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دلیلی برای
کالسهای
غیرحضوری
نیست

نظری ،استاندار
خراسان رضوی گفت:
رئیسجمهوری
در نشست ستاد ملی
مقابله باکرونا
بر ادامه فعالیت عادی
مدارس ،دانشگاهها
و همه بخشهای
آموزشی با رعایت
دستورالعملهای
مربوط تأکید و ابراز
کرد هیچ دلیلی برای
برگزاری غیرحضوری
کالسها و امتحانات
وجود ندارد.

خراسانگردی

تلنگر

مردانآسمانی

«تیران»
گنجینه ناشناخته سروالیت نیشابور

تاالب «آق قشالق»
در مسیر تبدیل به کانون گرد و غبار

شهید احمد الهامینژاد
محل تولد :سبزوار
متولد1341/2/10 :
شهادت1384/10/19:
محل شهادت :ارومیه
سرورهادیان سرتیپ دوم خلبان ،شهید
احمد الهامینژاد  10اردیبهشت 1341در یکی از
روستاهای سبزوار به دنیا آمد .او پس از آموختن
علم و دریافت مــدرک سیکل به منظور ادامه
تحصیل به سبزوار مهاجرت کرد و در هنرستان
فنی در رشته اتومکانیک مشغول تحصیل شد.
وی در جریان مبارزات امام(ره) در جمع دالوران
ن با
مبارز ایران قرار گرفت و در نیمه شب 22بهم 
یک اسلحه که از نظامیان به غنیمت گرفته بود،
به منزل برگشت و از فردای همان روز طرز کار با
اسلحه را یاد گرفت.
در خـ ـ ـ ـ ــرداد 1360م ـ ــدرک دیــپــلــم در رشــتــه
اتومکانیک را دریافت کرد و در مهرماه همان
سال برای انجام خدمت نظام وظیفه به سپاه
پاسداران پیوست .در این زمان در آزمون پذیرش
دانــشــجــوی خلبانی پذیرفته شــد و بــه تهران
انتقال یــافــت .وی در تــاریــخ 10دی 1360ب ــرای
دومین مرتبه به جبهه رفــت .در این عملیات
سه نفر از یگان هوایی به شهادت رسیدند و این
موضوع سبب شد سپاهپاسداران از فرستادن
دانشجویان خلبانی به عنوان سرباز نیروی
داوطلب به جبهه خودداری کند.
پس از اتمام دوره آموزش خلبانی برای ادامه کار
در  15اردیبهشت 1366به اصفهان منتقل شد.
الهامینژاد در نهم دیماه  1367به همراه تعداد
دیگری از خلبانان و مهندسین فنی هواپیما
برای گذراندن دوره آموزشی هواپیمای توکانو؛
هواپیمای نیمهجنگی به مدت 45روز به برزیل
سفر کرد و موفق به دریافت گواهینامه شد.
در اواخــر تابستان 1372از اصفهان به تهران
بازگشت و در پادگان ولیعصر(عج) در سمت
معاونت آمــوزش مشغول خدمت و به عنوان
پاسدار نمونه معرفی شد .مسئولیت مدیریت
هواپیمایی معاونت عملیات نیروی هوایی سپاه،
مدیر واحــد اطــاعــات و عملیات و مسئولیت
مدیریت آموزشهای خلبانی معاونت آموزش
نــیــروی هــوایــی ســپــاه ازجمله سمتهای این
شهید بود.
سرتیپ دوم خلبان شهید احمد الهامینژاد در
19دی  1384مصادف با روز عرفه بر اثر سانحه
هوایی در آسمان ارومیه به همراه یار و همراه
دیرینهاش سردار شهید احمدکاظمی به سوی
ملکوت بال گشود.

«تـ ـیـ ـران» از روس ـتــاهــای زیـبــای
ده ـس ـتــان ب ــرزن ــون اس ــت کــه در
فاصله70کیلومتریشهرنیشابور
و در دامـنــه کــوههــای اردالن قــرار
گرفته اما باوجود ظرفیتهای باالی گردشگری،
کمتر کسی نامش را شنیده است .این روستا
با واقعشدن در کوهپایههای زیبا و پر از درخت
ب ــادام و دارا ب ــودن بــاغهــای انـبــوه و سرسبز با
درختان گــردو ،سیب و انگور و گالبی ،ازجمله
روستاهایی است که میتواند محل مناسبی
برای حضور گردشگران حتی از شهرهای دیگر
استانها باشد .تیران با آب و هوایی دلانگیز،
قناتهایی با آب گوارا و کوچهباغهایی زیبا ،هر
بینندهای را مجذوب خود میکند؛ بازدید از این
روستا باوجود دشتهای وسیع و کوههای بلند
مشرفبه این دشتها خاطرهای بهیادماندنی
برایتان به ارمغان خواهد آورد .باغهای انبوه میوه
در اطراف و درختان گردوی تنومند در جایجای
این روستا از زحمت و تالشهای فراوان اهالی که

زمینهایخلیلآباد
در بحران فرونشست

آبو هوا

هوایخراسان
رضویگرمتر
میشود
کارشناس مرکز
پیشبینی ادارهکل
هواشناسی خراسان
رضوی گفت :روند
افزایشی دما در مناطق
مختلف این استان تا
روزهای پایانی هفته
ادامه دارد و به میزان
7درجه نسبت به امروز
افزایش خواهد یافت.
زهرا عنایتی گفت:
دمای هوای چند روز
آینده روندی افزایشی
داشته و در روز
پنجشنبه به  ۱۷درجه
خواهد رسید.
به گفته این کارشناس
مرکز پیشبینی ادارهکل
هواشناسی خراسان
رضوی کمینه دمای
هوای مشهد نیز در
این مدت از منفی
یک درجه به  4درجه
سلسیوس خواهد
رسید.
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معاونفنیادارهکلمحیطزیست
خراسان شمالی گفت :متأسفانه
ت ــاالب آق قشالق در شهرستان
بجنورد در معرض خشک شدن
قرارگرفتهاست.
لشکری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تعریف
تــاالب اظهار کــرد :تــاالب آق قشالق ترکیبی از
تاالبهاست که دارای پهنههای آبــی اســت و
همیشه آب دارد و بخشهایی از آن نیز فصلی
است .تاالبها دارای رویکردهای مهم و باارزشی
هستند که اگر رویکرد خود را از دست بدهند
محلتجمعریزگردهاخواهندشد.
اینمقاممسئولخاطرنشانکرد:اگرآققشالق
رویکرد خود را از دست بدهد تبدیل به کانون گرد
و غبار برای شهر بجنورد و روستاهای اطراف این
تاالبخواهدشد.
وی به ارزش گردشگری این تاالب نیز اشاره کرد و
گفت :آق قشالق دارای ارزش تفرجگاهی
ب ـهخ ـصــوص در فصل

بیشتر مردان و زنان سالخورده هستند ،حکایت
دارد .محصول گردو و بادام این روستا شهرت
خاصی دارد .آثــاری از آتشکده آذربرزین مهر
در اطــراف روستای تیران به چشم میخورد.
همچنین درختان سرو کهنسال چند صدساله
که در کوههای پیرامون آن پابرجا و استوار سایه
گستردهاند ،از جاذبههای این روستا و بیانگر
قدمت ب ــاالی آن بــه شمار مـیآیـنــد .قبرهای
متعدد در جایجای روستا به هنگام ساخت
منازلمسکونیآشکارمیشودوبهگفتهاهالی،
برخی اوق ــات خمرههایی از ز یــر خــاک بیرون
میآیند که داخل آنها حبوبات پالسیده وجود
دارد؛ دراینباره گفتهشده زرتشتیان براساس
باورهایشان ،مردگان خود را همراه با ظروف غذا
دفن میکردهاند .عالوه بر بقایای یک آسیاب
سنگی قدیمی ،دو برج در وسط روستا وجود
دارد که زمــان ساخت آن به اواخــر دوره قاجار
برمیگردد و به گفته قدیمیترها نزدیک
به دو قرن قدمت دارد.

نامآوران خراسان

بهار است که زمینهای چمن و درختچههای گز
اطرافآن،اینمنطقهرابسیارزیبا میکند.
خشک کــردن زمینهای اط ـراف تــاالب بـرای کار
کشاورزی یکی از مهمترین دالیل خشکیدگی
این تاالب است و در واقع هر زمین کشاورزی که
در حریم رودخانه و یا تاالب وجود دارد ،به صورت
غیرمجازبودهاست.
یهــای عمدی
شســوز 
وی در ادام ــه از ب ــروز آت ـ 
در نیزارهای موجود در رودخــانــه اتــرک و تاالب
آق قشالق اب ــراز نگرانی کــرد و گفت :بــه آتش
کشاندن نیزارها به معنای به آتــش کشاندن
پناهگاه حیواناتی همچون گنجشکها و سایر
پرندگان مهاجر است .وی اظهار کرد :نیزارهای
حاشیه رودخانه اترک و تاالب آق قشالق محل
زندگی گونه جانوری گربه وحشی است و در واقع
گربهوحشیازمیانایننیزارهاغذایخودراتأمین
میکندکهبهآتشکشاندننیزارهاسببمیشود
اینگونهحیوانیمدامدرحالجابهجاییدرسایر
قسمتهاینیزارهایوحشیباشد.

اجرای پروژههای گردشگری
در منطقه «چهلمیر» درگز

«ابوالعباس ایرانشهری» معلم زکریای رازی

سرپرست مؤسسه توسعه گردشگری
دانستهاند .وی چندین کتاب به زبانهای فارسی
ســازمــان همیاری شــهــرداریهــای
و عربی نگاشتهاست که برخی از آنها توسط بیرونی
خ ـراســان رض ــوی گــفــت :اج ـرای
و ناصرخسرو ذکر شدهاند ،اما هیچکدام از آنها
پ ـ ــروژهه ـ ــای گ ــردش ــگ ــری در
در دسترس نیست.
منطقه «چهلمیر» در پارک
نــاصــرخــســرو ،ابــوریــحــان بــیــرونــی و
ملیتندورهشهرستاندرگز
ابــوالــمــعــالــی ،داوریهـ ـ ــای ظــاهــرا ً
آغاز شد.
مــتــنــاقــض دربـ ـ ــاره ایــرانــشــهــری
حــمــیــدرضــا ن ــوران ــی در
دارنــد :در حالی که ناصرخسرو
گفتوگو با ایرنا اظهار
او را داعی به دین حق و معرفت
کـ ــرد :در پ ــی امــضــای
توحید خواندهاست ،ابوالمعالی
تفاهمنامه با ادارهکــل
او را متنبی و مــدعــی پیامبری
حـ ــفـ ــاظـ ــت مــحــیــط
دانستهاست ،اما باید به خاطر
زی ــس ــت اس ــت ــان و با
داشـ ــت کــه ابــوالــمــعــالــی افــکــار
هدف تبدیل این پارک
ناصرخسرو را نیز رد کــرده و او
به منطقه گردشگری،
را ملعون خــوانــدهاس ــت .شاید
اجــــــــــرای پـ ـ ــروژههـ ـ ــای
بشود گفت ایرانشهری نیز مانند
گردشگری در این منطقه
نــاصــرخــســرو اعــتــقــادات شیعی و
آغاز شده است.
باطنی داشته و به همین دلیل توسط
ایـجــاد پ ـیــادهراه کوهستانی،
متعصبان اهل تسنن تکفیر و به الحاد
ایـجــاد مــوزه تخصصی زیست
متهم شــده اســت .به همین خاطر مـیتــوان حدس
مـ ـحـ ـیـ ـط ــی ،س ـ ــاخ ـ ــت فـ ـض ــای
زد که ناصرخسرو و ایرانشهری قرابتهای فکری
طبیعتگردی،ایجادکمپهایاسکان
داشتهاند .از ایرانشهری هیچ کتابی برجا نمانده
موقتوشبانه،تأسیسپژوهشکدهعلمی
و آرای او نیز کامال ًفراموش شــدهاست.
از مهمترین پروژههای در دست اجراست.
شاید دلیل ایــن امــر ،دگراندیشی
اعتقادی و کالمی وی بوده
است.
طبیعت چاههای دستی و کمعمق عالوه بر کاهش آبدهی
ش ـهــرس ـتــان به منابع ،دستاندازی برخی افراد به شبکه آب شرب
طرقبهشاندیز میآیند ،به سبب خشک شدن رودخانهها را افزایش داده
است.
فشار مضاعفی به تأسیسات آب وارد میشود.
وی با اشاره به قطعی برق که از تابستان 1400حوزه وی بر برخورد با انشعابهای غیرمجاز تأکید کرد و
آب استان را تحت تأثیر قرار داده است ،از طرقبه از محسن عبداللهی ،مدیر جدید امور آبفا طرقبه
شاندیز بــه عـنــوان شهرستان پمپاژها نــام بــرد و شاندیز خواست این مهم را به جد پیگیری کند.
اظهار کرد :تأمین و توزیع آب مشترکان در این دو
شهر با هر ساعت قطع برق دچارعقبماندگی
چند ساعته میشود.
علوی کاهش بارشها برای دومین سال پیدرپی در
خراسان رضوی را خاطرنشان کرد و افزود :مشکالت
ناشی از پدیده خشکسالی در شهرستانهایی
ازجمله طرقب ه شاندیز که از آب سطحی برخوردارند
بیشتر قابل لمس است بنابراین خشک شدن

تــرابــی ،رئــیــس اداره منابع طبیعی و
مقدم ابــوالــعــبــاس ایــرانــشــهــری یــا حکیم
آبخیزداری خلیلآباد از کاهش حجم
ایرانشهری؛ فیلسوف ،ریــاضــیــدان ،طبیعیدان و
و عدم تغذیه آبخوان ،از بین رفتن
ستارهشناس خراسانی اواخر قرن سوم و اوایل
پوشش گیاهی ،انحراف مسیر
قرن چهارم هجری قمری بود .وی در شهر
اصلی سیالب و انتقال آن به
نیشابور متولد شد که در آن زمان به
زمینهای کشاورزی بر اثر
«ابرشهر» و گــاه «ایرانشهر» نیز
فــرونــشــســت زمــی ـنهــای
شناخته میشد به همین دلیل وی
خلیلآباد خبر داد.
ایرانشهری نام گرفتهاست.
بـ ــه گـ ـ ـ ــزارش بــاشــگــاه
ابــوالــعــبــاس پیش از ابــوریــحــان
خـ ــبـ ــرنـ ــگـ ــاران ج ـ ــوان
بیرونی مـیزیــســت .بیرونی در
ق ــاســمپ ــور ،فــرمــانــدار
مــقــام انــتــقــاد از کسانی کــه رأی
خلیلآباد دستور داد
و افــکــار ادیـ ــان دیــگــر را گ ــزارش
طــی هفته آیــنــده نظر
کــردهانــد ،میگوید :ایرانشهری
کارشناساندستگاههای
تنها کسی است که در گــزارش و
مرتبط بــا ایــن موضوع
در خ ــص ــوص راههـ ـ ــای
نقل آرای آنها جانب بیغرضی را
ب ــرو نرف ــت و جلوگیری
رعایت کرد ه است .او بر آرای یهود و
ـن
از رونـ ـ ــد اف ــزای ــش ــی ایـ
نصارا و مضامین کتب مقدس آنها
فرمانداری
فرونشستها به
چیرگی داشتهاست .ب ه گفته بیرونی،
شود.
شهرستان ارسال
این بیطرفی ایرانشهری از وابسته نبودن
در
ـن
ـ
ـی
ـ
زم
فعلی
نــشــسـتهــای
او به دین خاصی نشأت میگیرد و اینکه او خود آیین
گذشته
ـال
ـ
۲۰س
ـرات
خلیلآباد اثـ
ت میکرد.
ویژهای وض ع کرد ه بود و مردم را ب ه آ ن دعو 
های
ل
سا
در
شود
ی
م
بینی
بوده و پیش
بر پایه منابع سنتی ،ایرانشهری نخستین فردی
طرز
ـه
ـ
ب
ها
ت
فرونشس
ـن
ـ
ای
ـد
آیــنــده رونـ
اســت که پس از ظهور اســام در گستره
یابد.
افزایش
چشمگیری
جهان اســام با فلسفه در ارتباط
بود .او را نیز استاد و معلم
زک ــری ــای رازی
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه
گ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه
مدیرعامل آب و فاضالب
خراسان رضوی تکمیل پروژه آبرسانی به شهرهای
طرقبهشاندیز در فهرست پروژههای ویــژه وزارت
نیرو قرار گرفت.
سیدابراهیم علوی در مراسم معارفه مدیر جدید
امــور آبفا طرقبهشاندیز سهم خراسان رضــوی از
پــروژههــای ویــژه وزارت نیرو را سه مــورد اعــام کرد
که یکی از آنها با ردیف اعتباری خوب و قوی به
شهرستان طرقبهشاندیز اختصاص یافته است.
وی با اشاره به روند ساخت باغویال در منطقه ،وجود
انشعابهای غیرمجاز را ازجمله چالشهای حوزه
آب این شهرستان برشمرد و اظهار کرد :جمعیت
شـنــاور هــم کــه روزه ــای تعطیل بــرای استفاده از

خبر خوب

طرقبه شاندیز
در فهرست ویژه
وزارت نیرو

جدول 8281
افقی
 .1متکا  -مطابق -جانور غارنشین که ایده
ساخت رادارش ــد  .2روکشی بــرای ظروف
غــذاخــوری و پختوپز – هــوش  -مغرب
 .3بــاتــری – لباس جنگ رستم  -شاعر
مسافر  .4حرف آخر – نوشیدنی تیرهرنگ
مـحــرک اع ـصــاب  -دیــگ دهــا نگ ـشــاد –
دربست کارخانه  .5خویشاوندی – مادر
– رنــگ و لــون  .6فــرزنــد – حــرف خوردنی
– خانه شعری  .7شهری در استان مرکزی
– نمایش سهبعدی فیلم روی پرده سینما
 .8رشتهکوه امریکایی – س ــوره م ــردم –
بیسواد  -نازیبا  .9شرکت نوشابهسازی
امــریـکــایــی کــه از حــامـیــان رژی ــم غاصب
صهیونیستی است – مصرف جوشانده
ایــن گـیــاه معطر خاصیت فــراوانــی دارد
 .10پخششده روی زمین – طوالنیترین و
پرآبترین رودخانه پاکستان – استخوانی
در پا  .11سـتــارهای کمنور در دب اصغر -
هرزه – آنتن بشقابی  .12عزیز عرب – رفیق
شفیق پیچ – حـیــوان بــارکــش  -پرحرفی

 .13پراکنده – برادر میانی وانت و کامیون -
مانند  .14بیقواره – پسوند شغل و پیشه
 اراذل  .15صددانه یاقوت – باالتر از آنرنگی نیست – دشتی در فارس که زمانی
پناهگاه شیر ایرانی بود
عمودی
 .1پایدار  -خونریزی – آتشفشان فعال
سیسیل ایتالیا  .2سد باستانی مصر –
اولین خــودرویــی که وارد ایــران شد از این
شرکت فرانسوی بود – نام قدیم این شهر
قومس بوده .3تکهپارچه کهنه – شهری در
مازندران که زادگاه رضاخان میرپنج است
 کلمه پرسش از مکان  .4جسم – سمتنماز – دردهــا  -پرحرفی  .5گوشه جسم
– حبوبات – نفوذگر اینترنتی  .6صفحه
نـقــا شــی – کشتی جنگی – پشتسر
 .7ســوغــات ... -دوسـ ـ ــت  /حلقه دام
بالست  .8پــاک – مــوشــواره – برچسب
تجارتی کاال – چروک پیشانی  .9مجموعه
چهارکشور اروپایی انگلیس  ،اسکاتلند ،

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

ولز و ایرلندشمالی  -گدایی  .10اشــاره به
نزدیک – ملح خــوردنــی – سطوح ورزش
تکواندوبعدازکمربندمشکی.11ساختمان
و سازندهاش – کسی که دوره پرستاری را
گذراندهاست – حرف دوم یونانی  .12شانه
– ناله – تحفه و هدیه – تعجب خانمانه
 .13سربلندی – نام دیگر ایــاالت متحده
امریکا  -خودپسندی  .14تهمتزدن –
نمونه خ ــروار اســت – از ل ــوازم گرمایشی
م ـنــزل  .15انــب ــاز – دی ــگ م ـســی ب ــزرگ
دهانگشاد -پرفروغ
حل جدول شماره قبل
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خبر
مادران شیر اضافی خود را
به بانک شیر اهدا کنند

مسئول امــور مامایی معاونت درمــان دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه نوزادان محروم
از شیر مادر زیر پوشش بانک شیر دانشگاه قرار
میگیرند ،اظهار کرد :تاکنون  ۱۷۴مادر بخشی
از شیر خود را برای تغذیه نــوزادان نارس و بیمار
اهدا کردند .به گزارش قدس آنالین ،فریده فرخی
با بیان اینکه بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در ســال ۹۸در دانشگاه راهانــدازی شد و
تاکنون هزارو ۸۱۰لیتر شیر از ۱۷۴مادر اهداکننده
در این بانک ذخیرهسازی و توزیع شده است،
خاطرنشان کــرد :شیرهای اهــدایــی م ــادران به
نوزادان نارس در بیمارستانهای امالبنین(س)،
امام رضا(ع) ،قائم(عج) ،هاشمینژاد ،سینا ،رضوی
و اکبر ارسال میشود تا برای مصرف نوزادان نارس
وبیماراستفادهشود .ویدرخصوصاهمیتاین
بانک گفت :مادران نوزادان نارس شیر کافی برای
فرزند خود ندارند و بیشتر به دلیل استرسهای
بعد زایمان با مشکالتی در زمینه شیردهی روبهرو
هستندازهمینروشیرهایاهداییدرواقعحکم
مایه حیات را برای فرزندشان دارد.
براساس استفتای انجام گرفته از دفتر رهبرمعظم
انقالب و مراجع عظام ،تغذیه نوزاد نیازمند از شیر
اهدایی بانک شیر بالمانع است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مخاطبان برای دریافت اطالعات بیشتر
میتوانند بــه پایگاههای ســامــت ،پایگاههای
پزشک خانواده و مراکز جامع سالمت یا به بانک
شیر در بیمارستان حضرت امالبنین(س) مشهد
مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۰۵۳۶۵۲۰۹۷تماس
حاصلنمایند.

