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واکسیناسیون
خانه به خانه
کرونا در
صالحآباد

سعید غالمزاده،
رئیس شبکه
بهداشت و درمان
شهرستان
صالحآباد گفت:
در طرح جهادی
واکسیناسیون خانه
به خانه  ۶۰نفر از
کارکنان بهداشت،
بسیج و گردان امام
حسین(ع) با حضور
در محالت اقدام
به واکسیناسیون
شهروندان کردند.

سامانهجدید
بارشی
جمعهآینده
درخراسانرضوی
خراسان رضوی که در
روزهای اخیر شاهد جوی
به نسبت آرام همراه با
بارشهای پراکنده باران
در برخی نقاط استان بود
از آخرین روز هفته جاری
تحت تأثیر سامانه جدید
بارشی قرار خواهد گرفت.
کارشناس پیشبینی
ادارهکل هواشناسی
خراسان رضوی زمان آغاز
فعالیت سامانه جدید
جوی را در استان ظهر
جمعه  ۱۹آذرماه اعالم
و بیان کرد :فعالیت این
سامانه جوی در خراسان
رضوی بهویژه در نواحی
شمال و شمال غرب
استان بارش باران به
همراه خواهد داشت.
آیدا فاروغی همچنین
پدیده شاخص جوی
خراسان رضوی تا پیش
از آغاز فعالیت سامانه
بارشی در آخرین روز
هفته جاری را افزایش
دمای هوا ذکر و بیان
کرد :دمای هوا در استان
از چهارشنبه تا پایان
هفته جاری رو به افزایش
میرود.

روستای «طَرق» مأمنی هزارساله

گنجی بزرگ در بقالی کوچک پیرمرد نیشابوری
پیرمرد نیشابوری بقالی کوچک
خــود را به یک کتابخانه تبدیل
کرده است.
بــه گـ ــزارش ق ــدس آنــایــن« ،هر
کتابی که در این بقالی کوچک خوانده میشود
آخرتم را آباد میکند» این را پیرمردی میگوید
که برای دیدنش از چهارراه انقالب به خیابان
فردوسیجنوبی میروم .مغازه خواربار فروشی
کوچکیباگنجیعظیمنهفتهدرخودکهظاهر
مغازه تفاوتی با دیگر بقالیهای کوچک و بزرگ
قدیمی جنوب شهر نیشابور ندارد.
دی ــواره ــای مـغــازه پــر شــده از کتابهایی که
بــا نظمی خــاص در قفسههای فلزی چیده
شــدهانــد .ب ــاالی هــر قفسه هــم تکه کاغذی
چسباندهشدهکهموضوعکتابهایآنقفسه
را نشان میدهد .ادبیاتفارسی و عرفان ،تاریخ
و سیاست ،علمی و فرهنگی ،داستان و رمان،
دیوان اشعار و. ...
ردیــف بــاالی یکی از قفسهها تندیس عالمه
طباطبایی و تابلو یغماشاعر نیشابوری
یکـنــد.
خــودن ـمــایــی مـ 

باغهای آلو ،زردآلو و بادام است.
مصالح بهکار رفته در بافت پلکانی روستا،
سنگ ،چوب و خشت بوده و بسیاری از خانهها
رویصخرههایطبیعیوسختبناشدهاست
و در مواردی حتی صخره بخشی از بافت خانه
را نیز تشکیل میدهد.
در بافت سنتی روستا تقریبا ًتمام خانهها به
سمتجنوبوروبهقبلهساختهشدهکهزیبایی
منحصربهفرد معماری خانهها در کنار طبیعت
سرسبز،منظرهروحنوازیرابهچشمانبینندگان
هدیهمیدهد.بهاستناداسنادوشواهدموجود،
این روستا سابقهای بیش از هزار سال دارد .نام
و نشان مشاهیر و مفاخر روستا نیز دستکم
از قرن هشتم هجری قمری در منابع مختلف
دیده میشود ،اما از همان زمان تاکنون از این
منطقه با عنوان «ط ــرق» یــاد مـیشــود .گفته
شده ناامنیهای زیاد روزگاران قدیم ،سبب شد
تا مــردم بــرای امنیت خــودشــان ،در دامنه کوه
م ـس ـت ـقــر ش ــون ــد و ب ــاف ــت چ ـنــد صــدســالــه
پلکانی روستا قرنها محل زندگی آنان
بوده است.

نامآوران خراسان

رفع مشکل آبشرب
40روستا در درگز

مدیر امور آبفا درگز گفت :از ابتدای طرح
هــرات شد .از آنجا به استرآباد (گرگان فعلی)،
یکپارچهسازی تاکنون مشکل کمی
گیالن و سپس شروان رفت و در آنجا به بارگاه امیر
و کیفی آب شــرب 40روسـتــا در این
ابراهیم شاه شروانی راه یافت و مدتی
شهرستان با  2هزار و 744خانوار
بعد هم راهی تبریز شد.
رفع شده است.
مدتی بعد به اصفهان رفت و در
ب ــه گـ ـ ــزارش پ ــایــگ ــاه خـبــری
حلقه عارفی چون خواجه صائن
اقـتـصــادی مشهد عـمــران،
کسب
الدین ترکه وارد شد و به
رضــا تـیـمــوری ،مــدیــر امــور
سرانجام
کمال پرداخت .وی
آبـفــا درگ ــز اظ ـهــار ک ــرد :از
بازگشت
استرآباد(گرگان)
به
ایــن تـعــداد  38روسـتــا با
و در ســال ۸۳۹هجری قمری
مشکل کمبود و دو روستا
به علت ابتال به وبا درگذشت
باچالشکیفیآبمواجه
و در یکی از محالت آن دیار به
بودند.
خاک سپرده شد.
ب ــه گ ـف ـتــه وی ب ــا هــدف
روزگـ ـ ـ ــار ک ــات ــب ــی را دوران
تسریع در حل مشکالت
نــابــســامــانــی نــثــر و شــعــر و
آب ش ــرب روس ـتــاهــا در
بــرخــی م ـ ــوارد از ح ـفــاری
کــمم ــای ــگ ــی پ ــارسـ ـیگ ــوی ــان
مسیر و دفن لوله خودداری
دانــســت ـهانــد .وی گ ــرد تقلید
و اقــدام به اجــرای شبکه روی
نــگــشــت و ب ــا خــاقــیــت خــاص
زمین شد.
خ ــود ،غزلیاتی لطیف و مملو از
وی با اشــاره به خدمترسانی امور
مضامین عرفانی و عاشقانه تقدیم
درگـ ــز بــه 30ه ــزارو600مـ ـشـ ـت ــرک در
ادب پارسی کرد .از مجموعه اشعار کاتبی هفت
چهار شهر و  115روستا افزود20 :روستای
نسخه در ایران موجود است.
شهرستان خالی از سکنه است و 13روستای
تبحر او در شــاعــری امــا بــه حــدی است
باالی20خانوار هم زیر پوشش نیستند.
ک ــه ع ــب ــدال ــرح ــم ــان ج ــام ــی او را

خــات ـمالــشــعــرا لــقــب داده
ای ـرانــی از
است.
مــرز لطفآباد و
از درون خاک ترکمنستان
به مرز ازبکستان ،عالوه بر تعرفههای معمول ،بیش
از هزار و  ۵۰۰دالر هزینه بر شرکتهای حملونقل
تحمیل میکرد .ایده استفاده از حملونقل ریلی
در مرز لطفآباد  -آرتیق بسیار عالی است ،اما گویا
مشکالتی وجود دارد که تاکنون تجار تمایل چندانی
به استفاده از ناوگان ریلی نشان ندادهاند.
برخی مسئوالن محلی و منابع آگــاه که تمایلی

تلنگر

چالشهای
صادرات ریلی
از مرز لطفآباد

 .1فیلمی محصول  1930از «رنــه کلر»
 .2بوی رطوبت – پسغذا – کاغذ کپی -
کشیدن  .3عنصری با عدد اتمی  -35از
غــزوات – خــواهــروبــرادر اصلی  -دولتیار
 .4پیامبری در شکم ماهی – پیشینیان -
ابله .5از دروس دبیرستانی – سنگنوشته
.6بازیکنسابقتیمملیایتالیاوباشگاهرم
که تنها در این دوتیم بازی کرد – پسندیده
 ب ــرای  .7آهــک زن ــده – جبین  -دیلم .8نت چهارم – جا – بخش پایینی لباس
– تیر پیکاندار  .9صفت انسان بین تمام
مخلوقات خداوند – هر365روز یکبار -
آدم  .10حق حذف مصوبات سازمان ملل
توسط چند کشور خاص – کیف دستی –
تار و رشته .11مشکل – نام مادر اسفندیار
 .12یاخته – برنامههای ذخیرهشده در
تراشه رایانه  -دورانــدیــش  .13یک ترکی
– درخت انگور – دوختن – صوت ندای
بیادبانه  .14نگاه خیره – جنگجوی غرب
وحشی – تقویت امــواج رادیــویــی – نت

کتابخانه کــوچــک انتهای د ک ــان کتابهای
متنوعی دارد؛ کتابهای چاپ قدیم ،کمیاب ،و
کتابهایی با قطعهای بزرگ و کوچک که در این
دکان قدیمی ،اقیانوسی ژرف از علم و فرهنگ
جاری کردهاند .برخی مشتریان پس از خرید
روزانه ،کتابی انتخاب کرده و بعد از تورقی کوتاه،
کتاب را با خود به امانت میبرند و یا اینکه در
فاصلهکوتاهبینخریدوپرداختپولبادستگاه
کارتخوان ،کتابی که به امانت گرفته بودند را
پــس میدهند .بعضیها هــم بــرای انتخاب
کتاب از آقای سلطانیان راهنمایی میخواهند.
پیرمرد هم با خوشرویی و صبر و حوصله فراوان
راهنمایی میکند .در همان قسمت انتهایی
مغازه ،چند صندلی دور میزی مستطیل شکل
گذاشته شده تا مشتریان در صورت تمایل آنجا
کتاببخوانند.
پیرمرد ۷۷ساله نیشابوری به مشتریانی که
برای خرید موادغذایی به مغازه میآیند اشاره
میکند و میگوید :سود خرید این مشتریان
دنیایم را میسازد ،اما هر کتابی که از این دکان
گرفت ه و خوانده میشود آخرتم را میسازد.

«محمد بن عبدهللا کاتبی» شاعر نادرهگو

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲
م ــوالن ــا شــمــس ال ــدی ــن محمد
مــقــدم
هــزار جلد مصحف شریف توسط
ب ـ ــن ع ـ ــب ـ ــدهللا کـ ــاتـ ــبـ ــی مـ ــشـ ــهـ ــور ب ـ ــه ک ــات ــب ــی
خــیــران در خــراســان رضــوی وقف
ترشیزی(نیشابوری)؛ شاعر نادرهگوی،
شده است.
عارف وارسته و از هنرمندان بزرگ
به گزارش روابط عمومی اداره
عصر تیموری (قرن هشتم و نهم
کــل اوقـ ــاف و امـ ــور خیریه
هجری) بود.
خــراســان رضـ ــوی ،هزینه
کاتبی در نیمه دوم قرن هشتم
وقف این  ۲هزار جلد یک
هــجــری در روســتــای ط َــرق از
میلیارد و  ۱۰۰میلیون
تــوابــع شهرستان کوهسرخ
ری ــال بـ ــرآورد م ـیشــود.
در خراسان رضوی(کنونی) به
ق ــرآنه ــای وق ــف شــده
دنیا آمــد و در نیمه اول قرن
بــا تــوجــه بــه اع ــام نیاز
نهم هجری قمری درگذشت.
بــه ح ــوزهه ــای علمیه،
در روزگــــار او کــاشــمــر قدیم
پ ــادگ ــانه ــا ،مــســاجــد،
(تــرشــیــز) از تــوابــع نیشابور
ج ــل ــسـ ـهه ــای ق ـ ـ ــرآن و
محسوب میشد؛ به همین
مــکــانهــایــی کــه بــه قــرآن
نــو نیازمند هست ارائ ــه
خــاطــر او خ ــود را نیشابوری
میشود.
عنوان کرده است.
برای
توانند
ی
م
گرامی
خیران
وی در اب ـ ــت ـ ــدای جـ ــوانـ ــی از
دفتر
به
شریف
مصحف
وقف
زادگــاهــش به نیشابور رفــت و نزد
کل
اداره
محل
در
وقف
مشاوره
سیمی نیشابوری خطاطی و ادبیات
اوقاف استان و یا ادارههای اوقاف در
فــرا گــرفــت و در شــاعــری و خوشنویسی شهره
برای
سراسر استان مراجعه کنند و یا
شــد تــا جایی کــه بــرای خــود تخلص کاتبی را
۳۸۴۳۱۳۱۰
کسب اطالع بیشتر با شماره
برگزید .میگویند تبحرش در خطاطی به
تماس بگیرند.
حدی بود که استاد به او حسادت
م ـیورزیــد و او بــه حرمت
مـ ـ ـ ـ ـ ــرز
اســتــاد ،راهــی
ریلی لطفآباد
درگز در جوار ترکمنستان،
با وجود داشتن زیرساختهای الزم و وجود پشتوانه
توافقاتدوجانبهمسئوالنعالیرتبهدوکشور،مورد
استقبال صادرکنندگان قرار نگرفته که بررسیها
نشان میدهد ناهماهنگیهای محلی عامل رکود
فعالیت تجاری در این مرز ریلی است.
ب ــه گـ ـ ــزارش ایـ ــرنـ ــا ،چ ـنــد س ــال ــی اسـ ــت بــرخــی
تعرفهگذاریها و در ادامــه اعمال محدودیتهای
سختگیرانه کرونایی کشور همسایه ،بر حملونقل
جادهای کاال با ترکمنستان به شدت تأثیر گذاشته
است .از جمله مشکالت و محدودیتهای مهم
تعرفهای ،دریافت تعرفه  1/5دالری بــرای حمل
هر تن بــار در کیلومتر از رانندگان ایــرانــی بــود .بر
این اساس حمل  ۲۰تن بار ترانزیتی توسط ناوگان

◾

مردانآسمانی

خراسانگردی

روستای «طَرق»؛ مأمنی هزارساله
در انتظار شماست!
طـَـرق یکی از روسـتــاهــای بسیار
زیـ ـب ــای کــوه ـس ـتــانــی از تــوابــع
شهرستان کوهسرخ است که با بافت قدیمی
و منازل پلکانی ،در حاشیه رودخانهای دائمی
به نام «قلعهنو» در فاصله  8کیلومتری شهر
ریوش و در فاصله  33کیلومتری شمال شهر
کاشمر واقــع شده اســت .عــاوه بر آبوهــوای
مـعـتــدل كــوهـسـتــانــی ،چـشـمـ ههــای متعدد
همچون چشمه کربالیی لیال و میان ده ،منازل
پلکانی و صخرهای ،درختهای تنومند گردو و
سپیدار و تنوع گیاهان دارویــی ،این منطقه را
به مکان مناسبی برای گردش و تفریح و لذت
بردن از زیباییهای طبیعت تبدیل کرده است؛
بهویژه آنکه طرق به داشتن مردمانی مهربان و
میهماننواز معروف است.
این روستای تاریخی در کنار رودخانهای دائمی
که در شهر ریوش به «نابای» و در گویش محلی
«تهروی» نامیده میشود ،قرار گرفت ه و دارای
طبیعتی بکر ،درختان چندصد ساله گردو و

◾افقی

 3جمادی االول 1443

کتاب و کتابخوانی

وقف  ۲هزار جلد قرآن
در خراسان رضوی

هواشناسی

 8دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9691

یهــا در
ب ــه افــش ــای نـ ــام خـ ــود نـ ــدارنـ ــد ،کــاس ـت ـ 
زیرساختهای پایانه ریلی ایــران (لطفآباد) را
علت تمایل نداشتن بازرگانان به صــدور کاال از
این مسیر عنوان کردهاند و گروهی نیز نبود انگیزه
کافی از طرف ترکمنستان را دلیل رکود فعالیت
در ایــن مــرز ریلی مـیدانـنــد ،امــا برخی دیگر از
مدیران محلی مدعیاند به دلیل ســود بیشتر
حمل کاال از طریق جاده ،شرکتهای حملونقل
بینالمللی کاال از روی عمد برای صادرات ریلی کاال
به ترکمنستان بهانهتراشی میکنند.

جدول 8254
منفی  .15طایفهای در آسیا – تکلیف –
نادرشاه افشار در این جنگ هندوستان
را فتحکرد

◾

◾عمودی

 .1ســبــد دســتــی – کــفــشــدوز – رنــگ
طبیعت  .2فالنی – سعی – یار داستانی
سامسون  .3شوم – سفیدآب  .4شرور –
شل – میله توپر فلزی – دوستداشتن
 .5حیوان نجیب – گروه البیگر آمریکایی
صهیونیستی -تعجب خانمانه – یک
ساعت .6باتالق – گل نومیدی – آدمآهنی
 .7به بررسی و درمــان اخــتــاالت روحی
میپردازد – گرامیتر  .8دربست کارخانه
– کرمکدو – رنگی از خانواده قرمز  -سایه
 .9ســازمــان جهانی حملونقل هوایی
– ج ــدول پخش بــرنــامـههــای تلویزیون
 .10پادگانی در شهرستان رباطکریم استان
تــهــران – سخنان بیهوده – الیــه درونــی
لباس  .11رنــگ آرامشبخش – حــرارت
بدن بیمار – نام دخترانه وطنی – بانک

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

خانگی  .12رود اروپایی – روزنامه باسابقه
ایرانی – روز عرب  -همگی  .13خورجین -
کافی  .14جانماز -بن گیاه  -فوق  .15دادگر
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بیرجند میزبان خانواده شهید علیرضا حسینی شد

پایان فراق  ۳۴ساله

بیرجند دیــروز میزبان خانواده شهید علیرضا
حسینی بود؛ شهیدی که ۳۴سال گمنام بود.
بــه گ ــزارش تسنیم ،انــگــار همین دی ــروز بــود که
علیرضا سراسیمه وارد خانه شد ،در چشمان
بیتاب ونگاه معصومانهاش میتوانستیبخوانی
که چه در سر دارد.
علیرضا 21سالداشتکهدرقالبلشکر21حمزه
ارتش جمهوری اسالمی ایران در جبهه حضور
یافت.
وی در جبهه بود و مادر و پدر برایش در شهر ری
دعا میخواندند .علیرضا عاشق شهادت بود.
نمیدانم در کــدام یک از قنوتهای نمازش در
جبهه از خدا درخواست شهادت کرد که خیلی
زود به آرزویش رسید و سال  67در منطقه مهران
فقط چند ماه پس از اعــزام به جبهه در سن 21
سالگی به معبودش پیوست.
وقتی خبر شهادتش را دادند مادر بیتاب بود چرا
که از فرزند شهیدش هیچ نشانی نداشت فقط
میدانست او هم مثل مادران شهدای جاویداالثر
باید شبهای جمعه سر مــزار شهدای گمنام
برود و با آنها نجوا کند .این دوری و فراق  34سال
به طول انجامید .در این سالها گیسوان مادر
سفید شد و قد پدر خمیده و در نهایت در سن
 75سالگی دار فانی را وداع گفت بیآنکه نشانی
از فرزند شهیدش بیابد.
در یــک روز پاییزی خبر تعیین هویت فرزند
شهیدش ،مادر را نقش بر زمین میکند 34.سال
فراق و دوری به پایان میرسد و دیروز دانشگاه آزاد
اسالمی بیرجند میزبان این خانواده شهید بود
تا مادر پس از  34سال قبر فرزند شهیدش را به
آغوش بکشد و با خواندن الالیی برای علیرضای
شهیدش دلش آرام شود.
علیرضا حسینی چهارمین شهید گمنامی
است که هویت وی بهتازگی در خراسان جنوبی
شناسایی شده است.
مــدیــرکــل حــفــظ آثـ ــار و نــشــر ارزشه ـ ــای دفــاع
مقدس خراسان جنوبی گفت :چهارمین شهید
گمنامی که هویت وی بهتازگی در خراسان جنوبی
شناسایی شده «علیرضا حسینی» اهل شهر
ری است.
سرهنگ غالمرضا فالحی افزود :شهید حسینی
سال  1367در تک دشمن در منطقه مهران در
سن  21سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و
پیکر مطهرش 28خرداد 1386همزمان با سالروز
شهادت حضرت زهرا(س) ،تشییع و در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بیرجند به خاک سپرده شد.
وی بیان کرد :مراسم میزبانی از خانواده شهید
علیرضا حسینی دیــروز با حضور مسئوالن،
خــانــواد ه معظم شهدا و ایثارگران استان ،بر
سر مزار این شهید واالمقام در دانشگاه آزاد
اسالمی بیرجند برگزار شد و خانواده شهید
حسینی پس از  34سال ،مزار شهید خود را در
آغوش کشیدند.

خبر
رشد  ۳۷درصدی صادرات
تعاونیهای خراسان جنوبی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
اظهار کرد :صادرات تعاونیها در هشت ماه امسال
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان
۳۷درصد افزایش یافت.
غالمرضا اشرفی گفت :از ابتدای امسال 7میلیون
و ۳۵۱هزار دالر توسط تعاونیهای استان صادرات
انجام شد که این رقم در هشت ماه پارسال معادل
 5میلیون و  ۳۵۲هزار دالر بوده است.
به گ ــزارش ایسنا ،وی اف ــزود :از ابـتــدای امسال،
۲۲تعاونی در استان محصوالت خود را به صورت
مستقیم و غیرمستقیم صادرات کردهاند.
به گفته وی این محصوالت بیشتر شامل سنگ
بازالت و گرانیت ،محصوالت کشاورزی (زعفران،
زرشـ ــک ،ب ـ ــادام ،زی ــره و ع ـن ــاب) ،ع ـســل ،فــرش،
صنایعدستی و ...به کشورهای عراق ،افغانستان،
آلمان ،کانادا ،حــوزه خلیج فــارس (عمان و قطر)،
مالزی و پاکستان است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
در تشریح نقش تعاونیها در ص ــادرات گفت:
تعاونیها بــه عـنــوان یکی از بهترین بنگاههای
اقتصادی میتوانند ت ــابآوری بسیار خوبی در
شرایط تحریم داشته باشند که در کشور از دیرباز
فعالیت خود را شــروع کردهاند و براساس اسناد
باالدستی باید سهم آنها از تولید ناخالص داخلی
کشور به بیش از۲۵درصد برسد.
وی یادآور شد :تعاونیها یکی از بخشهای فعال
حوزه اقتصاد کشورند که سهمی حدود ۷درصد از
تولید ناخالص داخلی دارند؛ ازاینرو تسهیل و رفع
موانع صادرات بخش تعاونی میتواند به افزایش
اشتغا لزاییمستقیمکمککند.

