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افزایش
10درصدی
استحصال
آب شرب

غالمحسین ساقی،
مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب
خراسان شمالی
گفت :در 9ماه امسال
بیش از 64میلیون
مترمکعب آب شرب
استحصال و توزیع
شد که نسبت به
مدت مشابه پارسال
شاهد افزایش
بیش از 10درصدی
هستیم.

خراسانگردی

فرهنگ و هنر

مردانآسمانی

«روستای چنشت» سرزمین رنگها

حال دو بازیگر پیشکسوت مشهدی خوب نیست

شهیدحسینمسروری
فرزند :غالمرضا
متولد 1356/07/01 :
محلتولد:بیرجند
تاریخ شهادت1388/10/22 :
محل شهادت :روستای بوشاد-خراسان جنوبی
درجه :ستوانيکم
سرورهادیان شهید حسین مـســروری یکم
مهرماه  1356در خانوادهای مذهبی در شهرستان
بیرجند دیده به جهان گشود .وی دوران تحصیالت
ابـتــدایــی و راهنمایی را در مــدرســه شهید نــواب
صفوی گــذرانــد و سپس بــرای ادامــه تحصیل در
رشته اتومکانیک عازم شهرستان مشهد و سمنان
شد با اتمام تحصیل و بنا به تأکید پدر 6ماه مانده
به تاریخ اعزام ،عازم خدمت مقدس سربازی شد.
اشتیاق وافــر شهید مسروری به تحصیل سبب
شد تا در حین خدمت با قبولی در دانشگاه زاهدان
موفق به دریافت مــدرک فوقدیپلم در رشته فنی
اتومکانیکخودروشود.باپایانتحصیلچونهنوز
خدمتش به اتمام نرسیده بود برای ادامه خدمت
به پلیسراهور مشهد منتقل شــد .پــاســداری از
خاک وطن آرزوی حسین بود این جملهای است
که پــدر شهید در وصــف او بیان میکند و همین
آرزوی قلبی موجب شد تا پس از اتمام خدمت به
استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی درآمده
و با درجه ستوان سومی در واحد اطالعات قرارگاه
سلمان مشغول به خدمت شود .شهید مسروری
مــدت هشت ســال را با ایــن سمت در کویر گــرم و
سوزان سیستانوبلوچستان و خراسان جنوبی در
راه مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ گذراند و در این
راه رشادتهای زیادی از خود بروز داد به نحوی که
موفق به دریافت  18لوح تقدیر از فرماندهان ناجا
استان و قرارگاه شد .در آخرین مأموریت حسین
مسروریهنگامتعقیبوگریزاشرارمسلحوپساز
طی 85کیلومتر ردزنی در کوههای سختگذر باقران
بیرجند ،در درگیری مستقیم و رودررو با اشرار هدف
گلوله قرار گرفت و در 22دیماه 1388به فیض عالی
شهادت نائل آمد.

روسـ ـ ــتـ ـ ــای چ ــن ــش ــت ک ـ ــه در
ادوار گذشته تاریخی یکی از
روستاهای دهستان نهار جان
ب ــوده ،در حــال حاضر از توابع
شهرستان سربیشه است که در۶۰کیلومتری
جنوب شرقی بیرجند قرار دارد .استقرار روستا
در منطقه میانکوهی ،چشمانداز کوهستانی
زیبا و جذابی به آن بخشیده است .این روستا
در میان باغهای گردو و دیگر میوهها محصور
شده و مناظر زیبایی از تلفیق طبیعت و بافت
مسکونی پدید آورده است.
در مورد وجهتسمیه چنشت گفتهشده ،در
گذشته به دلیل خوش آبوهوا بودن و داشتن
میوههایفراوانورودخانههایمتعدد،بهشت
نام گرفته و براثر گذر زمان به چنشت تغییر
یافته است.
بقعه سیدحامد علوی از امــاکــن تاریخی ـ
مذهبی این روستاست .بنابر روایــات ،وی از
فرزندان امام جعفر صادق(ع) بوده که توسط
عمال خلیفه عباسی در چنشت زخمی و
در محل بیتوته خود یعنی غار چنشت فوت

نامنویسی نهضت ملی مسکن
برای چهار شهر دیگر

جشنواره

 ۲۸اثر
درجشنواره
فیلمعمار
مشهد
بهنمایش
درآمد
دبیر اجرایی جشنواره
مردمی فیلم عمار در
مشهد از نمایش  ۲۸اثر
این رویداد طی سه روز
در پردیس سینمایی
هویزه این شهر خبر
داد.
محمدرضا مالدار در
گفتوگو با ایرنا افزود:
نمایش  ۲۸اثر از آثار
دوازدهمین جشنواره
مردمی فیلم عمار
همزمان با تهران در
پردیس هویزه مشهد از
 ۱۹دی آغاز شد و  ۲۱دی
به پایان رسید.
آثار منتخب این
جشنواره تا ۲۳دیماه
در سینما فلسطین
تهران و به صورت
مجازی در سایت
 Ammarayar.irبه
نمایش درمیآیند.
آیین اختتامیه نیز ۲۴
دیماه برگزار میشود.

کرده است.
از دیــگــر جــاذبـههــای مهم و طبیعی روستا
م ـیتــوان بــه غــار چنشت و غــار چهلچاه و
بافت تاریخی چنشت اشــاره کــرد .ایــن غار
۶۱۴سالپیشبهوسیلهسیدمحمدمشعشع
کشف شــده اســت .در ایــن غــار نیز همچون
غار چهلچاه ،استخوان اجساد مردگان (در
وضعیتهای مختلف) و نیز آثار و نشانههای
متعددی از زندگی گذشتگان مانند سفال،
چوب ،پارچه ،چرخ نخریسی و دیوارهای گچی
مشاهده شده است.
غــار چنشت در مــجــاورت بقعه امــامــزاده
سیدحامد علوی واقع شده است .طبیعت
بکر و سرسبز اط ــراف غ ــار ،نــزدیــکــی آن به
زیــارتــگــاه و جذابیت تاریخی غــار ،موجب
بازدید گردشگران بسیاری در ایام مختلف
سال شده است .لباس زنان روستا که در نوع
خــود یک جاذبه اســت ،از رنـگهــای شــاد و
متنوع تشکیل شده و تنوع رنگ در لباسهای
محلی مــردم سبب شــده به چنشت ،لقب
سرزمین رنگها بدهند.

غ ــام ــرض ــا بـ ــایـ ــزانمـ ــنـ ــش و
مــهــدی صــبــاغــی از بــازیــگــران
پیشکسوت تئاتر و سینمای
مــشــهــد ای ــن روزهـ ــا در بستر
بیماری هستند و حال مناسبی ندارند.
کریم جشنی ،رئیس انجمن تئاتر خراسان
رضــوی ،در گفتوگو با ایسنا با اشــاره به
بیماری دو تن از هنرمندان پیشکسوت
سینما و تئاتر مشهد اظهار کــرد :مهدی
صــبــاغــی ایـ ــن روزه ـ ــا پ ــس از پــشــت سر
گذاشتن سکته قلبی دچار ناتوانی جسمی
شده و در بستر بیماری است.
وی ادام ـ ـ ــه داد :هــمــچــنــیــن غــامــرضــا
بایزا نمنش مدتی در بیمارستان بستری
بـ ــود و ایـ ــن روزهـ ـ ــا پ ــس از مــرخــصــی از
بیمارستان همچنان در بستر بیماری به سر
میبرد و حال خوشی ندارد.
جشنی تصریح کرد :با این حال پس از اعالم
عمومی این موضوع از سوی انجمن هنرهای
نمایشی استان ،مسئوالن شهر مشهد به
این مسئله توجه کرده و

نامآوران خراسان

کاهش تولید حبوبات
در خراسان رضوی

مدیر زراعــت جهاد کشاورزی خراسان
کارشناس اداره کل مطالعات و برنامهها و رئیس
رضوی از کاهش میزان تولید حبوبات
اداره تحقیق و ارزشیابی در وزارت آمــوزشوپــرورش
در این استان نسبت به سالهای
و بهعنوان مأمور خدمت در دانشسرای عالی
گذشته خبر داد.
ـش
تــهــران و دانــشــســرای عالی سپاه دانـ
به گزارش روابط عمومی جهاد
انجاموظیفه کرده است.
کشاورزی خراسان رضوی،
به
ـن۱۳۴۶
ـ
ـم
ـ
ـه
ـ
ب
دکــتــر شکوهی در
فرزاد عدالتیان اظهار کرد:
تا
و
ـد
ـ
ش
منتقل
ـران
دانــشــگــاه تــهـ
در سال زراعی ۹۹ -۱۴۰۰
استادیار،
عنوان
ه
ب
شهریور۱۳۷۲
سطح زیرکشت حبوبات
دانــشــیــار و اســتــاد تــمــاموقــت در
بــیــش از  ۹هـ ـ ــزارو ۳۸
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
هــکــتــار ب ــوده کــه از ایــن
تهران خدمت کرد و از مهر۱۳۷۲
سطح ۳ه ــزارو  ۶۸۸تن
به دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محصول برداشت شده
دانشگاهبیرجندمنتقلشد.
است.
دکتر شکوهی از ســال  ۱۳۳۵که
وی اف ـ ــزود :بــا تــوجــه به
اینکه بیش از ۸۰درصــد
موفق به دریافت مدرک لیسانس
س ـ ـ ــط ـ ـ ــح زیـ ـ ــرکـ ـ ــشـ ـ ــت
شد ،تاکنون تألیفات و ترجمههای
ح ــب ــوب ــات ب ـ ـهصـ ــورت دیــم
مــتــعــددی داشــتــه اس ــت .او در این
اسـ ــت ،مــجــمــوع تــولــیــد ایــن
فاصله همچنین بیش از  40مقاله به
مــحــصــوالت در س ــال زراع ــی
زبان فارسی نوشته یا از انگلیسی و فرانسه به
 ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰نسبت به سالهای
زبان فارسی برگردانده است.
گذشته بسیار پایینتر بوده است.
دکتر شکوهی طی  52سال حیات آموزشی و علمی
عـ ــدالـ ــتـ ــیـ ــان خـ ــاطـ ــرنـ ــشـ ــان ک ـ ــرد:
خ ــود چندین ب ــار در داخ ــل و خ ــارج کـشــور به
شهرستانهای قوچان ،نیشابور ،فیروزه و
مناسبتهای مختلف ،سخنرانیهایی به
درگز در تولید حبوبات پیشرو بودهاند.
زبان فارسی و فرانسه در مجامع علمی

داخ ـلــی و بینالمللی ایــراد
کرده است.
م ــال ــی آن
ت ــأم ــی ــن شــــود،
در سـ ــالهـ ــای آیـ ــنـ ــده بــه
بهرهبرداری خواهد رسید.
پس از سفر استانی حجتاالسالموالمسلمین
رئیسی به خراسان جنوبی ،مسئوالن به دنبال
تأمین منابع مالی و تشکیل کنسرسیوم بانکی
بــودنــد .اکــنــون پ ــروژه اح ــداث راهآه ــن بیرجند
 یونسی در قــطــعــه ۱۶بــا پیشرفت فیزیکی۲۰درصد در مرحله عملیات زیرسازی است.
رئیسجمهور در خراسان جنوبی به بانکهای
عامل نیز دســتــور داد جلسهای بــرای تعیین
راهکار تأمین اعتبار طرح کریدور ریلی خراسان
جنوبی تشکیل دهند و افزود :نسبت به کریدور
ریلی استان و نیازی که بیان شده با محوریت

خبر خوب

اعتبار خط ریلی
«یونسی» دو برابر شد
◾افقی
« .1ساز مخالف» اولین آلبوم موسیقایی
از ایــن خــوانـنــده ج ــوان کـشــورمــان اســت-
ک ــاهـ ـب ــردار  .2نــوش ـیــدنــی پــرخــاصـیــت
منطقه قفقاز – نبرد – عقیده انتخاباتی
 .3ف ــرم ــانــب ــرداری– دوت ــای ــی  -ع ــدد رمــز
 .4خـ ــوردن – ب ـیــرون فــوتـبــالــی – پسوند
جمع – دستورمصرف دارو  .5آش ساده
– دیـ ــوار سیمی – حـمــام بـخــار – ح ــرف و
ضمیر انگلیسی  .6نفیر– یکی از گرمترین
شهرهای آلمان واقــع در جنوبغربی این
کشور .7آشغال – صدای پنچری – رودخانه
م ــرزی – آب شــرعــی  .8گـیــاه فیلگوش –
دستکشیدن به سر و پاها در وضو – علف
باید بــه دهــانــش شیرین بیاید  -اشکاف
 .9وحـشــی و درن ــده – ب ــازی الکترونیکی
باسابقه ژاپـنــی -شــرور – نوعی سفال که
جـنــس بــدنــه آن اغ ـلــب از خمیرسنگی
اســت  .10هنرمند یــا اث ــری هنرمندان که
اغلب نوآورانه هستند و بانی جنبشهای
گمــوی ف ــوری –
نــو هستند -روس ــا  .11رن ـ 

پیگیر حال این هنرمندان شدند.
وی بـ ــا ب ــی ــان ای ــن ــک ــه هـ ــر چـ ــه داری ـ ـ ــم از
پــیــشــکــســوتــان اسـ ــت ،خــاطــرنــشــان کــرد:
ایــن روزهــا به واسطه شیوع بیماری کرونا
معیشت اهــالــی فرهنگ و هنر وضعیت
مناسبی نــدارد .در این میان پیشکسوتان
ایــن عرصه که تــوان فعالیتهای گسترده
را ندارند ،حال و روز بدتری دارنــد .در این
شــرایــط وظیفه مــا ایــن اســت بــه یــادشــان
بــوده و آنــان را تکریم کنیم چراکه احترام
به پیشکسوتان احترام به خودمان است.
وی با بیان اینکه هنرمندان عرصه نمایش
صنفی ندارند که از حقوقشان دفاع کرده
و پیگیر کارهایشان باشد ،عنوان کــرد :با
این حال ما در حد تــوان از این هنرمندان
حمایت و مراقبت خواهیم کرد.
جشنی بــا اشـ ــاره بــه راهانـ ـ ــدازی صــنــدوق
اعتباری هنر در ســا لهــای گذشته گفت:
ایــن حمایتها کــه بــه صــورت ســراســری از
هنرمندان انجام میشود ،بسیار ناچیز بوده
و دردی از آنان دوا نمیکند.

دکتر «غالمحسین شکوهی» پدر علم تعلیم و تربیت

امکان نامنویسی بــرای متقاضیان چهار
مقدم دکتر غالمحسین شکوهی که به پدر علم
شهر دیگر خــراســان جنوبی در طرح
تعلیموتربیت ایران مشهور است ،سال ۱۳۰۵شمسی
نهضت ملی مسکن فراهمشد.
در قصبه خوسف در  ۳۵کیلومتری جنوب غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
بیرجند زاده شد.
مدیرکل راهوشهرسازی خراسان
وی در س ـ ــال ۱۳۲۳دوره تحصیالت
جنوبی گفت :با پیگیریهای
متوسطه را در دانشسرای مقدماتی
صـ ـ ـ ــورت گ ــرفـ ـت ــه امـ ـک ــان
بیرجند به پایان رساند و در مهرماه
نامنویسی برای متقاضیان
همان سال خدمات آموزشی خود
چهار شهر دیگر استان
را با سمت آموزگار در دبستانهای
شامل قاین ،مــود ،آبیز و
بیرجند آغ ــاز ک ــرد .دیپلم کامل
آیسک در طــرح نهضت
متوسطه را با شرکت در امتحانات
ملی مسکن فراهم شد.
نــهــایــی متفرقه رشــتــه ادبـ ــی در
وحـ ـی ــد داع ـ ـ ــی اف ـ ـ ــزود:
مشهد گــرفــت و پــس از انــجــام
متقاضیان میتوانند با
خدمت وظیفه ،از مهرماه۱۳۳۲
مراجعه به سامانه سمن
به آدرسsaman.mrud.ir
در دانــشــســرای عالی و دانشگاه
برای نامنویسی اقدام کنند.
تهران به ادامه تحصیل پرداخت و
امکان
وی با اشــاره به اینکه
از دانشکده ادبیات موفق به دریافت
۳۱
از
شهر
ثـبـتنــام ب ــرای ۲۹
مدرک لیسانس شد.
است،
ـده
ـ
ش
فراهم
شهر استان
شــکــوهــی در آذرمـ ـ ـ ـ ـ ــاه ۱۳۳۶در ردی ــف
دو
در
زمین
تأمین
ـل
ـ
ح
گفت :مــرا
دانشجویانرتبهاولبرایادامهتحصیلبهخارجازکشور
باغستان
شامل
استان
باقیمانده
شهر
اعزام شد و در اسفند ۱۳۴۲پس از دریافت لیسانس
پیگیری
و
کار
دستور
در
جدیت
با
ماژان
و
تعلیموتربیت و گواهینامه تخصصی راهنمایی
نویسی
م
نا
امکان
زمان
که
دارد
ار
ر
ق
کل
اداره
این
حرفهای و دکترای علوم تربیتی از دانشگاه
بهزودی به اطالع هماستانیها خواهد رسید.
ژنو ،به ایران بازگشت.
وی پ ــس از بــازگــشــت به
ایران ،با سمت
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
پ ـ ــی ـ ــگ ـ ــی ـ ــری
استاندار خراسان جنوبی،
سهم اعتباری پروژه راهآهــن بیرجند  -یونسی
دو برابر شد.
تصویب راهآه ــن شــرق کشور هــمــواره مطالبه
مــردم این منطقه بــوده اســت .اتصال بیرجند
به ریل سراسری پس از دو دهه انتظار در سال
 ۱۳۹۸محقق شد و کلنگ قطعه  ۱۶خط آهن
بیرجند به سمت یونسی به طول ۳۲کیلومتر
پساز دستور رئیس جمهور
در مــحــدوده جغرافیایی خــراســان جنوبی به
در سفر به خراسان جنوبی
زمین خورد.
بــه گ ــزارش ایسنا ،در سفر رئیسجمهور به
خراسان جنوبی این مطالبه بر زمین مانده به
طــور جــدی پیگیری شــد؛ امــری کــه اگــر منابع
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وزیــر راهوشهرسازی و دعــوت بانکهای عامل
مشکالت موجود بررسی و به شکلی حل شود،
ازایــنرو میزان اعتباراتی که باید بــرای راههــای
مواصالتی بهویژه ریل پرداخت شود ،در دستور
کار قرار گیرد.
حال پس از چندین ماه از سفر رئیسجمهور به
خراسان جنوبی ،موافقتی در پی دیدار استاندار
خراسان جنوبی با مدیرعامل بانک رفاه کارگران
حاصل شد.
بانک رفاه به عنوان سرگروه کنسرسیوم بانکی
نسبت به افزایش سهم عاملیت خود در تأمین
اعتبارات پروژه راهآهن موافقت کرد و در پی این
موافقت ،سهم عاملیت بانک رفاه از سقف ۳۰۰
میلیارد تومان به  ۶۰۰میلیارد تومان افزایش
مییابد.

جدول 8283
بافنده – افسانه – صــوت نــدا  .12مقیم-
آزاد -ذره بنیادی – چندین سنت .13جوی
خون – آرامگاه – هماندیشی  .14کشوری
در لبنیات – م ــادر ب ــاران – از محصوالت
شرکتخودروسازهیوندایکرهای.15سمت
نماز – لقبی برای امامحسین«ع» در شعر
استادشهریار

◾

◾عمودی
 .1پدر و پسر دروازهبــان فوتبال ایران که پدر
ملقب به عقاب آسیا بود  -لجوج  .2باالبر
خــودرو – روش استفاده -لیوان دستهدار
 .3فالگرفتن – م ــدارج ورزش تکواندو –
سرشک دیده -بز کوهی  .4وسط – حیوان
عظیمالجثه – آب در گویش بچهزنجان –
جنس مدال نفر دوم مسابقات  .5بیماری
زردی – عــام – میوه نیکو  .6پیامبر زبیارو
– ممیزی تبلیغاتی .7از اوراق بهادار – گذرگاه
مــرزی غزه به مصر  -بیماری جرب – مایه
حیات  . 8شهر بادگیرها – حشره خونخوار
– مالیات -کوزه سفالی  .9شهر بیدفاع –

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

جواب های – ماه کامل  -فرماندهان  .10از
جانگذشته – از انــواع دوگانه ترمز خودرو
 .11طــاق ـچــه ب ــاال – م ــاه چــه ــارم م ـیــادی
 غیرقانونی  .12اج ــرای حرکات نمایشیدر کــاراتــه – خــاک کــوزهگــری – کـ مکــردن-
ارزش و احترام  .13شلوار جین – بعضی
در کفش دارنــد – سرمایه جاودانی – ساز
دهنگشاد.14تنبلجالیزنشین–ماشینی
برای برداشت محصول – صوت ندا  .15از
علوفهجات–ویرابهعنوانگرانقیمتترین
مدافعفوتبالجهانمیشناسند
حل جدول شماره قبل
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خبر
معاون استاندار خراسان شمالی:

تغییر قیمت کاالهای اساسی
قابلقبول نیست

بجنورد معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندار
خراسان شمالی گفت :تغییر قیمت کاال بهویژه
کــاالهــای اساسی در استان قابلقبول نیست و
واحــدهــای صنفی و توزیعکننده کــاال موظف به
اجرای قوانین هستند.
به گزارش قدس آنالین ،محمود قنبری در جلسه
کــارگــروه اقــدام مشترک تنظیم بــازار و یازدهمین
نشست کارگروه تنظیم بازار استان ،بابیان اینکه
تغییر قیمت کــاال در خراسان شمالی قابلقبول
نیست ،اظهار کرد 24 :دستگاه اجرایی در استان
باید دو نیرو به سازمان صنعت ،معدن و تجارت
برای نظارت و کنترل بازار معرفی کنند ،همچنین
بهرهمندی از ظرفیت نیروی بسیج مــورد تأکید
است .وی با تأکید بر وجود برچسب قیمت کاالها
در واحدهای صنفی ،افزود :قیمت کاالهای اساسی
باید به اطــاع عموم جامعه برسد تا در صورت
مشاهده گرانفروشی مــردم به تعزیرات گــزارش
دهند .اتحادیههای واحدهای صنفی باید از سقف
اختیارات خــود در رسیدگی به شکایات مردمی
بهرهمند شود و پیشنهادهای الزم از سوی استان
بــرای ارائــه به سطح ملی مبنی بر تعریف جرایم
بازدارنده و چگونگی برخورد با کارخانههایی که از
ارائه برگ خرید و فروش به واحدهای صنفی امتناع
میکنند ،جمعبندی شود.

خسارت ۳۰درصدی سرمازدگی
به نرگسزارهای خراسانجنوبی

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی طبس
گفت :به دلیل سرمازدگی  ۴هکتار از باغهای گل
نرگس تا۳۰درصد خسارت دیدهاند.
داوود بخشایی در گفتوگو با مهر اظهار کرد:
کــار برداشت گل نرگس از سطح  14/5هکتار از
باغهای این شهرستان آغاز شده است و پیشبینی
میشود حدود ۲میلیون و ۸۰۰هزار قلمه گل نرگس
برداشت شود.
بــه گفته وی ا یــن محصول بیشتر در حاشیه
باغها و در سایهانداز درختان خرما ،مرکبات و
ا نــار کشت میشود و به علت شرایط مناسب
آبوهــوایــی از کیفیت خوبی بــرخــوردار اســت و
برداشت آن از اواســط آبان شروع و تا فروردین
سال بعد ادامه دارد.
گتــریــن ب ــاغ گــل نــرگــس در
وی ادامـ ــه داد :بــزر 
خــراســان جنوبی در سطح  ۳هکتار در روستای
لهــای
کــریــت ش ـهــرس ـتــان ط ـبــس اسـ ــت ک ــه گ ـ 
تولیدی در شهرستان طبس و استانهای تهران،
خراسانرضوی و یزد به بازار مصرف عرضه میشود.

