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تسهیالت
مسکن برای
خودمالکان در
خراسان جنوبی

وحید داعی ،مدیرکل
راهوشهرسازی
خراسان جنوبی
گفت :متقاضیان
خودمالک میتوانند
برای استفاده از
تسهیالت ساخت
در طرح نهضت ملی
مسکن به سامانه
saman.mrud.ir
مراجعه کنند و
از تسهیالت این
طرح برای ساخت
واحدهای خود
بهرهمند شوند.

فریمان
قطبتولید
گوشتبوقلمون
استان
مدیر جهادکشاورزی
فریمان از کسب رتبه
نخست تولید گوشت
بوقلمون استان در این
شهرستان خبر داد.
کاظمی فریمانی گفت:
هم اکنون۱۰واحد
پرورش بوقلمون
گوشتی با ظرفیت
۵۰هزار قطعه در فریمان
فعالاند که باتوجه به
پروتئین باال و کلسترول
کم گوشت بوقلمون
میتواند جایگزینی
مناسب برای گوشت
قرمز مصرفی در
سبدغذایی شهروندان
باشد.
وی با اشاره به اینکه
سال گذشته یک واحد
تولیدی بوقلمون در این
شهرستان به عنوان
پرورشدهنده نمونه
استانی انتخاب شد؛ از
رقابت این واحد تولیدی
طی سالجاری در
عرصه ملی خبر داد.

مردانآسمانی

خراسانگردی

خراسان رضوی

زیارت و سیاحت در طبیعت بکر «دُربادام»

اعتبار  ۲۷میلیارد ریالی آبرسانی عشایر

روس ـ ـتـ ــای «دُرب ـ ـ ـ ـ ــادام» ک ــه در
۴۵کیلومتری شمال غربی قوچان
و ۱۷۵کـیـلــومـتــری مشهد واقــع
شــده ،بهواسطه جــر یــان دائمی
آب رودخانه شاهرگ(شارَک) ،سرسبزی دائمی
و دارا بودن انبوهی از درختان بلند ،چشمانداز
طبیعی بسیار زیبایی دارد و یکی از مهمترین
مناطق ییالقی و تفرجگاهی شهرستان قوچان
به شمار میآید .رودخانه شارک ،از ارتفاعات
اطــراف روستا سرچشمه میگیرد و مهمترین
منبع تأمین آب موردنیاز روستاییان است.
گروه زیــادی از مردم قوچان و شهرهای اطراف
بهویژه در بهار و تابستان ،اوقات فراغت خود را
در حواشی این رودخانه سپری میکنند.
قسمتهایی از ارتفاعات غربی و جنوبی روستا،
در بهار و تابستان از مراتع غنی پوشیده میشود
و چـشـمانــداز بسیار زیبایی پدید مـ ـیآورد.
این ارتفاعات ،در تمام طول سال ،مورد توجه
کوهنوردان و طبیعتگردان قرار دارد .رنگارنگی
باغهای میوه با شکوفههای عطرآگین بهاری،

تنوع میوههای تابستانی ،خزان پاییز و سپیدی
زمستان ،طبیعتدوستان و گردشگران را به
وجد میآورد.
ز یــارت ـگــاه ام ــام ــزاده عبدالرحمن کــه در بین
بومیان به نــام «امــام بــاد» شناخته میشود،
در 4کیلومتری روستا واقع شده است .اهالی
دربـ ــادام و روسـتــاهــای اطـ ـراف ضمن بــرگــزاری
مراسم دینی ،اعتقاد خاصی به این مکان دارند.
مرسوم است که گروهی از مردم ،در شب یا روز
چهارشنبه هر هفته به مزار امام باد میروند
و نذرها و قربانیهای خــود را در همانجا ادا
میکنند .در کنار زیارتگاه ،صخرهای قرار دارد که
به باور مردم محلی ،دختران دم بخت و زنان نازا با
عبور از زیر آن ،به آرزوی خود میرسند.
از دیگر جاذبههای روستای دربادام ،خانهای به
نام اجاق است .بعضی از روستاییان روزهای
چهارشنبه به این مکان میروند و برای شفای
بیماران ،گوسفند قربانی میکنند .پختن نان
فطیر و توزیع آن در میان مردم ،از دیگر رسوم این
روز در خانه اجاق است.

مدیرکل امــور عشایر خراسان
رضوی از اختصاص ۲۷میلیارد
ریـ ــال بـ ــرای اجـ ــرای طــرحهــای
م ــرب ــوط ب ــه آب آشــامــیــدنــی
عشایر ایــن اســتــان خبر داد و گــفــت :هر
ســال ۱۰میلیارد ریــال هزینه آبرسانی به
مناطق عشایری استان میشد که امسال
با رشد حدود سه برابری به ۲۷میلیارد ریال
رسیده است.
محمد نبویفرد افــزود :عملیات آبرسانی به
عشایر خراسان رضوی با۱۲دستگاه تانکر انجام
میشود که باوجود کم بودن تعداد تانکرها ،اما
روند آبرسانی به خوبی انجام میشود.
بــه گ ــزارش قــدس وی ادام ــه داد :بــا جذب
اعتبار امسال و بهرهبرداری از پروژههای
آب ــرس ــان ــی مــنــاطــق ع ــش ــای ــری ،شــاخــص
ب ــرخ ــورداری عشایر اســتــان از آب شرب
پایدار به بیش از ۷۵درصد افزایش مییابد.
مدیرکل عشایر خراسان رضــوی شاخص
بــرخــورداری عشایر خراسان

نامآورانخراسان

زندانیانفریمانی
شاغل میشوند

در حاشيه

 23جمادی االول 1443

 28دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و پنجم

«محموددولتآبادی»نویسنده«کلیدر»

مدیرعامل شـهــرک صنعتی کــاویــان
مقدم محمود دولتآبادی ،نویسند ه مشهور
گفت :برای نخستین بار در خراسان
ایرانی است که عدهای او را داستایوفسکی
رضــوی زندانیان فریمان شاغل
ای ــران خــطــاب میکنند ،امــا همان
میشوند.
«کــلــیــدر» کفایت میکند بــرای
ـزاری
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ب ـ ــه گ ـ ـ ـ ـ
توصیف قلم پخته و بینقص
تعقیبی
وحید
صداوسیما،
م ــردی کــه یکی از مهمترین
افزود :در نشستی با مدیر
آثار داستانی معاصر فارسی
زندان تربت جام ،رئیس
را با آن غنای خاص و گنجینه
بنیاد ت ـعــاون خــراســان
ارزشمند واژگانی خلق کرد.
رضـ ـ ــوی و دادس ـ ـتـ ــان
نــویــســنــدهای کــه بــا «روزگـ ــار
ف ـ ــریـ ـ ـم ـ ــان تـ ـف ــاه ــم
سپریشده مردم سالخورده»
ای
ش ــد ق ـ ـ ـ ـراردادی بـ ـر
و «جـ ـ ــای خ ــال ــی س ــل ــوچ»،
اشتغال
بهکارگیری و
ظــرافــت و چیرهدستی خود
باز
بند
در
زندانیانی که
را در ترسیم چهره بینقاب
هستند
اشتغال
و یا بند
حقیقت ،کامال ًبه رخ کشید.
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مــحــمــود دول ـ ـتآبـ ــادی متولد
شوند.
شغل
صاحب
دهم مرداد 1310شمسی است.
در ایـ ــن طـ ــرح قـ ـ ـرار اســت
او در روستای دولـتآبــاد سبزوار
زندانیانمدنظردرکارخانههای
به دنیا آمد .مــادرش فاطمه و پدرش
مشغول
شهرک صنعتی کاویان
عــبــدالــرســول نــام داش ــت .او پــس از پایان
صرف
ـان
ـ
ش
بــه کــار شوند و درآمــد
تحصیالت مقدماتی در روستا به سبزوار رفت
خانوادههایشان شود.
و بــه مشاغل گــونــاگــون پــرداخــت .سپس به
صادر
نیز
ها
ن
آ
آزادی
زندانیانی که حکم
مشهد رفت و در آنجا با سینما و نمایش
شوند.
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م
ارداد
ر
ق
این
شده است شامل
آشــنــا شــد .سـ ــال ۱۳۳۸بــه تهران
رفــت و یــک ســال بعد در
تــئــاتــر پ ــارس
ر ئیس
گـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروه
ت ـح ـق ـی ـقــات و تــوسـعــه
کــاربــردهــای هواشناسی اداره کــل هواشناسی
خراسان شمالی از کاهش 45/8درصــدی میزان
بــارنــدگــی امـســال نسبت بــه مــدت مشابه سال
گذشتهخبر داد .علیرضاگلرخدرگفتوگوباایسنا
با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه
میزان بارشها در استان97/9میلیمتر بوده است،
گفت :ایــن مقدار در مــدت مشابه ســال گذشته
180/5میلیمتر بوده است .وی میزان بارش باران
در دوره بلندمدت در استان را154/1میلیمتر اعالم
کرد و افزود :میزان بارش ۹ماه امسال در مقایسه با
دوره بلندمدت36/5درصد کاهش داشته است.
گلرخ بــه مـیــزان بارندگیها در پاییز امـســال نیز
اشاره و اظهار کرد :میزان بارشها در پاییز امسال

تلنگر

شماره 9708

رضـ ــوی از آب ش ــرب پ ــای ــدار را ب ــاالت ــر از
میانگین کشوری ذکر و بیان کرد :هماینک
این شاخص به صورت میانگین در کشور
۶۳درصد است.
گرچه عشایر تنها 1/5درصد از کل جمعیت
ایران را تشکیل میدهند ،اما آنها به شکلی
چشمگیر عــهــدهدار تولید ۲۵درص ــد مواد
پروتئینی بهویژه گوشت قرمز و محصوالت
لــبــنــی ،ح ــدود ۴۰درص ـ ــد صــنــایـعدســتــی و
۲۸درصد دام سبک کشور هستند.
در این میان عشایر خراسان رضوی به عنوان
یکی از استانهای دارای مرز مشترک با دو
کشور ،از اهمیت و نقش فراوانی برخوردارند.
عشایر خراسان رضوی در قالب ۳۵طایفه با
دارا بودن ۹۹۰هزار رأس دام و تولید ساالنه
۱۷هـ ــزار تــن فـــــراورده دام ــی شــامــل شیر،
روغــن ،پشم ،کرک و کود حیوانی و ۴۱هزار
و ۸۰۰مترمربع صنایعدستی شامل گلیم،
قالیچه ،فرش و تابلوفرش نقش بسزایی در
اقتصاد خراسان رضوی دارند.

 ۳۰۰روستای خراسان شمالی
نیازمندایمنسازی

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
مشغول به کار شد .در دهه  40نوشتن را آغاز
انـقــاب اســامــی خ ـراســان شمالی
کرد .در ســال ۱۳۵۰به زندان افتاد و پس از
گ ـفــت :ب ــر اث ــر بــارنــدگــی زیـ ــاد و
آزادی ،نگارش «کلیدر» را آغاز کرد
رانــش زمین سه سال گذشته
که 15سال به طول انجامید.
۳۰۰روستا با اولویتهای کم
بــرخــی از آث ــار دولــتآب ــادی به
و ز یــاد نیاز بــه ایمنسازی
چندین زبــان دنیا برگردانده
دارند.
شده و به چاپ رسیده است.
علی اکبر صابری افزود:
داســتــان بیشتر نوشتههای
یهــای
ب ــر اثـ ــر بــارنــدگ ـ 
دول ـتآبــادی ،در روستاهای
سـ ــال۹۸ت ـ ـعـ ــدادی از
خراسان رخ میدهد و راوی
روس ـ ـت ـ ـاهـ ــا ازجــمــل ــه
رنج و محنت روستاییان شرق
روس ـتــای گ ـلــی ،عــرب،
ایران است.
و نرگسلو ،شعبان از
دولـ ـ ـ ـ ـتآب ـ ـ ـ ــادی چ ــن ــدی ــن
توابع بجنورد و روستای
نمایشنامه و فیلمنامه نیز
س ـرانــی ش ـیــروان دچــار
نگاشته و پیشینه بازیگری
رانش و تعدادی از منازل
بــرای کــارگــردانــان سرشناسی
مسکونیتخریبشدند.
چ ــون عــبــاس جــوانــمــرد ،بــهــرام
وی گـفــت :ب ــرای مطالعات
بیضایی و داریـ ــوش مهرجویی
تکمیلی و اقــدا مهــای اجرایی
در تئاتر و سینما را دارد؛ همچنین
بهمنظور ایمنسازی ۶۵روستا
اقتباس از آثــار دول ـتآبــادی ،ساخت چند
با اولــویــت اول ۸۵میلیارد تومان
فیلم را به همراه داشته است.
اعتبار به مدیریت بحران استانداری
او در ســال  ۲۰۱۳بــرگــزیــده جــایــزه ادب ــی یان
اعــام شد که فقط ۳۵میلیارد تومان آن
میخالسکی سوئیس شدو در سال ۲۰۱۴
تخصیصیافت.
جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را
از سفیر دولت فرانسه در
تهران گرفت.

26/6میلیمتر
بوده این در حالی است
که در پاییز سال گذشته 31/3میلیمتر
در این استان باران باریده است .به گفته وی میزان
بارش باران در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه
31/3درصدکاهشداشتهاست.اینمقاممسئول
ادامه داد :میزان بارندگیها در پاییز امسال نسبت
به دوره بلندمدت با کاهش ۱۵درص ــدی مواجه

بوده است .وی در ارتباط با وضعیت خشکسالی
استان نیز تصریح کرد :در حال حاضر ۸۹درصد از
مساحت استان درگیر خشکسالی است.
رئ ـیــس گـ ــروه تحقیقات و تــوسـعــه کــاربــردهــای
هواشناسی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با بیان اینکه شهرستان اسفراین در سال جاری
بیشترین درگیری را با خشکسالی داشته است،
تأکید کرد :هم اکنون 99/5درصد از مساحت این
شهرستان را خشکسالی فرا گرفته است.

۸۹درصد از مساحت
خراسان شمالی
درگیر خشکسالی

◾

◾افقی

 .1از جاذبههای طبیعی زیبای گردشگری
استان سیستانوبلوچستان و شهر چابهار
که آن را به مریخ تشبیه میکنند  .2کف -
لقبی که در کشورمان به خودرو تویوتا سلیکا
داد هبــودنــد  -دوری جستن  .3بیماری وبا –
انعام شاهانه – سبزی پیچیده  -جسم  .4از
نقوش زیبای قالیبافی ایرانی – سبیل  -یقین
 .5عدد منفی – بخش فرانسوی رودخانه راین
– حسد – سلطان جنگل  .6شهر بادگیرها
– چهارمن تبریز  -بــزرگ  .7زهر – دیــدن –
زمینها  .8بستنی چوبی  -خبرنگار  -قیمت
 .9جمالت وزندار ادبــی – تمرین  -رایحه
 .10فیلم کوتاه  -مادر عرب  -احول  .11صدا –
پایتخت فالسفه – ضمیر دوم شخص مفرد
– صوت درد  .12گمان – کشوری در لبنیات –
خودروساز آمریکایی از خانواده جنرال موتورز
که از سال  2010تولید خودرو را متوقف کرد
 .13حــرف  18انگلیسی – پرنده دانـهخــوار
آوازهخـ ــوان کوچکتر از گنجشک  -شهر
خــروس جنگی – دوزاوی ــه که مجموع آنها

جدول 8271
90درجه باشد  .14سدی که در 10کیلومتری
پاسارگاد ساختهشد  -خبرگزاری قرآنی ایران
– فلز چهره .15کنایه از انفعال در هنگام وقوع
حادثهای است

◾

◾عمودی

 .1پمپی که بــرای استخراج ذرات کوچکتر
استفاده میشود – جایزه معتبر سینمایی
 بخیل  .2الهه صنعت یــو نــان باستان –گوسفند مــاده – پیامبر خیاط  .3موافقت
– وارونه  -پوستین  .4مخفف اگر – سرمای
شــد یــد – کلمه استثنا – فـلــز پیچپیچی
جهنده  .5غذای آبکی – توریسم – النه زنبور
 .6مساوی – حــرص و طمع – رفیق شفیق
لیوان  .7ابزارکار گچکار – از پهلوانان ایرانی
شاهنامه – انتها – اسم آذری  .8تکیهکالم
بچهمشهد – العــاج – زبانکشیدن روی
سطحی  .9خطکشی در الفبای انگلیسی-
مهرهای در شطرنج – خلیفه ظالم همعصر
امام محمدباقر(ع)  -کیسه  .10کاغذ پوستی
– مخفف اگر – خروس صحرایی  .11کتابی از

داستایوفسکی – شهر تیم فوتبال کاتاالنیها
– نیمه اول اذان  .12نیمسال تحصیلی –
سلطان جنگل – ضمیر درون – مایه آهنگ
 .13تعجب خانمانه – سرگشته – بــه آن
چای مکه هم میگویند  .14واحد سنجش
شدت زلزله – از چهارعمل اصلی ریاضیات
– مفتولهایی که برای جلوگیری از خمیدگی
آرماتور دور آن کشیده میشود  .15پدرمرده
– دارای مــزه ترشوشیرین – پنهانشدن
برای صید
حل جدول شماره قبل
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شهید عبدالجواد نوری
والدت1361/10/07 :
شهادت1391/03/07 :
محل تولد :سبزوار
محل شهادت :هنگ مرزی زابل
هادیان شهيد استواريكم وظيفه عبدالجواد
نوری هفتم دیماه  1361در شهرستان سبزوار در
خانوادهای زحمتکش و متدين به دنيا آمد.
سال  1368تحصيالت خود در مقطع ابتدايی را
آغاز كرد و تا پايان دوره متوسطه در زادگاهش به
كسب علم پرداخت .سال  1380ديپلم خود را در
رشته علوم تجربی گرفت.
در اين مدت پدر عبدالجواد به علت بيماری و
کهولت سن ،از کارافتاده شده بود و اين شهيد
در دوران تحصيل عالوه بر كسب دانش به امرار
معاش خانواده نيز كمک میكرد و با تالش فراوان،
صداقت و امانتداری خويش ،رضايت و اعتماد
اطرافيان را جلب نموده بود.
او سال  1385در رشته شيمی دانشگاه کاشان
پذيرفته شد و در شهريور 1386طعم تلخ از دست
دادن پدر را تجربه كــرد .طی دوران تحصيل در
دانشگاه به خاطر امرار معاش و تأمين هزينههای
تحصيل بــا سختی فـ ــراوان بــه انــجــام کــارهــای
پرمشقت میپرداخت.
در سال 1390موفق به دریافت مدرک کارشناسی
شد و در همان سال برای اعزام به خدمت مقدس
ســربــازی اق ــدام ك ــرد .م ــادر ايــن شهيد يــک ماه
پیش از اعزام فرزندش به خدمت ،دچار سکته
مغزی شد ،بينايی خود را موقت از دست داد و
در بستر بيماری افتاد .عبدالجواد پس از اتمام
دوره آموزشی ،به فرماندهی مرزبانی سيستان و
بلوچستان؛ هنگ مرزی زابل اعزام شد و پای در
مسير پرافتخار سعادت ابدی گذاشت.
در هفتم خردادماه 1391با اعالم هنگ مرزی زابل
مبنی بر ورود غيرقانونی سه نفر از قاچاقچيان و
اشــرار مسلح ،شهيد عبدالجواد نوری به اتفاق
چند نفر از همرزمانش ضمن عزيمت به محل
مورد نظر با اشرار مسلح درگير میشود و با دفع
خطر تجاوز مزدوران ،مقتدرانه از حريم مرزهای
اي ــران اســامــی دفــاع كــرد و در ایــن راه بــه فیض
شهادت نائل آمد.

اسفراین میزبان پیکر
شهید تازه تفحص شده

رئیس بنیاد شهید و امــور ایــثــارگــران اسفراین
گفت :پیکر مطهر شهید «علیاصغر رمضانی»
پس از  ۳۷سال انتظار از طریق آزمایش DNA
شناسایی شد.
احمد رحــی ـمزاده در گفتوگو بــا مهر بــا اعــام
ایــن خبر اظهار کــرد :پیکر مطهر شهید «علی
اصغر رمضانی» که اهل روستای بزنج از توابع
شهرستان اسفراین بود پس از  ۳۷سال انتظار
شناسایی شده است .وی افزود :این رزمنده جزو
رزمندگان ارتــش بود که در سال  ۶۳در منطقه
عملیاتی مهران به شهادت رسید.
رحیم زاده تصریح کرد :همزمان با ایام شهادت
حضرت زهرا(س) و شهادت سردار رشید اسالم
سپهبد قاسم سلیمانی ،پیکر شهید در روستای
محل تولدش تشییع خواهد شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اسفراین در
پایان خاطرنشان کــرد :پیکر شهید به احتمال
زیاد ابتدا در شهرستان بجنورد و پس از آن در
شهرستان اسفراین تشییع میشود و در پایان در
روستای بزنج خاکسپاری خواهد شد.

خبر
جزای سه برابری
متصرفان اراضی کشاورزی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
جنوبی گفت :متصرفان اراض ــی ک ـشــاورزی ،به
پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی
به قیمت روز با کاربری جدید محکوم میشوند.
عزیز باقری افزود :برابر ماده ۳قانون حفظ کاربری
اراضــی زراعــی و باغها تمام مالکان یا متصرفان
اراضی زراعی و باغی که به صورت غیرمجاز اقدام به
تغییرکاربریاراضیکنند،عالوهبرقلعوقمعبنا،به
پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی
به قیمت روز با کاربری جدید محکوم خواهند شد.
در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
متخلفان به مراجع قضایی معرفی و در مواردی که
منجر به صدور رأی قلع وقمع بناشود ،نسبت به
اجرای رأی اقدام میشود.

