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تسهیالت
۲میلیاردی برای
به کارگیری
مددجویان

حمیده محدث،
معاون مشارکتهای
مردمی و اشتغال
بهزیستیخراسان
رضوی گفت :سقف
تسهیالتکارفرمایی
تا۲میلیارد تومان
به ازای به کارگیری
۴۰مددجوی
بهزیستی باز است .از
 ۲۷۰میلیارد تومان
اعتبارات اشتغال
بهزیستیتاکنون
فقط ۵۷درصد به
بانکهای عامل استان
تخصیصیافتهاست.

خراسانگردی

میراثفرهنگی

مردانآسمانی

«جنگل چنار باراز»
طبیعت شمال در جنوب

دروازه قلعه اشکانیان
در ویرانشهر فاروج

شهید یزدان شیخنژاد
متولد۱۳۲۳/۲/۲۲ :
محل تولد :بجنورد
شهادت۱۳۵۷/۱۰/۱۱:
سرور هادیان« :شهید یــزدان شیخنژاد» در
بیست و دوم اردیبهشت  1323در شهرستان
بجنورد و خانوادهای مؤمن دیده به جهان گشود،
پس از طی دوره ابتدایی در سن  23سالگی به
سربازی رفت.
پس از اتمام دوره سربازی ازدواج کرد و سه فرزند
از خــود بــه یــادگــار گــذاشــت .وی دارای اخالقی
نیکو و حسنه بود و بیشتر اوقات نماز خود را در
مساجد اقامه میکرد و به شرکت در جلسات
مذهبی اهمیت فراوان میداد.
شهید بــرای کار کــردن به گرگان رفت و به شغل
نقاشی ساختمان پرداخت اما به دلیل ناراحتی
قلبی نتوانست به این کار ادامه بدهد بنابراین به
فروشندگی روی آورد .او از هیچ کاری ابا نداشت
به شرط آنکه شرافتمندانه باشد.
داروی هیچ طبیبی بیماری او را بهبود نبخشید،
پزشکان آن را العالج تشخیص داده بودند اما
او بر اساس اعتقاد مذهبیاش ،به امام رضا(ع)
متوسل شد و شفا یافت.
در ســال  1357بــا اوجگ ـیــری م ـبــارزات م ــردم به
رهبری امــام خمینی(ره) علیه رژ یــم پهلوی ،در
راهپیماییها حضوری فعال داشت و با پخش
اعــامـیــه و پوستر ام ــام خـمـیـنــی(ره) بــا علما و
روحانیت متعهد همکاری میکرد و در این رابطه
چندین بار با مــزدوران رژیم پهلوی درگیری پیدا
کرد و سرانجام در تاریخ  1357.10.11هنگام رفتن
به عیادت یکی از علمای گرگان که توسط مأموران
رژ یــم مضروب و مجروح شده بــود ،مــورد هجوم
دژخیمان قرار گرفت و به شهادت رسید.

روستای «باراز» یکی از زیباترین
روستاها و نقاط بسیار دیدنی
شـهــرسـتــان قــایــن اس ــت کــه به
دلیل دارا بــودن درختان تنومند
و کهنسال چنار و قناتهای متعدد ،فضای
مناسبی را برای استراحت و فرار از هیاهوی شهر
و شهرنشینی فراهم آورده است.باراز هر چند
به دلیل داشتن جنگلی از چنارهای کهنسال و
تنومند بسیار مشهور است ،اما تنوع محیطی
و طبیعی بسیار و باغها و مــزارع گسترده نیز
دارد و به دلیل داشتن آبو هوای مطلوب در
فصلهای مختلف سال ،مكانی زیبا و دلانگیز
به منظور گــذرانــدن اوقــات فراغت محسوب
میشود.در جنگل چنار باراز ،تنههای پوشیده
از خزه ،برگهای خشک ریخته شده بر زمین،
بوی رطوبت جنگل و میوههای چنار ،انسان
را به یاد جنگلهای شمال ایران میاندازد .در
برخی نقاط به دلیل انبوه شاخ و برگ درختان و
در ه م تنیده شدن آنها ،فضا تاریک و بدون نور

کافیاست .همه درختان سرسبز و شاداب بوده
و در البهالی آنها میتوان چنارهای کهنسالی
را دید که تنه توخالی دارنــد که برخی سالها
پیش دچــار خودسوزی شدهاند.وسعت این
جنگل حــدود  3کیلومترمربع اســت .در این
محدوده عالوه بر چنار ،درختان بید ،گردو ،سرو
و درختان میوه هم دیده میشود.
عالوه بر  14قنات باراز ،وجود  15چنار کهنسال
با محیط تنه بین  13تا  17متر و ارتفاع  16تا
23متر از ویژگیهای منحصر بهفرد این منطقه
است .ریشسفیدان روستا قدمت این درختان
راباقدمتروستایکیمیدانندومیگویندسن
درختان باالی هزار سال است.
فاصله روستا تا مرکز شهر قاین ۳۵کیلومتر
است و از طرف شمال با روستای کالته سعید ،از
طرف جنوب و جنوب شرقی با روستاهای تجن
و فلک ،از طرف شرق با روستای جزنان و از طرف
غــرب با کوههای مشرف بر پسکوه قاین
همجوار است.

تمامی شهرها تا سال ۱۴۰۴
صاحب سینما میشوند

اهدای عضو

جوان فریمانی
بههفت
بیمار زندگی
بخشید
جوان مرگ مغزی
فریمانی به بیماران
منتظر پیوند حیاتی
دوباره بخشید.
سیدمهدی
درجور هنرجوی
جوان و ۱۶ساله
رشته تأسیسات
هنرستان فنی امام
خمینی(ره) فریمان
بر اثر سانحهای
دچار مرگ مغزی
شد و خانواده وی در
اقدامی خداپسندانه
با اهدای اعضای بدن
وی از جمله کبد،
قلب ،کلیهها ،چشم،
طحال و پوست به
هفت بیمار نیازمند
و چشم انتظار پیوند
عضو حیاتی دوباره
بخشیدند.

«احمد وفادار» پهلوان نامدار ایران

گردشگری

اولویت اسکان
زائران نوروزی
با مراکز اقامتی
دائم است

◾

 .1فیلم اتــوبــوس شــب ایــن کــارگــردان بــزرگ
کشورمان مــورد تحسین منتقدان و عموم
مردم قرارگرفت  .2ضمیر بیحضور – گوارش
– ادعاکردن – حسد  .3نیمصدای گنجشک
– چوب در گویش بچهلندن – اشاره به مکانی
دور دارد – حرف پیروزی .4شهر و تیم فوتبالی
در اسپانیا – شیرینیپز  .5استخوانی در
پا – نقطه اینترنتی – ساختهشده از یکی از
مصالح ساختمانی مستحکم  .6عبادتگاه
– عــر یــض -عملیاتی در ســال  1367کــه به
شکست سنگین منافقین منجر شد  .7از
جمهوریهای خودمختار روسیه – خواهان
 .8چوب خوشبو – از پیامرسانهای وطنی
– قاصد – آب شرعی  .9نــام بــرادر داریــوش
هخامنشی – قمری  .10جمع خزینه – حرف
نـهــم یــونــانــی – از مــاش ـی ـنآالت راه ـســازی
 .11شهری در سوئد – دهــان پــرنــده – لوله
تنفسی  .12رس ـتــوران فرنگی – فیلمی از
«سیفا ...داد» که با 15سال نمایش  ،عنوان
رکــورددار طوالنیترین اکـران تاریخ سینمای

س ـ ـ ـ ــرپ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــت هـ ــیـ ــئـ ــت
باستانشناسی ویرانشهر فاروج
خراسانشمالیگفت:مطالعات
انجام شده دربــاره دروازه غربی
این محوط ه تاریخی که به تازگی از دل خاک
بیرون کشیده شــده ،نشان میدهد این بنا
مربوط به دوره اشکانی است.
میثم لباف خانیکی در گفتوگو با ایرنا اظهار
کرد :کاوش و مطالعات در ویرانشهر فاروج در
تفاهمنامه منعقد شده با میراث فرهنگی و
موزه لوور فرانسه از دو سال پیش آغاز شد و
فصل سوم کاوشها در این محوطه تاریخی
نیز به تازگی به پایان رسید.
وی با بیان اینکه کاوشهای مشترک ایران
و فرانسه در این محل تا دو سال دیگر ادامه
خواهد یافت افزود :در کاوشهای فصل سوم
نیمی از دروازه غربی این محوطه خاکبرداری
شــد کــه پــانــی از دروازههـ ـ ــای دورههـ ــای
اشکانی است.

نامآوران خراسان

محمدرضا سوقندی؛ مدیر کل دفتر
مقدم احمد وفـ ــادار ،کشتیگیری از خطه
حقوقی ،عملکرد ،امور استانها و
خراسان بود که در سالهای  ۱۳۲۹تا  ۱۳۳۱با شکست
مجلس سازمان امور سینمایی و
رقیبان سرسخت خود همانند غالمرضا تختی،
سمعی و بصری گفت :سازمان
عباس زندی و ...توانست عنوان پهلوانی
سینمایی برنامهریزی کرده
کشور را سه بــار پیاپی کسب کند و
سال  ۱۴۰۴تمامی شهرها
صاحب بازوبند پهلوانی ایرا ن زمین
صاحب سینما شوند.
شود و لقب پهلوان ابــدی ایــران را
بــه دنــبــال ای ــن هستیم
بگیرد.
کــه شهر بــدون سینما
در مسابقات جهانی توکیو ،۱۹۵۴
در ک ــش ــور نــداشــتــه
ملکه ژاپــن به وی لقب قویترین
باشیم و استعدادهای
م ــرد دن ـیــا را داد .اح ـمــد وفـ ــادار
جوانان ایــن مــرز و بوم
در مسابقات جهانی س ــال۱۹۵۱
در مکانهای فرهنگی
هلسینکی ف ـنــا نــد ،ب ــازیه ــای
و هـ ــنـ ــری بـ ــه خــوبــی
ال ـم ـپ ـیــک تــاب ـس ـتــانــی  ۱۹۵۲و
ش ــن ــاس ــای ــی مــیش ــود
و بــایــد از ظرفیتهای
مسابقات جهانی سال  ۱۹۵۴توکیو
فرهنگی استان به خوبی
ژاپــن در وزن هشتم عضو تیم ملی
استفاده کنیم.
کشتی آزاد ای ــران ب ــود .وی صاحب
جنگ
در
اینکه
وی با بیان
دیپلم افتخار اتحادیه جهانی المپینها
ـگ
ـ
ـن
ـ
ـره
ـ
ف
ـر
ـ
ـگ
ـ
ـن
ـ
س
ـی،
فــرهــنــگـ
و بازوبند پهلوانی است.
سنگری
آخرین
محلی
بومی و
در شناسنامه احمد وفادار تاریخ تولد روز  15خرداد ماه
اظهار
کند،
ی
م
سقوط
ـه
ـ
ک
اســت
 ۱۳۰۶در روستای داودلــی شهرستان قوچان ثبت
عشایر،
و
روستا
رسد
ی
م
نظر
به
کرد:
شد ه است؛ اما وی دستکم دو سال بزرگتر از
و
بومی
فرهنگ
سنگرداران
و
سنگربانان
سنی که در شناسنامهاش قید شده بود را
محلی هستند.
داشــت .احمد وفــادار مانند بیشتر
نــوجــوانــان شمال خراسان
از نوجوانی به
م ــدی ــر
کـ ــل مــیــراث
فرهنگی ،گــردشـگــری و
صنایعدستی خــراســان رضــوی گفت :اولویت
اسکان زائران در نوروز  ۱۴۰۱با مراکز اقامتی دائمی
است.
ط عمومی اداره کل میراثفرهنگی،
به گزارش رواب 
گــردش ـگــری و صـنــایـ ع دسـتــی خ ـراســان رضــوی
سـیــدجــواد مــوســوی در جلسه کمیته خدمات
شهری ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی
با اعالم این خبر افــزود :نیازهای اقامتی مــازاد بر
مــراکــز اقامتی شناسایی و احصا و بــر ایــن مبنا
مجوزهای الزم صادر شود.
وی با اشــاره به شعار «مشهد جهانشهر برکت
و کرامت رضوی» اظهار کرد :با توجه به میزبانی
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◾

◾عمودی:

 .1درخ ــت ســوزنــی بــرگ شـهــری – برگشت
تـیــر بـعــد از اصــابــت بــه سطحی سـخــت –
سخنگو  .2اسباببازی پرنوسان – روز جشن
و شــادی – از وزارتخانهها  .3کاغذ کپی –
بیآغاز – پوستین .4ابر زمینی – عنوانی که به
آقاسیداحمد  ،فرزند گرامی امامخمینی«ره»
دادهانـ ــد  .5بهشت – اب ــزار قدیمی پخش
فیلم – کیسه  .6قــوم حـضــرت صــالــح«ع»
 طــایـفـهای در افغانستان – ات ــاق مدرسه .7مــاده اولیه ساخت واکــس -یــازده – عالم
اجسام  .8دوستداشتن – آشیانه – گاز نادر
تبلیغاتی – نشان جمع  .9مالحظه کسی را
کــردن  -صفحه اینترنت – لــمدادن  .10رگ

در بیمارستانی در مشهد
درگذشت.
میلیونی
از زا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
خــارجــی س ـهزبــانــه کــردن
تمامی تابلوهای سطح شهر مشهد ضروری است.
موسوی برگزاری هفتههای فرهنگی شهرستانهای
خــراســان رض ــوی در مشهد را پیشنهاد ک ــرد و
ادامــه داد :بسیاری از آیینها در شهرستانهای
خراسانرضوی مبتنی بر فرهنگ خدمت به زائران
رضوی شکل گرفته که در قالب هفتههای فرهنگی
شهرستانهای استان به همراه صنایع دستی
شهرستانها میتواند به نمایش گذاشته شود.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی
تأکید کرد :اطالعرسانیها به صورت یکپارچه و
منسجم انجام و از موازیکاری پرهیز شود.
ینــژاد ،مـعــاون
ح ـج ـتاالســام حـجــت گ ـنــابــاد 

گیاهی – تلفظ فرنگی نــام مریم – مصالح
ساختمانی آمادهشده  .11زائر خانه خدا – به
دستبرادرشکمبوجیهکشتهشد-شترمرغ
امریکایی  .12شامل اقتصاد ملی  ،منطقهای
و جهانی میشود -مخترع تلفن  .13خرس
آسمانی – تکهپارچه باریک و بلند – صفار
 .14بن مضارع از خواندن – حیله – روشی
بــرای ورود اسناد متنی به رایانه  .15مهم –
پیوندگاه در ی ــای سیاه و در ی ــای اژه اســت -
شیمیکربن
حل جدول شماره قبل

متوسط آب ذخیره سدهای
مشهد  ۲۵درصد است

حسیناسماعیلیان،مدیرعاملشرکت
کشتی چوخ ه روی آورد .او پس از مدتی با حریفانش
آبو فاضالب مشهد گفت :در حال
در درگز مبارزه و با پهلوان علی مشایخی کشتی گرفت و
حاضر متوسط آب ذخیره پشت
بر او غلبه کرد و از آن تاریخ به بعد در کشتی چوخه
ســدهــای مشهد بــه ۲۵درصــد
مطرح شد.
رس ـ ـیـ ــده اسـ ـ ــت .در ح ــال
او در ســالهــای  ۱۳۲۷و  ۱۳۲۸بــرای
حاضر بیش از ۷۰درصد از
خــدمــت ســربــازی بــه مشهد اع ــزام
واحدهای صنعتی استان
شد و ش ــادروان پهلوان ابوالقاسم
در م ـش ـهــد ب ــه ع ـنــوان
س ـخــدری کــه مسئولیت ورزش
دومین کالنشهر کشور
لشکر را عهدهدار بود ،او را به سالن
مستقر اســت .ایــن در
کشتی آزاد برده و با آمــوزش فنون
حالی اســت که دشت
کشتی آزاد و فرنگی آشنا کرد.
مشهد تنها ۹درص ــد
وفادار در سال  ۱۳۲۹در مسابقات
م ـســاحــت اسـ ـت ــان را
پهلوانی تهران شرکت کرد .در آن
در بــر گرفته اس ــت .به
زمان بازوبند پهلوانی نزد پهلوان
ه ـم ـیــن دلـ ـی ــل ی ـکــی از
عباس زندی بود اما وفادار موفق به
ممنوعهترین دشتهای
کسب بازوبند پهلوانی این رقابتها
ک ـشــور در مـشـهــد واق ــع
شد و سال بعد نیز بر تمام حریفان
اسـ ــت .هــماک ـنــون شـرایــط
خــود غلبه کــرد .در ســال  ۱۳۳۱نیز بر
بارندگیها در مشهد مطلوب
پهلوان غالمرضا تختی که با وی دوستی
نیست .در سال آبی جــاری کل
و رفاقت بسیار نزدیکی داشــت ،غلبه کــرد .از آن پس
میزان بارندگی در استان و مشهد۱۰
عضو تیم ملی شده و در مسابقات جهانی و المپیک
میلیمتر بود .این عدد حاکی از کاهش
شرکت کرد.
۷۰درصدی بارشها در مشهد نسبت به
پهلوان احمد وفادار ،چهارم اسفندماه۱۳۸۳
سال گذشته است.
پس از تحمل یک دوره بیماری قلبی،
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لــبــاف خانیکی بــا بــیــان اینکه قــدمــت این
محوطه هزار و  ۷۰۰تا ۲هزار سال تخمین زده
شده است افزود :سازه این دروازه و ابعادی که
دارد نشاندهنده اهمیت و رونق اقتصادی و
اجتماعی ویرانشهر فاروج است و همان طور
که حــدس میزدیم ایــن محوطه استقراری
مهم نقش مرکز مدیریتی حکومت در دره
اتــرک را داشته و معبر تــردد این سکونتگاه
بوده است.
بر اســاس شواهد اولیه ،حصار مربع شکل
این محوطه  ۱۴هکتار است که هر ضلع آن
 ۳۵۰متر بوده و در داخل این حصار محوطه
محصوردیگریاست که حصاریبهاضالع۹۰
متر ارگ یا حاکمنشین را محافظت میکرده
است.
محوطه ویرانشهر نخستین بار در سال ۱۳۵۵
توسط هیئتی از باستانشناسان ایتالیایی به
سرپرستی روبرتا ونکو ریچاردی از دانشگاه
تورین شناسایی شد.

هماهنگیومدیریتامورزائراناستانداریخراسان
رضوی هم در این جلسه گفت :وضعیت مجتمع
خدماترسانی بی نراهی در استان مطلوب نیست
در حالی که حدود ۸۰درصــد زائـران و مسافران از
طریق مسیرهای جادهای وارد مشهد میشوند.
او تأکید کــرد :همه دستگاههای خدمترسان به
زائــران باید برنامههای آموزشی را با هدف ارتقای
فرهنگ میزبانی بــا محوریت مـیــراث فرهنگی و
گردشگری در دسـتــور کــار قــرار دهـنــد .همچنین
سیدعبدهللا ارجائی شیرازی ،شهردار مشهد برای
برگزاری تورهای مشهدگردی و مشارکت و همکاری
دربرگزاریهفتهفرهنگیشهرستاناعالمآمادگیو
تأکیدکرد:برایبازبینیتابلوهایاطالعرسانیسطح
شهروسهزبانهشدناینتابلوهاکمیتهایتشکیلو
اقدامهای الزم در این خصوص انجام شود.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

یادواره شهدای حصار زبرخان
و تشییع دو شهید گمنام

نجمالشریعه به همت پایگاه بسیج ،شورای
اسالمی و دهیاری روستای حصار زبرخان مراسم
یادواره پنج شهید حصار زبرخان با حضور باشکوه
مردم در مسجد جامع این روستا برگزار شد.
رئیس بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان مشهد
در این مراسم گفت :به برکت جانفشانیهای
سپهبد شهید ســردار سلیمانی؛ ایــران اسالمی
ام ـ ــروز در زم ـی ـن ـ ههــای س ــایــب ــری ،ه ـس ـت ـهای،
شبیهسازها ،روباتیک و دهها زمینه دیگر در بین
دو یا سه کشور اول دنیا قرار گرفته است.
محمدرضا حــاجـیزاده افــزود :فتنه ۸۸حاصل
نقشه پیچیده و از پیش تعیین شده کشورهای
استکباری و عوامل داخلی آنها بود ،اما این فتنه
بــا حضور مــردم بصیر تبدیل بــه فرصتی بــرای
استحکام بیشتر نظام مقدس جمهوری اسالمی
شد و بساط اراذل و اوباش و فتنهگران را برچید.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد
در بخش دیگری از سخنانش قــرن بیست و
یکم را قــرن جنگ ارزشهــا خواند و گفت :در
حالی که امروزه انسانیت در غرب رنگ باخته
و ارزشهای انسانی کمفروغ شده است ،خون
و یــاد شهدا در ا یــران اسالمی عطر معنویت،
انسانیت و پرهیز از تسلیم در مقابل دشمنان
را در فضا آکنده است.

خبر
آزادسازی  ۱۳زندانی نیازمند
در قالب طرح نذر هشتم

ب ــا م ـشــارکــت امـ ــام ج ـم ـعــه ،امـ ــام ج ـمــاعــت و
ن ـمــازگــزاران مسجدالنبی شهرستان قوچان
۱۳زندانی نیازمند در قالب طرح نذر هشتم از
زنــدان آزاد شدند .مدیرکل زندانهای خراسان
رضــوی در مراسم چهاردهمین مرحله پویش
مردمی نذر هشتم که در مسجدالنبی قوچان
بــرگــزار شد گفت :قوچان بین شهرستا نهای
ا سـتــان تاکنون بیشترین مـیــزان مشارکت در
اجرای طرح نذر هشتم را داشته است.
جانفدا افــزود :در طرح نذر هشتم به نیت امام
هشتم حضرت علی بــن موسی الــرضــا(ع) در
هشتم هر مــاه دستکم هشت زندانی توسط
نمازگزاران مساجد آزاد میشود.
وی گفت :نمازگزاران و مسجدیهای شهرستان
قوچان تاکنون پنج مرحله از این طرح را اجرا و در
مجموع زمینه آزادی ۵۹نفر را فراهم کردند.
از ابـتــدای اجــرای ایــن طــرح در خـراســان رضــوی با
احتساب ایــن ۱۳نفر تاکنون ۵۰۸نفر از زندانیان
نیازمندبامشارکتمساجداززندانهاآزادشدهاند.
میزان بدهی این۱۳زندانی در مجموع۷۶۰میلیون
ریال است که با تالشهای مجموعه مددکاری
زندان از ۴۵۰میلیون ریال آن شکات نیکاندیش
گذشت کــردهانــد و ۳۱۰میلیون ر یــال دیگر نیز
توسط خیران پرداخت شد.

