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حذف ردیف
حاشیهمشهد
از الیحه بودجه
۱۴۰۱

سیدابراهیم علیزاده،
رئیسکمیسیون
ساماندهیحاشیه
شهر شورای مشهد
در خصوص حذف
ردیف بودجه حاشیه
شهر مشهد از الیحه
بودجه ۱۴۰۱گفت:
باید توجه داشت
خدماتی که شهر
مشهد ارائه میدهد،
ملی بوده ولی
بودجهاش محلی است.
متأسفانه این موضوع
خبر ناگواری بود.

خراسانگردی

تلنگر

مردانآسمانی

«گریوان»
سرزمینی برای آرامش

گالیه روستاییان خراسان جنوبی
از اجرای نیمهتمام «طرح هادی»

شهید مصطفی مشکیان
تاریخ والدت1342/01/10 :
تاریخ شهادت 1365/11/06 :
محل تولد :نیشابور
محل شهادت :زبیدات
سرورهادیان شهید مصطفی مشكیان
فرزند عباس دهم فروردین  1342در نیشابور
در خــانــوادهای مذهبی دیــده به جهان گشود.
وی دوران كودكیاش را در كنار خانواده سپری
کرد تا اینكه در هفت سالگی برای كسب دانش
و معرفت به مدرسه رفــت و تحصیالتش را تا
دیپلم در همان محل سكونت سپری و سپس به
قم عزیمت کرد .یک سال درس طلبگی خواند.
در تــاریــخ  1360/07/01از طریق شرکت در
کنکور ورودی دانشکده افسری به استخدام
ارت ــش درآم ـ ــد .پــس از طــی دوران ســه ساله
دانشکده در تــاریــخ 1363/07/01در رسته
پیاده به درجــه ستواندومی نائل آمــد .پس از
طی دوره مقدماتی رسته پیاده در مرکز آموزش
پیاده شیراز به لشکریک مرکز اختصاص یافته
و مشغول خدمت شد.
شهید مشکیان در سال 1361ازدواج کرد و از وی
دو فرزند به یادگار مانده است .با شروع جنگ
تحمیلی از طریق لشکر به جبهههای جنگ حق
علیه باطل اعزام شد تا اینكه سرانجام در ششم
بهمن  1365در منطقه زبیدات بر اثر اصابت
تركش خمپاره بــه فیض شــهــادت نائل آمــد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

روس ـ ـتـ ــای گـ ــریـ ــوان ســرزمـیـنــی
آب ــاد بــا چ ـش ـمانــدازهــای زی ـبــا و
م ـن ـح ـصــرب ـ هفــرد اسـ ــت ک ــه در
دهستان آالداغ بخش مرکزی
شهرستان بجنورد و در جنوب غربی رشتهکوه
«سالوک» در خراسان شمالی قرار گرفته است.
روستای گریوان در میانه رشتهکوه کم ارتفاع
«گینی» و کوه بلند «سالوک» ،در درهای باصفا
واقـ ع شده اســت .قلل سالوک و آق جانقر در
جنوب غربی ایــن روسـتــا قــرار دارن ــد و دارای
چشماندازهای بسیار زیبا با طبیعتی بکر
و پوشش گیاهی متنوع هستند .زمینهای
حاصلخیز با باغها و مراتع سرسبز ،جنگلهای
پراکنده «آرچه» (سرو کوهی یا اُرس) ،گلها و
گیاهان زینتی و دارویــی ،چشمهساران فراوان
جاری در درهها و دشتها و آبوهوای معتدل
و لطیف ،ایــن منطقه را ه ـمــواره موردتوجه
طبیعتدوستان و جهانگردان قرار داده است.
بخشی از چـشـمانــدازهــا و چشمهسارهای

موجود در قلل سالوک شامل :درههای کندزو،
هنگ گ ــران ،بـینـمــدی ،طبیعت سیاهخانه
و آقداغ ،ج ــرف ،رودخــانــه زو ،سرچشمه و
چشمههای بزرگ و کوچک در منطقه است.
مهمترین چشمه منطقه به «سرچشمه» و
«باش بوالق» موسوم است که در جنوب غربی
گریوان و در دامنه شرقی سالوک قرار دارد .آب
بسیار گوارای این چشمه در دل روستای گریوان
و روستاهای اطراف آن روان است .درختان اُرس
کهنسال با قدمتی بیش از ۵۰۰سال ،در اطراف
این چشمه قد برافراشتهاند .سرچشمه ،یکی
ازپرآبترینچشمههای منطقهبجنورداست.
همچنین وجــود آبشارها و چشمهسارهای
کوچک و بزرگ فراوان در دامنه و بر فراز کوههای
جنوبی گریوان و در ارتفاعات سالوک ،آقجانقر،
کندزو ،سیاهخانه ،آق داغ و ...فصل بهار در این
منطقه را شکوه بخشیده است .غار گمنامان
سالوک و روستای رختیان از دیگر جاذبههای
منطقهاست.

برف و سرما
به خراسان شمالی باز میگردد

در حاشيه

چهار روز
پیاپی بدون
فوتی کرونا
در خراسان
شمالی
سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی
گفت :از ابتدای بهمن
تا کنون هیچ مورد
کرونایی در استان گزارش
نشده است.
به گزارش قدس آنالین،
علی پورنقی گفت :آمار
روزانه مرگومیر ناشی
از بیماری کووید ۱۹در
استان از ابتدای
بهمن ماه تا امروز
(سهشنبه) هیچ مورد
فوتی بر اثر ویروس کرونا
گزارش و ثبت نشده
است.
وی افزود :با بستری
 ۳۷بیمار جدید اکنون
۹۸بیمار دارای عالئم
بیماری کووید ۱۹در
بیمارستانهای استان
بستریهستند.

عالمه فاضل تونی؛ مدرس حکمت و عرفان

ذرهبین

آب شرب سبزوار
سالم است

◾

 .1بــاز ی ـگــر ســرش ـنــاس آمــر ی ـکــایــی «بــه
خ ــا ط ــر ی ــک م ـشــت دالر»  -ســرن ـیــزه
 .2بنیان – سوره 105قرآن کریم – انتهایی
– عمل و فعل  .3جهیدن – بالین – ابزار
زمانسنجی  .4واحداختالف پتانسیل
الکتریکی – فیلسوف بزرگ آلمانی سده
18و - 19ب ــرادر قابیل  .5ابـتــدا – مظهر
روش ـنــی – گــل زینتی از تـیــره کاسنیان
 .6نــاوگــروه در یــایــی  -تخت پادشاهی
 .7هجوم و حمله – بیماری سرطان خون
– رود اروپــایــی  .8چندین امــت – کلمه
شرط – بینش -اقبال هم معنی میدهد
 .9الهه آفتاب مصر باستان – گردآمدن در
یکجا  -باخبر  .10واحد مسافت معادل
 6کیلومتر – این هم واحد کوچکی در طول
است  .11از اعیاد بزرگ اسالمی – شاعر
مسافر  -پاکیزه  .12برآمدگی پشت شتر
– خوردن  -خودپسند  .13ترن – سمبل
– بیماری تنگینفس  .14هوش – کلمه
پرسش – ز یــادهروی  -رودآرام  .15صوت

طرح هادی در روستاهای خراسان
جنوبی در حال اجراست اما در
برخی روستاها هنوز ایــن طرح
تکمیل نشده است.
طـ ــرح ه ـ ــادی ،طــرحــی بـ ـ ـرای ن ــو ن ـ ــوار ک ــردن
روستاهاست که از سال ۱۳۶۲آغاز شده است.
ساختار ظاهری روستاها با اجــرای این طرح
تغییر یافته و ساختوسازها در روستاها به
شیوهای جدید انجام میشود که سبب زیبایی
روستاها و راحتی روستاییان شده است .یکی
از روستانشینان در شهرستان سربیشه به
باشگاه خبرنگاران جــوان گفت :اجــرای طرح
هادی سبب شده زیبایی روستاها بیشتر شود
و با اجرای سنگفرش ،راحتی برای روستاییان
به ارمغان بیاید .او اف ــزود :کوچههای خاکی
سببناراحتیروستاییانمیشدوکسیهمبه
همین دلیل از شهر به روستا نمیآمد ،اما حاال
با سنگفرش معابر ،تردد در کوچهها راحت
شده و کودکان میتوانند

نامآوران خراسان

رئیس اداره پیشبینی هواشناسی
مقدم آقا شیخ محمدحسین تونی معروف
خــراســان شــمــالــی گــفــت :سامانه
بــه عالمه «فــاضــل تــونــی» ،ادی ــب ،حکیم ،مــدرس
جدید بارشی آخر هفته استان
حکمت و عرفان و از علمای معاصر در سال
را دربر میگیرد که سبب بارش
 1259هجری شمسی در «تون» (نام قدیم
بـ ــرف و ک ــاه ــش مــحــســوس
شهر فـ ــردوس) متولد شــد .پــدرش،
دمای هوا خواهد شد.
مالعبدالعظیم ،واع ــظ ف ــردوس و
مهری هاشمی دویــن به
خــانــوادهاش از اهــل فضل و تقوا
ایرنا اظهار کرد :سامانه
بودند.
ج ـ ــدی ـ ــد بـ ـ ــارشـ ـ ــی از
شــیــخ مــحــمــدحــســیــن در اوان
بعدازظهر پنجشنبه
ک ــودک ــی ،پ ــدر را از دس ــت داد،
در اســـــتـــــان ف ــع ــال
ولــی فــقــدان پــدر و نداشتن مال
م ـ ـیشـ ــود کـ ــه ســبــب
و مــمــری ثــابــت ب ــرای معیشت،
وزش بـ ــاد ،گــاهــی بــاد
مــانــع تحصیل او نــشــد .او به
لحظهای شدید و بارش
خاطر هــوش زیــاد و قــدرت حفظ
ب ــاران و بــرف مـیشــود.
در ارتفاعات هم کوالک
و ذهن ،در اندک زمانی ،سیوطی
بـ ــرف و مـ ــه ،یــخــبــنــدان
و مغنی و مــطــول را خــوانــد و در
ـا
ـ
و اف ـ ــت م ــح ــس ــوس دم
همان شهر «تون» سرآمد همه شد
پیشبینی شده است.
کــه افـ ــراد برجسته و متمکن شهر،
در
ـه
ـ
ـان
فــعــالــیــت ایـ ــن س ــام ـ
فرزندانشان را برای تحصیل یا مباحثه ،نزد
ـژه
ـ
وی
ه
ـ
ب
ـان
بیشتر مناطق اســتـ
او میفرستادند .وی در 17سالگی برای ادامــه تحصیل
ـان،
ـ
ـرگ
ـ
رازوج
در شهرستا نهای
به مشهد و  ۶ســال بعد به اصفهان رفــت ۱۱ .سال
ـال
ـ
ـم
ـ
ش
ـورد،
ـ
ـن
ـ
ـج
ـ
ب
مــان ـهوســمــلــقــان،
در اصفهان فقط بــه تحصیل علم ،تدریس،
این
ر
اسف
و
جاجرم
و
گرمه
شیروان ،شمال
عبادت ،ریاضت و تهذیب نفس مشغول
خواهد بود.
بود .پس از آن ،به خراسان بازگشت
و مــدت کوتاهی بعد هم به
ت ـه ـران رف ــت و
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ادعــای مطرح شده در
یکی از شبکههای تلویزیونی معاند دربــاره
مــشــکــات آلــودگــی آب س ــب ــزوار ،مسئوالن
امر اعالم میکنند آب شرب سبزوار مشکل
آلودگی ندارد و این ادعا مردود است.
به گــزارش قــدس آنــایــن ،ادعــای مطرح شده
توسط یکی از شبکههای معاند درباره آلودگی
آب شــرب ســبــزوار از طریق معادن کرومیت
موجود در منطقه داورزن نگرانیهایی را در
میان مردم منطقه پدید آورده بود .موضوعی
که بارها توسط مسئوالن شهرستان پیگیری
شــده و انــتــشــار ایــن شایعهها نیز در حالی
انجام میشود که تا کنون هیچ کس آلودگی
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◾

◾عمودی

 .1نخ بافتنی – خداشناس  -پرهیزکاری
 .2بـیحــس – پــرچــم – هنر چسباندن
تکههای چوب و کاشی و امثال آن  -پرتو
 .3عنصری در جدول تناوبی با عدد اتمی
 -19عـنــوانــی ب ــرای درج ـ ـ ـهداران ارتشی
 .4واحد شمارش شتر – پسندیده – ساز
زهی ایرانی با دسته دراز و کاسه کوچک
 .5در دســت فرهاد هم بــوده – مقبره –
چهکسی؟  .6خاندان – سیاح – شترمرغ
آمریکایی  .7کریستال – سینمای فاجعه
آبادان – سخنچین  .8حشره خونخوار –
سفیدموی شاهنامه – ناتوان  -جیحون
 .9واحــد شمارش فــرش – عــدد فوتبالی
– بخشی از جمله  .10حرکت زیگزاگ –
بزرگترین عصب بدن که به اندام تحتانی

در  80ســالــگــی در تــهــران
درگذشت.
مــنــابــع
آب از طریق
ایـ ــن م ــع ــادن را تــأیــیــد
نکرده است.
حسین ریــاضــی ،مدیرعامل آب و فاضالب
شـ ــهـ ــری سـ ـ ــبـ ـ ــزوار م ـــیگـ ــویـ ــد :م ــوض ــوع
آلـ ــودگـ ــی آب سـ ــبـ ــزوار از ط ــری ــق م ــع ــادن
کــرومــیــت نــظــری شــخــصــی بــــوده و مــبــنــای
علمی ندارد.
وی بــا اظــهــار اینکه در ایــن حــوزه باید مراکز
دانــشــگــاهــی ،مــراکــز عــلــمــی ،عــلــومپــزشــکــی و
مــحــیــط زی ــس ــت نــظــر ده ــن ــد ،اف ـ ـ ــزود :آب
شـ ـ ــرب س ـ ــب ـ ــزوار از ن ــظ ــر کــیــفــیــتــی هــیــچ
مشکلی ندارد.
بــهــروز مــحــبــی ن ــجــمآب ــادی ،نــمــایــنــده مــردم

مربوط است  -حرف مکرر  .11پرحرفی -
ورم -کرمینه حشرات  .12منطقه یخبسته
روس ـیــه – پ ـی ــروان یــک پیامبر – ظــرف
آبکشی از چاه  .13واحد کارمایه – سعی و
تالش  .14بازداشتن – گرامیتر – برصورت
آق ــای ــان مـیبـیـنـیــد – قـلـعــه مستحکم
 .15مقتول – استارت خودروهای قدیمی
– از نیروهای چهارگانه ارتشی

حل جدول شماره قبل

تعطیلی مدارس فردوس
به دلیل شیوع اُمیکرون

مــدیــرکــل آمـ ــوزشوپـ ــرورش خ ـراســان
در پایتخت ماندگار شد.
جنوبیگفت:باتوجهبهشیوعسویه
شور و اشتیاق کامل فاضل تونی به علم و معرفت،
سهــای حضوری
اُمـیـکــرون ،کــا 
هــوش و حافظه عجیب و خستگیناپذیری
دورهه ـ ـ ــای پـیـشدبـسـتــانــی،
او ،موجب شــد تــا وی ،اســتــادی کامل و
ابــت ــدای ــی و مـتــوسـطــه اول
عالمی کــارآمــد و بــا نــفــوذ ش ــود .وی
شهرستان فردوس تعطیل
ابتدا در مدرسه دارالشفاء و سپس
شد .محمدعلی واقعی به
در ۳۵ســالــگــی در مــدرســه علوم
ایرنا گفت :بنا بر اعالم
سیاسی دارالفنون و پس از آن هم
دانشگاه علوم پزشکی
در «دارالمعلمین عالی» ،عربی،
بیرجند ،شیوع ویروس
منطق و فلسفه تدریس میکرد.
کــرونــا سویه اُمیکرون
بــا تــأســیــس دانــشــکــده معقول
در شهرستان فردوس
و مــنــقــول و دانــشــکــده ادبــیــات
رو بــه افــزایــش اســت.
دانــشــگــاه ت ــهـ ـران ،ب ــه تــدریــس
ه ـم ـچ ـن ـیــن ت ــاکــن ــون
فــلــســفــه ،زبـ ــان و ادب ــی ــات عــرب
بـ ـیـ ـشـ ـت ــری ــن م ـ ـیـ ــزان
در ایــن مراکز مشغول و در سال
سویه اُمـیـکــرون در این
۱۳۳۳شــمــســی هــم در دانشکده
شهرستان مشاهده شده
معقول و منقول بازنشسته شد.
است .بر این اساس تمامی
وی به دلیل حافظه حیرتانگیزش،
خــدمــات آمــوزشــی و تربیتی
بسیار کم دست به قلم میبرد؛ از این رو
دورههـ ـ ـ ــای پ ـی ـشدب ـس ـتــانــی،
آثار مکتوبش محدود است و بیشتر ،یادداشتهای
ابتدایی و متوسطه دوره اول این
دانشجویان او به صورت کتاب درآمده و نیز حواشی
شهرستان از سهشنبه پنجم بهمن
مختصری که بر آثار عرفانی و فلسفی نوشته،
تا پایان هفته جاری بهصورت مجازی و در
از وی به یادگار مانده است .عالمه فاضل
بستر شاد ارائه میشود.
تونی ،دوازدهم بهمن ۱۳۳۹شمسی

جدول 8295
نفرت  -شــاخـهای از رشتهی جغرافیای
طبیعی که به بررسی چگونگی بهوجود
آمدن اشکال مختلف طبیعی در سطح
زمین میپردازد

بازی کنند و خودروها نیز بدون مشکل عبور
کنند .اما در برخی شهرستانها مانند فردوس
و زیرکوه قسمتی از عملیات سنگفرش معابر
روستاها باقی مانده و بالتکلیف رها شده است.
یکی از روستانشینان فردوسی گفت :عملیات
سنگفرش در برخی از محالت روستا انجام
شــده ،امــا در چندین محله دیگر هیچگونه
سنگفرشی انجام نشده است.
دیگر روستایی زیرکوه گفت :در روستای ما دو
سال است سنگها در کنار دیوارها رها شدهاند
و هیچ کس کاری انجام نمیدهد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان
جنوبی گفت :با تأمین اعتبارات الزم که از محل
قانون بودجه تأمین میشود ،میتوانیم تا حد
زیــادی طرح هــادی را در روستاها به سرانجام
برسانیم.بهگفتهتنها،اعتباراتامسالنسبت
به پارسال سه برابر افزایش یافته است و تا پایان
امسال میتوانیم عملیات طــرح هــادی را در
۱۸۰روستای استان تکمیل کنیم.

ســبــزوار ،جغتای ،جوین ،خوشاب و داورزن
در مجلس شـ ــورای اســامــی نــیــز مـیگــویــد:
میزان کرومیت موجود در آب شرب سبزوار
ب ــاال نیست و در حــد مــجــاز اســـت .یــکــی از
مشکالت در ح ــوزه آب شــرب شــهــری پایین
رفتن سطح آب سفرههای زیرزمینی است که
باید پــروژههــای آبخیزداری در سطح منطقه
اجرا شود.
حمیدرضا صــادقــی ،رئــیــس اداره حفاظت
محیط زیست ســبــزوار نیز در ارتــبــاط بــا این
موضوع میگوید :دربــاره شایعه آلودگی آب
شرب سبزوار از طریق معادن کرومیت داورزن،
مقرر شــد دانشگاه حکیم ســبــزواری در این
زمینه تحقیقاتی انجام دهد که تا کنون نتیجه
آن اعالم نشده است.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

خبر
کاهش نرخ بیکاری جوانان
در خراسان جنوبی

مــعــاون آم ــار و اطــاعــات ســازمــان مدیریت
و ب ــرن ــامـ ـهری ــزی خـ ــراسـ ــان جــنــوبــی گــفــت:
بــررســی رون ــد تغییرات نــرخ بیکاری جــوانــان
۱۵تـ ـ ــا ۲۴س ــال اس ــت ــان نــشــان مــیده ــد ایــن
شـ ــاخـ ــص ن ــس ــب ــت بـ ــه ف ــص ــل م ــش ــاب ــه در
سـ ــال گــذشــتــه 4/9درصـ ـ ـ ــد ک ــاه ــش پــیــدا
کرده است.
جـ ــواد لــطــفــی در گــف ـتوگــو بــا ایــســنــا اظــهــار
ک ـ ــرد :ب ــررس ــی نـ ــرخ م ــش ــارک ــت اقــتــصــادی
(ن ــرخ فــعــالــیــت) جمعیت ۱۵ســالــه و بیشتر
نــشــان م ـیدهــد ۴۱درصـ ــد جمعیت در سن
کار(۱۵ساله و بیشتر) ،از نظر اقتصادی فعال
بــودهانــد؛ یعنی در گــروه شــاغــان یــا بیکاران
قرار گرفتهاند.
وی افزود :همچنین نتایج نشان میدهد نرخ
مشارکت اقتصادی در بین مــردان نسبت به
زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری
بیشتر بوده است .بررسی روند تغییرات نرخ
مشارکت اقتصادی خــراســان جنوبی نشان
میدهد این شاخص ،نسبت به فصل مشابه
سال گذشته(پاییز1/7 ،)۱۳۹۹درصــد کاهش
داشته است.
لطفی بــیــان ک ــرد :بــررســی نسبت اشتغال
جمعیت ۱۵ساله و بیشتر بیانگر آن است که
38/1درصــد از جمعیت در سن کار (۱۵ساله
و بیشتر) شاغل بودهاند؛ این شاخص در بین
مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر
از نقاط شهری بوده است.

خراسان شمالی فاقد تجهیزات
اطفای حریق تانکرها

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری بجنورد
گفت :افزایش بیش از دو برابری تردد تانکرهای
حمل سوخت در مرکز اســتــان نگرا نکننده
اس ــت و بــایــد تــمــهــیــدات الزم در ای ــن زمینه
اندیشیده شود.
گریوانی اظهار کــرد :اکنون در هر شبانهروز
بــیــش از ۱۰۰دس ــت ــگ ــاه ن ــاوگ ــان حــمــل م ــواد
سوختی از معابر شهر بجنورد گذر میکنند
که ایــن امــر ،خطر بــرای شهروندان محسوب
م ـیشــود از ســوی دیــگــر نــزدیــک ب ــودن نقاط
مسکونی به ایــن کنارگذر در زمــان حادثهها
نگرانکننده است.
به گزارش ایرنا ،وی با اشاره به اینکه در صورت
وق ــوع حــادثــه انفجار ب ــرای تانکرهای حامل
م ــواد ســوخــتــی ،مــنــازل مسکونی تــا شعاع
 ۶۰۰مــتــری تــحـتالــشــعــاع قـ ــرار مـیگــیــرنــد،
تصریح کرد :مناطق مسکونی مختلف شامل
باقرخان ،مجموعه مسکونی گلستا نشهر
و روســتــای عــلـیآبــاد فاصله کمی بــا کنارگذر
شمالی دارنــد از این رو در معرض حادثههای
احــتــمــالــی نـ ــاوگـ ــان حــمــل م ـ ــواد ســوخــتــی
هستند.
گــریــوانــی اف ـ ــزود :ش ــه ــرداری بــجــنــورد تنها
شــهــرداری مرکز اســتــانهــای کشور اســت که
خ ــودرو مجهز بــه سیستم فوماتیک نــدارد.
وج ــود ای ــن سیستم ب ــرای مــهــار حــادثـههــای
احتمالی ضروری است.

