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واگذاری اراضی
کارگاهی در
هشتشهرک
صنعتی

علی بهرامیزاده،
مدیرعامل شرکت
شهرکهایصنعتی
خراسان رضوی
گفت :واگذاری
اراضی کارگاهی در
شهرکهایصنعتی
چناران ،مشهد،
فریمان ،ماشینسازی
و فناوریهای برتر،
فناوری صنایع غذایی
وبیوتکنولوژیکی
شمال شرق ،قوچان،۲
سبزوار ۲و خیام
انجام میگیرد.

خراسانگردی

خراسانجنوبی

مردانآسمانی

روستای «نوزاد»
و افسانه دخترکانی که سرو شدند

جان دوباره گردشگری
در دریاچه طبیعی «گواب»

شهید سیدعلیرضا قوام
نام پدر :سید هاشم
تاریخ تولد1337/04/10 :
محل تولد :کاشمر
تاریخ شهادت1365/10/19:
محل شهادت :ا م الرصاص
مسئولیت :فرمانده گردان
گلزار :کاشمر
سرورهادیان :دهــم تــیــرمــاه ۱۳۳۷در خانه
سیدهاشم قوام در روستای حاجیآباد کاشمر،
فرزندی متولد شد که والدینش به عشق ائمه
اطهار(ع) ،او را «سید علیرضا» نام نهادند.
سید علیرضا از همان کودکی عالقهای خاص به
شرکت در مراس م مذهبی داشت.
تا سوم دبیرستان در کاشمر درس خواند .آنگاه
به منظور ادامه تحصیل در دانشسرای قوچان
پذیرفته شد و پس از فراغت از تحصیل به شغل
شریف معلمی روی آورد و برای پیروزی انقالب
اسالمی نیز تمام هم و غم خود را به کار بست.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بــرای تحکیم
پایههای اعتقادی خود قدمهای بزرگی برداشته
و به تهذیب نفس پرداخت و با تشکیل جهاد
سازندگی ،به این نهاد انقالبی پیوست.
زنــدگــی وی ســرشــار از معنویت و هجرت بود
معنویتی که با علم و آگاهی آمیخته شده و او
را به الگویی برای شاگردان و همکارانش تبدیل
ک ــرده ب ــود .سیدعلیرضا مــدتــی عضو شــورای
مرکزی جهاد سازندگی بود و چندی مسئولیت
جهاد سازندگی سرخس را بر عهده داشت.
او نـ ــاآرام در پــی رســیــدن بــه مــعــبــود ،بــا یــورش
ددمنشانه م ــزدوران بعثی بــه مــرزهــای میهن
اســامــی چندین ب ــار بــه جبهه اعـ ــزام شــد تا
اینکه سرانجام ،این معلم بسیجی در عملیات
کــربــای ۵در تــاریــخ نــوزدهــم دیمـ ــاه  ۱۳۶۵با
مسئولیت معاونت گــردان نوح از تیپ ۲۱امام
رضـ ــا(ع) در منطقه امال ــرص ــاص بــه شهادت
رسید .پیکر پاکش پس از تشییع در کاشمر ،در
آرامگاه شهید مــدرس(ره) بهخاک سپرده شد.
روحش شاد

روس ـتــای زیبا و دیــدنــی «ن ــوزاد»
در 3کیلومتری گلمکان و حدود
۳۰کیلومتری شرق شهر چناران،
در میان درهای کم عمق قرار گرفته است.
عالوه بر قنات پرآب روستا ،سروهای کهنسال و
طبیعتبکروزیباازجملهجاذبههایگردشگری
اینمنطقهبهشمارمیآیندکهبرخالفاسمش،
قدمتی دیرینه دارد .بنابر افسانههایی که
همچنان در بین اهالی رواج دارد ،درختان سرو
روستا ،دختران جوانی بودهاند که هنگام فرار
از دست مغوالن ،دعا کرده و تبدیل به درخت
شدهاند.
گفته شده این درختان بومی منطقه نیستند
و جز همان چند درخت سرو کهنسالی که در
نزدیکی مقبره خواجه عبدالرحمن گهوارهگر،
یکی از عرفای قرن هشتم هجری ،دیده میشود،
هیچ درخت سرو دیگری در این منطقه وجود
ندارد.
مقبره خواجه نیز در حاشیه شرقی روستا ،بر

تشکیل  ۴۶پرونده سرقت
تجهیزات ایمنی جادهها

در حاشيه

4درصدنتایج
آزمایشهای
کرونادرمشهد
مثبتمیشود
مسئول فنی آزمایشگاه
مرجع کرونای دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
گفت :در حال حاضر
نتیجه 4درصد
آزمایشهای کرونای
انجام شده در مناطق
زیرپوشش این دانشگاه
مثبت میشود که
نسبت به گذشته در
حال کاهش است.
به گزارش وبدا ،دکتر
سعید عامل جامهدار
افزود :به طور متوسط
روزانه  ۶۰۰مورد آزمایش
کرونا به آزمایشگاه
مرجع کرونای دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
ارسال میشود.
وی ادامه داد :هم
اکنون حدود 15درصد
نتایج آزمایشهای
آنفلوانزا در مشهد هم
مثبت میشود .موارد
مشکوک امیکرون
نیز در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
شناسایی شده است
که برای تأیید نهایی به
تهران ارسال میشود.
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فراز تپهای ماسهای قرار گرفته که مردم گلمکان
نام روستا را «نُزا» و صاحب مقبره را به اشتباه
گهواره جنبان امام رضا(ع) میدانند .با بررسی
ویژگیهای متمایز و کالبد بنای مقبره ،ساخت
آن را در دو مرحله زمانی محتمل میدانند.
سنگ قبر یا کتیبه اولیه آرامگاه از بین رفته و
سنگ قبری مرمرین در سالهای اخیر بر مدفن
خواجهتعبیهشدهاست.سنگقبرهایقدیمی
قبرستان روی ایــن تپه نیز از نــوع سنگهای
متوسط سیاه رودخانهای و مربوط به دورههای
صفوی و قاجاریه اســت .در میان دره ،سمت
غــرب تـپـهای کــه آرام ـگــاه روی آن ق ــرار گرفته،
محوطهای باستانی وجــود دارد که به استناد
سفالینههای پراکنده بر سطح آن ،میتوان آن
را به قرون اولیه اسالمی منسوب کرد .در فاصله
۵۰۰متری مقبره نیز یک تپه باستانی از دوره
صدر اسال م وجود دارد که حفاریهای غیرمجاز
در طول سالیان گذشته ،چیزی از آن
باقی نگذاشته است.

دریاچه طبیعی «گواب» خوسف
که به دلیل خشکسالی خشک
شــده بــود ،اکنون با بارندگیهای
اخـیــر ،ب ــرای پذیرایی از گــردشـگــران و حضور
پرندگان مهاجر جان تازهای گرفته است.
از جاذبههای گردشگری خراسان جنوبی که
بهتازگی پس از چندین سال رنگ و لعاب دیگری
گرفته منطقه گــواب در شهرستان خوسف
است .این مکان تفریحی در نزدیکی آرامگاه ابن
حسام و بافت تاریخی شهر ،مجاور مزارع مردم
واقعشدهاست.زهرارضاییملکوتی،کارشناس
ثبت میراث طبیعی خراسان جنوبی به ایسنا
گفت :گواب خوسف در همایش میراث طبیعی
کشور که در ۵شهریورماه جاری در استان گیالن
برگزار شد ،به شماره  ۶۴۹در فهرست میراث
طبیعی-ملیثبتشد.
وی با بیان اینکه بافت تاریخی با بناهایی از
دوران تیموری تا عصر حاضر با خشت
و گل و مصالح بومی در

نامآوران خراسان

«شیخ ابوالفضل سرخسی» مفسر صاحب کرامت

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهــداری و
مقدم شیخابوالفضلمحمدبنحسنسرخسی
حملونقل جــادهای خراسان شمالی
معروف به ابوالفضل (نامش در اصل محمد بن حسین
گـفــت۴۶ :پ ــرون ــده ســرقــت تابلو،
بوده است) از مشایخ ،مفسران ،محدثان و عارفان
عالئم و تجهیزات راه ــداری در
قرن چهارم هجری قمری است .وی پیر و
جــاد ههــای خ ـراســان شمالی
استاد ابوسعید ابوالخیر بود.
طــی ۹مــاه گذشته تشکیل
از زندگی ،عقاید و روش سیر و سلوک
شده است.
سرخسی اطالعی در دست نیست.
هـ ــادی ع ـس ـگــرآبــادی در
محمد بن م ُنو ّر و ابو روح ،وی را مرید
گـ ـفـ ـتوگ ــو بـ ــا ای ـس ـنــا،
ابونصرسراجدانستهاند.سرخسی
اظهار کرد :از این تعداد
عــاوه بر اطــاع از علوم رایــج زمان
پــرونــده۲۷ ،مــورد منجر
خــود ،بر معارف خانقاهی و علوم
بهمحکومیتسارقانبه
قرآنی نیز تسلط داشت و به همین
رد مــال ،حبس و شالق
علت ابوسعید برای حل مشکالت
در م ـحــاکــم ذیصـ ــاح
و تفسیر واق ـعــات خــود از میهنه
شده و بقیه پروندهها در
حــال بــررســی اس ــت .وی
بــه سرخس مـیآمــد و بــه دی ــدار او
افزود :وجود تابلو ،عالئم،
میرفت .وی در سرخس خانقاهی
حفظ
کــابــل و گــاردریــل در
داشت که پس از مرگش نیز به نام او
از
پیشگیری
ایمنی جادهها و
خوانده میشد.
است
اهمیت
ای
تصادفات دار
البته سرخسی به مقام خانقاهداری تعلق
و
ـداری
ـ
ـ
ه
را
ـل
ـ
ک
اداره
و اعـتـبــارات
خاطری نداشت؛ اینکه ابوسعید او را «پیر» میخواند و نه
تأمین
جوابگوی
استان
حملونقل
«شیخ» و اینکه سرخسی ،ابوسعید را پس از تکمیل
برای
بنابراین
نیست،
تجهیزات
ایــن
سلوک ،نــزد ابوعبدالرحمان سلمی فرستاد و
برخورد
سارقان
با
دوباره
سرقت
از
پیشگیری
ابوسعید از دست او خرقه ستاند ،تأکیدی بر
جدی و پیگیری حقوقی صورت میگیرد.
همین امر است.
ابوالفضل در روزگ ــار خود
صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب
مـ ـع ــاون
سرمایهگذاری
و تأمینمنابع ادارهکـ ــل
مـیــراثفــرهـنـگــی ،گــردش ـگــری و صنایعدستی
خراسان رضوی از صدور مجوز تأسیس منطقه
نمونه گردشگری سد فریمان خبر داد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ،احمد
دیناری افــزود :این موافقتنامه براساس ماده8
قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی و مصوبه هیئت وزیــران منطبق
با آییننامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق
نمونه گردشگری صادر شده است.
وی ادامه داد :سرمایهگذار موظف است با رعایت
مفاد ق ـرارداد تنظیمی با این ادارهکــل ،مطالعات

ذرهبین

ضلع شمالی گواب قرار دارد ،افزود :کف دریاچه
و اطراف آن دارای بستر سنگی است و این حالت
مانع از نفوذ سریع آب به زمین شده است.
به ــای جــاری و
رضــایــی ملکوتی ادام ــه داد :آ 
سیالبهای فصلی از اطــراف به سمت گواب
سرازیر میشوند و آبهــای مــازاد به رودخانه
شاهرود میریزند .ضلع جنوبی و جنوب شرقی
در یــاچــه در مسیر رشتهکوههای کــال جنگال
قرار دارند و از جاذبههای دریاچه گواب ،جزایر و
صخرههای طبیعیاست.وییادآورشد:پرستو،
چوب پا و لکلک از پرندگان مهاجر این دریاچه
هستندوپرندهنگری،قایقسواریوکپرهایبومی
منطقه از جاذبههای گردشگری اطراف دریاچه
هستند .با تالطم دوب ــاره آب در ایــن دریاچه،
قایقها بار دیگر برای استفاده گردشگران به این
دریاچه خواهند افتاد تا گردشگری خاموش
شده در این منطقه دوبــاره جان گیرد .دریاچه
طبیعی گواب در شهرستان خوسف و در فاصله
۲۵کیلومتری مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.

دو پردیس سینمایی جدید
در مشهد افتتاح میشود

مدیر امــور سینمایی اداره کل فرهنگ و
کرامت بود و مقام و منزلتی نزد همگان داشت ،اما
ارشاد اسالمی خراسان رضوی از افتتاح
از شاگردانش خواسته بود پس از مرگ ،او را در کنار
دو پــردیــس سینمایی جــدیــد در
خراباتیان دفن کنند .زمان درگذشت او مشخص
مشهد تا پایان ســال خبر داد و
ابوسعید
نیست ،امــا بــا توجه بــه آنکه
گفت :دو مجموعه سینمایی
تحصیل
ان
ر
دو
ابوالخیر در ۴۰سالگی،
دی ـگــر در مـشـهــد در حــال
و
رسانده
پایان
به
علم و مجاهدت را
ساخت است.
تنها
سرخسی،
ابوالفضل
پس از
حــج ــت ط ـبــاط ـبــایــی در
تعلیم
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ـص
ـ
ق
ـاس
ـ
ـب
ـ
ـع
ـ
ـوال
ـ
اب
ن ــزد
گفتوگو با ایسنا با اشاره
یافته است ،میتوان ابوسعید را
به راهان ــدازی سینماهای
ازجمله آخرین پیروان وی برشمرد
جدید در مشهد ،اظهار
و از ایــن رو وفــات ابوالفضل باید
ک ـ ــرد :در حـ ــال حــاضــر
در اواخــر ســده چهارم روی داده
چهارمجموعهسینمایی
باشد .حمدهللا مستوفی سن او
ج ــدی ــد در م ـش ـهــد در
را89سال و چهار ماه نوشته است.
حال ساخت یا در شرف
بهرهبرداری هستند.
مــقــبــره شــیــخ در شــهــر سرخس
وی ادامه داد :بر این اساس
ترکمنستان قرار دارد .ابوسعید تا
ت ــا پ ــای ــان س ــال دو پــردیــس
پایان عمر بر سر خــاک او میرفت
سینمایی به سینماهای فعال
و از مریدانش که قصد حج داشتند
مـشـهــد افـ ـ ــزوده خ ــواه ــد شــد.
نیز میخواست که به زیارت مزار او بروند.
همچنین ســا خــت دو مجموعه
در اسرارالتوحید به نقل از شیخ ابوالفضل سرخسی
سینمایی در حال اتمام است و تالش
آمده است :گذشته گذشت و آینده معلوم نیست و
میشود این دو مجموعه سینمایی نیز
آنچه در زمان حاضر(وقت) است ،اعتبار دارد و
هرچه زودت ــر بــه سینماهای فعال مشهد
این صفت عبودیت است .در کتاب پیران
بپیوندند.
خــراســان ،نــام وی «پـیــر ابوالفضل

حـســن خ ـراســانــی» عـنــوان
شده است.
ط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
جــا مــع منطقه
ن ـمــونــه گ ــردشـ ـگ ــری را در
مــدت 6م ــاه از تــاریــخ ص ــدور ایــن موافقتنامه
تهیه و به ادارهکــل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی خراسان رضوی برای بررسی و طی
مراحلتصویبارائهکند.قرارداداینمنطقهنمونه

گردشگری با شرکت عمران و توسعه گردشگری
فریمان که زیرمجموعه شهرداری این شهر است،
منعقد شــده اس ــت .منطقه نمونه گردشگری
ســد فــریـمــان شــامــل مـ ـح ــدودهای بــه مساحت
۴۰هکتار است که مجوز آن با هدف ارتقای سطح
گردشگری و سرمایهگذاری بخش خصوصی در
این شهرستان صادر شده است.

صدور مجوز تأسیس

منطقه نمونه گردشگری
سد فریمان

جدول 8280

◾

– قــدم یکپا – رســوب تهجوی  -پیوند
◾افقی
 .1سگ اصحاب کهف روزی چند  .14 ... /تیم فوتبال استان البرز – کمارزش
شد  .2آتش گرفتن  -مغلطه  .3حرفی  .15خمیربتونه – کلیپ تبلیغاتی – نان
در زبان انگلیسی – قصر – برج داستانی ضخیمسنتی
فــران ـســه – خ ـطکــش آقـ ــای مهندس
◾عمودی
 .4گ ــو ن ــه بــرج ـس ـتــه – از س ـدهــای
تامینکننده آب شرب تهران  -صحرا  .1از روشهای تکثیر درختان – نگهبان
 .5واحدسرعت هواپیما – سوبسید آتش  .2صوت ندا – گوشت میوهها -
– آدمـ ــی کــه زود عـصـبــانــی مـیشــود از انــواع دوگانه استخر  .3مــاده معطر
 .6س ــوخ ــت م ــوش ــک – شــه ــری در ن ــاف آهـ ــوی خـتــن – وه ــم – ابریشم
خراسان شمالی  -شایسته  .7خرس ناخالص  -خــانــدان  .4بندپای گزنده
چینی – عــدد نخست – جــام معروف – ث ــروت  -پــرنــدهای کــه بــر بــا مهــا النه
– مــوضــوع رســالــه  .8نــاگــزیــر – دچــار میسازد  .5فراخواندن به میهمانی – از
اختالالت روحی شده  .9خیس – حرف روده ــای دوگــانــه ع ـراق – فرمان توقف
مکرر – صــدای پنچری – توکلکردن  .6ضمیراتحاد – نــام پسرانه وطنی –
 .10کاغذ پیچیده – یونیفرم  -فرستاده صـنــدلــی راح ـتــی – ح ــرف دهنکجی
 .11اسباب زحمت – دستورکار – طنین  .7کاشت و پرورش گل – تفسیرکننده
صدا .12واحدسنجش فشار در فیزیک  -عدسی  .8رنگی از خــانــواده سرخها
– افسر – بله ایتالیایی .13حرص و طمع – شاخهای از ورزش ووشو  .9برهمزدن

◾

معامله یــا ق ـ ــرارداد – خدمتکار مرد
 ش ـه ــری در اص ـف ـهــان مـ ـع ــروف بهمدینهالعرفا  .10گرمای شدید – قیمت
– هراس – گوشت ترکی  .11هوو – رهایی
– مادۀ اولی و اصل هرچیز  .12آگاهی –
ناپسند  -نبرد  .13عدد روستا – دیده
– قــانــون چنگیزی  -کــاش  .14مرکب
میت – شیک – پرنده تنهای لبآب
 .15توانگری و تنعم – نــام چندتن از
پادشاهان فرانسه
حل جدول شماره قبل

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

خبر
کشاورزان توان اجرای طرح فراز
در تاکستانها را ندارند

بجنورد :معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت :کشاورزان
استان توان اجرای طرح فراز در تاکستانها را ندارند.
به گــزارش قدس به نقل از روابــط عمومی سازمان
جهاد ک ـشــاورزی خــراســان شمالی ،محمدجواد
تشکری اظهار کرد :اجرای طرح فراز در تاکستانهای
یشــود ،اما
اسـتــان مــوجــب افــزایــش ب ـهــرهوری م ـ 
متأسفانه انجام آن با هزینههای زیادی همراه بوده و
از توان کشاورزان خارج است.
وی بــا تصریح بــر اینکه ح ــدود 5ه ــزار هکتار از
تاکستانهای این استان ظرفیت آن را دارند تا طرح
فراز در آنها اجرا شود ،گفت :برای اینکه کشاورز
بتواند طرح فراز را در تاکستان خود انجام دهد باید
تسهیالت ارزانقیمت به آن اختصاص یابد.
در سفر ســال گذشته وز ی ــر جهاد ک ـشــاورزی به
خراسان شمالی اعطای 3هزار و  500میلیارد تومان
تسهیالت در بخش کشاورزی استان در نظر گرفته
شد اما از این میزان فقط یکهزار و 700میلیارد
تومان جذبشده است.
وی ادامــه داد45 :درصــد سطح زیرکشت باغهای
منطقه انگور است که با اجرای طرح فراز تولید انگور
به سه برابر میرسد .این استان در کشور جایگاه
پنجم تولید انگور را به خود اختصاص داده است.

بیمار مرگ مغزی مشهدی
جان  ۶نفر را نجات داد

اعـضــای بــدن بیمار مــرگ مغزی ۴۳ســالــه ساکن
مشهد به ۶بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :در هــزاروصــد و سی
و ششمین عمل اهــدای عضو از اهداکننده مرگ
مغزی این دانشگاه بدن بیمار مرگ مغزی «محمد
اباصلتی» که از بیمارستان شهید هاشمینژاد
مشهد معرفی شده بود پس از تأیید مرگ مغزی و
رضایتخانوادهویدربیمارستانمنتصریهمشهد
تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
بــه گ ــزارش وبدا ،دکـتــر ابــراهـیــم خالقی اف ــزود:
کلیههای ایــن بیمار مــرگ مغزی در بیمارستان
منتصریه مشهد به دو مرد  ۴۲و  ۳۱ساله ساکن
مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و
با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند شد.کبد
مــرحــوم اباصلتی نیز در ایــن بیمارستان بــه مرد
۴۲ساله ساکن مشهد پیوند زده شد .قرنیههای
زندهیاداباصلتیبرایپیوندبهبانکچشمدانشگاه
علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست بدن وی
نیز به بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.

