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پویش اهدای
خون به نیت
حاج قاسم

حمیدرضا اسالمی،
سرپرست انتقال
خون خراسان
رضوی گفت :تمامی
مراکز اهدای خون
در خراسان رضوی
آماده پذیرش
اهداکنندگان خون
در پویش اهدای
خون به نیت حاج
قاسم از شنبه
یازدهم دیماه تا
سیام همین ماه
هستند.

خراسانگردی

تلنگر

مردانآسمانی

«زرکک»
تفرجگاهی طبیعی با چشمههای فراوان

مرکز درمان ناباروری خراسان شمالی
عقیم است

شهید احمد رمضانی
نام پدر :برات
تاریخ تولد1341/08/01:
محل تولد :مشهد
تاریخ شهادت1365/10/09 :
محل شهادت :شلمچه
مسئولیت :مسئول مهندسی قرارگاه
یگان خدمتی :لشکر  21امام رضا(ع)
مزار :بهشت رضا(ع)
سرورهادیان شهید احمد رمضانی آبانماه
 ۱۳۴۱در روستای جیمآباد از توابع مشهد متولد
شد .دوران کودکی را در روستا گذراند و همچون
دیگر افراد خانواده به مزرعه میرفت.
پس از پایان سال اول دوره راهنمایی و بازگشت
به روستا ،به کشاورزی پرداخت و در بسیج فعال
شد .پیش از پیروزی انقالب در مراسم مذهبی
ف ــراوان شرکت مـیکــرد .در تظاهرات و پخش
اعالمیه نیز شرکت داشت.
علیه ضدانقالبیون در خــراســان و کردستان
فعالیتهای چشمگیری داشت و ضدانقالبیون
را اف ــرادی مـیدانــســت کــه فریب خــوردهانــد و
احتیاج به هدایت دارنــد و کسانی که هدایت
را نمیپذیرفتند ،اجرای احكام اسالم را بر آنان
ملزم میدانست.
از هنگامی کــه لــبــاس ســپــاه را بــه تــن ک ــرد ،در
جبهههای جنوب و غرب کشور به طور مداوم
مشغول خدمت به اسالم بود.
یک بــار در جنوب کشور مــورد اصابت ترکش
قــرار گرفت و پایش شکست و به بیمارستان
منتقلش کردند .قرار شد  ۲۰روز پای او در گچ
باشد اما روز یازدهم گچ پایش را باز کرد و با همان
پایی که دچار مشکل بود ،عازم جبهه شد.
در عملیات کربالی ۵او فرمانده عملیات آبی و
شهید علیپور فرمانده عملیات خاکی میشود.
مسئولیتش آنگونه بود که باید روی آبها پلی
برای عبور نیروها درست میکردند .پیشاپیش
همه شروع به حرکت میکرد تا اینکه تیری به
بدن او اصابت کرد و به مقام رفیع شهادت نائل
آمد .روحش شاد

زرکــک یکی از روستاهای هدف
گردشگری فریمان اســت که در
حد واســط جلگه رخ و مرکز این
شهرستان در دهستان باالبند
و بین دو رشتهکوه «یـخآبــی» و «قطارالنگ»
ب وهــوای بسیار مطبوعی دارد.
واقــع شده و آ 
قطارالنگ با ارتـفــاع ۲هـ ــزارو ۶۰۵متر در زمره
بلندترین قلههای شهرستان فریمان به شمار
م ـیآیــد .پــوشــش گیاهی منطقه نیز شامل
درختان ارس ،پسته و گونههای گــون ،درمنه،
قیاق و گل بنفشه است.
ایــن روستا به دلیل بهرهمندی از جاذبههای
طبیعی بینظیرش ،بهویژه در سالهای اخیر
به یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری
ل شده است.
روستایی در خراسان رضوی تبدی 
چشمههای متعددی که در محدوده این روستا
در جریان هستند ،طبیعتی سرسبز و زیبا را به
وجود آوردهاند.
زرکــک در فاصله ۱۷کیلومتری جنوب غربی

شهر فریمان قــرار گرفته و فضای دلچسب
شبـخــش آن هرساله تـعــداد زی ــادی از
و آرامـ 
مسافران و طبیعتدوستان را به خود جلب
میکند .در ایــن روستا بــاغهــای زیبا و مناظر
طبیعیبکریوجودداردکهدرمسیررودخانهای
اســت که آب آن به سد فریمان میریزد و در
فصول مختلف سال بهویژه در پاییز دیدنی و
دلربا است .مسیر دسترسی به منطقه زیبای
زرکــک از جــاده مشهد به فریمان و در مسیر
جاده قدیم به سمت س هراهی باغچه است که
از مسیر جاده کارخانه قند فریمان میگذرد.
فریمان در فاصله ۷۵کیلومتری از شهر مشهد
واقع شده و از شمال و شمال غرب با مشهد ،از
شرق با تربتجام و از جنوب با تربتحیدریه
هممرز است.
عالوه بر پوشش گیاهی ،حیاتوحش فریمان
مانند قوچ ،آهو ،کل ،خرگوش و پرندگانی مانند
کبک و تیهو نشان از آبوهوای مساعد
این منطقه دارد.

ورود مسافران افغانستانی
تا  ۱۵روز ممنوع است

وقف

«وقفسالمت»
یکمادرشهید
درشهرستان
صالحآباد
مسئول گروه فرهنگی
جهادی رهروان
سردار دلهای
مشهدالرضا(ع) گفت:
به همت مادر شهید
ک تخت
دیگ افراز ،ی 
بیمار به بیمارستان
محلی شهدای
شهرستان صالحآباد
وقف شد.
مجتبی پیلهچیان
افزود :در یک عمل
خیرخواهانه و به همت
خانم فاطمه صغرا
عبدیزدی مادر شهید
مرتضی دیگ افراز خیر
نیکاندیش مشهدی
یک تخت بیمار به
بیمارستان محلی
شهدای شهرستان
صالحآباد وقف شد.
دکتر سعید غالمزاده
مدیر شبکه بهداشت
و درمان صالحآباد نیز از
این عمل خداپسندانه
و خیرخواهانه قدردانی
کرد و توفیق روزافزون
را برای این مادر شهید
واالمقام و تمامی
خیران سالمت از درگاه
خداوند خواستار شد.

«ابوالقاسم بلخی» متکلم مشهور معتزله

ذرهبین

◾

 .1اشاره به میانهروی در کارها دارد .2مقابل
صــورت – رقیب انگشتر – واحدشمارش
ا سـلـحــه  .3ش ـگــرد کشتیگیر – بلوف
– نیمسال تحصیلی – کشور خجسته
 .4واکنش تکرارشونده عصبی – گیاهی
گهــای دورن ــگ  -صدمه  .5ســرود –
با بــر 
یســن
بــازی ـکــن بــرزی ـلــی تـیــم فــوت ـبــال پــار 
ژرمن  -خیس  .6بالیدن – زادگــاه حضرت
ابراهیم(ع)  -ذمه  .7تراوشکردن – فقیر –
شکم خودرو  .8برکتیافتن – رودخانهای
خ ــروش ــان ک ــه ســرچـشـمــه آن کــو ههــای
هزارمسجد است  -ترشی مخلوط – حرف
فاصله  .9گوارا – سمی خطرناک و فیلمی
به کــارگــردانــی«بـهــروز شعیبی»  -جنس
مــدال نفر دوم مسابقه  .10وقت و زمــان –
رسوب تهجوی – قلمه گیاه .11تکههای مرغ
شهــای تکثیر
برشتهشده در روغن  -از رو 
گیاهان  .12ابزارکار نجار – صفحه اینترنت
– ریختن بــرف یــا ب ــاران از آسـمــان  -تــازی
 .13حــرف ت ـکــراری – نتیجهشده – پسر

نبود مرکز مجهز یکی از عمده
م ـش ـکــات درمـ ــانـ ــی زو جه ـ ــای
نــابــارور خــراســان شمالی است
که گفته میشود ایــن امــر آنها
را با چالشهای متعددی مانند سفر به دیگر
استانها و تحمیل هزینههای اضافی مواجه
کردهاست.مسائلمالیازدیگردستاندازهای
مسیر درمان زوجهای نابارور است .اگرچه اعالم
میشود تسهیالتی به زوجهای نابارور پرداخت
میشود اما براساس اعالم برخی کارشناسان،
ایــن تسهیالت تنها به زو جهــایــی با نــابــاروری
اولیه که تاکنون فرزندآوری نداشتهاند پرداخت
میشود.
سرایی ،کارشناس بــاروری سالم در معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی در گفتوگو با ایسنا ،اعــام میکند:
تجهیز مرکز ناباروری بیمارستان بنتالهدی
از نیازهای اساسی زو جهــای نابارور در
خراسان شمالی است.

نامآوران خراسان

حـ ــیـ ــدر احـ ــسـ ــانـ ــی ،مـ ــدیـ ــر شــبــکــه
مقدم عبدهللا بن احمد بن محمود معروف به
بــهــداشــت و درمـــان تــایــبــاد گفت:
«ابوالقاسم بلخی» و «کعبی» ،متکلم مشهور معتزله
ب ــراس ــاس مــصــوبــه ســتــاد ملی
درسدههایسوموچهارمهجریقمریوهمعصر
مقابله با کرونا و اعــام وزارت
محمد بن زکریای رازی است.
کــشــور بــه اســتــانــداریهــا و
وی در شهر بلخ متولد شد ،تاریخ تولد
ابـ ــاغ اس ــت ــان ــداریه ــا به
و چگونگی زن ــد گــیاش بهدرستی
سازمانهای مرتبط ورود
مـشـخــص نـیـســت .کـعـبــی مدتی
مــســافــران افغانستانی
طوالنی در بغداد اقامت کرد و در
بــه مــدت ۱۵روز از مرز
آنجا از احترام همگان برخوردار بود.
دوغــــ ـــارون ب ــه کــشــور
در خراسان ،علمای اهل سنت بلخ
ممنوع است.
بهاوناسزامیگفتندوچونبسیاری
مسافران و دارنــدگــان
از خراسانیان به دست او به اعتزال
مجوزهای گردشگری
گراییدند ،اهل سنت آن شهر به او
و زیـ ـ ــارتـ ـ ــی ،تـ ــجـ ــار و
نظر خوبی نداشتند.
بـ ــازرگـ ــانـ ــان ،ط ـ ــاب و
دانشجویان ،دارندگان
کعبی مــدتهــا در دربـ ــار اُمـ ــرا به
پروانههای اقامت معتبر
کتابت مشغول بود ولی بزرگترین
ـران،
جمهوری اسالمی ایـ
کار دیوانی او وزارت احمد بن سهل،
کار،
حق
دارندگان روادید با
از فرماندهان بــزرگ سامانی بــود .در
و
ـی
ـ
ـان
ـ
درم
ـد
دارن ــدگ ــان روادیـ ـ
307قمری ،سپاهیان امیر نصر بر احمد بن
دارندگان
سالمت،
گردشگری
سهل غلبه کردند و کعبی را نیز به زندان انداختند ،ولی
دارندگان
و
گذاری
ه
سرمای
روادیــد
پس از مدتی با شفاعت علی بن عیسی بن جراح آزاد
پلیس
از
ـت
ـ
ـع
ـ
ـراج
ـ
م
و
ـروج
ـ
ـ
خ
مــهــر
شد و پسازآن مدتی در بغداد ماند .وفات کعبی
معتبر
مدارک
ائه
ر
ا
با
گذرنامه
و
مهاجرت
را اول شعبان 319نوشتهاند.
اجازه ورود به کشور را دارند.
کعبی شــاگــرد ابوالحسن خیاط و
رئ ــی ــس مــکــتــب مــعــتــزلــه
ب ـ ــغ ـ ــداد بـــود
مدیرکل
تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـی ـ ــم
م ـ ـقـ ــررات و ارتــب ــاط ــات
رادیوییمنطقهشمالشرقکشورگفت:مهمترین
تخلف دفاتر پیشخوان خدمات دولــت انتقال
غیرقانونی پروانه به افراد دیگر بدون هماهنگی با
مراجع ذیصالح بوده است.
محمد شمسایی در گفتوگو با ایرنا افزود :پروانه
فعالیت دفاتر پیشخوانی که این اداره کل صادر
میکند گاهی از سوی صاحبان پروانه به صورت
انتقال غیرقانونی پروانه وکالتی یا مصالحه در محضر اسناد رسمی به فرد
دیگری واگذار میشود که ما از آن مطلع نمیشویم
البته به محض اطــاع از این مسئله فرایند لغو
مهمترین تخلف
پروانه را آغاز میکنیم.
ویبابیاناینکهمسئولیتهردفترپیشخواندرهر
دفاتر پیشخوان
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◾

◾عمودی

 .1کــودن – از مصالح ساختمانی که گاه
مسلحمیشود–سازمانامنیتواطالعات
ک ـشــوری رژ ی ــم ستمشاهی  .2صندلی
دندانپزشکی – اشعه – کوچک و بزرگی در
شکم .3چاشنی سرخ – تعظیمکردن – راه
شنریزی شده  -ریشه  .4قلعه باستانی
بم – محوکردن – رایحه – آوای گربه .5مربی
آرژانتینی سا لهای قبل تیم ملی والیبال
کـشــورمــان کــه جانشین کــواچ شــد – این
آزمــایــش نمای کلی از وضعیت سالمت
شخص را برمیتابد  .6آالچیق – عضوی از
دستگاهگوارش–ناتمام.7انجمن–کمیت
نــردهای در فیزیک  -نیمصدای گنجشک
 .8آزاد – دع ــای دســت نـمــاز – اصـیــل –

رسالههای بسیاری نوشته
است.
صـ ــورت
با دارنده پروانه
اس ـ ــت ،ادامـ ـ ــه داد :در
بازرسی دفاتر ،مسئول دفتر باید در محل حضور
داشته باشد اما براساس آییننامه ،مسئوالن دفاتر
پیشخوان میتوانند برای خود در دفتر برای مدت
یک تا سه ماه جانشین معرفی کنند.
شمسایی افزود :در دورهای صدور مجوز برای دفاتر
پیشخوان خدمات دولــت محدود بــود ،ازای ـنرو
تقاضا برای اداره این دفاتر پرسود تلقی میشد و
البته داللی نیز درخصوص انتقال پروانهها وجود
داشــت امــا اکنون دیگر محدودیتی بــرای صدور
مجوز نداریم و با پرداخت هزینه دریافت مجوز
برای همه میسر است.
براساس آییننامه جدید ،دریافتکنندگان پروانه

تعجب خانمانه .9مهربانی  -دستهحروف
ی ادغــام هنگام
خــاص زبــان عربی با ویژگ 
ب ــرخ ــورد بــا تـنــویــن و ن ــون ســاکــن  -مایل
 .10ثالثه باستانی مصر – بسیار پرنور -
یکــردن – گـیــاهــی با
فــرشـتــه  .11ه ـمــراه ـ 
ساقههای شیرین  .12دهــان – تکیهکالم
بچهمشهد – جزیره اصلی ژاپــن – بیرون
فوتبالی  .13پزشک – خــرس آسمانی –
خشنود  -باال  .14گوارش – معامله پایاپای
 داخلی  .15سازنده مصنوعات آهنی –سهلانگار – عاشق وشیدا
حل جدول شماره قبل

تشییع پیکر دو شهید
مفقوداالثر در بجنورد

امیر سرتیپ محمد نجاتی ،مدیرکل
و معتزله بصره شــدیــدا ًبر او میتاختند .کعبی
بنیاد حفظ آثــار و نشر ارزشه ــای
برخالف بصریون که جوهر فرد را همه از یک جنس
دفاع مقدس خراسان شمالی از
میدانستند ،بــاور داشــت که جوهر فرد ممکن
تشییع و خــاکسـپــاری پیکر
است مشابه یا مخالف باشد .وی خالء را
دو شهید مفقوداالثر در این
محال میدانست ،درحالیکه بصریون
استان خبر داد.
خــاء را ب ــاور داشــتــنــد و میگفتند
وی گــف ــت :عـلـیاصـغــر
ممکن است دو جوهر فرد بیآنکه
رمضانی که اهل روستای
جوهر سومی میان آن دو باشد ،از
ب ــزن ــج اســفــرای ــن ب ــوده
یکدیگر جدا باشند.
۱۸آبان 1363در منطقه
برخالف شیوخ بصره ،کعبی جوهر
م ـهــران شهید ش ــده و
ف ــرد یــا اجـ ــزای الیـتـجــزا را دارای
پ ــروی ــز م ـح ـمــدی اهــل
مساحت و ب ُـعــد نمیدانست و
شهر راز نیز در سال
میگفت آنچه دارای مساحت
 1362در جزیره مجنون
باشد جسم است .کعبی حرکت
در عـمـلـیــات خـیـبــر به
جسم را فقط در مکان ،امکانپذیر
شهادت رسیده است.
مـیدانـســت ،امــا بصریون حرکت
وی ادام ــه داد :پیکر این
جسم را بدون داشتن مکان متصور
دو شهید روز یکشنبه در
مـیشــدنــد .وی علت س ـکــون ِ زمـیــن را
بجنورد تشییع خواهد شد و
وجود آن در مرکز عالم میدانست اما به نظر
سپس به اسفراین و راز منتقل
بصریون سکون ِ زمین به امر خدا و ناشی از فشار نیمه
و مراسم شب وداع برگزار میشود.
زیرین بر نیمه زبرین و برعکس است.
س ـپــس در روز س ــالــگ ــرد ش ـهــادت
کعبی مؤلف پـُـرکــاری بــود .وی در زمینههای
حاجقاسم سلیمانی پس از پایان مراسم
ک ــام ،تفسیر حــدیــث ،منطق و رد آرا
پیکرآنهابهخاکسپردهمیشود.
و عقاید مخالفان خ ــود ،کــتــاب و
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ویبابیاناینکهاکنونمرکزدرمانناباروریسطح۲
دراستانفعالاست،میافزاید:نیازمندراهاندازی
مرکزسطح ۳هستیمواینمهمنیزباتخصیص
اعتباروتجهیزمرکزکنونیممکناست.
بـراســاس آخــریــن اطــاعــات مــوجــود3 ،ه ــزار و
۴۰۹زوج نابارور در استان ثبت شده اما این عدد
قطعینیست،همچنیندرآخرینبررسیبرای
ارتقای مرکز ناباروری استان۵۵ ،میلیارد ریال
تسهیالت مورد نیاز برآورد شده است.
وی بیان میکند۱۶ :درصد از زنان متأهل  ۱۵تا
 ۴۶سال در این استان مشکل ناباروری دارند،
در واقــع تعداد زنــان متأهلی که در این استان
مشکل ناباروری دارند ۲۸،هزار نفر است.
سرایی خاطرنشان میکند :یکی دو سالی است
قــول تجهیزات الزم بــرای تکمیل مرکز درمــان
ناباروری استان از سوی وزارتخانه داده شده ،اما
هنوز اختصاص نیافته است.
در حال حاضر در مرکز درمان ناباروری استان
 ۵۸۰پرونده فعال وجود دارد.

جدید هیچ تضمینی ندارند که خدمات جدید به
آنهاتعلقگیردواینپروانهبرایدستگاههایدولتی
خدمترسان مانند پست و ثبتاحوال الزامی برای
واگــذاری خدمات خود به دفاتر پیشخوان ایجاد
نمیکند به عنوان نمونه پست اعالم میکند فقط
میتواند به  ۲۰۰دفتر پیشخوان که درحال حاضر
خدمات پستی میدهد نظارت کند و به سایر دفاتر
پیشخوان این خدمت را ارائه نخواهد کرد و قرارداد
جدیدی نمیبندد.
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه
شمالشرق گفت :از ابتدای سال  ۱۳۹۹تاکنون
در منطقه شمال شــرق ۶پــروانــه فعالیت دفاتر
پیشخوان لغو امتیاز شده است که سه دفتر در
خراسان شمالی ،دو دفتر در خراسان رضوی و یک
دفتر در گلستان بوده است.

خبر
ویژه برنامه حماسه ۹دی و
سردار دلها در ۴۵بقعه متبرکه

به مناسبت سالروز حماسه  ۹دی ،روز بصیرت
و میثاق امت با والیت و شهادت سردار دلها
شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامههایی
در  ۴۵بقعه و آستان متبرکه استان خراسان
رضوی برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضــوی ،این ویــژه برنامهها با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی در آستان
مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان اجرا
خواهد شد.
بنا بر این گزارش با حضور ائمه جمعه و سرداران
و یــادگــاران دفــاع مقدس ایــن مراسم در بقاع
متبرکه ۲۲شهرستان استان برگزار میشود.
برپایی نمایشگاه بصیرت و مقاومت ،محفل
انــس با قــرآن و اج ــرای مسابقات فرهنگی در
فضای مجازی از دیگر برنامههایی است که به
این مناسبت اجرا میشود.

ملی پوش تربت حیدریه
طالی آسیا را بر گردن آویخت

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

رئیس اداره ورزش و جــوانــان تربت حیدریه
گفت :ملیپوش پاورلیفتینگ تربت حیدریه در
رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۱در کشور ترکیه با
ثبت رکــورد 632.5کیلوگرم بر سکوی نخست
ایستاد و نشان طالی جوانان آسیا را بر گردن
آویخت.
مجید رضایی خاطرنشان کرد :امیر نورحسینی
در این رقابتها در دسته وزنی منهای۷۴کیلوگرم
در دو بخش اسکوات و ددلیفت به ترتیب با
مهار وزنه  ۲۳۰و ۲۵۵کیلوگرم مقام نخست را
بدست آورد .وی در پرس سینه رکــورد 147.5
کیلوگرم را ثبت کرد و دوم شد و در مجموع با
 ۶۳۲٫۵کیلوگرم و کسب دو نشان طال و یک
نقره باالتر از رقبای هند و قزاقستان بر سکوی
نخست قرار گرفت و نشان طالی جوانان آسیا را
بر گردن آویخت.
رضایی افزود :ورزشکار قزاقستان در این رده با
مجموع ۶۲۲کیلوگرم دوم شد و نماینده هند با
رکورد ۵۷۰کیلوگرم در جای سوم ایستاد.

