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رشد
۱۶درصدی
سرمایهگذاری
صنعتیدر
خراسان جنوبی

عباس جرجانی،
رئیس سازمان صمت
خراسان جنوبی گفت:
میزان سرمایهگذاری
صنعتی از ابتدای سال
جاری۴۸۳میلیارد
تومان است که این
شاخص در مدت
مشابه پارسال
۴۱۶میلیارد تومان
بوده است .زمینه
اشتغال حدود۵۰۰نفر
نیزبهصورتمستقیم
در استان فراهم شده
است.

ضرورتتهیه
طرحاضطراری
تأمین
آبشربمشهد
محمد عالیی ،مدیرعامل
شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی گفت:
تهیه طرح اضطراری
برای تأمین آب شرب
کالنشهر مشهد در
دو سال آینده ضروری
است .بر مبنای مدیریت
ریسک اگر میزان آب
سد دوستی را صفر در
نظر بگیریم باید به دنبال
دیگر راههای تأمین آب
ازجمله ساخت خط
غرب مشهد برای انتقال
پساب و جایگزینی با
چاههای کشاورزی در
غرب دشت مشهد
باشیم.
وی بیان کرد :اگر در
مصرف آب صرفهجویی
نشود  5مترمکعب
معادل  5هزار لیتر در
ثانیه کسری مخازن آب
خواهیم داشت که این
آمار بسیار نگرانکننده
است .همچنین
چاههای غیرمجاز
و چاههای دارای
اضافهبرداشت محدوده
مطالعاتی مشهد در
سال  ۱۴۰۰پر میشوند و
یا اضافه برداشت آنها
جلوگیری میشود.

خراسانگردی

سالمت

روستای «ایدلیک»
آرامش در شالیزار

ت بیمارستانی
کمبود تخ 
در دومین کالنشهر کشور

شهیدمهدیصبور
فرزند :اصغر
متولد1370/9/18 :
محل تولد :روستای دهسرخ
تاریخ شهادت1390/8/21 :
محل شهادت :پاسگاه میل 159مرز پاکستان
سرورهادیان :سرباز وظیفه شهید واالمقام
مهدی صبور در هجدهم آذر  1370در دامــان
خانوادهای مذهبی در روستای دهسرخ متولد شد.
دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش
سپری کــرد و ب ـرای کمک به خــانــواده کـشــاورزی و
دامداری را پیشه کرد .مردم روستای دهسرخ وی
را جوانی نجیب ،خونگرم و با وقار میشناختند.
شهید صـبــور در پــایـگــاه بسیج روس ـتــا فعاالنه
عضویتداشتوازهمانابتداباپدیدهشوماعتیاد
به مــواد مخدر و قاچاق مــواد افیونی سرسختانه
مـبــارزه مـیکــرد .مهدی صبور با رسیدن به سن
خدمت وظیفه عمومی ،بــا احـســاس سنگینی
مسئولیت حــراســت از میهن اســامــی ،جامه
مرزداری بر تن کرد و با بدرقه خانواده ،همسایگان و
سایر مردم روستا ،عازم دوره آموزشی شد .سرانجام
وی در ادامــه خدمت سراسر ارزشمند خــود ،به
مرزبانیسیستانوبلوچستان،هنگمرزیسراوان
منتقل شد و بدین ترتیب پای در مسیر امتحانی
سخت و تقدیری همراه با سعادت گذاشت.
سرباز وظیفه شهید مهدی صبور در بیستویکم
آبان  1390همراه اکیپی از یگان مذکور برای انجام
پایشهای مرزی و مبارزه با متجاوزان و اشرار مسلح
در سطح حوزه استحفاظی مشغول نگهبانی بود
که بر اثر بروز یک حادثه و جراحات وارده جان به
جانآفرین تسلیم کرد.

روســت ــای ایــدل ـیــک بــا طبیعتی
بکر و بسیار زیبا در فاصله ۱۸۰
کیلومتری شمال غرب مشهد ،در
دامنه کوههای هزار مسجد(کپه داغ ) قرار دارد؛
بخشی از سرسبزی جنگل سیستان را نیز در
این روستا میتوان دید.
اسم این روستا در گذشته آبدلیک یعنی مکانی
که آب فـراوان دارد ،بوده است .رودخانه میان
این روستا که از کوه کپه داغ سرچشمه میگیرد،
از مرز ایــران گذشته و به ترکمنستان سرازیر
میشود .دو طرف این رودخانه دو دامنه کوه
وجــود دارد که دره زیبای ایدلیک را به وجود
آورده است.
زمــانــی کــه قــدم بــه ج ــاده ایدلیک میگذارید
ســرمـســت از ب ــوی شــال ـیــزارهــا و هـ ــوای پــاک
میشوید .لحظاتی چشمان خود را بسته و به
صدای دلنواز پرندگان گوش کنید و آرامآرام با
غرق شدن در آرامش وصفنشدنی این محیط،
روح خود را با صدای آب روان رودخانه صیقل

تأمین سالمت و ارائ ــه خدمات
بهداشتی و درمــانــی به زائ ــران و
مــج ــاوران در مشهد اگــرچــه از
اهمیت بسزایی برخوردار است اما به دلیل
جمعیتزیاداینکالنشهر،پذیرشانبوهزائران
و مسافران وبیشترینجمعیت حاشیهنشین
و مهاجر خارجی در کشور تاکنون با چالشها و
فرازونشیبهایی روبهرو بوده است.
بــه گ ــزارش قــدس آنــایــن ،تـعــداد تختهای
بیمارستانی یکی از شاخصهای سالمت به
شمار میرودوبهگفته مسئوالندانشگاه علوم
پزشکی مشهد هم اکنون تعداد تختهای
بیمارستانی در مشهد با استانداردهای وزارت
بهداشتهمخوانینداشتهوباشرایطمطلوب
فاصله ز یــادی دارد .جانشین معاون درمــان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص
گفت :براساس شاخصها و استانداردهای
وزارت بهداشت ،با احتساب جمعیت
 3میلیون و  ۶۰۰هــزار

دهید .با پیادهروی مختصر ،به چشمههای آب
گرم برمیخورید.
ســرچ ـش ـمــه رودخـ ــان ـ ـ ه ایــدل ـیــک ب ــه خــاطــر
وسعت زیاد و ناهموارش ،برخی اوقات دارای
سیالبهای خــروشــان و عظیم اســت .عرض
دره ایدلیک از چند متر تا حداکثر ۶۰متر متغیر
است؛ از اواسط دره به بعد به خاطر طول زیاد
مسیر و آب فراوان و همچنین وجود چند آبشار،
دیــدن آن نیاز به آمادگی جسمانی و آشنایی
با فنون سنگنوردی دارد .پس از رد شدن از
آبـشــار ســوم حــدود دو ساعت راهپیمایی تا
ابتدای دوآبی دره سیستان و انتهای دره ایدلیک
فاصله است .مناظر این قسمت بینظیر بوده و
جنگلهای اُرس با مراتع دائمی سرسبز ،خود
را تــا بــاالی ارتـفــاعــات سیستان میکشانند.
پس از طی این مسیر به دهانه درههای دلوچه
و سیستان میرسیم که دره دلوچه بهطرف
آبشارهای «شه شو» و قله هزار مسجد
پیش میرود.

نامآوران خراسان

خداقوتی خادمان
به کادر درمان
◾افقی
 .1کتابی از «هانریش شدر» شرقشناس
شهیر آلمانی  .2ز یـنــت نــاخــن -بتون
مسلح – ن ـبــرد – ابــر ی ـشــم خ ــام  .3از
مبطالت روزه – اشعه صنعتی و درمانی
– چاله بزرگ  .4طویل – شعله آتش – از
ماشینآالت راهسازی .5متصل – حمله
و هجوم – زینت ناخن  .6شعله آتش
– شهر آرزو – بــرادر حضرت موسی(ع)
 .7حــرف ن ــوروزی – از ان ــواع بمبهای
ممنوعه – اندوه – رودخانه عرب  .8ابزار
ورزش وزن ـ هبــرداری – ســاالدی روســی از
تخممرغ و سینه مرغ و سس و .9 ...بله
ایتالیایی – حرف فاصله – الک – جاده
آهنی  .10پاکی – محله و برزن – مدرسه
قدما  .11بسیارنورانی – غیبگوی مصر
باستان  -احمق  .12ناپسند – قاصد
– کــرم خونخوار  .13شاعر سرشناس
روم باستان – قطعه زمین مثلثیشکل
– واحد والیبال  .14طال – قوت الیموت

بجنورد میزبان جشنواره
فیلم کوتاه روستا و عشایر

«ادیب طوسی» روزنامهنگار و شاعر مشهدی

در تــهــران چشم از جهان
فرو بست.

خداقوت،
از زح ـمــات ایــن
ع ــزی ــزان بــا اهـ ــدای نـبــات،
نمک و گلهای متبرک قدردانی کردند ،اظهار
کرد :این دیدار که با مداحی یکی از خدام همراه
بــود بیست ودومـیــن برنامه از خــدام کشیک

توحیدی:

عیدانه

ن ـفــری مـشـهــد ،بــایــد حـ ــدود  ۱۰هـ ــزار تخت
بیمارستانی در این کالنشهر دایر باشد.
دکتر ایوب توکلیان افزود :این در حالی است که
کل تختهای بیمارستانی موجود در کالنشهر
مشهد با احتساب بخش دولتی و غیردولتی،
7هزار تخت است و مشهد هم اکنون با کمبود
 ۲تا 3هزار تخت بیمارستانی روبهرو است.
وی اضافه کرد :براساس استانداردهای وزارت
بـهــداشــت بــه ازای ه ــزار نفر جمعیت باید
 1/5تخت دولتی و یک تخت غیردولتی دایر
باشد ،همچنین بــرای جمعیت زائــر و مسافر
در مجموع در بخش دولتی و غیردولتی باید
0/4تخت بیمارستانی موجود باشد که به طور
کلی به ازای هر هــزار نفر در کالنشهر مشهد
 2/9تخت بیمارستانی الزم است.
وی تعداد بیمارستانهای دایر در شهر مشهد
را  ۳۵بیمارستان عنوان کرد که  ۱۵بیمارستان
در بخش دولتی و  ۲۰بیمارستان در بخش
غیردولتی خدماترسانی میکنند.

خ ـ ـراسـ ــان ش ـمــالــی م ـیــزبــان دوم ـیــن
ادیــب طوسی در سال  1312كتاب دستور نوین
جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و
زبــان فارسی و نیز مجموعه شعر ایــام كودكی را به
عشایر خواهد بود.
چاپ رساند و در سال  1313منظومه «هــزاره
بـ ـ ــه گ ـ ـ ـ ـ ــزارش خ ـ ـبـ ــرگـ ــزاری
فردوسی» را به مناسبت هزارمین سال
صداوسیما ،مدیرکل فرهنگ
والدت فــردوســی ســرود و یــک سال
و ارشــاد اسالمی خراسان
بعد به تبریز بازگشت و به تدریس
شـمــالــی بــا اع ــام ارس ــال
ادامـ ــه داد و ســردبــیــری نشریه
 171فیلم کوتاه روستا و
ماهتاب را نیز برعهده گرفت.
عشایر به دبیرخانه این
تألیف كــتــا بهــای تــاریــخ دینی
جـشـنــواره در بجنورد
ایران قدیم و شرح کتاب بزرگان
گفت :از بین ایــن آثــار
و چــاپ چندین داستان و رمان
که از  28استان کشور
و مقاالت متعدد در روزنامهها
رسیده بــود ،در نهایت
و مجالت ،حاصل فعالیتهای
 40ف ـی ـلــم ب ــه مــرحـلــه
ادبی و فرهنگی ادیب طوسی تا
نهایی راه یافت.
سال  1322است.
حسین فرخنده افــزود:
ادی ــب طــوســی در ســال  1323به
این آثــار ،روزهــای هفتم تا
تــهــران آمــد و در اداره کــل نگارش
نهم دیم ــاه در اس ـتــان ،به
وزارت فرهنگ به خدمت مشغول شد
نمایش درمیآید.
و همزمان به تحصیالت دانشگاهی تا اخذ
وی گفت :آثار در قالب داستانی،
دكترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ادامه داد.
پویانمایی و مستند و در محورهایی
او بار دیگر در سال  1328به تبریز رفت و  30سال
نهــا و
همچون خ ــان ــواده ،ک ــوچ ،آیـیـ 
بهعنوان استاد كرسی تاریخ ادبیات ایران به
بــاورهــا ،زب ــان ،فرهنگ و اقتصاد روستا
تدریس و تحقیق و مطالعه مشغول بود.
تولید شدهاند.
ادیب طوسی در سوم خرداد 1361

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی
مقدم محمدامین ادیب طوسی؛ دانشمند،
گــفــت :بــا هــمــت ای ــن نــهــاد  45زن
روزنامهنگار و شاعر ،متخلص به ادیب طوسی ،در
مطلقه زنــدگــی مشترک خــود را
ســال  1283شمسی در نوغان مشهد متولد
در قــالــب طــرح دوبـ ــاره زندگی
شد.
آغاز کردند.
مــحــمــدامــیــن در پــن ـجســالــگــی به
بــه گـ ــزارش پــایــگــاه خبری
مکتبخانه رفت و در محضر پدرش
کــمــیــتــه ام ـ ـ ــداد ،مجید
آیتهللا محمدحسین تنكابنی،
الــهــیراد بــا بــیــان اینکه
ب ــه ف ــراگ ــی ــری ق ـ ــرآن ،مــقــدمــات
ای ــن زنـ ــان پــی ـشازایــن
شــرعــیــات ،اص ــول فــقــه ،صــرف
در قــال ـب زن مطلقه
و نــحــو ،معانی و بــیــان و دروس
تــحــت حــمــایــت ایــن
دینی پرداخت و در نوجوانی به
نــهــاد ق ـ ـرار داشــتــنــد،
لباس روحانیت درآمــد .سپس
افـ ـ ــزود :ب ــا راهــنــمــایــی
برای تحصیل ادبیات به خدمت
و مــشــاورههــای کمیته
عــبــدالــجــواد ادیـــب نــیــشــابــوری
امداد  12نفر از این زنان
به زندگی مشترک قبلی
رفت .ادیب نیشابوری به او لقب
خود بازگشتند و  33نفر
ادیب داد و از آن به بعد به ادیب
آگاهانه
نیز ازدواج دوباره و
طوسی مشهور شد.
داشتند.
وی پس از تحصیل در محضر استادانی
ـان
ـ
ن
ز
ـه
ـ
ب
ـاد
ـ
ه
ـ
ن
ـن
ـ
ی
ا
ـت:
وی گـفـ
چون مالعباسعلی فاضل و آقابزرگ حكیم،
ـاره
ـ
ب
دو
ـه
ـ
ک
ـواری
ـ
ن
ـا
ـ
خ
سرپرست
بــه عــراق رفــت و در حــوزههــای نجف اشــرف و كربال به
ازدواج کنند ،بستههای تشویقی
تحصیل علوم دینی پرداخت .او سپس به لبنان،
وام
ارائــه میدهد؛ پرداخت جهیزیه،
مصر ،سوریه و هند سفر كرد و زبانهای عبری،
ازجمله
اشتغال و تسهیالت قرضالحسنه
كلدانی ،سانسکریت و پهلوی را آموخت
هاست.
کمکهای این نهاد به این خانواده
و مــدتــی بعد بــه ایـ ــران بــازگــشــت و
بــه خــدمــت وزارت معارف
درآمد.

◾

 4جمادی االول 1443

مردانآسمانی

آغاز دوباره زندگی مشترک
 45زن سرپرست خانوار

در حاشيه

 9دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9692

ویژهنامه 4071

WWW.QUDSONLINE.IR

جمعی از خدام
کشیک پنجم دربانان حرم
مطهر امــام رضــا(ع) به مناسبت فــرا رسیدن
والدت حــضــرت زیــنــب(س) و روز پرستار با
در دست داشتن پرچم آستان قدس رضوی
و حضور در بیمارستان شهید هاشمینژاد
مشهد از تالشهای خالصانه و متعهدانه کادر
درمانی و بهداشتی این بیمارستان در مبارزه با
ویروس کرونا ،قدردانی و تشکر کردند.
مسئول گــروه فرهنگی خــدام کشیک پنجم
دربانان حرم مطهر حضرت رضا(ع) در گفتوگو
با خبرنگار ما با اشاره به اینکه این گروه ضمن
دی ــدار بــا پــرسـتــاران دو بخش کــرونــایــی و حاد
تنفسی بیمارستان شهید هاشمینژاد و عرض

پنجم دربانان حرم امام رضا(ع) در سال جاری
بود.
احــمــد مــحــمــدی دان ــش ــور اف ـ ــزود :ای ــن گــروه
فرهنگی به مناسبتهای مختلف از زحمات و
تالشهای خدمتگزاران در عرصههای مختلف
با هدایای متبرک رضوی قدردانی میکنند.

جدول 8255
– استراق سمع – لیستغذای رستوران
 .15دوای هر درد بـیدرمــان  -ویتامین
انــعــق ــاد خـ ــون – ابـ ـ ـ ــزاری در دســت
تخریبچی

◾

◾عمودی
 .1جامه درویشی – خبرکش سیاسی –
ستون دین اسالم  .2نوعی لنز عکاسی –
شلوار جین – اطمینان قلبی – مهرهای در
شطرنج  .3اثر چربی – ابزار اطالعرسانی
 از ییالقات پررفتوآمد تهران .4کرمینهحشرات – پدرترکی  -رویــه  .5پــاداش
– ظــرف نگهداری آبـجــوش – سبیل و
طریق .6هدررفته – از لبنیات  -درخشان
 .7حکام – آلیاژ مجسمهسازی -بریدن
شاخههای زاید درختان  .8عدد منفی
– از ماشینآالت کـشــاورزی – سکه زر
خالص -مخفف شاه  .9قرض – حیوان
بارکش – زیرخاککردن مــرده  .10فک
– قشر – ننر و بیمزه  .11شهر بادگیرها

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

– ابزارکار بنا برای امتحان کجی و راستی
ییــافـتــن  .12فــا لبـیــن –
دیـ ــوار – رهــایـ 
تیراندازی -گل نرم آمــاده ساختوساز
 .13بچهترسان خیالی – الهه قــدرت
یــونــان بــاسـتــان – گرفتنی از خالفکار
 .14زدنی بهانهگیر – علم و خرد – پسوند
مصدرجعلی  -هوو  .15رند – ریشه این
میوه صیفی  ،فرانسه و الجزایر است -
آتشدان حمام
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خبر
فرمانداران،اراضیطرح«نهضت
ملیمسکن»رامعرفیکنند

اسـ ـت ــان ــدار خ ـ ـراسـ ــان رض ـ ــوی از ف ــرم ــان ــداران
شهرستانهای استان خواست هرچه سریعتر
نسبت به شناسایی و معرفی اراضی مورد نیاز طرح
نهضت ملی مسکناقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،
نظری در جلسه شــورای مسکن استان و دومین
جلسه قــرارگــاه اجــرایــی نهضت ملی مسکن بر
ضــرورت تأمین و تخصیص زمین برای آغاز طرح
نهضت ملی مسکن تأکید و اظهار کرد :اداره کل
راهوشهرسازی استان به عنوان متولی اجرای طرح
نهضت ملی مسکن موظف است پیگیر اجرای
طرح و تأمین اراضی مورد نیاز با همکاری فرمانداران
باشد که براساس ضوابط ،الزم است فرمانداران
نسبت به شناسایی و معرفی اراضــی مناسب به
میزان متقاضیان مؤثر هر شهرستان به اداره کل
راهوشهرسازی به عنوان قرارگاه اجرایی نهضت ملی
مسکن اقدام کنند.
ویبرضرورتتشکیلکمیتههایتخصصیتأمین
مالی به خصوص در بخش شناسایی چالشهای
پرداخت تسهیالت بانکی ،امور زیربنایی ،زمین و
طرح و ساخت ،به صورت منظم و هفتگی و ارائه
گزارش کار به قرارگاه اجرایی نهضت ملی مسکن
تأکید کرد .در ادامه این جلسه سیدعبدالمجید
نژادصفوی،مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی
با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 132هزار و 500نفر
در طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی
نامنویسی کردهاند ،گفت :با توجه به اهمیت و
تأثیرگذاری طرح نهضت ملی مسکن در خانهدار
کردن اقشار هدف و نیز با عنایت به استقبال مردم
از این طرح ،مهلت نامنویسی در سامانه مربوط تا
پایان آذرماه جاری تمدید شد.
مدیرکل راهوش ـهــرســازی خـراســان رضــوی افــزود:
یتــوانـنــد بــا م ـراج ـعــه بــه سامانه
مـتـقــاضـیــان مـ 
 https://saman.mrud.irبرای نامنویسی در
این طرح ملی اقدام کنند.

بجنورد و آلماتی
خواهرخوانده میشوند

رئـیــس ات ــاق بــارزگــانــی خــراســان شمالی گفت:
تفاهمنامه اولیه خواهرخواندگی بجنورد و آلماتی
قزاقستاندرسفریکهفتهایهیئتتجاریاستان
به این کشور بین طرفین امضا شد و به زودی سند
آن نهایی میشود.
به گزارش قدس آنالین ،سعید پورآبادی اظهار کرد:
یک هیئت تجاری در آبانماه از خراسان شمالی به
استان آلماتی قزاقستان سفر کرد که در مذاکرات
انجام شده با مسئوالن این استان به نتایج خوبی
دست یافتیم.
وی به دستاوردهای این سفر اشاره کرد و افزود:
برگزاری نوروزگاه در عید نوروز به میزبانی خراسان
شمالی یکی از این دستاوردها بوده است که باید
با ادارههای کل میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد
پیگیریهای الزم انجام تا ایــن روی ــداد فرهنگی
برگزار شود.

