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بازگشت به
تحصیل 82
دانشآموز
بازمانده از
تحصیل

مجید الهیراد،
مدیرکل کمیته امداد
خراسان شمالی
گفت 82 :دانشآموز
نیازمند استان که
ترک تحصیل کرده
بودند به مدرسه
بازگشتند .اکنون
بیش از 12هزار و
300دانشآموز
نیازمند خراسان
شمالی زیرپوشش
این نهاد قرار دارند.

خراسانگردی

تلنگر

مردانآسمانی

چشمه «مختومی»
آبدرمانی در دامان زیبای طبیعت

بیمارستان خوسف
در کمای بیپولی

سردار شهید حبیباهلل نوده (امینی
اصل)
نـام پـــدر :ذبیحهللا
تاریـخ تولد1329/07/01 :
اصالت :خوشاب نوده انقالب
مسئولیت:پاسدار ،قــائــم مــقــام گـ ــردان
سیفهللا
تاریخ شــهادت1365/10/21 :
مــحل شـهادت :شلمچه ،عملیات کربالی5
مزار :گلزار شهدای سبزوار
سرورهادیان شــهــیــد حــبــی ـبهللا ن ــوده
(امینی اصــل) فرزند ذبیحهللا س ــال 1329در
شهر نوده انقالب از توابع شهرستان خوشاب
بــه دنیا آمــد .تحصیالتش در حــد مقدماتی
نهضت سوادآموزی بود.
از همان کودکی در کنار پدر به شغل کشاورزی
مشغول شد .پرهیزگار بود و از کمک کردن به
دیگران هرگز دریغ نمیکرد .اهل نماز شب بود
و رساله حضرت امام(ره) را مطالعه میکرد و به
ایشان عالقهای خاص داشت .در سال1353
بــه ح ــوزه علمیه قــم رف ــت و بــا ره ـ ــروان خط
امام(ره) در ارتباط بود.
وی پس از گذراندن دوران سربازی به روستا
بازگشت و پس از چندی ازدواج کرد .ثمره این
ازدواج هفت فرزند بود .او مدتی پیش از پیروزی
انقالب در تهران بود .فعالیتهای پرشوری در
تظاهرات ضد رژیــم ستمشاهی داشــت .در
تجمعهای مردمی با منافقین درگیر میشد و
با آنان برخورد قاطع میکرد.
گاهی به قم نزد برادرش میرفت و اطالعیهها،
عکسها و نوارهای حضرت ام ــام(ره) را تهیه
میکرد و به روستا میآورد.
همسر شهید میگوید :مأموران از فعالیتهای
او مطلع شــده بــودنــد و چندین بــار منزل ما
را بــازرســی کــردنــد .پــس از پــیــروزی انــقــاب
ب ــه روس ــت ــا بــازگــشــت و در بــســیــج فعالیت
داش ــت و بــه نگهبانی م ـیپــرداخــت .سپس
بــه عضویت رســمــی ســپــاه پ ــاس ــداران درآمــد
و بــه مــدت 9م ــاه در تــیــپ 21ام ــامرض ــا(ع) در
گــردان رزمــی به عنوان تخریبچی حضوری
فعال داشت.
پــس از آن بــه عضویت واح ــد بسیج پایگاه
ســبــزوار درآمـ ــد و مــســئــول نــاحــیــه مقاومت
روستایی بــود و در کیذور و صدخرو فعالیت
میکرد و در آگاهی مــردم و جوانان روستایی
نــقــش بــســزایــی داشـ ــت .ســپــس فــرمــانــدهــی
گروهان یکم از گردان سیفهللا لشکر 5نصر
را برعهده گرفت.
در ادامه به سمت قائممقام گردان سیفهللا
انــتــخــاب ش ــد و س ــران ــج ــام پ ــس از ســالهــا
مجاهدت مخلصانه در تاریخ  1365/10/21در
منطقه شلمچه و در جریان عملیات کربالی5
بر اثر اصابت ترکش به سروسینه و پایش به
فیض شهادت نائل آمــد .پیکر پاکش پس از
تشییع باشکوه ،در زادگاهش به خاک سپرده
شد.

چشمه آبدرمانی «مختومی»
كه در 35كیلومتری جنوب غرب
شهر شیروان و در منطقه ییالقی
و سرسبز رشتهکوه آالداغ واقعشده جاذبهای
زیبا ولــی ناشناخته اســت .آوازه ایــن چشمه
که در نزدیکی روستاهای خادمی و فجرآباد
قــرار دارد ،تنها بــه روسـتــاهــای همجوار آن و
بخشی از مردم شیروان محدود میشود و به
دلیل نبود اطالعرسانی ،بــرای مــردم استان و
كشور ناشناخته مانده و این در حالی است
كــه ایــن چشمه آبدرمــانــی بــا جــاده اصلی و
ترانزیتی مشهد به استانهای شمالی كشور
تنها 15كیلومتر فاصله دارد و وجــود مقبره
معصومزاده قاسم الحسینی در جوار چشمه
نیز میتواند این منطقه را به قطب گردشگری
و زیارتی تبدیل كند .باوجوداین ،كسانی كه
به خواص درمانی این چشمه آبدرمانی پی
بردهاند ،حتی چندین روز در این مكان اتراق
کــرده و از طبیعت زیبای پیرامون چشمه هم

بهرهمندمیشوند .بــراســاس آزمایشهای
صورت گرفته و به گفته پزشكان ،این چشمه به
دلیل داشتن ماده گوگردی ،برای درمان امراضی
نظیر رماتیسم ،درد مفاصل و بهخصوص
جوشهای بدن ،اثرگذار است .مردم منطقه به
این چشمه اعتقاد زیادی دارند و براساس یک
سنتقدیمی،مرسومبودهکهدرروزچهارشنبه
میتوان به زیــارت امــامــزاده رفت و از چشمه
مختومی کنار آن شفا گرفت .آنها میگویند
باید در سه هفته متوالی ،در روز چهارشنبه این
عمل تکرار شود تا شفا یابند.
روی این چشمه درختهای چنار تنومندی
سایه انداخته و موجب خنکای حمام آب
چشمه شــده اســت که به گفته مــردم ،سایه
درختان قدرت بسیار زیادی دارد.
مـ ــردم منطقه خــواس ـتــار ایــج ــاد ام ـکــانــات
سه ــای ب ـهــداش ـتــی،
رف ــاه ــی ن ـظ ـیــر س ــرویـ ـ 
نمازخانه ،پارکینگ و ...در این مکان
هستند.

دانشآموز تربت جامی
«سفیر نجات آب» شد

هواشناسی

وزش باد در
خراسانرضوی
شدتمیگیرد
کارشناس مرکز
پیشبینی ادارهکل
هواشناسی خراسان
رضوی گفت :وزش
باد از روز سهشنبه در
مناطق مختلف این
استان شدت میگیرد
که در نوار شرقی با
گردوخاک همراه
خواهد بود.
آیدا فاروقی افزود :از
امروز سهشنبه افزایش
ابر و برای ساعات عصر،
احتمال بارشهای
پراکنده باران بهویژه در
مناطق غرب و شمال
غرب استان انتظار
میرود.
وی خاطرنشان کرد:
برای روز جمعه این
هفته سامانه بارشی
دیگری در استان فعال
خواهد شد که اطالعات
آن بهزودی اعالم
خواهد شد.

ی ـ ـکـ ــی از شـ ـه ــرسـ ـت ــا نه ــای
خــراســانج ـنــوبــی کــه از کمبود
زیرساخت درمــانــی رنــج میبرد
شهرستان خوسف بــوده و اگرچه چند سال
از کلید خــوردن پــروژه ساخت بیمارستان در
یگــذرد امــا هنوز ایــن پــروژه
ایــن شهرستان مـ 
به سرانجام نرسیده و جــزو مطالبات اصلی
مــردم اســت .یکی از شهروندان خوسفی در
گفتوگوباخبرنگارفارساظهارکرد:متأسفانه
شهرستان خوسف باوجود اینکه در نزدیکی
مرکز استان بوده ،اما نبود بیمارستان برای مردم
این شهرستان دردسرساز شده و باید خانواده
بیماران برای رساندن بیمار خود به مرکز درمانی
به مرکز استان مراجعه کنند.
وی اف ــزود :ایــن امــر عــاوه بر اینکه بر هزینه
درمانی بیماران افزوده ،سبب استرس و نگرانی
فراواناطرافیانبیمارمیشود.حسیندهقانی،
معاونتوسعهمدیریتومنابعدانشگاه
علوم پزشکی بیرجند

نامآوران خراسان

استاندار خراسان شمالی گفت :کمآبی
میخورم .پوست گردو ،بادامزمینی ،پیاز و ...هم که
در خراسان شمالی مانع راهاندازی
زباله نیست؛ دفن میکنم تا به خاک تبدیل شــود .از
صنعت جدید شده است.
کیسهپارچهایبهجایپالستیکاستفادهمیکنم.
ب ــه گ ـ ـ ــزارش قـ ــدس آن ــای ــن،
پــدر طبیعت ای ــران در س ــال ۱۳۴۹زندگی
محمدرضا حسیننژاد در
شهری را رها کرد .دکتر بسکی در دهه
دیـ ــدار بــا ح ـج ـتاالســام
پایانی زندگی خود مزرعهای تأسیس
فیاضی،نمایندهاستاندر
و م ـح ـصــوالتــی مــان ـنــد ســب ــزی و
مجلس خبرگان رهبری،
صیفیجات ،درختان زیتون و لیمو،
خواستار مطرح کردن
گیاهان دارویی و خوراکی و گلهای
موضوع آب در جلسه
باغچه و آپارتمان کشت میکرد.
بــا مسئوالن ملی شد
تأسیس مدرسه تیزهوشان و خانه
و اظـهــار ک ــرد :در حال
ریاضی استان گلستان و همچنین
حاضر مشکل کمآبی
سرای گاندی (ویژه تیزهوشان فقیر
مــوجــب شــده اســت تا
در روسـتــاهــا) از دیگر اقــدامهــای
ص ـن ـعــت ج ــدی ــدی در
دکـتــر بسکی در ح ــوزه اجتماعی
استان راهان ــدازی نشود.
بوده است.
وی کمآبی را مسئله اصلی
وی که بسیاری از اموال خود را صرف
استان عنوان کــرد و افــزود:
امـ ــور خـیــریــه کـ ــرد ،در مــراســم تبدیل
مدیریتواستحصالآبهای
خــانــه وق ـف ـیاش بــه خــانــه محیط زیست،
م ــرزی ،بهرهمندی از پساب و
گفت :به آن انــدازه که نیاز داریــد ،بخورید؛ امــروز ثابت
برنامهریزیبلندمدتبرایاستفاده
ش ــده بین ک ـمخــوری و ط ــول عمر راب ـطــه مستقیم
از آب در ی ــای عمان و تاجیکستان
وجـ ـ ـ ــود دارد.دک ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر غ ــامـ ـعـ ـل ــی ب ـس ـکــی
ازجمله برنامههای کاری استان برای حل
۲۳مـ ـ ـ ــرداد ۱۳۹۸بــه دل ـیــل کـهــولــت ســن و
مشکل کم آبی استان است.
بیماری ر ی ــوی ،در بیمارستانی که

خــود در گنبد ساخته بود
درگذشت.

نگهداری
م ـ ـ ــواد غ ــذای ــی
شامل فرایندهای گرمایی،
انــجــمــاد ،پــرتــودهــی ،نــگــهــداری در اتمسفر
اصـــاح ش ــده و اســتــفــاده از مـــواد افــزودنــی
ضــدمــیــکــروبــی یــا نــمـکهــا م ـیشــود کــه ایــن
روشهــا در خصوص برخی فراوردهها کارایی
مطلوبی ندارند.
رجـ ـبزاده به تأمین تقاضای مـصرفکننده
بـــــرای انـ ــواع ســبــزیهــا و مــیــوههــا از طریـق
انبارمانی طــوالنـیمــدت اش ــاره کــرد و گفت:
ب ــا تــوجــه ب ــه اهــمــیــت م ــان ــدگ ــاری مــیــوههــا و
کنترل قارچها و از طرف دیگر کاهش مصرف
قــار چک ـشهــای سنتزی در زنــجــیــره تولید تا
مصرف ،تولید ورقههای رهاینده د یاکسید

پیشرفت

رونمایی
ازاختراعی برای
افزایش ماندگاری
میوهها
◾

 .1چندســال قبــل ســریعترین گل تاریــخ
تیــم فوتبــال پرســپولیس در لیــگ برتــر را
در بــازی شــاهین بوشــهر بــه ثمررســاند
– بــاالی فرنگــی  .2زیرپامانــده – مقابــل
هجــوم  -التمــاس  .3جنگجــوی غــرب
وحشــی – زشــت و ناپســند  -طارمــی
 .4کنایــه از آدم رازدار اســت -بچــه
خردســال -تحمــل  .5کفــش چهارپــا –
فــارغ  -پارچــه  .6نــام پس ـرانه وطنــی –
سمتوســوها – الگــوی روز  .7از فــروع
دیــن اســام – همــه – بــوی رطوبــت –
تــکان و جنبــش  .8طــی آن یــک مــاده
توســط واکنــش شــیمیایی از مــواد اولیــه
یشــود – شــهر تیــم فوتبــال
ســاخته م 
کی ـهوو ایتالیــا – دمبریــده  .9گواهــان –
دربســت کارخانــه – واحــد ورزش والیبــال
 بــرگ  .10بهکاربردنــی کشــتیگیر –کشــوری عربــی – شــب در گویــش کــردی
 .11حــرف اول یونانــی – خویشــاوندی –
مظهــر تاریکــی  .12واحدشــمارش قنــد
– باشــخصیت – زیبــای انگلیســی .13
یتــر – شــهری در ناحیــه رود رن
ضرور 

درای ــن ب ــاره گـفــت :جلسههای مختلفی در
دانشگاه در این زمینه برگزار شده که پیمانکار
در برخی از مــوارد اعــام عدم نقدینگی کرده
که این موضوع با توجه به تــورم بــازار و قیمت
پایینتر دادن این شرکت قابل پیشبینی بود.
وی ادامــه داد :دانشگاه در شهریورماه 1398
به خاطر کار انجام نشده به این شرکت اعتبار
تزریق کرد و در این زمینه دانشگاه این ریسک
را انجام داد تا تأمین نقدینگی برای این شرکت
صورت گیرد .دلیل انجام ریسکهای دانشگاه
این بوده که همین پیمانکار روی این پروژه کار
کند تا هزینههای مازاد به سبب تورم موجود در
بازار به پروژه تحمیل نشود.
وی گفت :در دو سال گذشته چند بار اخطار
فسخ قــرارداد صــادر شده و در آخرین جلسه
پیمانکار متعهد شده حداکثر تا پایان دیماه
ج ــاری از مـحــل دریــافــت مـطــالـبــات صــورت
وضعیت کارکرد و تعدیل نسبت به خرید اقالم
ضروری اقدام نماید.

کمآبی خراسان شمالی
مانع راهاندازی صنعت جدید

دکتر «غالمعلی بِسکی» پدر طبیعت ایران

ســحــر کــاظــمــی ،دانـ ـشآم ــوز ششم
مقدم دکترغالمعلیبِسکیمعروفبهبابابسکی
ابتدایی در تربتجام که با فعالیت
ط زیست بود
و پدر طبیعت ایران ،پزشک و هوادار محی 
رسانهای و ساخت کلیپ نقش
ط زیست و
که تمام زندگی خود را وقف دفاع از محی 
تــأثــیــرگــذاری در صــیــانــت از
تبلیغ گیاهخواری کرد .دکتر بسکی هشتم
آب داشته است به عنوان
بهمن ۱۳۱۰در سبزوار متولد شد .او پس
«ســفــیــر نــجــات آب» در
از تحصیالت متوسطه در دبیرستان
اس ــت ــان مــعــرفــی و لــوح
اســرار مالهادی سبزواری ،در رشته
سپاس خــود را از مدیر
طب دانشگاه علوم پزشکی تهران
روابــط عمومی شرکت
ادامه تحصیل داد و در سال۱۳۴۵
آب منطقه خــراســان
با درجه تخصص جراحی زنان ،از
رضوی دریافت کرد.
همان دانشگاه فارغالتحصیل شد.
ـی
ـ
ایـ ــن گـ ـ ــزارش حــاک
وی در همان سال بیمارستانی در
کاظم
است مهندس
شهر گنبدکاووس تأسیس کرد که
قدردانی
جم که بــرای
بسیار مورد توجه و استفاده اهالی
به
ـوز
ـ
آم
ش
از ای ــن دانـ ـ
منطقه قرار گرفته است.
باشی»
«مقنی
دبستان
وی کــه در سـ ــال ۱۳۳۱ازدواج کــرد و
از
ـود
ـ
ب
ـه
ـ
ـت
ـ
رف
ـام
ـ
ج
تــرب ـت
چهار فرزند و  6نوه دارد ،بر این باور بود
اسالم
رشید
سردار
سنگواره
که خوردن گوشت سبب ایجاد بیماری
شهید قاسم سلیمانی نیز
میشود .او به همین دلیل به طبیعت پناه
رونمایی کرد.
برد و خامگیاهخواری را در پیش گرفت .بسکی به تأثیر
وگویی
ت
گف
در
ـی
ـ
ـم
ســحــر کــاظـ
شفابخش گیاهان دارویی اعتقاد داشت و مطالعات
آب
گفت:
ـدس
ـ
ق
خبرنگار
کوتاه با
خود را بیشتر صرف تحقیق در این مورد کرد.
ما
همه
که
است
ارزشمند
ای
ه
گنجین
دکتر بسکی در جایی گفته است :من زباله
باشیم.
کوشا
آن
نگهداری
و
حفظ
باید در
ندارم؛ خامخوار هستم و همه اجزای
میوه و سبزی را اگر فاسد و
خــراب نباشد،
رئیس
مـ ــؤسـ ــسـ ــه
پـ ــژوهـ ــشـ ــی عـ ــلـ ــوم و
صنایع غذایی مستقر در مشهد ،گفت :با
هــدف افزایش ماندگاری میو هها و به منظور
توسعه صادرات محصوالت باغی ،از ورقههای
ضدقارچی رهاینده کنترل شــده د یاکسید
گوگرد رونمایی شد.
به گــزارش روابــط عمومی این مؤسسه ،دکتر
قدیر رج ـبزاده افــزود :بیشتر میوهها پس از
برداشـت فـسادپذیری باالیی دارنــد ،مطابق
آمــارهــای جهانی بــه طــور متوسط ۲۴درصــد
مــیــوههــا و ح ــدود ۴۲درص ـ ــد ســبــزیــجــات در
کشورهای در حــال توسعه در فاصله تولید
تا مصرف از بین میروند .روشهــای قدیمی
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گوگرد برای کنترل قارچها و افزایش ماندگاری
م ــی ــوهه ــا ،از جــمــلــه ســیــب ،ان ـ ــواع تــوتهــا،
تمشک ،انــگــور ،خرمالو ،کیوی ،گالبی و انار
ض ــروری اســت کــه عــاوه بــر کاهش ضایعات
م ــح ــص ــوالت کـ ـ ــشـ ـ ــاورزی ،س ــب ــب ای ــج ــاد
ارزشاف ـ ــزوده و افــزایــش سالمت جامعه نیز
خواهد شد.
رئــیــس مــؤســســه پــژوهــشــی عــلــوم و صنایع
غذایی با بیان اینکه دانش فنی بستهبندیها،
جاذبها و رهایندههای مواد فعال در انحصار
برخی کشورهای خاص است ،گفت :با توجه
به دستیابی به دانش فنی تولید این ورقهها در
کشور ،ورقههای رهاینده د یاکسیدگوگرد با
قیمت پایینتری در حجم انبوه تولید و عرضه
خواهد شد که مانع خروج ارز از کشور میشود.

جدول 8282
فرانســه  -پســتی و فرومایگــی  .14قــوای
رویــش بــذر – مــاه هشــتم – «وســعت»
نصفهنیمــه  .15چاشــنی دوطرفــه –
کتابــی از ابراهیــم زمانــی آشــتیانی

◾

◾عمودی

 .1زیــادهروی در مــدح کســی یــا چیــزی
– شــهری در خراســان رضــوی  -بســامد
 .2ظلــم – اشــاره بــه فــردی خــاص در
اینســتاگرام را گوینــد  -جامــه  .3ســازی
گتــر
زهــی از خانــواده ویولــون و کمــی بزر 
از آن  -طــای ســبز ای ـران  -دیلــم  .4نــام
چندتــن از پادشــاهان اشــکانی – نابــودی
– ابــزاری در کارگاه نجــاری  .5ناخالــص
– پرچــم – خــدای درویــش  .6دشــمن
– زیــادی رفتوآمــد  -درون  .7کرانــه –
لحظــه – اســتخوانی در پــا – آهســته و
آرام  .8اتصــال و پیونــد – دهــان پرنــده
– گوشتفروشــی  .9سس ـتعنصر –
روح – صدمترمربــع  -جوانمــرد  .10بـرای
تولیــد یــک عــدد از ایــن لــوازم زینتــی از
گمعدن
جنــس طــا  ،حــدود 30تــن ســن 
یشــود – محــل ســودن گنــدم
زبالــه م 

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

– الفبــای موســیقی  .11آب بســته –
باالتریــن مرتبــه چیــزی  -اخطــار اداری
 .12ذره بــاردار شــیمیایی – شــعله آتــش
– خــودروی بــزرگ عمومــی مســافربری
 .13قــوای نظامــی تامیــن کننــده تمامیــت
ارضــی کشــور – کتــاب حضــرت داوود(ع)
– دریــغ و حســرت  .14هدی هکــردن -
گتــر – ســومین فرزنــد آدم و حــوا
بزر 
پــس از هابیــل و قابیــل  .15تــور پارچـهای
بلنــدی که برای محافظــت از خود دربرابر
گزنــد حش ـرات هنــگام خــواب اســتفاده
یشــود  -پیش ـیگیرنده  -قطــار
م
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خبر
اعطای «نشان عالی وقف»
به استاد مؤید

نشان عالی وقــف توسط مدیرکل اوق ــاف و امور
خیریه خراسان رضــوی به استاد حاج سیدرضا
مؤید ،شاعر برجسته آیینی کشور اعطا شد.
ب ـ ــه گ ـ ـ ـ ــزارش روا ب ـ ـ ـ ــط عـ ـم ــو م ــی اداره کــل
اوقـ ـ ــاف و ام ـ ــور خ ـیــر یــه خـ ــراسـ ــان رضـ ــوی،
حجتاالسال موالمسلمین محمد احمدزاده
با حضور در منزل استاد حاج سیدرضا مؤید،
شاعر برجسته آیینی کشور ،از ایشان عیادت
س قدردانی از یک عمر
کردند .در این دیدار به پا 
خدمتگزاری خالصانه به خــا نــدان عصمت و
طهارت در زنده نگاه داشتن شعر آیینی« ،نشان
عالی و قــف» توسط مدیرکل او قــاف استان به
ایشان اعطا شــد .استاد حــاج سیدرضا مؤی ّد
فرزند سیدمحمد متخلص به « مــؤ یــد» سال
1321ه.ش در مشهد در خــا نــواد های مذهبی
و عالقهمند به ا مــور دینی متولد شــد .استاد
مــؤیــد بــا مطالعه اثــر ادب ــی و دیــوانهــای سایر
شعرا از آغــاز جوانی به ســرودن اشعار بهویژه
مدایح و مراثی مذهبی پرداخت .وی از شاعران
نامور اهل بیت پیامبر(ص) به شمار میرود .از
مؤید تاکنون سه دفتر به نام «گلهای اشک»،
«ج ـلــوههــای رســالــت» و «نغمههای والیــت»
منتشر شده است.

