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وجود
۳۲۴واحد
صنعتی راکد در
خراسان رضوی
علی بهرامیزاده
مدیرعامل شرکت
شهرکهای
صنعتی خراسان
رضوی با اشاره به
وجود ۳۲۴واحد
صنعتی راکد در
استان گفت :شهرک
صنعتی خیام دارای
۳۰۶واحد صنعتی
ن تعداد
است که از ای 
۲۰۰واحد فعال
و ۴۷واحد راکد
هستند.

خراسانگردی

تلنگر

مردانآسمانی

«ایور» گردشی خاطرهانگیز
در بزرگترین روستای کوهسرخ

کمربندی گناباد
طرحی با  ۲۰سال بالتکلیفی!

شهید احمد فتحی آبکوه
تاریخ والدت 5 :ارديبهشت 1343
تاریخ شهادت 24 :دی 1365
محل شهادت :شلمچه -کربالی5
مزار :بهشت رضا(ع)
سرورهادیان پنجم اردیبهشت  ،1343در
شهرستان مشهد به دنیا آمد .پدرش رمضان و
مادرش فاطمه نام داشت .تا دوم متوسطه درس
خواند .سال  1362ازدواج کرد و صاحب یک
دختر شد .به عنوان پاسدار در جبهه حضور
یــافــت .بــیــسـتوچــهــارم دی  ،1365بــا سمت
فرمانده گروهان در محور پاسگاهزید ـ شلمچه
بر اثر اصابت ترکش توپ به گردن ،شهید شد.

ای ــور یکی از روس ـتــاهــای بسیار
خــوش آبوهـ ــوا و مناطق هدف
گـ ــردش ـ ـگـ ــری در ش ـهــرس ـتــان
کــوهـســرخ اس ــت کــه در فاصله
40کیلومتریشمالشرقشهرکاشمرقرارداردو
بزرگترین و پرجمعیتترین روستای کوهسرخ
پس از شهر ریوش به شمار میآید.
قدمت این روستا به ۲۵۰سال پیش برمیگردد
و بــه دلیل واق ـعشــدن در منطقهای مرتفع و
کوهستانی ،دارای آبوهـ ــوای بسیار خوبی
بهویژه در فصول گرم سال است .مناظر طبیعی
و سرسبزی این روستا سبب شده گردشگران
زیادی در طول سال به این منطقه سفر کنند.
ایــور کنونی حــدود ۲۵۰س ــال پیش بــه دست
 ۳۰نفر کــه مــالــدار ب ــوده و از نــاحـیـهای بــه نام
«طعلستان» آمــده بودند ،بنیان نهاده شد.
محل نخستین خانهها سر تیغ محله (تپه
بزرگ و پر ارتفاع تیز) بوده که در آنجا مجتمعی
بزرگ بهصورت قلعه درست کردند که برج نیز

آغاز نامنویسی
کاروانهای عتبات عالیات

خشکسالی

ورودی مخزن
سد«چری»
فاروجصفرشد
اسحاق خسروپناه،
مدیر امور منابع آب
شیروان و فاروج گفت:
از ابتدای سال آبی
زراعی ،ورودی مخزن
سد چری صفر بوده
است .موجودی
فعلی مخزن ۶۶۰هزار
مترمکعب است.
وی با اشاره به اینکه
 ۵۵۰نفر در شمار
بهرهبرداران اراضی
پایاب سد چری
هستند ،ادامه داد:
 ۷۰هزار مترمکعب نیز
تا پیش از سال آینده
برای آبیاری باغها
به بهرهبرداران ارائه
میشود.
وی گفت :با گذشت
چهار ماه از سال آبی
زراعی امسال ،کمتر
از ۱۰درصد کل بارش
ساالنه استان تحقق
یافته است.
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داشته است .این برج در قسمتی که هماکنون
خانه حاجی عارفی نام دارد ،قرار داشته و در آن
اتاقهایی وجــود داشته که هر یک یا دو اتاق،
متعلق به یک خانواده بودهاست و بعدها که
جمعیت این خانوادهها زیاد شدهاند ،روستای
ایــور شکلگرفته اســت .امــروزه در این روستا
عــاوه بر والیبال ،طنابکشی و بــازی سنتی
«گ َـلبــازی» ،شاهد برگزاری آیینهای سنتی
دیگری مانند خنچهبران و بــازیهــای آیینی
هستیم که مسئوالن امیدوارند از ظرفیت این
بازی و آیینهای سنتی برای توسعه گردشگری
منطقه بهره گیرند و مسافران و گردشگران
بیشتری را به ایور و دیگر روستاهای گردشگری
همجوار آن بکشانند و آنان را با جلوههای آیینی
و بومی محلی آشنا سازند.
اهالی ای ــور ،بیشتر به کــشــاورزی ،دام ــداری
و قالیبافی اشتغال دارنــد و بــادام ،زعفران،
زرشـ ــک ،ت ــوت و زردآلـ ــو عــمــده محصوالت
کشاورزی آنان است.

ساختجادهکمربندیدرحاشیه
شهرها عالوه بر ممانعت از ورود
خودروهای عبوری بهویژه وسایل
نقلیه سنگین بــه خیابا نهای
شهر و پیشگیری از سوانح رانندگی احتمالی،
سبب کاهش آلودگی هوای تنفسی شهروندان
یتــریــن شهرستان
یش ــود .گـنــابــاد جـنــوبـ 
مـ 
خراسان رضوی و نقطه ورودی و خروجی این
استان به سمت استانهای خراسان جنوبی،
سیستانوبلوچستان ،کرمان ،یزد و مناطق
مرکزی کشور اســت که ایــن موقعیت سبب
شده روزانه تعداد زیادی از خودروهای سواری و
سنگینازمسیرهایاینشهرستانترددکنند.
طرح ساخت جاده کمربندی گناباد از بیش از
 ۲۰سالپیشمطرحبوده،امابهدلیلمشکالت
مختلف بهخصوص کمبود اعتبارات و وجود
امالک معارض در مسیر اجرای طرح ،باوجود
اهمیت بسیار احــداث آن ،بالتکلیف مانده
است که میطلبد مسئوالن

نامآوران خراسان

«میرزا حسن موسوی بجنوردی» مرجع فیلسوف

متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در
مــقــدم آی ـ ـتهللا مــیــرزا حــســن مــوســوی
خراسان جنوبی میتوانند در کاروانها
بجنوردی از فقهای اصولی و یكی از بزرگترین
نامنویسیکنند.
مــراجــع و فیلسوفان جــهــان اســام
مدیر حج و زیارت خراسانجنوبی
اســت.وی در ســال ۱۲۸۹شمسی
گفت :با توجه به آغاز طرح اعزام
در نجف در محضر اســتــادان
زائر به عتبات عالیات و شروع
بزرگی چــون سیدابوالحسن
نــا منــوی ـســی در کـ ــاروا نهـ ــا،
اصــفــهــانــی ،مــیــرزا حسین
متقاضیان تشرف به عتبات
نــائــیــنــی و آق ــا ضــیــاءالــدیــن
میتوانندبامراجعهبهدفاتر
عراقی به تكمیل تحصیالت
و ش ــرکـ ـته ــای خــدمــات
ت به خــود پــرداخــت و در همان
زیــارتــی اسـتــان نسب 
ثبتنام خود و همراهان در ح ــال بــه تــدریــس اشتغال
کــاروا نهــای اعزامی تاریخ یــــافــــت .وی بــــا حــافــظــه
شگفت و احاطهاش بر فقه
 ۱۲و ۱۵ب ـه ـمــن ۱۴۰۰کــه به
صورت هوایی خواهد بود،
و اصــول بـ ـهزودی بهعنوان
اقدام کنند.
یكی از بهترین مــدرســان
نوفرستی مبلغ نامنویسی
و مــجــتــهــدان حـ ــوزه نجف
را ۹۰میلیون و  ۳۳۱هزار و ۶۰۰
شــهــرت ی ــاف ــت .وی ع ــاوه
فهرست
ریال اعالم کرد و گفت:
بــر فقه و اص ــول ،در ادبــیــات
استان
زیارتی
دفاتر و شرکتهای
و فلسفه نــیــز متخصص بــود
زیارت
و
حج
رسانی
در پایگاه اطالع
و هــمــچــنــیــن ب ــا مــجــامــع علمی
https://sk.haj.ir
آدرس
استان به
و دانــشــگــاهــی بــغــداد ،االزهـ ــر ،تــونــس و
در
متقاضیان
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پ ــس از درگـ ــذشـ ــت ح ــض ــرت آیـ ـتهللا
شمارهتلفن ۳۲۴۲۴۴۱۰تماس بگیرند.
بروجردی در سال  1339بسیاری
او را بهعنوان مرجع خود
اردوی
ب ــرگ ــزی ــدن ــد.
م ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـق ـ ـ ـهای
اســتــع ــدادی ــاب ــی و انـتـخــابــی
هیمالیانوردی هیئت کــوهـنــوردی و صعودهای
ورزشیاستانهایخراسا نرضوی،جنوبی،شمالی،
گلستان و سمنان در بخش کدکن برگزار شد.
ب ــه گ ـ ــزارش خــب ــرگ ــزاری صــداوس ـی ـمــا ،رئـیــس
هیأت کــوهـنــوردی خــراســان رض ــوی گفت :یک
دوره اردوی استعدادیابی بــه میزبانی هیئت
کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی
با حضور منتخبان استانهای خراسان رضوی،
شمالی ،جنوبی ،گلستان و سمنان در روزهــای
 ۲۳و ۲۴دیمـ ــاه ۱۴۰۰در قله ملکوه شهر کدکن
تربتحیدریه برگزار شد.
احمد زحمتکش افزود ۲۵:کوهنورد در این اردو قله

ورزش

اردوی انتخابی
هیمالیانوردی
در کدکن

افقی
 .1دوبلور و صداپیشه ایرانی صدای آلن
دلــون  -کیف انگلیسی  .2پول خارجی
– از نــامهــای خــداونــد متعال بــه معنی
بخشنده – تفاوتداشتن  .3من+شما
 ورزش آبــی مــورد تاکید اســام – برگدرخت خرما  -پرستار  .4نوعی ساز بادی
چوبی آذربایجانی بــه شکل نــی دارای
8سوراخ در یک طرف و 1سوراخ در طرف
دیگر  -روزی  .5ننر – دلیلدار  -آماس .6
پرنده سیاهرنگ پرسروصدا – از مشتقات
نفتی دارای گرانروی زیاد – از لوازم ایمنی
وسایل گازسوز  .7جادهآهنی – ویتامین
جدولی – ضــرورت – شهر جشنواره .8
مهد  -بلند  .9نفی عرب – کبابشده –
مخفف از او  -غربال  .10دیوار گلی  -زاری
 مرزها  .11واحد – عالمه بزرگ شیعی ونویسنده کتاب الغدیر  -پشتسر چیزی
 .12برابر فارسی یونیفرم – مایهکوبی کرده
 .13غــول برفی کــوههــای تبت – دارو –

◾

◾عمودی
 .1ناپخته – آشفتهحال – قشر– مایع
دباغی  .2تشنهفریب بیابان – سلسله
مسابقات حــرف ـهای فوتبال اسپانیا -
کالنتر  .3گل سرخ – شقایق نعمان – از
مصنوعات پرکاربرد شیمیایی  .4مکان
پررفتوآمد – بیماری مرگامرگی – کلمه
پرسش  .5خروپف کردن هنگام خواب –
کار را باید به وی سپرد – رنگ نخودی سیر
 .6ابر پرباران – ارابه  -گهواره  .7گریختن
– دستور – ستاره کمپیدا – پخششده
روی زمین  .8از گونههای مرغوب پرتقال
 -خبازی .9ساعت باستانی – چیرهشدن

مصطفیخمینیومحمدرضامظفر
از مشهورترین شــاگــردان
۳۰۱۳متری
ایشان بودند.
م ـل ـکــوه ک ــدک ــن را
صعود کردند و پس از این ،اردوی
منطقهایدیگردریکیازاستانهایشرکتکننده
برگزار میشود و پس از نتیجه نهایی ،منتخبان
اردوهای منطقهای در کمپ زمستانه علمکوه که
توسط فدراسیون برگزار میشود شرکت میکنند.
قله ملکوه با ارتفاع۳۰۱۳متر از سطح دریا در شهر

– امر از آمدن – صوت شگفتی .10نقیض
زوج – آوای گرگ – گوشه زمین فوتبال
 .11کاله انگلیسی – میوه مربایی و شربتی
– جنگجوی غرب وحشی  .12پیامبری
در شکم ماهی – آسمان – آتشسوزی
 .13کهنسال – جاهل – آفت مزرعه گندم
 .14پس از فالن میآید – واحد هزارتایی
– حافظه سخت رایانه  .15مخفف اگر –
خشمگین – تنبل جالیزی – داغ کودکانه
حل جدول شماره قبل

 ۵۰طرح خراسان جنوبی
مشمول امهال تسهیالت

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری
بیشتر فضال و علما در مجلس درس او حاضر
و اشتغال استانداری خراسان جنوبی
میشدند ،چراکه آن بزرگوار عالوه بر فقاهت
گفت :بازپرداخت تسهیالت بانکی
و تسلط بــر مبانی اصـــول ،یكی از
فعاالن گردشگری تا پایان سال
ـان
ـ
ب ــزرگت ــری ــن فــیــلــســوفــان جــه
جــاری امهال میشود و حدود
آمد.
اسالم به شمار می 
۵۰طــرح مشمول این ابالغیه
بجنوردی
آیـ ـتهللا مــوســوی
دولت در استان وجود دارد.
ـس
ـ
ـدری
ـ
ت
ـا
ـ
پـ ــس از سـ ــالهـ
یراد در
عــلــیاکــب ــر اکـ ـ ـب ـ ــر 
ارزشمندی
ـار
و تحقیق ،آثـ
گفتوگو بــا خبرنگار ایرنا
در فقه و اص ــول و فلسفه
افزود :براساس این ابالغیه
از خــود بــه یــادگــار گذاشت بـ ـ ــازپـ ـ ــرداخـ ـ ــت ت ـمــامــی
ك ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــورد اس ـ ــت ـ ــف ـ ــاده تسهیالت بانکی دریافت
فـ ــضـ ــای حـ ـ ـ ــوزه عــلــمــیــه شــده توسط تأسیسات و
است«.القواعدالفقهیه ،فـعــاالن گــردشـگــری دارای
مجوز از وزارت گردشگری
مــنــتــه ـیاالصــول ،حاشیه
تا پایان ســال جــاری امهال
بــر عــروهالــوثــقــی ،حاشیه
یشــود و بــه ان ـت ـهــای دوره
مـ 
بــر وســایــل ،ذخــیــره المعاد،
تقسیط منتقل خواهد شد تا
رس ــال ــه فـ ـیال ــرض ــا ،رســالــه
پس از آخرین قسط وصول شود.
ف ـیاالجــتــمــاعاالمــروالــنــهــی،
تــســهــیــات پــرداخــتــی از محل
كـ ــتـ ــاب فـ ـیال ــح ــك ــم ــه قــولــنــا
صندوقکارآفرینیامیدنیزمشمول
فیالحكمه و رساله علمیه» ازجمله
ب ــرخ ــورداری از ایــن مصوبه میشود.
عناوین این آثار گرانسنگ هستند.
بــان ـکهــای مــلــی ،مــلــت ،پــســت بــانــک،
شخصیتهای برجستهای چون حسین وحید
سینا ،کشاورزی و صادرات پرداختکنندگان
خــراســانــی ،محمدتقی جــعــفــری ،سید
اینگونهتسهیالتبهمتقاضیانهستند.

جدول 8285
دوخ ـتــن  -کدوتنبل  .14محل ســودن
گندم – از انواع کالباس – از انواع دوگانه
مــدارهــای الکترونیکی  .15بتپرستی
– سرمربی جــوان و تــازهکــار تیم فوتبال
بارسلونا که سابقه حضور در لیگ قطر
را هم دارد

مربوط در سطوحشهرستانی واستانیبرای رفع
این مشکل شهروندان گنابادی همت کنند.
عبور وسایل نقلیه سنگین از داخــل معابر
شهری گناباد که عمدتا ًعرض مناسبی ندارند
دردسرساز شده و حوادث و خطرات زیادی را
متوجه شهروندان کرده و موجب وارد آمدن
خسارتهای زیادی به زیربناهای این شهر
ش ــده اس ــت .عــضــو شـ ــورای اســامــی شهر
گناباد گفت :طرح کاهش عرض کمربندی
هنوز در کمیسیون ماده  5استان در دست
بررسی است .
م ـه ـران ح ـس ـی ـنزاده گ ـفــت :بــراس ــاس طــرح
تفصیلی ،بخش ناچیزی از طرح ساخت جاده
کمربندی گناباد اجــرا شده ولی به دلیل بروز
مشکالت متعدد ازجمله وجــود معارضانی
در طول مسیر ،متوقف شده که توجه بیشتر
مسئوالننسبتبهسرعتبخشیدرتصویب
این طرح در کمیسیون ماده  5استان خراسان
رضوی ضروری است.

کدکن از توابع شهرستان تربتحیدریه واقع شده
و دارای چهار مسیر صعود است که به لحاظ فنی و
صخرهای بودن عنوان علمکوه خراسان را از آن خود
کرده است و از مرتفعترین قلههای فنی استانهای
خراسان محسوب میشود.
رشته کوه چهلتن و به ویــژه قله ملکوه به عنوان
جاذبه گردشگری ورزشی شهر کدکن ،همه ساله
میزبان کوهنوردانی از نقاط مختلف کشور است.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

◾

◾فرازی از وصيتنامه شهيد
ای امت حــزبهللا و ای يــاوران امــام ،بدانيد كه
ام ــروز روز آزمــايــش و امتحان امــت اســت هر
كه سرافراز بيرون آيد خوشا به احوالش و وای
به حال آن افــرادی كه زندگی دنيا و زرق و برق
فانی دنيوی آنهــا را بفريبد و وظيفه خــود را
فراموش كنند .امروز حجت بر ما تمام و توجيه
كردن خود به هر صورت و عنوانی جهت فرار از
جنگ بيهوده و به ضرر خودمان است .امروز دو
صف كفر و اسالم در مقابل هم ايستادهاند در
يک طرف اصحاب اباعبدهللا و در طرف ديگر
اصــحــاب يــزيــديــان و كفار و اگــر خــدای نكرده
انسان در صف اولی جای نگيرد به خودی خود
بــه صــف مشركين گــرايــش میيابد پــس پناه
میبريم به خدا از شر نفس اماره .دعا میكنيم
كه خداوندا ،عواقب امور ما را ختم به خير كن.

خبر
آغاز نامنویسی برای دریافت
بناعتباری خرید کتاب

معاون فرهنگی و رسانهای فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان شمالی گفت :عالقهمندان میتوانند به
مدتیکهفتهبرایدریافتبنخریدکتابدومین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران به آدرس ketab.ir
مراجعه و نامنویسی کنند.
رضا رضایی افزود :برای ثبتنام نیاز به واریز وجه
نیست و سهم خریدار از یارانه اعتبار خرید کتاب
هنگام خرید محاسبه و کسر میشود و یارانه خرید
کتاب (بن کتاب) بهصورت اعتبار خرید به کد ملی
متقاضیاناختصاص پیدا میکند.
سقف یارانه اعتباری خرید کتاب بــرای اعضای
هیئت علمی  5میلیون ریال و دانشجویان و طالب
۲میلیون و ۵۰۰ه ــزار ریــال است که از این میزان
۶۰درصد سهم مشارکت دانشجویان و طالب بوده
و ۴۰درصد نیز سهم معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت بانک صادرات
ایران است .دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
ن  ١٤٠٠به
از سوم بهمن آغاز میشود و تا دهم بهم 
مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

انتقاد از بیتفاوتی شورا
نسبت به انتخاب شهردار درود

نجم الشریعه در نماز جمعه دیروز درود یکی
از جوانان شهر در بین نمازگزاران بهپا خاست و از
امام جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه در این شهر
خواست حال که اعضای شــورای شهر به قول و
وعدههایی که در زمان انتخابات به مردم داده بودند
عمل نکرده و برای تعیین شهردار اقدام نمیکنند،
به نمایندگی از مردم از استاندار خراسانرضوی
بخواهد برای تعیین شهردار درود اقدام کند تا این
شهر از وضعیت بالتکلیفی درآید.
حـجـتاالســام والمسلمین س ـجــادیزاده امــام
جمعه نیز ضمن تشکر از دغــدغــه شهروندان
درباره مسائل شهر گفت :ما وظیفه خود را انجام
داده و چندین بــار به اعضای شــورای شهر تذکر
دادی ــم و از آنهــا میخواهیم جلسه عمومی با
شهروندان تشکیل داده و دغدغه و پرسشهای
آنان را پاسخگو باشند.
الیاسی مقدم ،بخشدار مرکزی زبرخان که در نماز
جمعه حضور داشت نیز در گفتوگو با خبرنگار
قدسبابیاناینکهفرماندارزبرخانجلسهایدرباره
همین موضوع با شوراهای شهر ترتیب داده و از
آنان این خواسته مردم را مطالبه کرده است ،گفت:
به عنوان مسئول سیاسی موضوع را از مجاری
قانونی پیگیری خواهیم کرد.
 ۱۱مهرماه امسال اعضای شــورای شهر با چهار
رأی موافق و یک رأی مخالف فردی را برای تصدی
شهرداری این شهر پیشنهاد داده بودند که در
تاریخ سیزدهم آذر ،استانداری خراسان رضوی
در نامهای نداشتن صالحیت الزم این فرد برای
تصدی شـهــرداری درود از ســوی مراجع ذیربــط
را به شــورای شهر اعــام کــرده بــود ،امــا با گذشت
بیش از  ۴۰روز از این نامه ،شورای شهر تصمیمی
درخصوص معرفی فرد جدید برای این مسئولیت
نگرفته است.

