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 ۶هزار سرباز
خراسان رضوی
آماده ورود
به بازار کار

مرتضی اشرفی،
معاون هماهنگی
امور اقتصادی
استانداری خراسان
رضوی گفت :در ۹ماه
امسال دورههای
مهارتآموزی برای
۶هزار و ۳۹نفر از
سربازان وظیفه در
این استان برگزار و
زمینه ورود آنان به
بازار کار پس از پایان
دوره خدمت فراهم
شد.

فرهنگرضوی
منبع برکات
فرهنگی
استاندار خراسان
رضوی گفت :نسبت به
ظرفیت فرهنگ رضوی
هم باید بهرهمندی ویژه
و هم تقید ویژهای به
وجود مضجع شریف
امام رضا(ع) در استان
داشته باشیم.
به گزارش ادارهکل روابط
عمومی استانداری
خراسان رضوی ،نظری
در جلسه شورای
فرهنگ عمومی استان
خراسان رضوی که با
حضور دبیر شورای
فرهنگ عمومی
کشور ،رئیس شورای
سیاستگذاری ائمه
جمعه کشور و معاون
زنان رئیسجمهور
برگزار شد ،اظهار کرد:
ما در استان از یک
منبع خیرات ،برکات و
مبنای فرهنگی بسیار
عمیقی تحت عنوان
فرهنگ رضوی بهرهمند
هستیم.

خراسانگردی

بهشتی گمشده
در میان جنگلهای انبوه و رودهای خروشان

نیروگاهی که  ۵۰۰هکتار زمین زراعی
را از بین برد!

روستای كاستان با طبیعتی زیبا
و بکر ،جنگلهای انبوه ،آبشارها
و غارهای طبیعی ،ازجمله مناطق
بکر و زیبای گردشگری خراسان شمالی است
کــه در فاصله ۵۰كیلومتری شهر آشخانه
واقــع شــده اســت و با داشتن طبیعتی زیبا و
بكر ،آنچنان كه باید و شاید برای گردشگران
شناخته شده نیست .وجود درههای عمیق و
کوههای مرتفع ،جنگلهای انبوه ،رودخانههای
خروشان ،آبشارهای زیبا ،غارهای متعدد و
اماكن تاریخی ،كاستان را به یکی از روستاهای
دیدنی و منحصربهفرد خراسان شمالی تبدیل
كرده است و سبب شده گردشگران ،کولهبار
سفر بسته و جسم و جان خود را به خنكای
طبیعت بكر چشمه «سـ ــاالن» ،دره «زوی
جندان» و غار «سولی قباخ» بسپارند.
آبشار واقع در زوی جندان ،ازجمله آبشارهای
زیبای منطقه محسوب میشود كه از كوهپایه
«قورخود» سرازیر میشود و آبمعدنی گوارای

آن از طریق لولهکشی به اهالی روستا میرسد.
در ایــن دره همچنین ان ــواع درخـتــان گــردوی
وحشی ،داغداغان ،عرعر ،سرخه ولیک ،سیاه
ولیک ،افرا و ...سر به فلک کشیدهاند و در برخی
قسمتها با رسیدن سرشاخهها به یكدیگر
تونلهای سبز بسیار زیبایی بر فراز راه باریكی
كه تنها با پای پیاده امكان تردد در آن هست ،به
وجود آوردهاند .همچنین در این روستا غارهای
طبیعی زیبایی وجــود دارد كه به گفته اهالی
روستا هنوز پای انسان امروزی به برخی از این
غارها نرسیده است.
عالوه بر این ،چشمههای کاستان ،افسونگران
یشــونــد اگــر
واقــع ــی هـسـتـنــد ك ــه س ـبــب م ـ 
گردشگرییکباردركنارشانبنشیند،شیفته
شود و باوجود مشكالت راه دسترسی ،بارها
و بارها به این روستا بازگردد .همچنین مرقد
امــامــزاده هـ ــادی(ع) از نــوادگــان امــام موسی
کاظم(ع) در این روستا از زیارتگاههای شاخص
مان ه و سملقان است.

«جعفرقلیزنگلی»ملکالشعرایكرمانج

همهگیری

تعداد مبتالیان به
امیکرون در مشهد
به  ۳۸نفر رسید
◾افقی

 .1مــارمــولــک ع ـظ ـی ـمال ـج ـث ـهای از تیره
بزمجهایان بومی اندونزی  -محصول آب
و صابون  .2نام دخترانه وطنی – روزنامه
ارامنه ایران  -آفریدن  .3دویدن – شایعه
– ت ـلــخ – لـ ــوالی بـ ــدن  .4مـ ــاچ – ک ــاالی
دستدوم  -انزجار  .5بتون مسلح – میوه
نیکو – اثر چربی – زبانکوچک  .6مرتفع
– جــدابــافـتــه م ـعــروف – چــاشـنــی ســرخ
 .7پایداری – درختریزه ژاپنی  -شایسته
 .8ردوبــدلکــردن تــوپ توسط دوبازیکن
فوتبال – با انجام تمرینات منظم بدنی ،
سالمتی را برای بدنش به ارمغان میآورد
 .9ابـ ــزار ن ـجــاری – محل خــر یــدوفــروش
کاال – از مهمترین خدایان مصرباستان
 .10پ ـســونــد ش ـبــاهــت – ک ـبــابشــده –
گردوخاک انــدک  .11مطلع – ازمابهتران
– درخت انگور  -سردسته  .12هجومبردن
– فواق  -دیواربلند .13جرئت – صوت درد
–زائوترسانخیالی-قلیل .14جواب مثبت

از سال  ۱۳۸۳به بعد با توسعه
چند طــرح ب ــزرگ صنعتی در
اط ــراف یکی از مناطق بسیار
حاصلخیز شــهــرســتــان ش ــی ــروان  ٬دیگر
خبری از زراعت و باغبانی در منطقه دوین
نیست.
به گزارش تسنیم ٬روستای دوین در فاصله
12کیلومتری شهرستان شیروان واقع شده
و در زمانی نهچندان دور دارای 500هکتار
بــاغهــای ســرســبــز ب ــود کــه بـهدلــیــل ایــجــاد
نیروگاه400 ،هکتار باغ خشک و نابود شد
که نتیجه آن مهاجرت روستاییان بود.
نــیــروگــاه سیکل ترکیبی ایــجــاد ش ــده در
س ــال 1383در روستای دویــن بــرای تأمین
آب مورد نیاز خود ،روزانه 2هزار و500لیتر
آب از محل ســد ب ــارزو و چند حلقه چاه
عمیق در زمینهای اطراف و داخل نیروگاه
به مصرف میرساند که آب مصرفی این
نیروگاه بهمنظور تولید

نامآوران خراسان

نماینده م ــردم پنج شهرستان خراسان
مقدم جعفرقلی زنگلی ،شاعر بلندآوازه و عارف
شمالی در مجلس شـ ــورای اسالمی
بزرگشمالخراساناستكهدرعهدناصریمیزیسته
از اج ــرای ــی ن ـشــدن م ـصــوبــه سفر
و فرزند نستوه ایل بزرگ زنگالنلو بوده است ،ایلی
رهبری به خراسان شمالی مبنی
که امروزه «گوگان» در 35کیلومتری شرق
بر سرمایهگذاری ۲هــزار و ۸۰۰
قوچان سکونتگاه آن است.
میلیارد تومانی بانکها در
او حافظ و مفسر قرآن ،موسیقیدان،
استان خبر داد.
مورخ ،جغرافیدان و حکیمی خردورز
بــه گـ ــزارش ق ــدس آنــایــن،
ب ــوده کــه بــا جهانگردی توشههای
مـحـمــد وحــی ــدی اظ ـهــار
فکری فراوانی گرد آورده و این ذخایر
ک ــرد :سفر رهبر انقالب
را در اشعارش ماندگار كرده است.
به خراسان شمالی دارای
استناد جعفرقلی در دیوان اشعارش
دس ـتــاوردهــای مختلفی
به  900آیه 450 ،حدیث و  150مثال،
بود ،اما برخی از مصوبات
نشانگر انــدیـشـههــای عمیق این
هـ ـن ــوز اج ـ ـرایـ ــی ن ـشــده
شاعر شوریده خراسانی است.
اســت .یکی از مهمترین
م ـصــوبــاتــی کـ ــه اجـ ـرای ــی
از ســــال وف ـ ـ ــات ،مــحــل دفــــن و
نشده ،سرمایهگذاری 2هزار
بخش زیــادی از زندگی او اطالعی
و ۸۰۰میلیارد تومانی بانکها
در دسـ ــت نــیــســت .م ـیگــویــنــد او
ـوده
و مــؤسـســات در اس ـتــان بـ
بــه سفر حــج رفته و دیگر بــاز نگشته
است.
اســت .امــا با استناد به یکی از اشعارش
سفر
از
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دادوسرپرستیاوبهعمویشسپردهشد.میگویند
معیشتی ،بـیـکــاری ،رفــاهــی و زیرساختی
در كودكی از مکتبخانه گریخت و به همین
کمتری را شاهد بودیم.
دلیل نتوانست مــدارج علمی را طی
كند .اما به چهار زبان كردی،
تركی ،فارسی و
مــســئــول
کــمــیــتــه رســانــه
و اطـ ــاعرسـ ــانـ ــی ق ــرارگ ــاه
مدیریت کــرونــا در دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی
مــشــهــد گــفــت :تــعــداد مــبــتــایــان بــه سویه
امیکرون در این کالنشهر به  ۳۸نفر رسیده
است.
بــه گ ــزارش وبدا ،محمد پــهــلــوان گــفــت :با
شــنــاســایــی مـ ــوارد جــدیــد ،تــمــامــی اعــضــای
خانواده ،بستگان و اطرافیان مبتالیان از نظر
ابتال بــه کــرونــا و امیکرون مــورد بــررســی قــرار
میگیرند.
وی گفت :در حــال حاضر ۳۸۰بــیــمــار مبتال
به کرونا در بیمارستا نهای خراسان رضوی
بستری هستند که  ۲۹۰نفر از این تعداد در

◾

مردانآسمانی

تلنگر

فراموشی مصوبه سرمایهگذاری
بانکها در خراسان شمالی

فرهنگرضوی

 29جمادی االول 1443

 3ژانویه 2022

سال سی و پنجم

◾

◾عمودی

 .1مهمترین سرمایه کاسب – جــواب –
پرندهای در کانادا  .2قبر – بزرگترین میوه
خــانــواده مرکبات – نوعی حلوا  .3قلعه
مستحکم – خوراکی پرطرفدار جنوبی -
رزق  .4صفر – نابودشده  -سود  .5صبرزرد
– فاکس  -خ ــاوری  .6صــوت نــدا – ظرف
مشبک – م ـتــداول – بتی در جاهلیت
 .7دیوارسوراخ کن – امپراتوری رومشرقی –
تکرار حرف سیام .8قبل از پشتک میزنند
– هزارکیلو – لحظه – میوه نارس  .9خمیر
بتونه – بــرگـهدان دانشجو – اثــر مشهور
کافکا  .10آوای زنبور – بیدینان  -قورباغه
 از گرفتنیها  .11مغازه – تنها مادهای کهل میکند – رسانای جریان
طال را در خود ح 

بــخــار و مــصــرف در بــرج خنککننده ،آب
آشامیدنی و سیستم آتشنشانی مــورد
استفاده قرار میگیرد .این نوع احصای آب
برای نیروگاه موجب شد تا بسیاری از مزارع
و گلخانههای این روستا کارایی و بازدهی
خود را از دست بدهند.
از ســوی دیــگــر ح ــدود 100هــکــتــار از مراتع
روس ــت ــای دوی ـ ــن ب ــه امـ ــر ای ــج ــاد گــلــخــانــه
تخصیص یافت و عمال ًاهالی بــرای چَرای
دام به مشکل برخوردند.
بــه گفته یکی از اعــضــای ش ــورای روستای
دوین2 ،هزار هکتار از زمینهای دوین تشنه
و در انتظار آب است ،در حالی که تأمین آب
گلخانه صنعتی دوین از محل سد بارزو در
حال انجام است.
حال باید دید ایجاد این گلخانه صنعتی
بــه نفع مــردم روســتــا بــوده یــا جــز از دست
دادن مراتع عمال ًچیزی بــرای آنهــا در پی
ندارد.

46درصد مسکن روستایی
خراسان جنوبی مقاوم نیست

 ۴۶درص ــد مسکن روسـتــایــی خــراســان
عربی شعر میگفته است.
جنوبی مقاوم نیست که از میانگین
ازجعفرقلیبهعنوانملکالشعرایكرمانجیادمیکنند،
کشوری پایینتر است.
شاعری كه عالوه بر شعر گفتن که به گفته او هنر
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اصلیاش بوده است ،دوتار نیز مینواخته
اسالمی استان در گفتوگو با
و اش ـعــارش را بــا آهـنــگ دوت ــار زمزمه
صداوسیما گفت :هماکنون
میکرده است.
با اجرای طرحهای مختلف
وی در اوایل جوانی عاشق دختری
در بـ ــازسـ ــازی و ســاخــت
بــه نــام مــلــواری مـیشــود ،دختری
مـ ـسـ ـک ــن روس ـ ـتـ ــایـ ــی،
که نام او را در بسیاری از اشعارش
53/4درصــد واحدهای
آورده و آنگونه كه محققان زبان و
مسکن روستایی استان
ادب كرمانجی میگویند این عشق
مقاوم است .قاسم تنها
مسیر زندگی او را عوض میکند،
اف ـ ــزود :در ســرشـمــاری
همچنان که در زندگی بسیاری از
نفوس و مسکن سال۹۵
عرفا حادثه عشق ،بیدارکننده روح
تعداد ۸۸هزار و ۸۳۵واحد
و روان عارف بوده است.
مسکونی روستایی در هزار
ایــن شاعر و عــارف شمال خراسان
و ۷۵۲روستای دارای سکنه
تخلصهایگوناگونیچونجعفرقلی،
در استان ثبت شد.
جعفر ،جعفرقلی بیچاره ،جعفرقلی
هم اکنون  ۴۷هزار و  ۴۶۹واحد
عندلیب،جعفرقلیمختار،جعفرقلیزنگلی
مسکونی در بیش از  ۷۸۰روستا
و کرد را برای خود اختیار کرده است.
مـقــاوم س ــازی و از استحکام کامل
از جعفرقلی دیــوان اشعاری بهجای مانده که به
برخوردارند که  ۱۵هزار و  ۹۸۲واحد قبل
کوشش کلیمهللا توحدی ،محقق پیشکسوت
از سال  ۸۴و ۳۱هزار و  ۴۸۷واحد بعد از سال
و نا مآشنای فرهنگ و فولکلور منطقه
 ۸۴تاکنون نوسازی و بازسازی شده اند.
خ ــراس ــان ،تصحیح و بــه کوشش
اح ــم ــد ع ــض ــدی منتشر
شده است.

بیمارستانهای
زیــرپــوشــش دانــشــگــاه
علوم پزشکی مشهد در ۱۶شهرستان این
استان هستند.
مــســئــول کــمــیــتــه رس ــان ــه و اط ــاعرس ــان ــی
ق ــرارگ ــاه مــدیــریــت کــرونــا در دانــشــگــاه علوم
پزشکی مشهد گفت :تعداد بیماران بدحال
ک ــرون ــای ــی و بــســتــری شـ ــده در بــخ ـشهــای
مراقبتهای ویــژه خراسان رضــوی به ۹۳نفر
کاهش یافته است.
وی گفت :تعداد بستری شدگان روزان ــه در
خــراســان رضــوی روز شنبه  ۱۳۸نفر گــزارش
شد که تفاوتی با  ۱۰روز گذشته نداشت ،اما
تعداد مراجعهکنندگان سرپایی دارای عالئم

جدول 8276
– پذیرفتهشده  -مرزها  .15کجاست؟  -از
زیراندازها – امپراتور ظالم روم باستان از
سا ل  249تا  251میالدی که ظلم فراوانی به
مسیحیانکرد

شماره 9713

برق و گرما  .12خرابشده – از چهارجهت
اصلی جغرافیایی  -پرچم  .13جــذام –
شیشه نشکن – رود آرام  .14بــز کوهی
– پسر جنگل  -فهمیدن .15تنها – خاندان
– یکی از سه تفنگدار رمان آلکساندردوما

ویژهنامه 4092
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مشکوک به کرونا در استان در حال افزایش
است .دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه
خــدمــات بهداشتی و درمــانــی در کالنشهر
مشهد و  ۱۵شهرستان دیگر خراسان رضوی،
 ۸۰درصــد از جمعیت  ۶میلیون و  ۸۷۱هزار
نفری این استان را زیر پوشش دارد.
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جمعیت
 ۱۷شــهــرســتــان دیــگــر ای ــن اســتــان بــر عهده
دانشگا ههای علوم پزشکی سبزوار ،گناباد،
تــرب ـتحــیــدریــه و دانــشــکــدههــای پزشکی
نیشابور و تربتجام است.
هـماکــنــون در بین  ۳۳شهرستان خــراســان
رض ــوی فــقــط گــنــابــاد از نــظــر شــیــوع وی ــروس
کــرونــا در وضعیت زرد قــرار دارد و وضعیت
۳۲شهرستان این استان آبی است.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

شهیدعلیرضاعاصمی
متولد1341/6/18 :
شهادت1365/10/13 :
محل شهادت :باختران
مزار :کاشمر
ســردار شهیدعلیرضا عاصمی فرزند محمد سال
 ۱۳۴۱در کاشمر متولد شد .دوران تحصیل را تا پایان
دوران دبیرستان در کاشمر پشت ســر گذاشت.
در دوران انقالب نقش بسزایی داشــت .او مسئول
گروه هنری انجمن اسالمی بود .با پیروزی انقالب و
تشکیل نهادهای مختلف انقالبی در نهادهایی چون
سپاه ،کمیته ،جهاد و ...به فعالیت مشغول شد .با
آغــاز جنگ جزو نخستین افــرادی بود که به جبهه
اعــزام شد .بیش از ۷۲مــاه در جبهه حضور داشت
و در این مدت شهامت ،عرفان ،تخصص ،تعهد و
تعبد و خوشرفتاری وی زبانزد خاص و عام بــود .او
در بیشتر عملیاتها با مسئولیتهای مختلف از
خطشکن تا فرمانده حضور فعال داشت .تخصص او
در امر تخریب بود و همواره تالش داشت به تازهترین
اطالعات علمی راجع به تخریب دست یابد و عموما ً
هم موفق بود .او با چاپ کتابهایی در زمینه جنگ
و خنثی کــردن مین و انفجار و ...در زمینه آمــوزش
به دیگر همرزمانش کمک شایانی کــرد .علیرضا با
استفاده از فرصتهایی که گهگاه بدست میآورد،
دیپلم خود را ســال 1361گرفت و ســال 1363در مرکز
تربیت معلم شهید باهنر تهران پذیرفته شد .طراحی
جنگافزارهای مورد نیاز در عملیاتاز ویژگیهای دیگر
علیرضا بود .تهیه فرش برزنتی برای گستردن روی
سیمخاردار ،آتشبار آرپی چی ،موشک برای انهدام دژ
دشمنوتهیهانواعتلههایانفجاریازآنجملهبودند.
با پیگیری او در اواخر شهریور 1362بخشی از بیابان
جاده اهواز آبادان برای بنای اردوگاه نیروهای تخریب
درنظر گرفته شد .بنای اولیه اردوگاه با یک تانکر و چند
چادر گذاشته شد و بعدها مقدمات ساخت سوله و
نمازخانه اردوگاه فراهم شد.
ســال  1365عــازم تیپ ویــژه پــاســداران در باختران
شد .این تیپ تحت امر قرارگاه رمضان قصد انجام
یکسریعملیاتبرونمرزیداشت.علیرضابهخاک
عراق رفت و در بازگشت در عملیات فتح 2،1و3شرکت
کرد .سرانجام ساعت  ۲بعدازظهر روز دوشنبه ۱۳دی
 1365در ۲۴سالگیدرحالیکهعضوشورایفرماندهی
و مسئول گــردان تخریب تیپ ویــژه پــاســداران بود،
به همراه دوستانش درحــال خنثیسازی بمبهای
فروریخته شده توسط هواپیماهای متجاوزعراقی در
باختران به شهادت رسید .او هماكنون در کنار آرامگاه
شهید مدرس و جوار مزار برادر شهیدش در کاشمر
آرمیده است.

 ۲شهید مفقوداالثر
در بجنورد تشییع شدند

پیکرمطهردوشهیدمفقوداالثرجنگتحمیلیصبح
دیروز با استقبال مردم شهیدپرور خراسان شمالی
تشییعشدند.
به گزارش قدس آنالین ،شهیدان «پرویز محمدی»
متولد شهر راز و «علیاصغر رمضانی» متولد روستای
بزنج اسفراین شهدایی هستند که بهتازگی توسط
کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای
مسلح تفحص شدند و هویت آنها پس از آزمایش
 DNAاحراز شد.
شهید علیاصغر رمضانی از روستای بزنج اسفراین
هفتم آب ــان  ۶۳در منطقه م ـهــران و شهید پرویز
محمدی هم از شهر راز سال ۶۲در جزیره مجنون و در
عملیات خیبر به شهادت رسیدند.
پیکر این شهدا پس از استقبال مــردم و مسئوالن
در مسجد انقالب ،به شهرستانهای راز و اسفراین
منتقل شد تا پس از زیارت توسط مردم و وداع با آنها،
همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به
خاک سپرده شوند.

خبر
راهاندازی گرمخانه درگز
برای افراد بیسرپناه

حل جدول شماره قبل

شهردار درگــز گفت :یک بــاب گرمخانه ویــژه افــراد
بیسرپناه و کارتنخواب در این شهر راهاندازی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسن نوروزی
افزود:باتوجهبهفرارسیدنفصلزمستانوبااستناد
بهدستوردادستانبرایاسکانشبانهافرادبیسرپناه
و کارتنخواب ،یک باب گرمخانه به ظرفیت ۲۰نفر در
شهر درگز راهاندازی شد.
وی گـفــت :راهانـ ـ ــدازی ایــن گرمخانه بــا مشارکت
شهرداری و به همت مرکز خیریه مهرورزان درگز بوده
است که عالوه بر محل خواب یک وعده غذای گرم و
صبحانه نیز در اختیار افراد بیسرپناه قرار میگیرد.

