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برگزاری
حضوری
جشنواره تئاتر
خراسان رضوی
کریم جشنی رئیس
انجمن هنرهای
نمایشی خراسان
رضوی گفت :سی
و یکمین جشنواره
تئاتر خراسان
رضوی از هشتم تا
دوازدهم آذرماه به
صورت حضوری و
در پنج شهرستان
قوچان ،نیشابور،
سبزوار ،تربت
حیدریه و مشهد
برگزار میشود.

راههای
روستایی
صالحآباد،
آبادمیشود
صاحبی:
رئیس اداره راهداری
وحمل ونقل جاده ای
شهرستان صالح آباد
گفت :به زودی شاهد
آغاز تحول و نهضت
آسفالت در  9محور
روستایی در صالح آباد
خواهیم بود.
عبدالظاهر ناصری به
خبرنگار ما اظهارکرد:
بااختصاص اعتبار
الزم به میزان 28
میلیارد و 400میلیون
تومان عملیات اجرایی
دراسرع وقت بابرنامه
زمان بندی شده مدون
با نظارت اداره راهداری
وحمل ونقل جاده ای
صالح آباد آغازخواهد
شد.
افزون بر آن محورها،
محورهای شهوه به
گالرچه وکاربزکهندل
به استای ودرخت توت
نیز درحال آماده سازی
و برآورد اولیه وتنظیم
دعوتنامه های شرکت
درمناقصه است.

خراسانگردی

علم و فناوری

«كریمو-مصعبی»
عروس کویر خراسان جنوبی

سورنا ستاری :باید محیطی برای
رشد فارابیها و ابنسیناهای امروز فراهم کرد

محمد درویش زاده
نام پدر :سلیمان
تاریخ تولد۱۳۳۵ :
تاریخ شهادت1362/09/01:
محل تولد :سرخس
محل شهادت :غرب
مزار :بهشت نبی سرخس
ســرورهــادیــان :شــهــیــد «مــحــمــدرضــا
دروی ـ ـشزاده» در شهرسرخس متولد شد.
پــس از گــذرانــدن دوران کــودکــی تــا ســال دوم
هنرستان تحصیل کرد وسپس به استخدام
ژان ــدارم ــری درآم ــد .عــاقــه زی ــادی بــه ورزش
داشــت دوســتــانــش را در امــر ورزش تشویق
میکرد .در کارهایش جــدی بــود .اومــدتــی را
در سبزوار به سر برد ودر تاریخ  ۶۲/۹/۱در
منطقه عملیاتی غــرب بــه علت درگــیــری با
مــزدوران ضد انقالب به فیض شهادت نایل
آمد.روحش شاد.

منطقه کوهستانی ،سرسبز و
ی ـیــاقــی «كــری ـمــو-م ـص ـع ـبــی»
سرایان ،در حدفاصل دو روستای
مصعبی و کــر ی ـمــو از ت ــواب ــع ب ـخــش مــرکــزی
شهرستان سرایان ،در  160کیلومتری غرب مرکز
خراسان جنوبی قرار دارد که به دلیل آبوهوای
مطلوب و چشماندازهای طبیعی زیبا ،یکی از
مناطق نمونه گردشگری این استان است.
منطقه كریمو-مصعبی در مـیــان کــو ههــای
درهمفرورفته واقعشده و كشتزارهای سرسبز
و خرم ،نهرهای جاری ،دامنههای پر گل و مناظر
زیبای طبیعی در ایــن منطقه خودنمایی می
کند .آبشار سبزرود ،سد شهید پارسا ،تفرجگاه
تختكمیلیوصدهامنظرهزیبایدیگرازجمله
جاذبههای طبیعی این منطقه نمونه گردشگری
به شمار میآید.
مرقد امــامــزاده سلطان کریم شــاه در روستای
کریمو در فاصله  25کیلومتری شهر سرایان و
 20کیلومتری شهر کاخک قرار دارد .نام روستای

کریمو که در ابتدا کریمان بوده و بعدها به لهجه
محلی کریمو نامیده شده ،از نام این امامزاده
گرفتهشده است 34.رشته قنات کوچک و بزرگ
به همراه دره نای و آبادیهایی که در این روستا
وجود دارد ،چشماندازهای طبیعی بسیاری را در
منطقه به وجود آورده است.
امامزادهسلطانمصیبنیزدرروستایمصعبی
واقعشدهاست.برگزاریآیینهاومراسممذهبی
مختلف در طول سال از دیگر جاذبههای منطقه
نمونه گردشگری کریمو-مصعبی است.
نــزدیـکــی بــه ب ــازاره ــای گــردش ـگــری همچون
شهرستانهای فردوس و سرایان ،برخورداری
از موقعیت مناسب اقلیمی در مقایسه با
محیطهای اطـ ــراف ،دربــرداش ـتــن فضاهای
طبیعی جــذاب ،داشتن چشماندازهای زیبا
مانند کوهها و باغها و مزارع ،وجود دو امامزاده
در ایــن منطقه و ...از مهمترین قابلیتهای
منطقه نـمــو نــه گــرد ش ـگــری کریمو-
مصعبی است.

م ـعــاون علمی و ف ـنــاوری رئیس
ج ـم ـهــور گـ ـف ــت :در نشست
تخصصی مبنا که عصر دیــروز
بــا مــوضــوع «تبیین تأثیر تدابیر و سیاست
های راهبردی رهبر معظم انقالب اسالمی در
پیشرفت علم و فـنــاوری» برگزار شــد ،گفت:
رهبر معظم انقالب از سال های گذشته برای
فناوری در حوزه های مختلف اهمیت ویژه ای
قائلبودند.
دکتر سورنا ستاری در این نشست مجازی که
به همت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
هللا خامنه ای(مدظله العالی) در مشهد برگزار
شــد ،گفت :در تأثیر و تدابیر حضرت آقــا در
موضوع فناوری همین بس که سال ها پیش
ایشاندستوردادندونقشهجامععلمیکشور
تصویب شد .ایشان زمانی متوجه این موارد
بودند که اشاره به آن خیانت محسوب می شد.
فرزند منصور ستاری افزود :باید بدانید
ایشان در چه زمانی از

باستانشناسی

دانش آموزان سمپاد خراسان رضوی
مربع شکل محصور بــوده و عــرصـهای به وسعت
در چهاردهمین المپیاد جهانی
 ۱۴هکتار را پوشش مـ ـیداده اســت ،تصریح
نجوم و اخترفیزیک موفق به
کرد :حصار پیرامونی این سکونتگاه به
کسب یک مدال نقره و یک
برجهای متوالی تجهیز مییافت و
مدال برنز شدند.
یک ارگ یا حاکمنشین در گوشه
به گزارش روابط عمومی
شمالغربی آن ق ــرار داشــت.
آم ـ ـ ـ ـ ــوزش و پ ـ ـ ــرورش
فخــان ـی ـکــی ب ــا اش ـ ــاره به
ل ـبــا 
خـ ـ ــراسـ ـ ــان رض ـ ـ ــوی،
اینکه بخشی از کــاو شهــای
«ســهــنــد اســمــاعــیــل
فصل جــاری با هدف تکمیل
زاده» و «سید محمد
اطــاعــات ســال گــذشـتــه ،به
مـ ــهـ ــدی مـ ــوسـ ــوی»
کشف قسمتهای بیشتری
دانش آموزان سمپاد
از ب ـنــای یــادمــانــی ی ــاد شــده
اس ـ ــت ـ ــان خـ ــراسـ ــان
انجامید ،ا فـ ــزود :همچنین
رضوی موفق به کسب
کاوشهایی که در محل دروازه
مـ ـ ــدال ه ـ ــای ن ــق ــره و
غربی این سکونتگاه صورت
بـ ــرنـ ــز چــهــاردهــمــیــن
گرفت ،نشان داد در اطراف این
المپیاد جهانی نجوم و
دروازه دو برج با پالن مستطیل
اخترفیزیک شدند.
ش ـکــل قـ ــرار داشــت ــه و فـضــای
رقـ ـ ــاب ـ ـ ـتهـ ـ ــای ج ــه ــان ــی
داخلی هر برج مشتمل بر تاالری
چهاردهمین المپیاد نجوم و
به طول  ۹/۵و عرض ۴متر بوده است.
اخترفیزیک  ۲۳لغایت ۲۸آبان
او افــزود :ساختار دروازه و سازههای الحاقی
مــاه بــا شــرکــت  48تیم از سراسر
در طول حداقل سه دوره معماری دچار تغییراتی
جــهــان ب ــه مــیــزبــانــی کــشــور کلمبیا
ش ــده کــه بــا تــوجــه بــه شــواهــد مکشوفه،
برگزار شد.
از اوایل دوره اشکانی تا اواسط دوره
ساسانی به طول انجامیده
است.
بــاشـنــد
نـ ـ ـه ـ ــاده ه ــای
دامی خود را با قیمت باال
از بازار آزاد تأمین کنند که این قیمت ها برای یک
دام ــدار معمولی به منظور پ ــرورش دام و تولید
گوشت توجیه اقتصادی نداشت ،از این رو آنها
مجبور بودند برای جلوگیری از ضرر بیشتر دام
های خود ،به ویژه دامهای مولد را به فروش رسانده
و یا کشتار کنند و به شغل دیگری مشغول شوند.

تلنگر

ناکامی تخصیص
ارز ۴۲۰۰تومانی
برای واردات
نهادههای دامی

◾

 .1کــاریــز – ب ـهروزرســانــی اینترنتی – از
مباحث گسترده ریاضیاتی که پس از
تابع میآید  .2قند سفید – یقه آهــاری
– از خ ــواباف ــزاره ــا  .3مــایــع دبــاغــی –
سبزی پرخاصیت خورشتی – پایتخت
سیمیشکل – عالمت مفعول بیواسطه
 .4پسوند آغشتگی – مجلس بزرگداشت
– پایین  .5عصر و روزگــار – صــوت نــدا -
مقررات  .6شایعه – قیمت و بها – قاتل
جنگل  .7بــرگــه خــریــد ک ــاال – کمانگیر
باستانی  -نصفه  .8پشته خاک – پسران
– درخت بهشتی – آب زنجانی  .9فرمان
توقف – دوتــایــی  -آرایــشــگــاه  .10زادگــاه
حضرت ابــراهــیــم(ع) – نوعی خورشت
تهیهشده از گوشت و لپه و – ...قلب قرآن
 .11شهر ستارخان و باقرخان – نفی عرب
– مــداد طراحی  .12سرمایه جــاودانــی –
مجرم – گله گوسفند  .13صــوت نفرت
– سالن قطار – حیوان چهارپا – صوت ندا

حوزههای نانو تکنولوژی ،بیوتکنولوژی و سلول
هایبنیادیبازدیدکردندوچهموقعایشانازآن
ها حمایت میکردند .ایشان حتی در بحبوحه
جنگازپدرمدرتوسعهصنعتهواییحمایت
می کردند .ستاری با اشاره به رابطه علم و تمدن
نوین اسالمی به بیان سبقه تاریخی کشور و
دانشمندانیچونابنسینا،خوارزمی،ابنهیثم
و ...اشاره کرد و گفت :آن ها تاریخ علم را برای ما
مسلمانان ایجاد کردند ،اکنون چه چیزی کم
داریم که نمی توانیم به آن افتخارات دست پیدا
کنیم،ماهمانملتهستیم.
وی ادام ــه داد ،وقتی فرهنگی کامال ًوابسته
داریــد و به ریشه های خود افتخار نمی کنید،
خودباختگیایجادمیشودوکمکمتوسعهپیدا
می کند .باید محیطی برای رشد فارابی ها و ابن
سیناهایامروزفراهمکردوبایدهمهسعیکنند
تا در این جهت حرکت کنیم؛ چرا که مشکالت
کشور همه با عقل و دانشی که منتج به فناوری
شود ،قابل حل است.

درخشش دانش آموزان سمپاد
استان در المپیاد جهانی

کاوش مشترک ایران و فرانسه در خاستگاه پادشاهان اشکانی

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت
ســومـیــن فـصــل از ک ــاوشه ــای بــاسـتــانشـنــاســی
امام (ره) در خراسان جنوبی از ایجاد
محوطۀ ویرانشهر خراسانشمالی که به باور
اشتغال مستقیم بــرای بیش از
اغلب تاریخنگاران و باستانشناسان
 ۲۱هــزار و  ۸۴۰نفر در استان
خاستگاه پادشاهان اشکانی بوده
خبر داد .به گــزارش باشگاه
بــه ســرپــرسـتــی مـشـتــرک میثم
خبرنگاران جوان  ،موسوی
لبا فخانیکی و رو کــو رانته در
گفت :طرحهای اشتغال
قــالــب تـفــاهــم نــامــه همکاری
اجتماع محور از سال
مشترک مابین پژوهشگاه
 ۹۷در س ـطــح ا س ـتــان
میراثفرهنگی و گردشگری
آغاز شده که تا پارسال
و مـ ــوزه لـ ــوور ان ـجــام گــرفــت.
 ۷ه ـ ــزار و ۲۸۰ط ـ ــرح
طع ـمــومــی
ب ــه گـ ـ ــزارش رواب ـ 
اش ـت ـغــال زا ب ــه ثبت
پژوهشگاه میرا ثفرهنگی
رسیده است.
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ســوم ـیــن ف ـصــل ک ــاو 
صورت
به
نفر
۸۴۰
۲۱هزار و
بــا س ـتــا نش ـنــا ســی در محوطه
مستقیم اشتغال ایجاد کرده
ویرانشهر وا قــع در 10کیلومتری
برنامه
است ۲.هزار و ۶۰۰طرح و
شمال شهرستان فاروج ،که با مجوز
بینی
پیش
اشتغالزا برای امسال
پژوهشگاه صــورت گرفت بــه حصول نتایج
با
ـرح
ـ
ط
۶۷۰
ـداد
شــده کــه از ایــن تـعـ
مهمی درباره معماری دوره اشکانی و ساسانی در
میلیون
۵۰۰
و
میلیارد
ارزش ریالی ۲۳
منطقه شمال خراسان منجر شد.
است.
انجام
تومان در حال
او با بیان اینکه بقایای معماری نشان
میدهد محوطه ویرانشهردر
طلبی
میان حصاری
ع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــو
کـمـیـسـیــون بــرنــامــه و
بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :کشتار
دام مولد سبب ایجاد بحران در حوزه گوشت قرمز
در سالهای آینده خواهد شد که یکی از دالیل
اصلی این کشتار ناتوانی دامدار در تأمین نهاده
دامی با قیمت باالست.
احسان ارکانی در گفتوگو با قدس آنالین اظهار
کرد :در بررسی های انجام شده ،دامــداران علت
اصلی این موضوع را قیمت باالی نهاده های دامی
به نسبت ســال هــای گذشته اعــام کردند؛ زیرا
در سال های گذشته نهاده های دامی با قیمت
دولتی به دست دامدار میرسید اما از سال ۱۳۹۹
کم مسئولیتی دستگاه های متولی این موضوع
نظیر جهاد کشاورزی سبب شد دامــداران ناچار

◾افقی
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مردانآسمانی

ستاد اجرایی فرمان امام
تنور کار و تالش را گرم کرد

در حاشيه

 25نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9680

ویژهنامه 4059

WWW.QUDSONLINE.IR

نماینده نیشابور در مجلس ش ــورای اسالمی
افـ ــزود :ای ــن در حــالــی اس ــت کــه س ــال گذشته
ارز4ه ــزارو200ت ــوم ــان ــی بــه نــهــاده ه ــای دامــی
اختصاص داده شد ،ولی افراد زیادی به اسم وارد
کننده این ارز را گرفتند ،اما یا آن را در بازار آزاد با
قیمت های باال به فروش رساندند و اساسا ًنهاده
ای وارد نکردند و یا هم اگر نهاده ای وارد کردند با
توجه به تفاوت قیمتی باال  ،آنها را در بازار آزاد با
قیمت باال عرضه کردند.

جدول 8243
 .14از افسران ارتشی – دیوار بلند  -ترسیم
 .15تدارکدیدن – چوب خمیر صافکن –
همسر و فرزند داشتن

◾

◾عمودی

 .1تـ ــراز – خــورش ـیــد – نــوارض ـبــط صــدا
 .2مـغـمــوم – شیمی کــربــن – تـ ــابداده
 .3ل ـح ـظــه – خـ ـ ــرد – ش ـ ــا خـ ـ ـهای از
شمشیربازی – حــرف پـیــروزی  .4نشان
تایید – بخش گردنده موتورالکتریکی -
صوت شگفتی .5نسل – صفحه اینترنت
– رئیسجمهور اسبق آمریکا که تئوری
جنگ ستارگان را ارائهکرد  .6نت چهارم
– مرفق – اکسید فلزات  .7محافظ – کرانه
– حیوانی از خانواده میمون  .8مروارید
درشــت – روادی ــد – گــوی گــرد شیشهای
– نپذیرفتن  .9گیاه آپارتمانی با برگهای
شمشیری – قول و قــرار – مرغان خانگی
 .10کره خاکی – جاده هموار شنریزیشده
 -یازده  .11حیران – مخترع تلفن – الماس

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

گونه خالص این عنصر است  .12چندین
ملت-شاعروبزرگترینقطعهسرایایرانی
که بخش اعظم زندگانی وی در روستای
فرومد واقع در خراسان از حوالی سبزوار
سپری شد  -زمــان  .13بخیل – درشتی
و نــاصــافــی  -الی ــه درونـ ــی لـبــاس  -ی ــازده
 .14کــوتــاهـیکــردن در ک ــاری – کهنسال
 دایما  .15چیرهشونده – عوضکنندههوا  -ترسناک
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حمله سایبری منافقین
به سایت آیت هللا علمالهدی

مدیر پایگاه اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در
خراسان رضوی گفت :این پایگاه روز چهارشنبه
مــورد حمله سایبری قــرار گرفته و از دسترس
خارج شده است.
علی رنجبران با بیان این مطلب در گفتوگو با
ایرنا افزود :عناصر سایبری منافقین که بارها در
سایت و صفحات اطالع رسانی نماینده ولی فقیه
در خراسان رضــوی و امــام جمعه مشهد به وی
اهانت و او را تهدید کرده بودند ،در آخرین فعالیت
مغرضانه خود به طور همزمان پایگاه اطالع رسانی
آیتهللا علمالهدی و برخی سایتهای داخلی را
مورد حمله قرار دادند.
وی ادامه داد :این حمله سایبری به سایت اطالع
رسانی آیت هللا علم الهدی با نمایش شعارهایی
از سوی گروهک جنایتکار منافقین همراه بود
که با اقدام به موقع تیم فنی رسانه امام جمعه
مشهد شعارهای نمایش داده شده حذف شد
و تالش برای رفع مشکل و بازگرداندن سایت به
حالت عادی ادامه دارد.

وقف در سربیشه
برای ساخت زائرسرا

خیر سربیشهای  ۴۰۰میلیون ریال برای ساخت
زائرسرا وقف کرد.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس اداره
اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه گفت:
واقف خیراندیش آقای محمد مودی ۴۰۰میلیون
ریال برای ساخت یک باب زائر سرا در آستانه
مبارکه بی بی زینب خــاتــون(س) به نیابت از
خودشان وقف کرد.
حسن عطایی افزود :از این پس خیران میتوانند
عالوه بر امالک ،وجوه نقدی را هم به نیت وقف
اهدا کنند .این موقوفه ششمین وقف جدید در
سال جاری است.
استاندار خراسان رضوی
در حاشیه بازدید از دو دامپروری:

هیچ واحد تولیدی
نباید تعطیل شود

استاندار خراسان رضــوی گفت :دستگاهها و
اتحادیههای مختلف نباید اجــازه دهند هیچ
واحد تولیدی مرتبط با آنها تعطیل شود.
بــه گ ــزارش اداره کــل رواب ــط عمومی استانداری
خراسان رضوی ،نظری در حاشیه بازدید از دو واحد
دامپروری و نشست با اتحادیه دامداران و مدیران
حوزه دام ،یکی از راهبردهای اصلی مدیریت استان
در حــوزه کـشــاورزی و دامــی را افــزایــش بهرهوری
دانست و اظهار کرد :در کنار افزایش ظرفیت ،باید
بخش خصوصی را به صورت مرحله به مرحله از
قید و بند اداری آزاد کنیم.
وی افــزود :رویکرد استانی ما مبتنی بر رویکرد
ک ــش ــوری در حـ ــوزه مــشــکــات اقــتــصــادی بر
ایــن اســت کــه گــرههــا بــا تکیه بــر ت ــوان مردمی
قــاب ـلبــاز ش ــدن اس ــت .وظــیــفــه دســتــگــاههــای
حاکمیتی در حوزههای مختلف از جمله تولیدی
و دامی این است مانعزدایی کرده و مسیر را در
ادامه تسهیل کنند .استاندار خراسان رضوی با
بیاناینکههدفمشترکدستگاههایحاکمیتی
و بخشهای تولیدی ،خدمترسانی به مردم
اســت ،افــزود :باید ضمن تسهیل و حمایت از
بخشهای تولیدی به سالهای آتی هم توجه
شود تا برای نسلهای بعد مشکلی از نظر منابع
طبیعی ایجاد نشود.
نــظــری در ادامـ ــه گــفــت :ضــریــب بــهــرهوری در
حوزههای کشاورزی و دامــی باید افزایش یابد
و دام ــداران بــرای رسیدن به این مهم به دنبال
راهکارهای نو باشند.

