی جشنوارهها را تعطیل و
تمامی هزینههای اجرایی را کاهش دهیم تا
به نمایشنامه توجه و پرداخته شود ،این کار
صورت میگیرد.

