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بهرهگیری
ازظرفیت بسیج
برای کنترل
بازار

محمدرضا
حسیننژاد،
استاندار خراسان
شمالی گفت:
تفاهمنامه مربوط
به بهرهگیری از
ظرفیت بسیج برای
کنترل و نظارت بر
بازار باید در استان
به درستی اجرایی و
مشکل کمبود نیروی
نظارت بر بازار
جبران شود.

خراسانگردی

مسکنملی

مردانآسمانی

«كل بیبی»
از دریاچه تا غار بزنگان

آغاز عملیات اجرایی 4هزار واحد مسکونی
نهضت ملی تولید مسکن در مشهد

شهید بابامحمد رستمی
متولد :قوچان
والدت1325/11/9 :
شهادت1359/10/17:
محل دفن :حرم مطهر
سرورهادیان شهید «بابامحمد رستمی»
سال  ۱۳۲۵در روستای رهــورد (قوچان) متولد
شد .هنوز به مدرسه نرفته بود که غم از دست
دادن مادر را تجربه کرد .نوجوان بود که به پدرش
در کشاورزی کمک میکرد ،درس میخواند و
به ورزش کشتی چوخه عالقه نشان م ـیداد.
در همین ایام بود که پدرش تصمیم گرفت به
مشهد مهاجرت کند .پس از چندی پدرش نیز
از دنیا رفت.
پس از پــدر ،بیش از پیش کار میکرد .کُشتی
چوخه هم بهترین سرگرمیاش بود .جوانی که
هم جسمی قوی و هم روحی بلند نظر و محکم
و باایمان داشــت .با این سرمایه شخصی وارد
فعالیتهای اجتماعی شد .برای نماز به مسجد
امــام حسین(ع) مـیرفــت .آنجا به خــادم نیاز
داشــت کــه خــادمــی آن مسجد را پذیرفت .از
طرف دیگر ،چون خودش درد یتیمی و نداری را از
نزدیک لمس کرده و با آن آشنا بود تالش کرد در
حد امکان به محرومان و نیازمندان کمک کند.
بــا ش ــروع حــرکــت م ــردم ب ــرای سرنگونی رژیــم
طاغوت در خانه نماند .هر روز تظاهرات ،هر
روز پــای سخنرانی و هر روز پخش اعالمیه و
نوارهای امام .او پلی بود میان بزرگان انقالب و
مردم کوچه و بــازار .در همین زمانها بود که به
خاطر شخصیت باصالبت و روحیه پدرانهای
که داشت ،از طرف بعضی دوستان نزدیکش،
به رسم خراسانیها «بابا» نامیده شد به نحوی
که تا زمان شهادت دیگر این لقب از اسم او جدا
نشد .او برای هم ه کسانی که او را میشناختند،
بابامحمد یا بابا رستمی بود.
با پــیــروزی انــقــاب ،شهید بابامحمد رستمی
جــزو نخستین نیروهایی بــود كــه پــس از فــرار
نیروهای آمریكایی وارد طبس شد .او به همراه
یک گروه برای شناسایی منطقه به آنجا رفت .با
تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،محمد
از پایهگذاران این نهاد انقالبی در استان خراسان
بود .او به عنوان فرمانده عملیات سپاه مشهد در
آرامسازی غائله گنبد و کردستان حضور داشت و
مدتی در کنار شهید چمران به مقابله با گروههای
تجزیهطلب پرداخت .با شروع جنگ تحمیلی
به عنوان فرمانده نیروهای خراسانی با نخستین
گروه به جبهههای جنوب اعزام شد .بابامحمد
در ۱۷دی ۱۳۵۹در حالی که چهارماهونیم بیشتر
از شــروع جنگ تحمیلی نمیگذشت در یک
مأموریت ،بر اثر سانحه تصادف در جاده سبزوار
به شهادت رسید .مزار این یار بیریای انقالب
در حرم حضرت علیبنموسیالرضا(ع) است
جایی که همیشه آرزویش را داشت.

دریاچه بزنگان یا «كل بیبی» كه
در  80كیلومتری شهر سرخس
واقـ ـ ــع شـ ـ ــده ،بـ ــا چ ـش ـم ـ ههــای
جوشان و طبیعت بکر و زیبایش ،همواره به
عنوان یکی از زیباترین مقاصد گردشگران و
طبیعتدوستان بوده و هست.
این دریاچه مهمترین آبگیر طبیعی خراسان
رضویاست کهدرجنوب رشتهكوههزارمسجد
قرار دارد و با حدود80هكتار وسعت و 9تا12متر
عمق ،مرکز پرورش ماهی قزلآال و محل تجمع
پرندگان مهاجر است.
آب ایــن دریــاچــه از بــارنــدگـیهــای ســاالنــه و
چشمههای كوچک حاشیه و كف آن تأمین
مـیشــود و تاكنون بیش از 33گــونــه «فیتو
پالنكتون جلبكی» در آن شناسایی شده
است .در ضلع غربی و شرقی دریاچه بزنگان
دو چشمه بــزرگ و پــرآب «ن ــازی» و «غــام
باش» وجود دارد كه عالوه بر طبیعت زیبای
اطراف ،آب مورد نیاز عشایر و روستاییان را نیز

تردد تورهای گردشگری
بدون مجوز ممنوع است

در حاشيه

توزیع 4هزار
و ۸۰۰بسته
معیشتی
درتربتجام
نوروزی فرمانده
ناحیه مقاومت سپاه
پاسداران تربت جام از
توزیع 4هزار و ۸۰۰بسته
معیشتی به ارزش
۲۴میلیارد ریال در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ پاسدار
ابوطالب جوانان
افزود :این بستههای
معیشتی به مناسبت
ایام شهادت حضرت
زهرا(س) و دومین
سالگرد شهادت حاج
قاسم سلیمانی با همت
بسیج سازندگی ناحیه
مقاومت بسیج سپاه
تربتجام آماده شد و
توسط گروههای جهادی
و ردههای مقاومت در
بین نیازمندان توزیع
شد .هر بسته معیشتی
شامل مرغ ،ماکارونی،
برنج ،عدس ،روغن و
لپه و قیمت هر بسته
معیشتی  ۵۰۰هزار
تومان است.
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تأمین میكنند.
در ب ــاالدس ــت چ ـش ـمــه هـمـیـشــه جــوشــان
«سرآسیاب» نیز كه آب آن از دریاچه بزنگان
سرچشمه میگیرد ،درخــت قدیمی «ارس»
یا «آرزو» كه گونهای از درختان ســرو است،
با قدمتی بیش از  900سال محکم و استوار
سایهساری برای مسافران است.
غار بزنگان نیز از دیگر جاذبههای طبیعی این
منطقه به شمار میآید كه همجوار با دشتی
سرسبز و چشمهسارهایی زیبا در 6کیلومتری
جنوب غربی روستای بزنگان واقع شده و دارای
ستونهای استاالگتیت و استاالگمیت زیادی
است .وجود الیم استون و آب آشامیدنی در
داخل غار از ویژگیهای مهم این اثر طبیعی به
شمار م ـیرود .در 4كیلومتری شمال دریاچه
بزنگان هم دشت 15هكتاری «تخت عسل»
در فصل بهار مملو از گلهای الله و سنبل و
به تفرجگاه مطلوبی برای گردشگران
تبدیل میشود.

بــا حـضــور وزی ــر راهوش ـهــرســازی
عملیات اج ــرای ــی 4هـ ــزار واحــد
مسکونی نهضت مـلــی تولید
مسکندرمشهدآغازشد.صبح ۱۷دیماهآیین
کلنگزنی و عملیات اجرایی نخستین پروژه
انبوهسازی بخش خصوصی در نهضت ملی
تولید مسکن با ظرفیت 4هزار واحد مسکونی
با حضور رستم قاسمی؛ وزیر راهو شهرسازی و
نظری؛ استاندار خراسان رضوی آغاز شد.
عبدالمجید نژادصفوی ،مدیرکل راهوشهرسازی
خراسان رضــوی در حاشیه مراسم کلنگزنی
و آغــاز عملیات اجــرایــی ساخت 4هــزار واحد
مسکونیطرحجهشمسکندرمنطقهحاشیه
شهر مشهد (اسماعیلآباد) ،اظهار کرد :یکی از
اهداف بزرگ دولت تولید مسکن و ایجاد تعادل
میان عرضه و تقاضا در حــوزه مسکن است.
به دلیل کمبود مسکن اقشار بسیاری آسیب
میبینند و ایــن امــر دسترسی بــه این
هدف را مشکل میکند.

نامآوران خراسان

«غالمحسین یوسفی» دانشمند بیتکبر

م ــع ــاون دادس ــت ــان خ ــراس ــان رض ــوی
مقدم غالمحسین یوسفی ،ادیب ،نویسنده،
گــفــت :پــیــش از حــرکــت هــر ت ــور با
مترجم ،مصحح متون و استاد برجسته ادبیات فارسی
خ ـ ــودرو و ات ــوب ــوس دربــســتــی،
بــود .وی دوم بهمن ۱۳۰۶خــورشـیــدی در مشهد
الزم اس ـ ــت م ــج ــوز الزم از
متولد شــد .پــس از تحصیالت ابتدایی
ادارهک ـ ــل مــیــراثفــرهــنــگــی،
و متوسطه ،ب ــرای ادام ــه تحصیل ،از
گردشگری و صنایعدستی
مشهد به تهران رفت و در سال،۱۳۲۹
اس ــت ــان دریـ ــافـ ــت شــده
در ۲۴سالگی ،دکترای زبان و ادبیات
و در «ســامــانــه س ــادرا»
فارسی و همزمان لیسانس حقوق
نامنویسی کرده باشند.
قضایی و سیاسی از دانشکده
به گزارش قدس آنالین،
حقوق دانشگاه تهران را گرفت.
اســمــاعــیــل رحــمــانــی
بــا تأسیس دانشکده ادب ـیــات در
در نخستین جلسه
دانشگاه فردوسی مشهد از سال
آسیبشناسی کارگروه
 ۱۳۳۴تدریس دروس تاریخ ادبیات
ویــژه مــراکــز تفریحی و
را در این دانشکده آغاز کرد .عالوه
کــاف ـیشــاپهــا ،مــراکــز
گردشگری ،تفرجگاهها
بر تــدر یــس ،تصدی تربیت معلم
و با غویالها اظهار کرد:
خراسان را نیز بر عهده داشت و پس
ـه
پــلــیــس راهــــــور و پــایــانـ
از انتصاب به دانشیاری زبان و ادبیات
همکاری
مسافربری بــایــد
فارسی در سال  1335-1336به دانشگاه
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باشند
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از فـعــالـیـتهــای تخصصی اسـتــاد
یوسفی ،تصحیح متون کهن
ب ـ ــود کـ ــه آثـ ــار
مدیرعامل
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرکـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
شهرکهای صنعتی خراسان
جنوبی با بیان اینکه ۲۵درصد واحدهای مستقر
در شهرک صنعتی استان زیر ۴۰درصد ظرفیت
فعالیت دارند ،گفت :کمبود نقدینگی و فرسودگی
شهــای پــیــشروی صنایع
مــاش ـی ـنآالت چــال ـ 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان جنوبی است.
خراسان جنوبی خبر داد
مهدی پارسا در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد:
در حــال حاضر بیش از 363واح ــد صنعتی در
23ش ـهــرک و ناحیه صنعتی خــراســان جنوبی
مستقر اســت که براساس آخرین عارضهیابی
انجام شــده در اسـتــان ،از ایــن تعداد 26درصــد
تعطیل25،درصد زیر40درصد ظرفیت34،درصد
بین  40تــا 70درص ــد ظرفیت و 15درص ــد بــاالی

تلنگر

وی با بیان اینکه با تدبیر دولت در قالب اقدام
ملی و قــا نــون جهش تولید مسکن مصوبه
مجلس شـ ــورای اســامــی ،قـ ـرار بــر ایــن است
۴میلیون واحد مسکونی در کشور تا سال ۱۴۰۵
ساخته شود ،عنوان کرد :در همین راستا اداره
کل راهوشـهــرســازی خراسان رضــوی نیز تعهد
دارد سالیانه  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در استان
احداث کند.
استقبال گستردهای از ایــن طــرح در خراسان
رض ــوی ص ــورت گرفته بــه ط ــوری کــه تــا دو روز
گذشته ۱۷۴هزار نفر در استان در طرح جهش
مسکن نامنویسی کردهاند که بیشترین سهم
ثبتنام کنندگان مربوط به شهر مشهد است.
مجموعه ۴۴هکتاری روستای اسماعیلآباد
از سکونتگاههای غیررسمی و مناطق محروم
شهر مشهد است که ۱۲هکتار از زمینهای آن
به ساخت4هزار واحد مسکونی در بلوکهای با
ساختمانهای سه تا پنج طبقه طی چهار سال
اختصاص مییابد.

افزایش کارگاههای قالیبافی
در خراسان رضوی

رئیس اداره فــرش ســازمــان صنعت،
ماندگاریازاوبرجایماندهاست.اوهمزمانبهتحقیق
مـعــدن و ت ـجــارت خ ـراســان رضــوی
و پژوهش در حوزههای گوناگون ادامه داد و به این منظور
گفت :با توجه به تغییر رویکرد
سفرهای مطالعاتی به کشورهای مختلف ازجمله
در حــوزه فــرش از تکبافی به
فرانسه ،انگلستان و آمریکا انجام داد.
تولیدکارگاهیوسیاستهای
از جمله آث ــار شــاخــص و کـتــابهــای
وزارت صــم ــت در ا ی ــن
استاد یوسفی میتوان به «نامه اهل
زم ـی ـنــه ،امــس ــال ص ــدور
خــراســان» ،تصحیح قابوسنامه،
پروانه بهرهبرداری برای
تصحیح گـلـسـتــان و بــو س ـتــان و
کارگاههای قالیبافی در
غــزلهــای سعدی و چند ترجمه
اس ـتــان رو بــه افــزایــش
ارزشمند دیگر اشاره کرد.
است .به گزارش قدس
نظر و دیدگاه برخی محققان درباره
آنــایــن ،مهدی کاللی
استاد یوسفی جالب توجه است.
اظـهــار ک ــرد :از ابتدای
ای ــرج اف ـشــار در ب ــاب مـقــام علمی
امسال تنها در مشهد
غالمحسین یوسفی میگوید :او
۴۰پــروانــه بهره بــرداری
دانـشـمـنــدی بــی تکلف ،بیتکبر،
یب ــاف ــی با
کـ ــارگـ ــاه ق ــالـ ـ 
مشوق علم و شیفته معارف ایرانی و
اشتغال ۲هــزار نفر صادر
مقام انسانیت است که این ویژگیها
ش ــده کــه نسبت بــه مــدت
کمتر در یــک شخص جمع میشوند.
مشابه سال گذشته سه برابر
محمدمهدی نــاصــح از اس ـتــادان برجسته
شده است.
ادبیات فارسی -که خود زمانی شاگردی یوسفی را میکرده
حـ ــدود  ۴۰۰واحـ ــد تــولـیــد فــرش
است -در وصف وی تأکید میکند :او معلمی واقعی
دسـتـبــاف بــه ص ــورت غیرمتمرکز و
ب ــود؛ بسیار بــه درس اهمیت مـ ـیداد و درس و
ح ــدود  ۶۰واح ــد بــه ص ــورت متمرکز در
دانشجو برایش مقدس بودند .یوسفی در
خراسان رضوی فعال هستند.
سال  ۱۳۶۹در ۶۳سالگی درگذشت و
در حرم مطهر رضوی به خاک
سپرده شد.
70درصد
ظرفیت فعالیت
میکنند .پارسا با بیان اینکه
سال گذشته 19واحد تولیدی و از ابتدای امسال
تاکنون 23واحــد تولیدی تعطیلشده استان به
چرخه تولید بازگشتهاند ،گفت :تعهد امسال
این شرکت برای بازگشت واحدهای تعطیلشده
به چرخه تولید در خراسان جنوبی 19واحــد در
شهرکها و نواحی صنعتی و پنج واحد مستقر در

خارج از نواحی صنعتی استان است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
جنوبی گفت :تاکنون زمینه برای فعال شدن دوباره
20واحد تولیدی در شهرکهای استان فراهم شده
که50درصدمعادل10واحدتوسطسرمایهگذارجدید
به چرخه تولید بازگشتهاند .وی تأمین زیرساخت،
کمبود نقدینگی ،نبود بازار فروش ،کمبود مواد اولیه
وفرسودگیماشینآالتراازجملهچالشهایپیش
رویصنایعخراسانجنوبیاعالمکرد.

فعالیت 25درصد
واحدهای صنعتی
با۴۰درصد ظرفیت
◾
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◾افقی
 .1ع ــارف و شــاعــر نــامــدار ایــرانــی سده
چهارم و پنجم که با وجود اندک اشعاری
که ســروده وی را هم رده مولوی و عطار
قــرارم ـیده ـنــد  .2نـگــاه خـیــره – افسار
روانهکردن  .3رجا – محل علمآموزی –پسوند شباهت  .4نوار پارچهای باریک
و بلند – مشت را نمونه آن میدانند
 م ـعــدن  .5بــریــدن شــاخ ـ ههــای زایــددرختان – عضو جویدن – اســم اعظم
خــداونــد  .6ده ــان – آب ترکی – عزیز
عرب – سوغاتی مشهد  .7عضو صورت
– گالبی – سبد سهام بورسی  .8صفت
خانه قدیمی کهنه  -سرود  .9کسی که
شیفته تمدن و فرهنگ و دستاوردهای
اروپا و آمریکا شدهباشد  -واقعی  -همگی
 .10هوس آبستن – نقش هنری – ماه
سرد – جزیره شطرنجی  .11از ماههای
حرام – شهرت – بانک خانگی  .12سیاه
مختصر – ذره دارای بار مثبت الکتریکی

جدول 8279
– عنصری با عــدد اتمی  27و نماد Co
تها – زاریکردن
 .13میوه نیکو – هدررف 
 .14سزاوار – این پول در مسکو به کارتان
میآید – دفع مزاحمت  .15صدراعظم
ایران  ،سیاستمدار  ،ادیب ،شخصیت
برجسته و تأثیرگذار ایرانزمین در دوره
قاجار

◾

◾عمودی
 .1م ــاه ســریــانــی – پــرنــده سـیــاهرنــگ
– سـ ــاب ـ ـق ـ ـهدار  .2م ـخ ـتــرع ت ـل ـفــن –
بسیاربخشنده – کیفیات نفسانی فرد
 .3ضروریتر – گناه نابخشودنی  -جسم
 .4نام امروزی شهر دیلمقان – ضرورت
– باالترین نوع اختیار  .5سرشتهشده
– خاستگاه این جانور را آتش میدانند -
دردناک  .6خاطره – هیبرید – بخشش
مالی به کسی  .7لبه شمشیر و چاقو
و امـثــال آن – آت ـشــدان حمام – حرف
پ ـیــروزی -اولـیــن گوسفند شبیهسازی

شــده ایــرانــی  .8مــاه پنجم  -شیرینی
 .9مقاوم – نیمصدای دقالباب – همسر
م ــرد -طاقچه بــاال  .10خــرابــه – صفت
رنگ روی آدم ترسیده – دانهکش بیآزار
 .11تاج – نویسنده کتاب مناسک حج
 کشور شکر « .12کــاه» بیسر – شنا طایفه  .13رخسار – بیتاب و سردرگم از سرپوشهای گذاشتنی و برداشتنی .14فنی در ورزش کشتی – جثه و اندام
– رود آرام  .15عازم – هجوم و حمله – از
زبانهای محلی در کشورمان
حل جدول شماره قبل

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

خبر
تاالب «کجی» نهبندان
از تشنگی در آمد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان
اظهار کرد :بارندگیهای روزهــای اخیر موجب
آبگیری ۴۰درصدی تاالب نمکزار نهبندان شد.
امیر کوهستانی گفت :بر اثر بارندگیهای روزهای
اخیر که سبب جاری شدن بیشتر رودخانههای
منتهی به تــاالب شد ،بیش از ۴۰درصــد تاالب
کجی نمکزار نهبندان آبگیری شد.
به گــزارش ایسنا ،وی افــزود :وضعیت مناسب
تــاالب و آبگیری آن ،سبب شــده شاهد فــرود
دستههایی از پرندگان آبزی و کنار آبزی در مسیر
برگشت از مناطق جنوبی به سمت شمال در
این تاالب باشیم.
وی گفت :تــاالب کجی نمکزار نهبندان یک
تاالب نمکی و فصلی است که معموال ًاواسط
پاییز تا اواسط بهار آبگیری میشود و مهمترین
منبع تأمینکننده آب تاالب کجی ،ریزش باران
و جاری شدن سیالبهای حوزه آبریز نهبندان و
چشمههای کرانه تاالب است.
کوهستانی یــادآور شد :پناهگاه حیاتوحش
تاالب کجی نمکزار با ۲۲هزار هکتار شامل تاالب
و محدوده جنگلی اســت که در ۷۵کیلومتری
شهر نهبندان و در حاشیه ج ــاده ارتباطی
بیرجند  -زاهدان قرار دارد.

