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مروری بر زندگی ابوالفضل بیهقی
به مناسبت اول ابان

آیتا ...علمالهدی
در خطبه نماز جمعه مطرح کرد:

وحدت راه پیروزی بر
جبههاستکبار

مدیرعاملشرکت
مادرتخصصیتولیدنیروی
برق حرارتی وعده داد

روزی برای
پدر نثر فارسی
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برگزارییادواره شهدای
وحدت در مشهد
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 4صفحه/شماره  / 4812قیمت 600 :تومان

 4معضل زیستمحیطیخراسانرضوی

تابستان1401
افتتاح واحد دوم
نیروگاه فردوسی صفحه۲

رئیسسازمانمحیطزیست:دستگاههایدوازدهگانه را مجاب میکنیم بهتکالیفخوددرباره حل این 4معضلعملکنند

مادری در مشهد
 4قلوبه دنیا آورد
صفحه۲

صفحه3

معاونمسکنادارهکلراه
وشهرسازیاستانخبرداد:

آغاز ثبت نام مسکن
«طرح جهش تولید
مسکن»
صفحه۲

صفحه2

با حضور وزیر بهداشت در
تربت حیدریه انجام شد

تجمعحوزویانمشهد
در اعتراض به اقدامات
تروریستیعلیه
شیعیانافغانستان

بهرهبرداریازبیمارستان
 ۲۷۲تختخوابی
با 250میلیارداعتبار

صفحه3

چهاردهمین دوره
مسابقات قرآنی
«مدهامتان» در مشهد
به کار خود پایان داد
صفحه3

صفحه3

درمراسمتکریم ومعارفه
استاندارخراسانرضویمطرحشد

راهبردهایمهم
مدیریتاستان
اســتاندار خراســان رضــوی در مراســم
تکریم و معارفــه که با حضور وزیر کشــور
برگزار شــد؛ جلوگیری از التهاب ،فعال
ســازی ســرمایه هــای معطــل مانــده و
اســتفاده از ظرفیت ها ماننــد جوانان را
مهم ترین برنامه...
 صفحه2

باحضوروزیربهداشتدرتربتحیدریهانجامشد

بهرهبرداریازبیمارستان ۲۷۲تختخوابیبا 250میلیارداعتبار

شــعبانی /با حضور وزیــر بهداشــت ودرمان در
تربت حیدریــه ،بیمارســتان آموزشــی درمانی
 ۲۷۲تختخوابیامامحسین(ع)،شامل ۶طبقه
و دارای  ۱۴بخش و بیش از  ۱۰واحد پشــتیبان
که بــا اعتبــاری حــدود  ۲۵۰میلیــارد تومــان ،
تکمیلوتجهیزشدهاستبهبهرهبرداریرسید.
به گزارش خراســان رضــوی ،دکتر بهــرام عین
اللهی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در سفر به تربت حیدریه در گفت وگو با خراسان
رضوی در محــل بیمارســتان ۲۷۲تختخوابی
امام حسین(ع) اظهارکرد :بیمارستانآموزشی
درمانی  ۲۷۲تختخوابی امام حسین(ع) تربت
حیدریــه امکانــات خوبــی دارد و امیدواریــم بــا
تجهیــز کامل از لحــاظ ادوات ،وســایل و نیروی
انسانی،خدمتگزارمردمخوبایندیارباشیم.
بیمارستان امام حسین(ع)تربت حیدریه عالوه
بر قطب درمانی در جنوب خراســان رضوی که
می تواند به حدود نیم میلیون نفر خدمات ارائه
بدهد ،به عنوان یــک قطب آموزشــی در تربیت
پزشــکان و متخصصان آینده نقش آفرین است،
این بیمارستانشامل ۶طبقهو دارای ۱۴بخش
و بیش از  ۱۰واحد پشتیبان است .طبقه منهای
یک شامل نمازخانه ،آزمایشــگاه ،دیالیز ،سرور
و فنــاوری اطالعــات ،موتورخانــه ،آشــپزخانه،
رختشوی خانه و انبارهاســت .این بیمارستان
با اعتباری حدود  ۲۵۰۰میلیارد ریال ،تکمیل

آسانسور
بیمارستان
جان بیمار
را گرفت؟!

و تجهیز شده اســت .ساخت بیمارســتان امام
حسین( ع ) در  ۲۲دی ماه ســال  ۸۸آغاز شد.
این مرکــز درمانــی در زمینی به مســاحت ۶۰
هــزار و در ســاختمانی بــه مســاحت  ۱۷هزار
مترمربع بــا ظرفیــت واقعــی  ۲۷۲تختخواب
شاملبخشهایآی.سی.یو،داخلی،جراحی،
زنانوزایمان،اطفالوکودکان،دیالیز،مراقبت
های ویــژه ،اورژانــس ،بیوشــیمی ،پاتولوژی،
انگل شناســی ،میکروب شناسی ،بانک خون،
فیزیوتراپی ،حرکت درمانی و هشت اتاق عمل
و آزمایشــگاههای مختلــف تکمیــل شــده و ۲
هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریال از محــل اعتبارات
ملی بــرای ســاخت و تجهیــز این بیمارســتان
هزینــه شــده اســت .در همیــن زمینــه ،زنگنه
نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه والت در
مجلس گفت :پیرو سفر وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی به تربت حیدریه با درخواست
ما مبنی بر اختصاص  ۱۵۰میلیارد ریال برای
تکمیلبیمارستانشهرستانزاوهموافقتشد.
همچنینباحضوروزیربهداشتپایگاهاورژانس
جاده ای ثامن االئمه (ع) تربت حیدریه به بهره
بــرداری رســید .نوزدهمیــن پایــگاه اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در زمینی
به مساحت  ۱۲۰۰و زیربنای  ۳۲۰مترمربع و
با هزینه  ۲میلیارد تومان توسط وزیر بهداشت
به بهره برداری رسید.

عکس :ایسنا

اجرای آرای قلعوقمع
در عرصههای
کشاورزی و باغی
روستای عارفی
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مروریبرزندگیابوالفضلبیهقیبهمناسبتاولآبان

روزی برای پدر نثرفارسی

میــاد کالتــه /ثبــت اول آبان بــه عنــوان روز
ابوالفضلبیهقی،پدرنثرفارسی،درتقویمرسمی
کشوراقدامیماندگارباهدفپاسداشتواعتالی
زبانفارسیاست ،کتابارزشمند تاریخبیهقی
ازشاهکارهاینثرفارسیتالیفاینمورخوادیب
دوران غزنوی اســت ،به همین مناسبت درگفت
وگو با مســئوالن وکارشناســان به مــرور زندگی
این مورخ نامی می پردازیم  .به گزارش خراسان
رضوی،ابوالفضلمحمدبنحسینبیهقیمشهور
به دبیر در قریه حارث آباد ســبزوار در سال 385
هـ  .ق بــه دنیا آمد .آمــوزش ابتدایــی را در بیهق و
تحصیالت تکمیلی را در نیشابور گذرانید سپس
بهسببعالقهوافربهنویسندگیبهدربارغزنویان
راه یافت و به دســتیاری خواجه ابونصر مشــکان
(صاحب دیوان رسالت محمود غزنوی) برگزیده
شد .این استاد  ،بیهقی را محرم و یار نزدیک خود
میدانستواسرارواخباردستگاهغزنویرابااودر
میانمیگذاشتواینموضوعسرمایهارزشمندی
برای بیهقــی و کتابت تاریخ شــد .بیهقی ،زمان
حکومت مســعود دبیر دیوان رســالت بــود و زیر
دســت بوســهل زوزنی کار می کرد و در موســم
سلطنتعزالدوله،عبدالرشیدغزنویدر 440به
طوررسمیریاستدیوانرسالترابهعهدهگرفت
و چندی بعد نیز به سبب دســته بندی ها وسخن
چینان درباری عزل و زندانی شد .بیهقی زمانی
که خود را نزدیک به روزگار بازنشستگی و دوران

پیریمیدید،تصمیمگرفتحاصلتجربیاتشرا
بااثریعظیمبرایآیندگانبهیادگاربگذاردازاین
روبهسراغیادداشتهایشرفتوازسال 448هـ
.قتا 451هـ.قبهتألیفتاریخپرداخت .نماینده
مردم سبزوار در مجلس شــورای اسالمی دراین
بارهبهخراسانرضویگفت:بانامگذاریروزاول
آبانبهعنوانروزابوالفضلبیهقی،پدرنثرفارسی،
در نشست شورای عالی انقالب فرهنگی ،زمینه
شناخت بیشتر زبان و ادبیات فارسی و این مورخ
ونویسنده مشهورفراهمشدهاست.بهروزمحبی
افزود:ابوالفضلبیهقیبهعنوانپدرنثرفارسیبه
حقنقشبسزاییدراعتالیفرهنگایرانوزبان
و ادبیات فارسی داشته است .دبیر همایش ملی
بزرگداشتابوالفضلبیهقینیزگفت:یازدهمین
همایش ملــی بزرگداشــت ابوالفضــل بیهقی با
حضور بیهقــی پژوهانــی از ایــران ،افغانســتان،
پاکستان و اقلیم کردستان عراق و با 10نشست
علمی-پژوهشــی برگزار می شــود .دکتر مهیار
علوی مقدم افزود :همزمان با آغاز آیین همایش
بزرگداشــت ابوالفضــل بیهقی ،زنــگ بیهقی به
صورت نمادین در مدارس نواخته می شــود  .وی
ادامه داد :همچنیــن در نخســتین روز همایش،
آیینافتتاحیههمایشدرتاالربینالمللیبیهقی
دانشــگاه حکیم ســبزواری ،به دلیل همهگیری
کرونا به صــورت محــدود و بــا حضور شــماری از
مسئوالنکشوریوارائهسخنرانی برپامیشود.

بیمارکروناییهنگامانتقالاز
 ICUدرآسانسوربیمارستان
هاشمینژادگرفتارشد و...
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