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راهاندازی
اورژانس
اجتماعی
دانشآموزی در
بیرجند

محمدعلیواقعی
مدیرکل آموزش و
پرورش خراسان
جنوبی گفت  :به
منظور ارتقای سالمت
روان و مصونسازی
دانشآموزان در
برابر آسیبهای
اجتماعی،خطتلفن
نماد با شماره۱۵۷۰
به عنوان اورژانس
اجتماعی راهاندازی
شده است.

کشفپنجسکه
ساسانیتقلبی
دربجنورد
مسئول واحد حقوقی
و امالک ادارهکل
میراثفرهنگی،
گردشگری و
صنایعدستی خراسان
شمالی گفت :پنج سکه
تقلبی در شهرستان
بجنورد کشف و ضبط
شد.
بهگزارش
روابطعمومی اداره
کل میراثفرهنگی،
گردشگری و
صنایعدستی خراسان
شمالی ،ملکحسین
قویدل افزود :جنس این
سکهها از برنج و مربوط
به دوران معاصر به
تقلید از دوره ساسانی
و فاقد ارزش تاریخی -
فرهنگی است.
وی اظهار کرد:
نرابطه دو نفر
درای 
دستگیر و پس از
تشکیل پرونده ،برای
سپری شدن مراحل
قانونی تحویل مراجع
قضایی شدند.

خراسانگردی

سفری پاییزی در حاشیه رودخانه ارچنگ

رسیدن به ایران کتابخوان با ایجاد خانوادههای کتابخوان

«ارچــنــگ» کــه هـماکــنــون یکی
از محالت شهر شاندیز است،
پــیــش از سـ ــال  ۱۳۹۵یــکــی از
روســتــاهــای شهرستان طرقبه
شاندیز بــود کــه در ایــن ســال از تقسیمات
کشوری حذف و جزئی از شهر شاندیز شد.
این منطقه که در مجاورت روستاهای خادر و
سرآسیابقراردارد،باهمیکمجموعهییالقی
قابلتوجهی را خلق کردهاند .در این روستا دو
رودخانه بههمپیوسته و رودخانه بزرگ ارچنگ
را تشکیل میدهند .این رودخانه در فصل
بهار بسیار پرآب میشود و زیبایی و سرسبزی
دلفریبی را به وجود م ـیآورد .این زیبایی در
فصل پاییز بــا تنوع رنـگهــا و برگهایی که
درختان و زمین را پوشانده ،گشتوگذاری
خاطرهانگیز را به ارمغان میآورد.
ب ــرای دسترسی بــه رودخــانــه ارچــنــگ ،پس
از ورود بــه شهر «شــانــدیــز» در بــولــوار امــام
رضا ،امام رضای  ،۲۰به روستای «ارچنگ»
میرسید .خیابان شهید زارعیان را تا انتها
یبرسیدکهبهرودخانه
ادامهدهیدتابهسرازیر 

آی ـیــن ب ــزرگ ــداش ــت روز کـتــاب،
بخ ــوان ــی و ک ـ ـتـ ــابدار در
کــت ــا 
خراسان رضــوی همراه با تقدیر
از برگزیدگان حوزه کتابخانههای
عمومی و فعاالن عرصه کتاب و کتابخوانی
برگزار شــد .مدیر کل کتابخانه هــای عمومی
خ ـ ـراسـ ــان رض ـ ــوی در ایـ ــن مـ ـراس ــم گـفــت:
رهبر معظم انقالب به عنوان یک کتابخوان
ت به حوزه کتاب دیدگاه برجسته
انقالب ،نسب 
دارند و آن رسیدن به ایران کتابخوان است و ما
برای رسیدن به این هدف از خانواده کتابخوان
شــروع کــردیــم؛ چـرا که خــانــواده ت ـراز گــام دوم
انقالب باید خانواده کتابخوان باشد .
حجت االسـ ــام علی اکـبــر سـبــزیــان اف ــزود:
در دوران شیوع کــرونــا  5هــزار و  ۸۰۰رویــداد
کتابخانهای با محور کتاب در  ۲۲۲کتابخانه
عمومی استان رخ داد که از این تعداد هزار و
 ۴۰۰رویداد در هفته کتاب بود .
حـ ـج ــت االسـ ـ ـ ــام وال ـم ـس ـل ـم ـیــن حـجــت
گــن ــاب ــادی ن ـ ــژاد ســرپــرســت م ـعــاونــت
هماهنگی و مدیریت

منتهی میشود .تمامی طول مسیر ماشینرو
بــوده و در انتهای مسیر ،مکانی بــرای پارک
خودروها در نظر گرفته شده است.
رودخان ه سمت راست از «زشک» و «ابرده»
و رودخان ه سمت چپ از «نغندر» سرچشمه
میگیرد .درست سمت چپ اندکی جلوتر،
نقطه تالقی دو رودخــانــه اســت که زیبایی
خاصی به این منطقه داده است اما در این
فصل بهندرت امکان ورود به رودخانه وجود
دارد .مسیر سمت چپ ،یعنی سرچشمه
«نغندر» ،انتخاب مناسبی برای حرکت به
سمت رودخانه ارچنگ اســت .پس از طی
حدود یک ساعت پیادهروی نسبتا ًآهسته
به سرچشمه خواهید رسید .آب چشمه
بسیار گــواراســت و نوشیدنش خستگی
راه را از تنتان خــواهــد زدود .ضمن اینکه
در تــمــام طــول مسیر طبیعت بــا سخاوت
هرچهتمامتر با طراوتش پذیرای شما خواهد
بـ ــود ،هــر جــا احــســاس خستگی کــردیــد،
میتوانید از ادامـه مسیر صرفنظر و
استراحت کنید.

نامآوران خراسان

امور زائــران استانداری خراسان رضوی نیز در
این مراسم گفت :هویت یک ملت و کشور و
یک جامعه جدا از کتاب و کتابخوانی نیست،
اگرکتابخانههاوکتابخوانیرونقداشتهباشد،
کشور ما یک کشور سربلند و مردم آن موفق و
پیروز خواهند بود و همه این مزیتها مدیون
کتابداری است که با عشق و عالقه در پشت
پیشخوان کتابخانه مستقر شده است.
حجت االســام و المسلمین محمدحسین
حسین زاده بحرینی ،نماینده مــردم مشهد
و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز گفت:
واقعیت این است که در حوزه فرهنگ کتاب
و کتابخوانی باوجود تأکیدات و توصیه های
رهـبــر ان ـقــاب اســامــی در جایگاه مناسبی
نیستیم.
وی با اشاره به اینکه سرگرم ارقام و آمار در سرانه
مطالعهنباشید،افزود:درانفجارفضایمجازی
در سالهای اخیر باید به مسئله کیفیت این
مطالعه توجه شــود .در واقــع پرسش اصلی
ما باید این باشد که ما از مطالعه چه بهره ای
برده ایم .

 ۲سینمای مشهد در میان
 ۱۰سینمای پرفروش کشور

«عالمه بجستانی خراسانی» جامع علوم معقول و منقول

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری
آیـ ــت هللا ســیــد ه ـ ــادی حــســیــنــی بجستانی
اداره کـ ــل م ــن ــاب ــع طــبــیــعــی و
خراسانی ،دانشمند فقیه و مجاهد بــزرگ ،در روز
آبــخــیــزداری خــراســان شمالی
جمعه اول ذیالحجه سال  1297هجری قمری
از واگــذاری دو پــارک جنگلی
دی ــده بــه جــهــان گــشــود .پـ ــدرش ،سید
در ای ــن اســتــان بــه بخش
میرعلی حسینی هــروی بجستانی
خصوصی خبر داد.
خ ــراس ــان ــی ،از عــالــمــان مــشــهــور
یکی
قدیمی اظهارکرد:
خراسان ،در بجستان متولد شد.
این
در
از طرح هایی که
تحصیالت سید هادی با آموزش
می
ـی
ـ
اداره کــل اجــرای
قرآن و دعاهای مأثوره و قسمتی
ـاری
ـ
ک
ل
ش ـ ــود ،جــنــگ ـ
از ادبــیــات فــارســی و عــربــی ،در
خصوصی اســت که
زادگــاهــش کربال شــروع و تا سن
از اب ــت ــدای تأسیس
 12سالگی در همان شهر ادامــه
اس ــت ــان ت ــاک ــن ــون در
یافت .سید هادی در سال 1309
هزار
سطح بیش از 5
قمری همراه پــدر و خــانــوادهاش،
بخش
هــکــتــار تــوســط
کربال را بهقصد مشهدالرضا ترک
ـاری
ـ
ک
نهال
خصوصی
کرد و در مدرسههای نــواب ،میرزا
جنگل
ایجاد
به منظور
جعفر و بــاالســر ـ کــه در آن حجره
شده
انجام
سبز
و فضای
داش ــت ـ ح ــدود پنج ســال بــا جدیت
اسـ ــت.خ ـ ـراسـ ــان شــمــالــی
تمام ،مقدمات علوم حــوزوی و سطح را به
دست
دارای سه پارک جنگلی
پایان برد.
هستیم
درصدد
کاشت است که
وی سپس برای تکمیل تحصیالت در اواخر سال
جنگلی
ـارک
ـ
پ
دو
مدیریت
امسال
 1314هـــ  .ق مشهدالرضا را بهقصد عتبات
ـذاران
ـ
گ
سرمایه
به
را
ـرزو
ـ
گ
و
گوینیک
عالیات ترک کرد .او در شهر نجف و سامرا
بخش خصوصی محول کنیم.
نزد استادان مشهور و آیات عظام
به تکمیل یافتههای خود
درزمینه فقه،
مدیرعامل
شـ ـ ــرکـ ـ ــت آب و
فاضالب مشهد گفت :از زمان
تشکیل انجمن وقف علم و فناوری در حوزه
آب ،مشکل آب شــرب سه روستا حل شده
است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضوی ،حسن اسماعیلیان در
جلسه مشترک اوقاف و شرکت آب و فاضالب
با موضوع وقــف علم و فــنــاوری در حــوزه آب؛
بــیــان ک ــرد :بــا ابــتــکــار خ ــوب اوقـ ــاف خــراســان
رضــوی حــدود دو سال پیش ،انجمنهایی از
جمله انجمن علم و فناوری در حوزه آب برای
نخستین بار تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت:

پردیسهای سینمایی هویزه و اطلس
اصول ،فلسفه و دیگر علوم اسالمی پرداخت و به
مشهد جزو  ۱۰سینمای پرفروش
مراحل عالی علوم دینی نائل آمد.
کــشــور در یــک م ــاه اخــیــر قــرار
جایگاه علمی عالمه سید هــادی خراسانی بر
گرفتند.
فقیهان ،صاحبان اندیشه و دانشمندان
بــر اسـ ــاس اعـ ــام ســامــانــه
علم تــراجــم پــوشـیــده نیست و آنــان
فـ ـ ــروش بــلــیــت ســیــنــمــا
بــا عناوین گــونــاگــون ،از او بــه بزرگی
ت ـ ــی ـ ــک ـ ــت ،پ ـ ــردی ـ ــس
ی ــادک ــردهان ــد .آی ــت هللا مرعشی
س ــی ــن ــم ــای ــی هـ ــویـ ــزه
نـجـفــی او را عــامــه پــژوهـشـگــر،
مشهد با یک میلیارد
فـقـیــه اص ــول ــی ،متکلم و ادیــب
و  ۵۳میلیون و  ۱۱۵هزار
معرفی کرده و سید محمدمهدی
تومان فروش به عنوان
اصفهانی کاظمی ،او را جامع علوم
چــهــارمــیــن سینمای
معقول و منقول دانسته است.
پـ ــرفـ ــروش ک ــش ــور در
گفتهشده اســت آیــت هللا سید
یک ماه اخیر انتخاب
هــادی خراسانی پس از آیت هللا
شــده اســت .همچنین
شیخ میرزا محمدتقی شیرازی،
پــــردیــــس ســیــنــمــایــی
مرجع بزرگ شیعه و مقیم در سامرا،
اطــلــس مــشــهــد ب ــا ۶۱۲
عالم تراز اول بهحساب میآمد.
میلیون و  ۵۷۰هــزار تومان
از ویژگیهای آیت هللا بجستانی ،آگاهی
در رده نهم پرفرو شترین
کامل به مسائل سیاسی و اجتماعی زمان
سینماهای کشور در یک ماه
خود و غیرت دینی در برابر بیگانگان و دشمنان اهلبیت
اخیر قــرار گرفته اســت .پردیس
عصمت و طهارت (ع) و شیعیان آنان داشت .او در بیان
سینمایی کــورش تهران رتبه اول،
حقایق اجتماعی و سیاسی و افشاگری نسبت
ایــرانمــال رتبه دوم و هنر شهر آفتاب
به ستم ستمگران حاکم ،از خود شجاعت
شیراز رتبه سوم را دارند.
فراوان نشان داد و در این راه متحمل
زحمات بسیار شد.
تــأمــیــن
آب بــه عنوان
یکی از نیات وقفهایی
است که ریشه اسالمی و ایرانی دارد و باتوجه
به اینکه تأمین آب جزو بهترین خدمتها به
مــردم است از گذشته در این خصوص وقف
هایی داشتیم.
وی با بیان اینکه در قالب وقف علم و فناوری،
مشکل مردم روستا یا منطقه ای که به نوعی
با مشکل تأمین آب شــرب مواجه هستند،
حل می شود؛ افــزود :نکته مهم این است که
در قالب وقــف آب ،عــاوه بر خدمت پــاک به
عنوان تأمین آب ،از علم و فناوری هم حمایت
صورت می گیرد.
اســمــاعــیــلــیــان ب ــی ــان کـ ـ ــرد :مـ ــا تــشــک ـلهــا

وقف

رفع مشکل آب
شرب سه روستا
با وقف فناوری

و ش ــرکـ ـته ــای دانـ ـ ــش ب ــن ــی ــان داری ـ ـ ــم کــه
ای ـنهــا نــیــاز بــه حــمــایــت دارنـ ــد و چــه بسیار
خــوب اســت کــه ایــن حمایت از طــریــق وقف
ب ــه مـ ــدد ش ــرک ــت دان ـ ــش بــنــیــان و شــرکــت
فناورانه برسد.
وی اف ــزود :بــا ایــن اق ــدام از یــک طــرف شرکت
دانش بنیان مورد حمایت قرار گرفت ،از طرف
دیگر تولید بومی در داخل کشور و اشتغال برای
مجموعه ایجاد کردیم؛ همچنین مسئله روستا
و منطقهای که با مشکل کمی و کیفی آب شرب
مواجه بودند ،حل شد.
وی اظــهــار کـ ــرد :ام ــی ــدواری ــم حــرکــتــی بــزرگ
در زمــیــنــه وق ــف عــلــم و ف ــن ــاوری در مشهد
تعریف و بــه عــنــوان پــایــلــوت مــوفــق بــه کشور
ارائه کنیم.

جدول 8241

◾

◾افقی

مردانآسمانی

هفتهکتاب

واگذاری دو پارک جنگلی
به بخش خصوصی

جعلسکه

 17ربیعالثانی 1443

 23نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9678

 .1پرنــدهای وحشــی و حاللگوشــت
کــه بــه آن ورتیــج هــم میگوینــد -
تعمیرکارخــودرو  .2فــرق ســر – خامــه
– ناقــص و دمبریــده  .3از علوفهجــات
– بهتــر – صــوت تنبیــه  .4اشــاره بــه
نزدیــک – نگهــدار بیمــار  -دشــنام
 .5کریخوانــدن – پســر جنــگل –
بیماننــد  .6ناشــناخته – چندیــن
حــس  -پیدانشــدنی  .7همگــی
– خورشــید عــرب – بخــش فلــزی
چــرخ خــودرو « -جنــاب» بیپایــان .8
توجهکــردن – شــهر خربــزه خراســان
رضــوی  .9خواهــر و بــرادر اصلــی –
شــیوع – اهــل ســنت  -کدوتنبــل
 .10یــار رابعــه  -بزرگتــر – گرامیتــر
 .11صــدای خنــده بلنــد و بیامــان –
ترعه  -ابتدا  .12عدد رمز – ابزار شکار
بومیــان اســترالیا – پســوند شــباهت
 .13برچســب تجارتــی کاال –
شــهری در خراســان رضــوی – پرنــده
ترازونشــین  .14ســهل – اســب

چاپــار – در بعضــی یخچالهــا از ایــن
گاز اســتفاده میشــود  .15بلبــل –
طوفانــی فاجعهبــار کــه درســال 2005
ســواحل امریــکا را درنوردیــد

◾

◾عمودی

 .1خــدای ســنگی – پارچــه ابریشــمی
گل و بوتــهدار  -خالفــکار  .2رســوب
تهجــوی – تالفــی  .3چهارچوبــی در
زمیــن فوتبــال – ترشــی مخلــوط –
پســوند نســبت  .4ســکه زر خالــص
 نمونــه خــروار – حاجــت و خواســته– آببنــد  .5بهشــت – بازپــرس
– اســباب زحمــت  .6خوردنــی
متعجــب – عاطفــه و ذوق  -ودیعـهای
 .7بــرج داســتانی فرانســه – کشــور
اینکاهــا – واحــد حمــل و نقــل
ارتشــی  .8میــدان جنــگ – صداقــت
و اخــاص  .9واکنــش بعضــی
افــراد بــه برخــی غذاهــا و داروهــا
و – ...اشــکال نرمافــزاری  -دربســت
کارخانــه  .10کمکــردن – دارای

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

غلوغــش – ضمیــر احترامآمیــز
 .11پســران – ســنگ انگشــتری – گاز
حیات  .12الفبای موســیقی – دورویی
– امــر از آمــدن – مــادهای کــه بــه
پارچــه میزننــد تــا ســفت و بــراق شــود
 .13تکیــهکالم بچهمشــهد – دختــر
مازنــی – نوعــی پارچــه مخمــل راهراه
 .14عالمتــی کــه نشــانه کیفیــت
کاالســت – قــوت الیمــوت  .15مــادر
ناتنــی – خشکشــدن  -بــوی رطوبــت
حل جدول شماره قبل
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نام و نـام خـانوادگـی  :عباس خوشدل نظامی
نـام پـدر:عزیزهللا
تـاریخ تـولـد1332/09/02:
تاریخ شهادت1360/03/5 :
مـحل تـولـد :مشهد
سرور هادیان عباس خوشدل نظامی ،دوم
آذر  ۱۳۳۲در مشهد چشم به جهان گشود.
پــدرش عــزیــزهللا ،مصالح فــروش بــود .تاپایان
متوسطه در رشته بــرق درس خــوانــد و دیپلم
گرفت .تکنسین برق بود .سال ۱۳۵۸ازدواج کرد
و صاحب یک پسر شد .از سوی ارتش در جبهه
حضور یافت .پنجم خــرداد  ،۱۳۶۰او  28ساله
بود و با سمت مهندس رزمی در دارخوین بر اثر
اصابت گلوله آر پی جی شهید شد .مزار او در
بهشت زهرای تهران واقع است.

خبر
سربازان؛ افتخارآفرینان
سالهای دفاع مقدس

ارشــد نظامی ارتــش در منطقه شمال شــرق در
جشنواره حضرت علی اکـبــر(ع) و طــرح پیوند و
هدیههای آسمانی که در قرارگاه منطقه ای شمال
شرق برگزار شد ،از سربازان به عنوان افتخارآفرینان
سالهای دفاع مقدس نام برد.
امیر سرتیپ رضــا آذریــان گفت :ســربــازان نظام
اسالمی از عشق و عالقهای که به نظام و انقالب
داشتند برای حفظ این آب و خاک از بهترین هدیه
خدا که جانشان باشد ،گذشتند تا مانند حضرت
علی اکبر افتخار آفرین باشند.
فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق ضمن تأکید و
توجه به سربازان در همه ردهها گفت :امروز جامعه
اسالمی به سربازان افتخار میکند و باید فرهنگ
ایثار و شهادت نسل به نسل ادامه یابد.
رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمال
شــرق نیز در ایــن جلسه گفت :طــر حهــای لبیک
امروز در ارتش گرهگشای کارکنان است.
حجت االسالم و المسلمین علی منصوری نیا با
اشاره به جشنواره حضرت علی اکبر (ع) گفت:
امــروز حضور جوانان سرباز در ارتــش به عنوان
سربازان متدین ،متعهد و انقالبی مایه مباهات
است.

کمبود اعتبار ،مانع اتمام
طرحهای هادی بردسکن

مدیربنیادمسکنانقالباسالمیبردسکنگفت:
اگرچه هر طرح هادی کهشروع میشودباید طی دو
الی سه سال به اتمام برسد ،اما کمبود اعتبار مانع
اتمام به موقع طرحهای هادی روستاهای بردسکن
شده است.
رضا احمدیفر در گفتوگو با ایسنا افزود :با روند
فعلیتخصیصاعتباراتچندینسالزمانمیبرد
تا فقط فاز یک طرح هادی روستاها به اتمام برسد.
در حال حاضر فقط یک فاز از طرح هادی را در هر
روستا اجرا میکنیم .از مجموع  ۷۱روستای باالی
 ۲۰خانوار که شامل اجرای طرح هادی میشود،
همه طرح هــادی مصوب دارد .با توجه به اینکه
هر  ۱۰سال باید طرحهای هادی بازنگری شود ،تا
کنون طرحهای  ۱۶روستا بازنگری شده و  ۱۰طرح
در دســت بازنگری و طــرحهــای هــادی  ۲۵روستا
نیز چون افقهای طرح به اتمام رسیده ،نیازمند
بازنگری است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
بردسکن اظـهــار کــرد :بــه دلیل اینکه اعتبارات
عمرانیدرچندسالاخیروضعیتخوبینداشته،
طرحهای هادی به خوبی پیش نرفت ه و وضعیت آن
رضایتبخشنیست.
احمدی فر شاخص روستاهایی که در آ ن طرحهای
هادی آغاز شده را  ۵۲درصد اعالم کرد.

انتقادات کتابفروشان
مشهدی به طرح پاییزه کتاب

مدیر شهر کتاب با اشاره به انتقادات کتابفروشان
مـشـهــدی از ط ــرح پــای ـیــزه ک ـتــاب  ۱۴۰۰گفت:
زمــانبـنــدی نامناسب ،تغییر در نـحــوه اعمال
تخفیف و کمبود میزان بودجه و اعتبار در نظر
گرفته شــده ب ــرای ایــن طــرح از جمله انتقادات
کتابفروشان به طرح پاییزه کتاب است.
ابراهیم باالپژوه ،مدیر شهر کتاب ،در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به مسائل مطرح شده در نخستین
جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی با کتابفروشان اظهار کرد :در این نشست
به زمانبندی طــرح انتقاد شــد؛ زیــرا ایــن طــرح از
شنبه ۶،آذر ،شروع میشود و تا چهارشنبه۱۰ ،
همان ماه ،ادامه مییابد .در این برنامهریزی دو روز
خیلی مهم ،یعنی پنجشنبه و جمعه ،در اجرای
این طرح دیده نشده است.
باالپژوه تصریح کرد :نکته دوم درصد تخفیفها
در این طرح است ،این موضوع برای کتابفروشان
و سیستم اجرایی طرح دردسرساز است؛ زیرا در
چند طرح پاییزه گذشته تمام کتابها  ۲۰درصد
تخفیف میگرفت .ایــن سیاست هیچ بازدهی
ندارد.

