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خبر
شهرک صنعتی تربت حیدریه
آماده جذب سرمایه گذار است

شهرک صنعتی تربت حیدریه آماده جذب
سرمایه گذار است،با تالش های انجام شده
زیرساخت های توسعه در بخش های مختلف
شهرستان فراهم شده.

به گزارش نوید خراسان  ،فرماندار تربت
حیدریه افزود :با فراهم شدن امکانات و
زیرساخت های توسعه ،استقبال بخش
خصوصی برای سرمایه گذاری در این منطقه
افزایش یافته است.
وی اظهار داشت :با توجه به گشایش های
ایجاد شده و تعامل مسئوالن دستگاههای
اجرایی ،شرایط برای ایجاد جهش و روند رو به
رشد در تربت حیدریه فراهم شده و خبرنگاران
به عنوان طالیه داران عرصه آگاهی بخشی به
جامعه می توانند در معرفی این شهرستان نقش
بسزایی ایفا کنند.
وی از تربت حیدریه به عنوان منطقه مستعد
و دارای ظرفیت های بی نظیر سرمایه گذاری
در حوزه های مختلف از جمله صنعتی ،معدن،
کشاورزی و گردشگری نام برد و گفت :با
توجه به موقعیت مهم این شهرستان و قرار
گرفتن در محور ارتباطی جنوب به شمال و
ی توانند نقش
شرق به غرب کشور ،رسانهها م 
مهم و محوری در معرفی ظرفیتهای بی نظیر
این منطقه ایفا کنند.
فرماندار ویژه تربت حیدریه افزود :این
شهرستان در حوزه های مختلف از ظرفیت
های بسیار برجسته برخوردار است که با
همدلی ،اتحاد و انسجام بین مسئوالن و مردم
می توان از این ظرفیت ها در راستای توسعه
این منطقه استفاده کرد.
وی با اشاره به به نقش رسان ه ها در اطالع
رسانی به جامعه و معرفی ظرفیت های سرمایه
گذاری اظهار داشت :رسانهها از جایگاه بسیار
ممتاز در جامعه برخوردارند و می توانند در
همراهی با مسئوالن دستگاههای اجرایی به
توسعه بیش از پیش منطقه کمک کنند.

سرمقاله

اندر حکایت کلنگ زنی های با فرجام و بی فرجام

محمدرضا ساالرمقدم

حدیث کلنگ زنی های پروژه های مختلف در
شهرستان تربت حیدریه حکایتی است ،به قول
فردوسی «داستانی پر آب و چشم».
در سفر هر یک از مسئولین کشوری اعم از روسای
قوا و وزرا که با تالش نمایندگان وقت صورت
گرفته است همواره شاهد بوده ایم که یک یا چند
پروژه در مراسمی با شکوه و گاه پرهیاهو کلنگ
زنی شده و مجریان آنها قول داده اند که ظرف
چند ماه یا سال آنها را به پایان رسانیده و افتتاح
خواهند نمود ولی نه تنها از سرانجام آنها خبری
نشده بلکه علیرغم تکرار چندین بار کلنگ زنی
همان پروژه ها ،کاری از پیش نرفته است .نمونه
آن سرنوشت پروژه مجتمع فوالد بنیاد مستضعفان
است که چندین بار کلنگ زنی و قول تکمیل آن
داده شد و در آخرین بار خاوری مدیر عامل بانک
ملی ایران و محرابیان وزیر وقت صنعت و معدن
به اتفاق یکدیگر و با قدرت هر چه تمام تر در
کنار فوالد بنیاد مستضعفان ،مجتمع فوالد بانک
ملی را کلنگ زنی نموده و قول اتمام پروژه را
در کمتر از سه سال داند .اما آنچه اتفاق افتاد این
بود که خاوری پس از چندی با میلیاردها تومان
اختالس به کانادا پناهنده شد و محرابیان هم از
پست وزارت خلع گردید .همان زمان تیتر یک
نوید خراسان را به این موضوع اختصاص دادیم
و نوشتیم «کلنگ زنان مجتمع فوالد تربت حیدریه
یکی حذف و دیگری فراری».
این وضعیت یعنی کلنگ زنی های بی حاصل
دوران گذشته مردم را به این موضوع حساس
نموده که گویا هدف از این کارها استفاده
تبلیغاتی است و «گرنه نه خانی آمده و نه خانی
رفته « بنابر این باید به آنها حق داد که نسبت به
این کلنگ زنی ها با دیده شک و تردید بنگرند.
ما بعنوان رسانه ای که همواره از حق مردم دفاع
نموده ایم به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم
که علت بثمر نرسیدن اینگونه پروژه ها که از
قضا نمایندگان وقت بیشترین تمرکزشان بر روی
آنها بوده و همواره بیشترین تالش را برای بثمر
نشستنش انجام می داده اند چه بوده است.
سعید باستانی نماینده تربت حیدریه زاوه و مه

به گزارش نوید خراسان ،مهدی عباسپور
افزود :همه ساله از مزارع زیر کشت محصول
سیب زمینی در این شهرستان افزون بر 70
هزار کیلوگرم محصول برداشت می شود اما
امسال پیش بینی می شود که میزان تولید به
بیش از  73هزار کیلوگرم افزایش یابد.
وی با بیان این که تربت حیدریه رتبه نخست
سطح زیرکشت و تولید سیب زمینی خراسان
رضوی را داراست ادامه داد :این شهرستان با
در اختیار داشتن  36درصد سطح زیرکشت
استان و  42درصد تولید استان یکی از
قطبهای تولید سیب زمینی کشور نیز محسوب
میشود.
مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه با بیان
این که به علت ویژگیهای محیطی جلگه رخ،
سیب زمینی بذری استان در این منطقه تولید
و این نوع بذر نیز به همه استانهای کشور
که کشت سیب زمینی دارند صادر می شود
گفت :سیب زمینی در فصل اردیبهشت تا
خرداد کشت و از اواخر مرداد تا اواخر مهر
برداشت می شود.
عباسپور همچنین از آغاز فصل کاشت چغندر
قند در سه هزار و  600هکتار از زمینهای
کشاورزی تربت حیدریه خبر داد و گفت :این
شهرستان بعد از شهرستان جوین رتبه دوم
استان در کشت چغندرقند را داراست.

وی میانگین برداشت محصول چغدرقند
از زمینهای کشاورزی تربت حیدریه را
 210هزار تن اعالم کرد و گفت :شواهد
حاکی است به علت قیمت تضمینی پایین
چغندرقند ،امسال سطح زیرکشت این
محصول کاهش چشمگیری داشته باشد.
او زمان کاشت چغندر قند را اردیبهشت
تا خرداد و زمان برداشت این محصول را
نیز از  10مهر تا آخر آذرماه عنوان کرد و
افزود :اکنون میانگین برداشت چغندرقند در
تربت حیدریه  55تن در هر هکتار است.

اند که این حجم مسافر را از حاشیه شهر به سمت
مشهد روانه می کند بدون اینکه ریالی از این
ظرفیت بلقوه حاصل تربت حیدریه شود بنابر این
با مداکراتی که با مسؤلین موسسه مالی اعتباری
ملل انجام گرفت آنها را تشویق به احداث مجتمع
بزرگ اقامتی تفریحی که شامل :هتل مجموعه
ورزشهای آبی و غرفه های عرضه محصوالت
و صنایع منطقه است و دقیقا از حاشیه جاده
کمربندی تا حاشیه شهرک ولی عصر وسعت دارد
نمودم که انشاهلل ظرف  18ماه به پایان می رسد
و بدین ترتیب مسافران و زائرانی که از تربت
حیدریه عبور می کنند میزان ماندگاری شان در
شهر بیشتر می شود که نتیجه آن خرید مصوالت
بومی ومحلی مانند زعفران پسته و....و.استفاده از
امکانات تفریحی و توریستی منطقه و در نتیجه
رونق اقتصادی خواهد بود.با احداث این مجتمع
در واقع دوباره مسافران را از داخل شهر عبور
می دهیم .
باستانی گفت :دیگر پروژه هایی ( خط تولید
کاشی اسلب و مجتمع فراوری خاک های صنعتی
)که در این سفر کلنگ زنی شد همه توسط بخش
خصوصی وبا پیش بینی تامین منابع مالی و فراهم
آمدن دیگر زیر ساختها الزم عملیات اجرایی اش
آغاز گردید که ثمره آن را بزودی شهروندان
منطقه خواهند دید.
وی البته راز پیشرفت شهر و پروژ های منطقه را
وفاق و اتحاد مسئولین شهر دانست و با اشاره به
تخریب پل چهار راه خواف گفت :این کار جز با
همکاری مردم و مسئولین شهر امکان پذیر نبود.

افزایش  60درصدی عرضه تخم نوغان در خراسان رضوی

کشت سیب زمینی و چغندر قند
در تربت حیدریه آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه
گفت :کشت محصول سیب زمینی در دو هزار
و  100هکتار از مزارع این شهرستان که بیشتر
آن در جلگه رخ واقع است و کاشت چغندر
قند در سه هزار و  600هکتار از زمینهای
کشاورزی تربت حیدریه آغاز شد.

والت که عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس نیز است در پاسخ به
این سوال میگوید :یک پروژه زمانی
می تواند بثمر برسد که زیرساختها و
کارهای اجرایی آن به خوبی پیش بینی
شده باشد .
وی با تقسیم پروژه ها به دو بخش
دولتی و خصوصی می افزاید :پروژه
های مربوط به بخش دولتی عمده کار
آن بازگشایی ال سی یا همان تامین
منابع مالی می باشد .اما پروژه های
مربوط به بخش خصوصی در صورتی
بثمر مینشیند که منابع مالی و زیر ساختهای
مربوطه از قبل در نظر گرفته شده باشد .
وی دلیل بی حاصل بودن کلنگ زنی های برخی
پروژه های گذشته منطقه را همین عدم پیش بینی
منابع مالی (ال سی)و فراهم نبودن زیر ساختها
می داند و میگوید به همین خاطر در این دوره
نمایندگی تصمیم گرفتیم تا زیر ساختها و منابع
مالی پروژه ای فراهم نگردید اقدام به دعوت
مسئولین و کلنگ زنی ننماییم.
بطور مثال کارخانه فوالد رخ هم منابع مالی آن
تامین گردیده و هم آب مورد نیازش از محل
تصفیه خانه فاضالب تربت حیدریه در نظر گرفته
شده است و خوراک آن هم از محل سنگ آهن
خواف در نظر گرفته شده که همه کارهایش را
انجام داده ایم و با جدیت در حال احداث است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد
پروژه عظیم مجتمع اقامتی تجاری تفریحی لوتوس
که در سفر اخیر رییس مجلس کلنگ آن به زمین
زده شد نیز حرفهای قابل تاملی دارد.
وی میگوید :همیشه از ابتدای دوران نمایندگی
دغدغه من این بوده که ماندگاری مسافرانی که
از اینجا می گذرند در شهر افزایش دهیم چرا
که در سال حدود  8میلیون مسافر و زائر از مسیر
تربت حیدریه به مشهد سفر می کنند .ضمن اینکه
ورودی و خروجی به تربت حیدریه از شهرهای
اطراف نیز بیش از یک میلیون نفر است .با این
وجود نه تنها تا کنون فکری برای متوقف کردن و
اقامت موقت این خیل عظیم جمعیت نشده است
بلکه جاده کمربندی را نیز طوری طراحی نموده

رئیس اداره توسعه نوغانداری خراسان گفت:
توزیع تخم نوغان وارداتی و داخلی در
استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
خراسان شمالی آغاز شده است.
به گزارش نوید خراسان،فرید سرجمعی افزود:
تاکنون  10هزار و  900جعبه تخم نوغان به
قیمت هر جعبه  75هزار ریال در این استانها
توزیع شده و این روند تا پایان اردیبهشت ماه
جاری ادامه دارد.
وی با اشاره به نبود محدودیت در ارایه تخم
نوغان اظهار داشت :هر جعبه تخم نوغان
وارداتی حاوی  26تا  29هزار عدد تخم است.
وی گفت :عرضه تخم نوغان در استان خراسان
رضوی تاکنون  60درصد افزایش داشته است.
سرجمعی افزود :امسال همچنین  16هزار نهال
یک ساله توت بین نوغانداران این استان به
صورت رایگان توزیع و فقط کرایه ناچیز بابت
حمل از استان گیالن از آنها دریافت شده است.
وی اظهار داشت :برپایی کالس و کارگاه
آموزشی به تعداد  50مورد و آموزش حدود

در ایران رواج داشته است.
بر اساس آمارهای موجود و به دلیل خشکسالی
های چند سال اخیر سطح زیر کشت توتستان
های ایران ،اکنون به حدود  9هزار و 600
هزار هکتار رسیده که از این میزان  6هزار و
 700هکتار در گیالن 780 ،هکتار در خراسان
رضوی ،هزار و  400هکتار در گلستان و 720
هکتار در دیگر استانهای نوغان خیز است.

هزار و  500نفر از نوغانداران و اجرای مفاد
تفاهم نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و
کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر آموزش
نوغانداران از جمله اقدام های این اداره در
سال گذشته بوده است.
وی گفت :همچنین در راستای این تفاهمنامه
مقرر شد معادل  2میلیون ریال کمک بالعوض
برای خرید جعبه تخم نوغان ،هزینه تفریخ
(زنده کردن) تخم ،بیمه تخم نوغان و نیز
خرید دماسنج ،رطوبت سنج و قیچی باغبانی به
نوغانداران زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) پرداخت شود.
سرجمعی افزود :با هدف افزایش سطح کیفی
تولید ،تاکنون جلسات متعدد با نوغانداران و
کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی برگزار
و دانش و تجربیات یکدیگر مورد تبادل نظر
قرار گرفته است.

در سال های قبل پیله تولیدی نوغانداران

تولید  70درصد ابریشم کشور در بخش بایگ
وی اظهار داشت :عمده پیله تر تولیدی
نوغانداران به کارگاه های ابریشم کشی در
بخش بایگ تربت حیدریه ارسال می شود که
 70درصد ابریشم کشور در این بخش تولید
می گردد.
وی شمار بهره برداران کرم ابریشم در خراسان
رضوی را  6هزار نفر اعالم کرد.
پرورش کرم ابریشم که نوغانداری خوانده می
شود ،با پیشینه  4500سال در جهان ،از دیرباز

ایران در هزار و  200کارگاه سنتی ابریشم
کشی تربت حیدریه و چهار کارخانه
صنعتی استانهای گیالن و خراسان رضوی
به نخ ابریشم تبدیل می شد که اکنون
کارخانه های صنعتی فعال نیستند و از
هزار و  200کارگاه سنتی ابریشم کشی
در بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه نیز
 300تا  400کارگاه فعال می باشد.

هشدار رییس شورای اسالمی شهر تربت حیدریه؛

ساخت و ساز در حریم چهار مسیل و کال ،شهر را به خطر انداخته است
شهر در محاصره چهار کال اساسی
قرار گرفته که در صورت وقوع بارش
شدید باران و جاری شدن سیل ،جان
بسیاری از شهروندان را به مخاطره
خواهد افتاد.
به گزارش نوید خراسان؛ رییس
شورای اسالمی شهر تربت حیدریه
با اعالم مطلب فوق گفت :کال فتح
المبین در بلوار جانبازان ،کال مطفریه
در ابتدای خیابان مظفریه ،کال شصت
دره در بوستان پیشکوه و کال پشت بوستان
ملت واقع در شهرک ولیعصر مهمترین
مناطقی هستند که به دلیل ساخت و سازهای
غیر اصولی در داخل حریم آن ها ،ساکنان
این چهار منطقه جانشان در معرض خطر
قرار گرفته است.
محمد امانی با بیان اینکه بنا ندارم گناه این
سهل انگاری ها را به گردن فرد حقیقی یا
حقوقی خاصی بیاندازم ،گفت :اما واقعیت
آن است تمام دستگاه هایی که مجوز
ساخت و ساز در حریم کال ها را در سال
های گذشته صادر کرده اند ،باید بیایند و
پاسخگوی این ندانم کاری ها خود باشند.

هشدارهای الزم را بدهیم.

اختالف دستگاهها در تعیین میزان
حریم

پمپ بنزین بلوار جانبازان و شهرک
ولیعصر خطر بلقوه ب رای شهر

وی افزود :البته مشکل تربت حیدریه به همین
چهار کال ختم نمی شود ،بلکه  2باب پمپ
بنزین در بلوار جانبازان و شهرک ولیعصر
(عج) وجود دارد که دقیقا در کنار کال و بدون
توجه به حریم استاندارد ساخته شده که در
صورت وقوع سیل شاهد آتش سوزی مهیب
ناشی از جاری شدن بنزین و گازوییل در سطح
شهر خواهیم بود.
رئیس شورای شهر برآورد دقیقی از میزان
خسارت احتمالی در صورت وقوع جاری
شدن سیل عنوان نکرد اما در عین حال گفت:
وضعیت کنونی تربت حیدریه نشان می دهد
باید هم به شهروندان و هم دیگر مسووالن

امانی افزود :البته مشکل بزرگتر ما آن است که
دستگاه ها تعریف مشخص و استانداردی از
حریم ندارند و به عنوان نمونه امروز مشخص
شده در حالی که حریم الزم برای ساخت پمپ
بنزین در بلوار جانبازان را برخی دستگاه ها 5
متر تعیین کرده بودند ،اما در همان زمان برخی
دیگر از دستگاه ها این میزان را برای ساخت
پمپ بنزین بسیار ناچیز عنوان کرده بودند.
قابل ذکر است امانی در نخستین جلسه شورای
اسالمی شهر در سال جدید نیز اظهار داشته
بود :مهمترین دلیل وقوع سیل های اخیر در
کشور ،فقدان نظارت بر رعایت حریم کالها و
رودخانه ها و ساخت و سازهای غیرمجاز از
سوی مسووالن محلی بوده است.

وی همچنین گفته بود :فقدان نظارت بر
ساخت و سازهای شبانه و غیرقانونی،
می طلبد تا برای جلوگیری از حوادث
احتمالی به سرعت چاره اندیشی شود و
دستگاه های متولی تمام امکانات خود را
برای پاکسازی بستر و حریم کالها و ایمن
سازی حاشیه این مسیل ها بسیج کنند.

انعکاس صدا
پيامك هاي خود را ب راي درج در اين ستون به شماره 09398301598
ارسال نماييد و یا با پيامگير  52242550تماس حاصل فرماييد.
راهنمایی و رانندگی و شورای ترافیک
*سالم؛ این میدان جدیداالحداث انتهای بلوار
باهنر ،اول جاده صنوبر را برای چی درست
کرده اند؟اکثر ماشینها خالف جهت دور می
زنند.
* سالم؛ از فرمانده محترم انتظامی تربت
حیدریه می خواستم بپرسم که آیا خودروهای
آموزش رانندگی مجاز هستند هنر جوی خود
را که هیچ مهارتی ندارد به بهانه سوختگیری
گاز ،در جاده صنوبرکه خودروهای سبک و
سنگین در آن رفت و آمد می کنند آموزش
بدهند؟
*سالم نمی دانم هدف از اجرای میدان اول
جاده زندان(صنوبر) پیشگیری از تخلفات
است یا افزودن تخلفات؟ به جرات می توانم
بگویم  90در صد رانندگان خالف جهت در
این میدان حرکت می کنند .وقتی هم اگر به آقا
یا خانمی که این کار را می کند اعتراض کنی
که چرا خالف می کنی در جواب می گوید
به تو چه !!!! کاش سامانه ای بود تا تخلفات
خالفکاران تربت را که ماشاءاهلل روز به روز
زیاد می شود به پلیس گزارش دهد .امیدوارم
فرمانده محترم انتظامی شهرمان این مطلب را
بخوانند و نظری بدهند .چون فرهنگ ترافیک
عده ای از مردم شهرمان از افتضاح هم دارد
فراتر می رود .
* راهنمایی و رانندگی و شورای ترافیک بهتر
است کمی هم به خواسته های شهروندان که
منطقی است توجه کنند .بارها از طریق همین
نشریه نقاط حادثه خیز شهرک ولیعصر را مطرح
نموده و راه حل آن را هم که بسیار کم هزینه
است پیشنهاد نموده ایم ولی کو گوش شنوا؟
بار دیگر اعالم می کنیم که در بلوار انقالب
ورودی شهرک ولیعصر که معروف به سه راه
سعدی است بعلت دورزدن ناگهانی خودرو ها
بارها شاهد تصادفات منجر به خسارت مالی و
جانی بوده ایم .پیشنهاد ما برای رفع این معضل
و نقطه حادثه خیز این است که این قسمت را
مسدود نموده و بجایش از چند متر باالتر و
پایین تر دوربرگردان ورودی و خروجی باز
کنند.

در چهار راه سعدی نیز با نصب چراغ راهنما
مشکل بسیاری از تصادفات و حوادث حل می
شود.
شهرداری و شورای شهر
* در خیابان شورا درست مقابل درب ورودی
ساختمان شورای شهر تربت حیدریه ،یک گل
فروشی قسمت زیادی از پیاده رو را به تصرف
خود در آورده و راه عبور عابران را سد نموده
است !!.حتما اعضای شورای شهر خودشان
بارها هنگام ورود و خروج به محل کارشان
چشمشان به این منظره افتاده اما چرا سکوت
نموده و اقدامی نمی کنند جای تعجب دارد!!!.

* از شهرداری تربت حیدریه که با بستن دور
برگردان ابتدای پل شرکت نفت و وصل آن به
فضای سبز بلوار باهنر موجب شد یک نقطه
حادثه خیز شهر با این ابتکار از بین برود
متشکریم.
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
*از ابتدای چهارراه خواف به سمت خواف تا
ابتدای مورشک خودرو ها به طرز وحشتناکی
سبقت ممنوع می روند و متاسفانه از بس
فرهنگ رانندگی عده ای باالست از چپ و
راست و هر جایی که بشود سبقت می گیرند
و با جان خود و عده ای بیگناه بازی می
کنند .مخصوصا در اطراف پل مورشک که
هر هفته شاهد چندین تصادف هستیم .به اداره
راهداری شهرمان پیشنهاد می کنم از ابتدای
شهر تا بهشت جواد یا نیوجرسی بگذارند یا با
نصب چشم گربه ای مانع سبقت این رانندگان
بی فرهنگ شوند.

در سفر رئیس مجلس به ت ربت حیدریه چند پروژه مهم افتتاح و کلنگ زنی شد

رئیس مجلس شورای اسالمی هفته گذشته
برای شرکت در همایش بزرگداشت مقام معلم
و نیز افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه به تربت
حیدریه سفر کرد
به گزارش نوید خراسان ،علی الریجانی ابتدا
در مراسم غبارروبی مزار شهدای تربت حیدریه
شرکت نمود سپس عملیات اجرایی طرح
توسعه کارخانجات کاشی زرین را کلنگ زنی
نمود.
طرح تولید اسلب (کاشی با سایز بزرگ) که

با اعتبار  750میلیارد ریال اجرا خواهد شد،
اشتغالزایی برای  350نفر را در بردارد.
شرکت در همایش بزرگ معلمان در دانشگاه
تربت حیدریه ،آغاز عملیات اجرایی بزرگترین
مجتمع خدمات رفاهی ،اقامتی و تفریحی
میان راهی لوتوس ،آغاز عملیات اجرایی
پروژه خاک های صنعتی سرسپیدار و افتتاح
سد تغذیه ای در روستای نسر از جمله برنامه
های دکتر الریجانی در سفر به شهرستان تربت
حیدریه بود.

حاشیه های سفر الریجانی به شهرستان ت ربت حیدریه
سفر علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی به شهرستان تربت
حیدریه برای افتتاح طرحهای
مختلف عمرانی و خدماتی که با
همراهی استاندار خراسان رضوی و
برخی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی انجام شد حاشیه های
مختلفی داشت.
به گزارش نوید خراسان ،استاندار
خراسان رضوی علیرضا رزم
حسینی در ابتدای سخنان خود
در جمع معلمان در تربت حیدریه
گفت‹ :خوش آمد عرض می کنم خدمت
مقام محترم ریاست جمهور ’...
پس از این گفته استاندار خراسان رضوی
که حضار را به خنده وا داشت رزم
حسینی بالفاصله ادامه داد :ببخشید که
رفتیم به !!1400
علی الریجانی هم در ابتدای سخنان خود
در پاسخ به این مطلب گفت :قصد جان
من را کردید! در این وادی نیستیم ،خیالتان
راحت.
* کفشهای کتانی مشکی رنگ الریجانی
در این سفر خودنمایی می کرد و توجه
خبرنگاران ریز بین را به خود جلب کرده
بود.برخی با توجه به مارک این کفش
به ظاهر ساده قیمتش را خیلی زیاد می
دانستند
* در این همایش که به مناسبت
بزرگداشت روز معلم برگزار شد ابتدا
سه فرهنگی مسایل و معضالت معلمان
را با زبانی انتقادی مطرح کردند و سپس
یکی از استادان دانشگاه دولتی که میزبان

همایش بود نیز توضیحاتی را ارائه نمود
*یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
اسالمی تربت حیدریه زمانی که الریجانی
قصد آغاز سخنرانی را داشت از میان
جمعیت بلند شد و با انتقاد از این که
چرا برنامه ریزان برای رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی تربت حیدریه هم وقت نگذاشته
اند تا از دغدغه های خود سخن بگوید
گفت :دانشگاه آزاد به چشم برخی همیشه
حکم ‹مادر اندر› را داشته در حالی که
می بایست برای رئیس دانشگاهی که 200
دانشجوی دوره دکتری دارد نیز وقت
صحبت گذاشته می شد.
وی همچنین با اشاره به این که امروز روز
گرامیداشت مقام معلم است و معلمان
مشکالت معیشتی زیادی دارند ،از رئیس
مجلس خواست تا برای ارج گذاری به
مقام معلم در پمپ بنزین ها خط ویژه ای
را برای خودروی معلمان در نظر بگیرند
که این جمله آخر وی خنده حاضران را
در پی داشت.

نویدخراسان

گزارش
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آغاز عملیات اجرایی سه پروژه با اعتبار  1200میلیارد تومان و اشتغال  2هزار نفر در تربت حیدریه
ساخت بزرگترین مجتمع اقامتی بین راهی کشور در تربت حیدریه

کلنگ ساخت مجتمع رفاهی گردگشگری لوتوس ملل با حضور رییس
مجلس در تربت حیدریه به زمین زده شد.
به گزارش نوید خراسان ،در این مراسم که با حضور رییس مجلس،
استاندارخراسان رضوی ،باستانی نماینده مردم و دیگر مسئولین استانی
برگزار شد عملیات اجرایی ساخت مجتمع رفاهی گردشگری لوتوس ملل با
سرمایه گذاری موسسه مالی اعتباری ملل به ارزش 3000میلیارد ریال آغاز
شد.
مدیر موسسه مالی اعتباری ملل در این مراسم گفت :این مجتمع رفاهی
گردشگری که شامل مجتمع رفاهی خدمات بین راهی ،مجموعه رستورانها

و فود کورت ها ،پمپ بنزین ،گازوئیل ،سی ان جی
و هیبرید ایجاد فضای سبز انواع گونه های درختی،
گیاهی تزیینی ،مجموعه ورزشهای آبی ،مجموعه
تاالرها ،سالن آمفی تئاتر کنسرت همایش وسمینارها،
پارک بازی کودکان و مجتع های اقامتی است با
اعتبار  300میلیارد تومان و اشتغال مستقیم 500نفر
در زمینی به مساحت  18هکتار( از حاشیه جاده
کمربندی تا حاشیه شهرک ولی عصر ) احداث و تا
 18ماه آینده به بهره برداری می رسد.

باستانی نماینده تربت حیدریه زاوه و مه والت:

طی  12تا  18ماه آینده دو هزار فرصت شغلی بطور مستقیم در منطقه ایجاد می شود
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی گفت :با توجه به ارائه
نشدن الیحه نظام صنفی معلمان ،مجلس آن را در قالب طرح تهیه کرده و آماده
ارائه است.
مجلس آماده ارائه طرح نظام صنفی معلمان است
به گزارش نوید خراسان ،سعید باستانی در همایش روز معلم با حضور رئیس
مجلس شورای اسالمی در تربت حیدریه افزود :در بسیاری از صنوف مانند
پزشکان ،مهندسان و دیگر بخشها تشکل نظام صنفی وجود دارد که جای این
تشکل برای صنف معلمان خالی است.
وی اظهار داشت :از رئیس مجلس شورای اسالمی خواهش می کنم الیحه نظام
صنفی معلمان را که تدوین آن به سال  1396بر می گردد ،پیگیری کند و اگر
قرار نیست دولت این الیحه را ارائه دهد طرح آن در مجلس آماده است.
وی گفت :روز معلم بهانه ای برای گرامیداشت مقام معلم به شکل نمادین است

و ما هر روز قدردان معلمان دلسوز و شفیق هستیم.
باستانی به برخی مشکالت در حوزه فرهنگیان اشاره کرد و افزود :در مقاطعی
یک سری مشکالت برای این عزیزان پیش آمد و جایگاه و مزلت آنان رعایت
نشد و برخی کج سلیقگی ها در صدا و سیما در زمینه پرداخت معوقات
فرهنگیان بوجود آمد که اعالم پنجم فروردین به عنوان موعد واریزمعوقات از
آن جمله بود که توضیحات الزم در این خصوص داده شد.
این نماینده مجلس همچنین با تبریک روز کارگر اظهار داشت :این عزیزان بار
حوزه تولید ،خدمات و صنعت را بر دوش دارند لذا بر دستان آنان بوسه می
زنیم.
وی همچنین به سفر رئیس مجلس شورای اسالمی به تربت حیدریه اشاره کرد
و گفت :امروز با حضور دکتر الریجانی عملیات اجرایی سه پروژه با اعتبار
 12هزار میلیارد ریال در این شهرستان آغاز می شود که با تکمیل آنها طی 12
تا  18ماه آینده دو هزار فرصت شغلی بطور مستقیم در منطقه ایجاد می شود.

سد نسر در تربت حیدریه با حضور رئیس مجلس بهره برداری شد
سد نسر واقع در بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه با حضور علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی،استاندار خراسان رضوی ،باستانی
نماینده مجلس و دیگر مسئولین استانی به بهره برداری رسید.
به گزارش نوید خراسان،رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :روستاها نباید
از حالت تولیدی خارج شوند چرا که کشور برای رفع نیازهایش به تولیدگر
و تولید کننده نیاز دارد.
علی الریجانی در مراسم افتتاح سد نسر واقع در تربت حیدریه در جمع
ساکنان روستای نسر افزود :ساکنان روستاها بدانند که هر کاری که قانونی
و شرعی باشد شرافت دارد و باید در روستا ماند و کار کرد.
وی با بیان این که ساخت سدها نقش مهمی در کنترل آبها و جبران کمبود
سفره های زیرزمینی دارد ادامه داد :با کمال تاسف طی سالهای گذشته به
خاطر حفر زیاد چاههای آب ،سفره های آبهای زیرزمینی در سطح کشور
دچار افت و کمبود شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اقداماتی مانند ساخت سد نسر تربت زمینی منطقه دارد.
حیدریه ضروری است و نقش مهمی در پرآب شدن سفره های آب زیر الریجانی افزود :از آب ذخیره شده در پشت این سد می توان در آبیاری
برای کشاورزی و همچنین ساخت مراکز پرورش ماهی استفاه کرد و بدین
طریق با رونق کسب و کار و اشتغالزایی در منطقه از مهاجرت به حاشیه
شهرها جلوگیری کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به سالروز شهادت استاد شهید مرتضی
مطهری گفت :تاکید بر فعالیتهای مولد در اقتصاد کشور و توجه به شرافت
کارکردن از نقاط مورد تاکید شهید مطهری بود.
الریجانی افزود :شهید مطهری به عنوان یک اندیشمند اسالمی فرق اقتصاد
سالم را با اقتصادهای دیگر در مولد بودن آن می دانست.

آغاز احداث کارخانه تولید ظروف چینی در ت ربت حیدریه

کارخانه تولید ظروف چینی با اشتغالزایی200
نفردر تربت حیدریه کلنگ زنی شد.
به گزارش نوید خراسان ،عملیات اجرایی
ساخت مجتمع فرآوری خاکهای صنعتی
‹سرسپیدار› یا طرح تولید ظروف چینی از

کائولین با حضور رئیس مجلس شورای
اسالمی ،باستانی نماینده تربت حیدریه زاوه
و مه والت و استاندار خراسان رضوی در
روستای ‹فدیهه› بخش بایگ شهرستان تربت
حیدریه آغاز شد.
در این مراسم کلنگ ساخت این مجتمع
صنعتی توسط علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی بر زمین زده شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی در این مراسم گفت :طرح
مجتمع فرآوری خاکهای صنعتی(کارخانه
بزرگ کائولن) در فضایی به مساحت 30
هکتار و با سرمایه گذاری ریالی1500میلیارد
و ارزی10میلیون یورو توسط بخش خصوصی
اجرا می شود
راضیه علیرضایی افزود :این طرح موجب
اشتغالزایی مستقیم  200نفر خواهد شد.
وی مدت زمان ساخت این پروژه را در مرحله
اول  12ماه و در مرحله دوم  18ماه عنوان کرد.

شروع ساخت کارخانه تولید اسلب
(کاشی بزرگ) در تربت حیدریه

ساخت کارخانه تولید اسلب (کاشی
بزرگ)با  20میلیون یورو سرمایه گذاری
ارزی در تربت حیدریه آغاز شد
با حضور رییس مجلس ،کلنگ ساخت
کارخانه تولید اسلب (کاشی با سایز
بزرگ) با اشتغالزایی برای  300نفر توسط
بخش خصوصی به زمین زده شد.
این کارخانه در زمینی به وسعت  15هزار
متر مربع در محل کارخانه کاشی زرین
و در ادامه زنجیره تولید این کارخانه با
سرمایه گذاری ریالی  4000میلیارد و 20
میلیون سرمایه گذاری ارزی ایجاد خواهد
شد و برای  300نفر بصورت مستقیم
اشتغال ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است این واحد تولیدی به  4هزار
کیلو وات برق  2500،مترمکعب گاز در
ساعت و  7500مترمکعب آب در سال
نیاز دارد.

استاندار :در ساخت سد نسر نماینده مردم تالش وافری داشت
استاندار خراسان رضوی نیز طی سخنانی کوتاهی در این مراسم گفت :در ساخت
سد نسر که هم اکنون شاهد بهره برداری از آن هستیم نماینده شهرستان تربت
حیدریه پیگیری و تالش وافری داشته است.
علیرضا رزم حسینی ابراز امیدواری کرد که با کمک مردم شاهد کاهش بیکاری و
ایجاد اشتغالزایی در منطقه باشیم.
نماینده تربت حیدریه ،زاوه و مه والت:
قطعا پروژه هایی که کلنگ خورد منجر به رونق اقتصادی منطقه خواهد شد
باستانی نماینده مجلس گفت :افتتاح بند تغذیه ای نسر که از نعمات تالشهای اخیر
برای مردم این منطقه است خدمتی در خور توجه در حوزه کشاورزان برای مردم
این جلگه خواهد بود .
وی افزود  :امروز نیز سه پروژه با محوریت بخش خصوصی با اعتبار  1200میلیارد
تومان و اشتغال 2000نفر در منطقه تربت حیدریه کلنگ زنی شد که این پروژه
ها در منطقه ای که مهد تولید زعفران جهان ،ابریشم کشور و نیز پسته است و
همچنین دارای مزایای طبیعی همچون این منطقه است بسیار مفید خواهد بود،
قطعا پروژه های جدیدی که امروز کلنگ خورد به رونق اقتصادی دوچندان منطقه
کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این مراسم هدف از ساخت
این سد را تغذیه مصنوعی آبخوان دشت پایین دست ،کنترل سیالب و جلوگیری
از تخریبهای احتمالی و بهبود وضعیت آبگیری از رودخانه ،افزایش راندمان انتقال
آب و بهبود وضعیت کشاورزی و اشتغالزایی در منطقه عنوان کرد.
محمد عالیی افزود :این سد خاکی با هسته رسی به طول تاج  330متر و عرض
تاج هفت متر با هزینه  182میلیارد ریال ساخته شده است و برآورد می شود که
ساالنه  1.7میلیون متر مکعب آب به آن وارد شود.

مجری احداث نیروگاه تربت حیدریه؛

نیروگاه راشد را ظرف  36ماه به بهره برداری می رسانیم

نیروگاه سیکل ترکیبی  540مگاواتی راشد تربت حیدریه در سال 1389
در زمین های اسفیوخ تربت حیدریه کلنگ خورده بود و سالها راکد ماند تا
اینکه مجددا عملیات ساخت آن در سال  1393با حضور وزیر نیروی وقت
آغاز گردید اما باز هم پروژه پیشرفتی نداشت .در سال  1397با پیگیری های
مداوم دکتر باستانی نماینده مردم و با حضور اردکانیان وزیر نیروی فعلی
بالخره پس از کش و قوسهای فراوان عملیات اجرایی ساخت این پروژه
بطور جدی شروع شد.
معطلی و سردرگمی پروژه در این سالها و کلنگ زنی های مجدد آن بهانه
ای شد تا خبرنگار نوید خراسان به سراغ مجری احداث نیروگاه رفته و در
گفتگویی دلیل اینهمه افت و خیزها را جویا شود.
محسن حکاک مدیر عامل شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان
رضوی که مجری احداث و بهره برداری از نیروگاه راشد نیز میباشد به
نویدخراسان گفت :در سال  93که این پروژه با حضور وزیر نیروی وقت
مجدد کلنگ خورد ،قرار داد تامین تجهیزات را با شرکت مپنا بسته بودیم
ولی قرار داد مشارکت با بانک عامل را منعقد نکرده بودیم ،چرا که با وجود
رایزنی هایمان هیچ بانکی تا آن زمان عاملیت را نپذیرفته بود و هیچ اتفاقی
هم در صندوق توسعه ملی در ارتباط با بازگشایی ال سی نیفتاده بود تا اینکه
درادامه پیگیری ها ،درسال  95بانک صنعت و معدن عاملیت را پذیرفت و به
دنبال آن در اردیبهشت ماه سال  96نیز با تالش دکتر باستانی نماینده مردم در
مجلس مصوبه صندوق توسعه ملی را برای بستن قرار داد مشارکت با بانک
صنعت و معدن دریافت کردیم ،بر اساس این مصوبه ،صندوق توسعه ملی

مهلتی  9ماهه به شرکت داد.
وی افزود :نهایتا توانستیم
در پایان مهرماه  97قرار داد
مشارکت مدنی را با بانک
عامل ببندیم.

مجری نیروگاه سیکل
ترکیبی تربت حیدریه
گفت :بر اساس قرار داد
مشارکت با بانک صنعت
و معدن ،سهم آورده ما 35
میلیون دالرسرمایه ارزی و  250میلیارد ریال سرمایه ریالی و نیز 1200
میلیارد ریال وثیقه ملکی تعیین شد.
حکاک ادامه داد سرانجام پس از اینکه در بهمن ماه سال گذشته بانک
مرکزی  215میلیون دالر را مسدود کرد ،وزیر نیرو از بازگشایی ال سی
اطمینان پیدا نمود در همان زمان به سراغ پروژه آمدند و آغاز عملیات
اجرایی ساخت نیروگاه را اعالم کردند.
وی گفت :عملیات ساخت پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریه ،با
گشایش ال سی به اعتبار  215میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی
و  90میلیون یورو آورده سرمایه گذار آغاز گردیده که در دو فاز و طی
مدت  36ماه به بهره برداری می رسد.
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اخبار هنری
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره تئاتر
اندیشه مطهر به تربت حیدریه رسید

رسول وحدت ،جایزه برگزیده بهترین بازیگر
مرد در دومین جشنواره تئاتر اندیشه مطهر را از
آن خود کرد.
به گزارش نوید خراسان ،اختتامیه دومین
جشنواره تئاتر اندیشه مطهر در شهرستان فریمان
برگزار شد.
در این اختتامیه نمایش (دیفتری) از تربت
حیدریه موفق به کسب یکی از مقامهای برتر
گردید.
رسول وحدت بازیگر این نمایش ،توانست
جایزه برگزیده بهترین بازیگری مرد را از آن
خود کند.
قابل ذکر است که در نمایش «دیفتری» از گروه
تئاتر تجربه تربت حیدریه  ،رسول وحدت و
مائده حمیدی به ایفای نقش پرداختند .مهدی
حسن زاده نویسنده و وحید بهاری کارگردانی
این نمایش را بر عهده داشتند.

هنرمند ت ربتی عنوان بهترین کارگردانی
اولین جشنواره نمایش های رادیویی را کسب نمود

در اولین جشنواره نمایش های رادیویی کشور،
الیاس اصغری هنرمند تربتی بعنوان بهترین
کارگردان بخاطر نمایش  360درجه انتخاب
گردید.
این هنرمند به نوید خراسان گفت :متاسفانه مورد
بی مهری برخی از مسؤلین شهرستان بویژه اداره
بهزیستی قرار گرفته و با وجود اینکه برای این
نمایش که مقام کشوری کسب نموده وعده
جبران هزینه های آن داده شده ولی به هیچ
عنوان تاکنون ریالی پرداخت نگردیده است.

کسب مقام اول جشنوره مجریان و هنرمندان
کشور توسط مجری تربتی

در همایش روز معلم مطرح شد؛

انتقادات تند و صریح نمایندگان معلمان در حضور رئیس مجلس
نماینده معلمان افزود :مسئولین مملکت فقط حرفهای قشنگ
درباره مقام معلم میزنند اما قشنگ عمل نمیکنند چرا حق
التدریس معلمان بعد از گذشت یکسال پرداخت نمی شود
اما حقوق چند ده میلیونی مدیران که اندازه یکسال حقوق
یک معلم است بروز پرداخت می شود و تازه همین پرداخت
های دست و پا شکسته از طریق صدا و سیما اعالم و بعد از
آبرو ریزی پرداخت هم نمی شود؟ چطور وقتی برخی نهاد
ها حقوقهای نجومی دریافت می کنندحتی نهادهای نظارتی
نمی توانند ورود کنند اما برای معلمان اینگونه نیست و حتی
دانش آموزان هم خبر دار می شوند که قرار است معوقات
را پرداخت کنند.

حسن نیکنام

همایش روز معلم با حضور علی الریجانی رییس مجلس
شورای اسالمی  ،باستانی نماینده مردم در مجلس ،رزم
حسینی استاندار و جمعی از فرهنگیان در سالن دانشگاه
تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش نوید خراسان در این همایش که فرماندار
ودیگر مسؤلین محلی نیز حضور داشتند ،برای ورود به
سالن ،تمهیدات ویژه امنیتی در نظر گرفته شده بود و
حتی اجازه بردن گوشی همراه به سالن داده نمی شد.
در ابتدای همایش سه تن از نمایندگان معلمان به طرح
مشکالت و انتقادات فرهنگیان از وضعیت معیشتی با
زبانی صریح پرداختند.

خداشناس نماینده بانوان معلم:
روند خصوصی سازی و پولی سازی مدارس را متوقف کنید

عباس روحانی نماینده معلمان پیشکسوت:
بعد از گذشت چند دهه هنوز متوجه نشده
اید مردم چه مشکالتی دارند

عباس روحانی نماینده معلمین پیشکسوت در این
همایش خطاب به رییس مجلس گفت :پس از گذشت
چند دهه که مملکت را بدست گرفته اید هنوز متوجه
نشده اید بازنشستگان ،شاغلین و بطور کل ملت چه مشکالتی
دارند که امروز من بازنشسته بیایم و آنها را بیان کنم؟ اگر
چنین است جای تاسف فراوان دارد.
وی افزود :این واضح است که معلمان بازنشسته و بطور کل
شاغلین  ،همه ،حقوق حقه خود را می خواهند که متاسفانه
ارداه ای در کشور وجود ندارد که خواسته های بحق آنها
را برآورده کند.

جای معلم در زندان نیست

روحانی ادامه داد :امروز می خواهم گوشه ای از مشکالت
بازنشستگان و شاغلین فرهنگی را برایتان بازگو کنم ،اگر چه
بیان آنها هیچ تاثیری ندارد اما به هر حال فهرست وارمطرح
می کنم :اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ،102
اجرای نظام هماهنگ پرداخت ،اجرای بیمه تکمیلی همانند
شاغلین ،همسان سازی حقوق ها مانند دیگر سازمانها ،
اجرای برنامه ششم توسعه  ،آزاد سازی معلمین در بند چرا
که جای معلم در زندان نیست  ،به رسمیت شناختن تشکلهای
صنفی معلمین و در آخر اینکه احکامی که برای سال 98
بازنشستگان زده شده فقط  50درصد رعایت حق واقعی آنها
است  ،ما خواهان اجرای کامل و احقاق حق خودمان هستیم.

جاللی نماینده معلمین شاغل:
مسئولین کشور فقط حرفهای قشنگ درباره
مقام معلم میزنند اما خوب عمل نمیکنند

جاللی نماینده معلمین شاغل نیز در این همایش گفت:آفتی که
سیستم آموزشی کشور با آن گرفتار شده و تبعات آن جامعه را فرا
گرفته است ناشی از بی توجهی به معلمین است .بطوریکه سرانه
ای که دولت برای یک دانش آموز در نظر می گیرد از یک زندانی
کمتر است.
وی افزود :هنوز باور نکرده ایم که شاید بتوان کاالی با کیفیت
خارجی را وارد کرد اما نمیتوان نیروی انسانی مورد نظر سند چشم
انداز تحول را از هیچ کشوری وارد کرد.

معلمی که دغدغه معاش دارد
نمیتواند به تعلیم و تربیت بپردازد

جاللی با ذکر این نکته که معلمی که دغدغه معاش دارد نمیتواند به
تعلیم و تربیت بپردازد افزود:آیا میدانید مدیران مدارس با چه سختی
دارند اوضاع مالی مدرسه را میچرخانند؟ آیا می دانید معلمی که
انگیزه اش را از دست داده است چگونه در کالس درس حاضر
می شود؟
وی گفت :چرا حقوق معلمان پایین تر از خط فقر است؟ چرا معلمان
از هیچ تسهیالتی جز فیش حقوقی شان برخوردار نیستند و اغلبشان

در تامین درمان ،آموزش و مسکن خانواده خود در مانده اند.

در ادامه ناهید خداشناس به نمایندگی از بانوان معلم پشت
تریبون قرار گرفت و گفت :روند خصوصی سازی و پولی
سازی مدارس را که به اشکال مختلف وجود دارد به نفع
فرزندان این کشور متوقف کنید و طوری تصمیم گیری
کنید که نظام آموزشی از کنکور محوری به خرد محوری و
خالقیت تغییر کند.
مدیر دبیرستان فرزانگان افزود :در نظام آموزشی معلم عالوه
بر صالحیت آموزشی باید صالحیت پرورشی هم داشته باشد و
فرهنگیان همچون سایر نهادها دارای سازمانی تخصصی شوند.
وی ادامه داد :به دلیل اوضاع اقتصادی این روز ها ،معلمین
عالوه بر فشار ی که بر روی خودشان است ،وضعیت بد معیشتی
برخی دانش آموزان هم بر آنها فشار مضاعف وارد می نماید
بطوریکه 10درصد حقوقشان را صرف اینگونه دانش آموزان
می کنند.

آیا درک می کنید که دانش آموزی به دلیل
سوء تغذیه در مدرسه بی هوش می شود

جاللی گفت :شاید برای شما ملموس نباشد که دانش آموزی به
دلیل اوضاع بد اقتصادی و بخاطر تغذیه نامناسب و کمبود آن
بیهوش شود .پس طوری برنامه ریزی کنید تا شاهد اینگونه موارد
نباشیم.
نماینده بانوان معلم گفت:سرآغاز همه مشکالت از جایی شروع
میشود که مسئولین سعی میکنند درهزینه های آموزش و پرورش
صرفه جویی کنند و کال نگاهی هزینه ای به آموزش دارند ،در حالی
که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست که دولت یا
مجلس بخواهد آن را کاهش دهد بلکه سرمایه گذاری است.
وی در خاتمه گفت :بیش از  30سال است که مشکالت را همگان
دانسته ایم ،اینک باید از مرحله گفتمان عبور و وارد عمل شویم.

راه اندازی اردوگاه دانش آموزی در تربت حیدریه

نهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران(
جشنواره سعدی) با معرفی نفرات برگزیده به
کار خود پایان داد.
به گزارش نوید خراسان؛ احمدرضا روحانی نژاد
مجری جوان تربتی توانست در رقابتی تنگا تنگ مقام
اول بخش نومجریان جشنواره را به خود اختصاص
دادهد .از وی با اهداء جایزه و لوح تقدیر تجلیل
بعمل آمد.

انتخاب رئیس ارشاد اسالمی ت ربت حیدریه به داوری
بازبینی دومین جشنواره تئاتر اندیشه مطهر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت
حیدریه داور بازبینی دومین جشنواره تئاتر
اندیشه مطهر شد.
به گزارشنوید خراسان به نقل از «انجمن هنرهای
نمایشی تربت حیدریه»؛ اسامی هیئت داوران
بازبینی دومین جشنواره تئاتر اندیشه مطهر از
سوی دبیرخانه این جشنواره اعالم شد که شامل:
محمد ناصری ،محمد حسن زاده و دکتر سیّد
محمد مداح حسینی است .بدین ترتیب یکی از
داوران از تربت حیدریه انتخاب گردید.
دومین جشنواره تئاتر اندیشه مطهر ،در فریمان
برگزار گردید.

اختتامیه دومین جشنواره تئاتر بهار برگزار شد

اختتامیه دومین جشنواره تئاتر بهار درحالی
برگزار شد که دو گروه نمایشی شرکت کننده از
شهرستان تربت حیدریه دست پر از این رویداد
به خانه بازگشتند.
مقامهای کسب شده این جشنواره عبارت است از:
تقدیر بازیگری زن :سودابه کنعانی برای بازی در
نمایش«  360درجه»
تقدیر نویسندگی :وحید بهاری برای نگارش
نمایشنامه «الترو»
تقدیر کارگردانی :وحید بهاری برای کارگردانی
نمایش «الترو»
برگزیده بازیگری مرد :رسول وحدت برای بازی
در نمایش « 360درجه»
برگزیده بازیگری زن :روشنک سه قلعه گی برای
بازی در نمایش «الترو»
برگزیده کارگردانی :رسول وحدت برای
کارگردانی نمایش « 360درجه»

راهیابی فیلم کوتاه «چغوک زرد»
به نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

فیلم کوتاه چغوک زرد ساخته سمیرا قمبریان
و به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان تربت
حیدریه به بخش مسابقه نهمین جشنواره بین
المللی فیلم وارش راه یافت.
این جشنواره  ۹تا  ۱۳اردیبهشت ماه در استان
مازندران برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت :فقدان اردوگاه دانش
آموزی یکی از کمبودهای اساسی در حوزه آموزش و پرورش این
شهرستان است.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان،سعید نیرویی در نشستی خبری
افزود :استفاده از هنرستان طالقانی واقع در روستای ‹ملکی› می
تواند این مشکل را برطرف کند زیرا این هنرستان دارای چهار
سوله ،سرسرای ورزشی و خوابگاه است.
وی ادامه داد :با تحقق این مهم عالوه بر تبدیل این هنرستان به
اردوگاه ،انتقال این هنرستان به مرکز شهر می تواند باعث رغبت
بیشتر هنرجویانش به ادامه تحصیل شود.
رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه همچنین از آغاز عملیات
اجرایی ساخت شش واحد آموزشی با کمک خیران در هفته
گرامیداشت مقام معلم در این شهرستان خبرداد.
نیرویی اعتبار مورد نیاز برای ساخت و تکمیل این طرحها را 21
میلیارد و  900میلیون ریال اعالم کرد و افزود :از مجموع این
طرحها ،چهار طرح به صورت مشارکتی است که  50درصد هزینه
ساخت آن را خیران تقبل کرده اند ،یک طرح به طور کامل توسط
خیران و طرح ششم نیز به طور کامل با اعتبارات دولتی ساخته
می شود.
وی ادامه داد :شمار مدارس نیازمند به بازسازی در تربت حیدریه 11
مدرسه است که برای مرمت ،بازسازی و ساخت این آموزشگاهها به
دنبال جلب نظر خیران هستیم و از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود
برای تحقق این مهم به شکل مطلوب استفاده می شود.
نیرویی با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی در حوزه آموزش و
پرورش گفت :در سال تحصیلی کنونی افزون بر دو هزار جلسه
آموزش خانواده با کمک دستگاه قضایی برای اولیا و مربیان دایر
شده که خروجی آن کاهش آسیبهای دانش آموزی و آمار طالق
بوده است.

پنج هزار سفیر سالمت در مدارس تربت حیدریه

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش تربت
حیدریه گفت :بیش از پنج هزار نفر به عنوان سفیران سالمت در

مدارس این شهرستان فعالیت دارند.
به گزارش نوید خراسان ،محمود قلی زاده در همایش سفیران
سالمت دانش آموزی که به مناسبت هفته سالمت و روز هوای پاک
در تربت حیدریه برگزار شد افزود :این سفیران ،انتقال آموزش های
مربوط به سالمت و بهداشت را به همکالسی های خود بر عهده
دارند.
وی اظهار داشت :در اجرای طرح سفیران سالمت در مدارس
ابتدایی  20درصد جمعیت هر مدرسه آموزش های الزم را در حوزه
بهداشت فردی و سالمت فرا می گیرند و سپس این آموزش ها را به
همکالسی های خود انتقال می دهند.
در این همایش از  300سفیر سالمت مدارس مقطع ابتدایی تربت
حیدریه قدردانی شد.

پژوهسرای دانش آموزی تربت حیدریه یکی از
بر ترین پژوهشسرا های کشور شناخته شد

به گزارش نوید خراسان ،پژوهشسرای دانش آموزی تربت حیدریه
در بین پژوهشسراهای برتر کشور قرار گرفت.
در رتبه بندی پژوهسراهای دانش آموزی کشور ،پژوهشسرای دانش
آموزی ولی عصر (عج) تربت حیدریه با قرار گرفتن در رتبه ششم،
برای سومین سال متوالی بعنوان یکی از بهترین پژوهسرای کشور
در مسابقه دانش اموزی بین المللی نور قرار گرفت.

بیش از  2هزار جلسه آموزش خانواده
در مدارس شهرستان برگزار شده

اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه جز ادارات برتر استان در
بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی
به گزارش نوید خراسان،مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه
در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تربت حیدریه ،با بیان
اینکه امروز باید به آموزش و پرورش نگاه ویژه داشت ,گفت:
آموزش و پرورش نیاز به مشارکت و همیاری تمامی مردم و

نهادها دارد .و این مشارکت ,در تصمیم گیری ها و اجرای طرح
ها و برنامه ها است تا بتوان به شکلی موثر آن ها را انجام داد.
سعید نیرویی با اشاره به همکاری خوب و سازنده مردم و
نهادهای مختلف با مجموعه آموزش و پرورش شهرستان گفت:
در سال جاری به کمک مردم ،چهار مدرسه و چهار نمازخانه
در مدارس ساخته شد و بزرگترین مجموعه ورزشی شهرستان
به همت خیر نیک اندیش در پیشکوه در حال ساخت است،
همچنین  6مدرسه بعد از ماه رمضان کلنگ زنی خواهد شد.

وی ادامه داد :در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی
بیش از  2000جلسه آموزش خانواده در مدارس شهرستان
برگزار گردید که در این جلسات امام جمعه ,روحانیون
شهرستان ,نیروی انتظامی ,مشاورین و کارشناسان آموزش
خانواده و دیگر نهادها مشارکت فعال و سازنده ای داشتند.
که نتیجه ی این جلسات به گفته ریاست دادگستری
شهرستان کاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی بوده است
به طوری که اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه جز
ادارات برتر در این زمینه بوده و توسط دادگستری استان
مورد تجلیل قرار گرفته است.

کتابخانه آستان قدس رضوی  30میلیون منبع مطالعاتی دارد
رئیس سازمان کتابخانه ها،
موزه ها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی گفت30 :
میلیون منبع مطالعاتی از جمله
کتاب ،سند و فایل دیجیتالی
در این سازمان وجود دارد
که می تواند زمینه ساز
تبدیل آستان قدس رضوی به
مرجعی علمی شود که تحولی
در این سازمان به شمار می
رود.
نوید
گزارش
به
خراسان،حجت االسالم سید جالل حسینی در نشستی خبری در موزه
قرآن و نفایس حرم مطهر رضوی افزود :رویکرد این سازمان این
است که در دوره جدید به یک سازمان دانش محور تبدیل شود و
محل حضور دانشمندان و مولد دانش باشد.
وی با اشاره به سیاستهای اجرایی امسال سازمان کتابخانه های
آستان قدس رضوی ادامه داد :کادرسازی و برگزاری دوره های
آموزشی تخصصی در حوزه مرمت و نسخه شناسی ،شبکه سازی
و راه اندازی باشگاه اندیشه ورزان و فراهم کردن زمینه دسترسی
به منابع مطالعاتی آستان قدس رضوی از طریق دیجیتال سازی و

فعالیت در فضای مجازی از جمله این سیاست هاست.
رئیس سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی گفت :در راستای تحول محوری به عنوان یکی از سیاستهای
این سازمان و تسهیل دسترسی محققان به منابع مطالعاتی ،با ایجاد
مراکز جدید فرهنگی و علمی یا پایگاههای این سازمان در 100
کشور و  31استان ،منابع مطالعاتی آستان قدس رضوی در اختیار
همه محققان قرار می گیرد.
حسینی افزود 54 :کتابخانه وابسته به آستان قدس رضوی در کشور
وجود دارد که خدمات رسانی آنها یکپارچه نیست لذا امسال طرح
یکپارچه سازی آنها از طریق اتصالشان به یک نرم افزار اجرا می
شود تا اعضای کتابخانه ها به همه منابع مطالعاتی آستان قدس
رضوی دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد :امسال همه منابع مطالعاتی در کتابخانه های آستان
قدس رضوی دیجیتال سازی می شود و این منابع از طریق تلفن
همراه در اختیار عموم قرار می گیرد.
رئیس سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی با اشاره به راه اندازی موزه مجازی در آستان قدس رضوی
گفت :با راه اندازی این موزه ،عالقه مندان می توانند در بستر وب
به اطالعات همه هشت هزار و  400شی در معرض نمایش و همه
اشیاء موجود در مخازن موزه های آستان قدس رضوی دسترسی
داشته باشند و آنها را تماشا کنند.

حسینی افزود 102 :هزار نسخه خطی 60 ،هزار نسخه چاپ سنگی
و  14میلیون برگ سند در کتابخانه های آستان قدس رضوی وجود
دارد که از این تعداد تاکنون هفت هزار نسخه فهرست نویسی نشده
است و امسال باقی نسخ هم فهرست نویسی و  10جلد از  15هزار
نسخه خطی فهرست شده آستان قدس رضوی منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد :عمده منابع مطالعاتی در کتابخانه آستان قدس رضوی
وقف است به عنوان مثال شیخ عباس قمی  40عنوان کتاب که با
دستخط خود نگاشته بود را به کتابخانه آستان قدس رضوی هدیه داده
است همچنین کتابخانه آستان قدس رضوی بیشترین اسناد مربوط به
سادات و کاملترین آرشیو مطبوعاتی کشور را در اختیار دارد.
رئیس سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی گفت :امسال کتابخانه های آستان قدس رضوی در
شهرستانها با راه اندازی کلینیکهای مشاوره ،برگزاری نشستهای
علمی ،برپایی نمایشگاههای موضوعی ،دوره های آموزش قرآن
و ایستگاههای پاسخگویی به سواالت دینی از قرائتخانه به قطبهای
فرهنگی در مناطق تبدیل می شوند.
حسینی افزود :سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی اعالم
آمادگی کرده است که می تواند در هر استانی با مشارکت خیرین
یک کتابخانه یا مجتمع فرهنگی راه اندازی کند و در این راستا
امسال حداقل پنج کتابخانه جدید در مراکز استانهای کشور راه
اندازی می شود.

دل نوشته
درجستجوی آشنا
رضا شاه پسند

بایزید آمد شبی بیرون
زشهر /از خروش خلق
خالی دید دهر
ماهتابی بود بس عالم
فروز /شب شده از
پرتو او مثل روز
آسمان پر انجم آراسته/
هریکی کار دگر را
خاسته
شیخ چندانی که در صحرا بگشت /کس نمی
جنبید در صحرا و دشت
شورشی بر وی پدید آمد بزور /گفت یارب در
دلم افتاد شور
با چنین درگه که در رفعت تو راست /این چنین
خالی زمشتاقان چراست ؟
هاتفی گفتش که ای حیران راه /هرکسی را راه
ندهد پادشاه
عزت این در چنین کرد اقتضا  /کز درِما دور
باشد هر گدا
چون حریم ع ّز ما نور افکند  /غافالن خفته را
دور افکند
سالها بودند مردان در انتظار  /تا یکی را بار بود
از صد هزار
«منطق الطیر  ،عطار نیشابوری»
تصور کنید یکی از ثروتمند ترین و مقتدر ترین
مردان جهان به عده ای وقت مالقاتی کوتاه
و زودگذر می دهد.افراد وارد قصر مجلل و
باشکوهش می شوند .
قصر سه ساختمان مجزا دارد  .ورودی اول سر
شار ا ز امکانات و لذت هاست  .در قسمت
دوم سختی ها و گرفتاری های فراوانی است که
هرکسی امکان تحمل آن را ندارد و قسمت سوم
جایگاه اصلی صاحب آن همه شکوه و عظمت
است .
برای دیدار با او چاره ای جز گذشتن از
هرقسمت و رفتن به جایگاه بعدی نیست .
گروهی در همان بدو ورود تا چشمشان به آن
همه شکوه مادی و وسایل و امکانات موجود در
قصر می افتد سرگرم ّ
لذت بردن شد و به طور
کلی قید دیدار با مرد ثرو تمند را می زنند .
عده ای دیگر از آن لذایذ چشم پوشید و تالش
می کنند به دیدار او نایل آمده و به راز ثرو ت
و اقتدارش پی ببرند .
پس سختیِ چشم پوشی از لذت های قسمت
اول و رنج های قسمت دوم را به جان می خرند
و سرانجام به دیدار مراد خود نایل می شوند .
کدام گروه برنده و کدام بازنده اند ؟!
ِ
حکایت رابطه ی ما با خداست .
اغلب ما سرگرم شهوت و شهرت ظاهری این
دنیا می شویم و قید دیدار و لقا ء با ولی نعمتمان
را می زنیم .
و لی عارفان به حق بر لذایذ این دنیا چشم می
پوشند  .و این عروس فرتوت و بزک کرده  ،نمی
تواند فریبشان دهد .
آنان جز به زیبای مطلق  ،یعنی خداوند متعال و
رسیدن به او فکر نمی کنند .
می دانند خوشبختی و سعادت واقعی در رسیدن
به اوست .
زاهدان واقعی چون موال علی (ع ) از دنیا نمی
بُرند بلکه بدان دل نمی بنند .
در دنیا تالش و کوشش می کنند .و آن را وسیله
ای برای نایل شدن به معبود می دانند  .نه ابزاری
برای رسیدن به تمنیات نفسانی .

گاهی نزدیک...گاهی دور...
الیاس اصغری

وقتی که تو(بازیگر) نقش میزنی در رج های
زندگی هموطنت؛
هموطنی در دور دست ترین مکان که دل
خوش کرده به جعبه ی جادویی خیالش که
دنیای بیرونش را از طریق تو بشناسد؛
تا عطش دانستن را با تو بیدار کند...
و چه هنرمندانه ظاهر می شوی در هیبت
جراحی زبر دست یا آهنگری تنومند؛
رفتگری زحمتکش تا لباسی از پایین ترین قشر
جامعه ات که تو ان را خوب می شناسی...
و هنرمندانه تر زمانی است که بازی زیبای تو
می شود(بارقه ی امید) بر دل های مرده ای که
از رنج روزگار به تنگ آمده اند...
روزگاری که غرق در روزمرگی هایشان؛
روزشان را شب می کنند و شب های تارشان
را روز...
و گاهی با نواختن بر تارهای گیتارت؛انسجام
می بخشی بر تار و پود دل هایمان؛
تا رنگ زندگی مان را در صدا و حرکات تو
در قاب تصویر ببینیم و بشنویم تا هرگز از یاد
نبریم که زندگی در جریان است و خدایی که
در همین نزدیکی ست...
روزت مبارک ای بازیگر هموطنم...؛
دلشوره ها و دلواپسی هایت را آسمان باور
می کند...

نویدخراسان

اجتماعی
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بهداشت و درمان
مرکز تحقیقات بهداشت عمومی
در تربت حیدریه راه اندازی شد

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه از راه اندازی مرکز تحقیقات
بهداشت عمومی در این واحد دانشگاهی خبر
داد.
به گزارش نوید خراسان،ادریس بذرافشان گفت:
به استناد رای صادره در دویست و هفتاد و
یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی در اسفند ماه پارسال  ،با تاسیس
مرکز تحقیقات بهداشت عمومی در دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت
حیدریه موافقت اصولی به عمل آمد.
وی افزود :این مرکز با هدف گسترش امور
پژوهشی و ارایه راه حل در امور بهداشتی
درمانی به منظور توسعه و به کارگیری دانش
در زمینه بهداشت عمومی ،انجام پژوهش های
بنیادی اپیدمیولوژیک ،تربیت نیروی انسانی
محقق در زمینه بهداشت عمومی و همکاری
با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها
تاسیس و راه اندازی شده است.
وی اظهار داشت :با راه اندازی این مرکز عالوه
بر گسترش فعالیت های پژوهشی در امور مرتبط
با بهداشت عمومی ،بسیاری از مشکالت فراروی
این بخش نیز رفع خواهد شد.

مرکز تشخیص تکاملی کودکان
در تربت حیدریه افتتاح شد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه از افتتاح واحد تست ‹بیلی› یا مرکز
تشخیص تکاملی کودکان در مرکز خدمات
جامع سالمت قدس این شهرستان خبرداد.
به گزارش نوید خراسان،الهام بهره مند افزود:
این مرکز به همت واحد سالمت کودکان گروه
سالمت جمعیت و خانواده معاونت دانشگاه
علوم پزشکی تربت حیدریه تجهیز شد و
هدف از راه اندازی آن انجام آزمون تشخیصی
به منظور شناسایی کودکان مشکل دار از نظر
تکامل است.
وی ادامه داد :از سال  1392برنامه غربالگری
تکامل کودکان در تمام مراکز خدمات جامع
سالمت با استفاده از پرسشنامه های  19گانه
انجام می شود و در راستای تشخیص قطعی
مواردی که در آزمون غربالگری به عنوان ‹تاخیر
تکامل› تشخیص داده شده اند الزم است برای
کودکان شناسایی شده تست تکاملی تشخیصی
انجام شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه گفت :آزمون ‹بیلی› یکی از آزمونهای
معتبر تشخیصی تکامل کودکان است که پس از
شناسایی موارد مشکل دار در مرحله غربالگری
به منظور تشخیص قطعی امراض به کار گرفته
می شود.
بهره مند افزود :مدت زمان انجام آزمایش برای
هر کودک  50تا  90دقیقه است و کارشناسان
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی مدت
یک سال گذشته که به صورت آزمایشی مشغول
انجام این فعالیت بوده اند برای  170کودک،
آزمون بیلی (روند تشخیص تکاملی کودکان)
را انجام داده اند.
وی ادامه داد :مرکز خدمات جامع سالمت قدس
تربت حیدریه همه روزه صبحها از ساعت هشت
تا  12ظهر با حضور کارشناسان ،آماده ارائه
خدمت به شهروندان است.

بخش دیالیز درمانگاه
موسی بن جعفر(ع) ت ربت حیدریه افتتاح شد

بخش دوم دیالیز درمانگاه و دارالشفای خیریه
حضرت موسی بن جعفر (ع) تربت حیدریه طی
مراسمی به بهره برداری رسید.
به گزارش نوید خراسان؛عضو هیات مدیره
دارالشفای حضرت موسی بن جعفر (ع) تربت
حیدریه در این مراسم گفت :بخش دوم دیالیز
این مرکز با  33تخت و هزینه  15میلیارد ریال
به منظور توسعه خدمت و کاهش زمان انتظار
بیماران راه اندازی و تمام هزینه های آن از محل
مشارکت خیران و درآمدهای این درمانگاه تامین
و پرداخت شده است.
محمدرضا بهروز افزود :هم اکنون  127بیمار
نیازمند پیوند کلیه و  156بیمار دیالیزی از
خدمات مراکز دیالیز در تربت حیدریه و مه
والت خدمات دریافت می کنند و با توجه به
روند رو به رشد بیماران دیالیزی تعداد تخت
های این مرکز باید افزایش یابد.
امام جمعه تربت حیدریه نیز در این مراسم گفت:
وضعیت خدمات سالمت در این شهرستان
مطلوب است اما برای رسیدن به وضعیت آرمانی
باید تالش بیشتری صورت گیرد.
حجت االسالم محمدرضا عصمتی افزود :همه
مردم و مسئوالن باید در کنار هم برای کسب
توفیقات بیشتر تالش کنند.
سعیدرضا قنبری زاده ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه نیز با بیان اینکه موفقیت
بخش دولتی با مشارکت مردم امکان پذیر است
گفت :هر جا مشارکت مردمی وجود داشته باشد
سطح رضایتمندی نیز افزایش می یابد و این امر
در حوزه سالمت به وضوح قابل مشاهده است.

نگاهی به آئینها و رسوم مردم تربت حیدریه در ماه مبارک رمضان
امیرالمؤمنین (ع) است.
آرزو علومی بایگی افزود :در شبهای قدر در بسیاری از خانه ها نان
جو وجود دارد و مردم در سفره های افطار خود نان جو همراه با
ماست می خورند و عده ای نیز میزان بیشتری نان جو تهیه و در بین
نمازگزاران مساجد توزیع می کنند.

علیرضا حسینی مقدم

مردم خطه تربت حیدریه ،آئین ،آداب و رسوم پسندیده زیادی ویژه
ماه رمضان داشته و دارند که یا به دست فراموشی سپرده شده و یا
در حال از بین رفتن هستند.
این که چرا امروزه بسیاری از آئینها و سنن قدیمی به دست کم
توجهی ،بی اعتنایی یا فراموشی سپرده شده اند دالیل زیادی می
تواند داشته باشد اما شاید یکی از شاخص ترین این دالیل تغییر
سبک زندگی به واسطه رشد فناوری و به تبع آن ایجاد روحیات و
اخالق جدید است.

* آئین َش َ
وخنی یا شب خوانی

این پژوهشگر اجتماعی در ادامه به مراسم آواز خوش سحر خوانی
یا َشو خَ نی یا شب خوانی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت:
این آئین امروزه بیشتر در روستاهای تربت حیدریه به شکل های
خاص و متنوع برگزار می شود و به این ترتیب است که فردی
خوش صدا هنگام سحر به پشت بام رفته و با صدای بلند شروع به
خواندن دعاهای متناسب با سحر می کند.
ساالر مقدم افزود :از دیرباز و پس از افطار ،مردم هر محله در
مسجد یا خانه ای گرد هم می آمدند و قرآن قرائت می کردند و
معموال فردی که از همه به خواندن قرآن مسلط تر بود هدایت چنین
مجالسی را بر عهده می گرفت.
وی ادامه داد :این فرد کار نوبت دهی به افراد و غلط گیری را انجام
می داد و بچه ها از این دوره های قرآن به دو دلیل فراگیری قرائت
قرآن و دیگری بازیگوشی و استفاده از پذیرایی آخر جلسه استقبال

ورزشی
کسب مقام دوم والیبال استان توسط
دبیرستان دکتر جمالی تربت حیدریه

* جشن  27ماه رمضان

* تشت زنی

یک پژوهشگر اجتماعی اهل تربت حیدریه به ایرنا گفت :یکی از
سنتهای پسندیده در تربت حیدریه ‹تشت زنی بود› یعنی مردم این
خطه در ماه مبارک رمضان برای بیدار کردن یکدیگر در وقت سحر،
از صدای تشت ،بشکه و بعدها از طبل یا دهل استفاده می کردند.
محمدرضا ساالر مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :اجرای
سنت به این شکل بود که در هر محله یک یا دو نفر تشت به دست
به پشت بامی بلند می رفتند و با نواختن آن فرا رسیدن سحر را
به دیگران اطالع می دادند که البته امروزه تلفن جایگزین تشت و
بشکه و طبل شده و برخی با زنگ تلفن دیگران را از خواب بیدار
می کنند بدون اینکه مکالمه ای رد و بدل شود.
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می کردند و در شب پایان ماه مبارک رمضان نیز بر دوره های قرآن
شور و شعف خاصی حکمفرما می شد.
او اضافه کرد :این بدان خاطر بود که در شب پایانی ختم قرآن
مشخص می شد که قرائت سوره توحید بر عهده چه کسی است که
وی باید با شیرینی و میوه از دیگران پذیرایی می کرد و خوشبختانه
این سنت هنوز نیز در بین مردم تربت حیدریه وجود دارد.

* سنت افطاری دادن

این پزوهشگر اجتماعی گفت :به طور معمول خانواده های متمول
برای فیض بردن بیشتر از ماه رمضان در این ماه یک یا چند بار
افطاری می دهند و تعداد زیادی از آشنایان را برای صرف افطار
دعوت می کنند.
ساالر مقدم افزود :همین که مردم صدای روح نواز قرائت قرآن یا
تواشیح و ربنا را از رادیو یا تلویزیون می شنوند می دانند باید خود
را آماده باز کردن روزه کنند که بسیاری ابتدا چای می نوشند و بعد
از اقامه نماز شروع به خوردن غذا می کنند.
وی اظهار کرد :در قدیم قوت غالب مردم در وقت سحر ،آبگوشت
بود و هنوز نیز در بسیاری از روستاهای تربت حیدریه ،آبگوشت
غذای اصلی سحر مردم این منطقه را تشکیل می دهد.

* پخت نان جو

یک پژوهشگر محلی و کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن نیز
در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت :یکی از سنتهای مرسوم
در تربت حیدریه ،پخت نان جو در آستانه ایام شهادت حضرت

این پژوهشگر آداب و سنن محلی گفت :یکی دیگر از سنتهای مردم
خطه تربت حیدریه جشن  27رمضان است که مردم در این شب که
در واقع شب به هالکت رسیدن و مجازات ابن ملجم مرادی ضارب
و قاتل امیرالمومنین علی (ع) است تا سحر جشن و شادی می کنند.
علومی افزود :غذای خاص این شب در تربت حیدریه نیز کلهپاچه
یا به اصطالح محلی ‹سر سقط› است که وقت افطار و سحر میل
می کنند.

* آوازهای محلی

وی به معرفی پاره ای از آوازهای محلی ویژه ماه رمضان که در
قالب سحرخوانی ،مناجات سحری و یا شو خنی در تربت حیدریه
اجرا می شوند پرداخت و افزود برخی از این ابیات از این قرار
است:
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند /گرد در و بام دوست پرواز
کنند
هر جا که دری بود به شب می بندند /اال در دوست را که شب
باز کنند
طلوع صبح خندان است برخیز /همه عالم گلستان است برخیز
تو در خواب و رفیقانت برفتند /ره دور و بیابان است برخیز
صبح است خدایا به تو می گویم راز /ای خالق ذوالجالل ،ای
بنده نواز
هر کس که به درگاه تو آید به نیاز /نومید ز درگاه تو کی گردد باز

ای آن که به ملک خویش پاینده تویی /درظلمت شب ،صبح نماینده
تویی
درهای امید بر رخ ما بسته شده /بگشای خدایا که گشاینده تویی

سی و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش
آموزان پسر استان خراسان رضوی با معرفی
تیمهای برتر به ایستگاه آخر رسید.
به گزارش نوید خراسان  ،در مرحله دوم سی
و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان
پسر استان خراسان رضوی که با شرکت  ۴۲تیم
رشته های والیبال به کار خود پایان داد  ،تیم
دبیرستان دکتر جمالی تربت حیدریه به مقام دوم
دست یافت.
این دوره از مسابقات که در مقطع متوسطه دوم
با حضوربیش از  500نفر دانش آموز  ،سرپرست
و مربی در مشهد برگزار شد ،در رشته والیبال
نتایج ذیل به دست آمد .
مقام اول را تیم دبیرستان مالک اشتر ناحیه ۳
مشهد از آن خود کرد ،دبیرستان دکتر جمالی
تربت حیدریه به مقام دوم دست یافت و
دبیرستان شاهد یادگاران امام ناحیه  ۴مشهد مقام
سوم را کسب نمود .جام اخالق نیز به دبیرستان
جواداالئمه (ع) تربت جام تعلق گرفت.

دختران تنیس باز تربت حیدریه
مقام سوم استان را کسب نمودند

باند سارقان حرف های با  60فقره سرقت منهدم شد
وی گفت :در ادامه اين عمليات ،ماموران کالنتری 11توانستند در
اقدام ضربتي  3نفرديگر از همدستان آنان ( 35 ،31و 33ساله) را
دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنان ،تعداد قابل توجهی از وسائل
سرقتي شامل باطري خودرو ،جك ،آچار آالت ،قطعات خودرويي،
موتور جوش و سيم و كابل ،لوازم منزل و...كشف نمايند.
فرمانده انتظامي شهرستان تربت حيدريه با اشاره به ادامه داشتن
تحقیقات پيرامون موضوع و کشف دیگر جرائم احتمالی از
شهروندان خواست نسبت به ايمن كردن منازل و وسائط نقليه خود
در جهت پيشگيري از سرقت توجه بيشتري داشته باشند و موارد
مشكوك را از طريق شماره  110به پليس اطالع دهند.

كشف بيش از  21كيلوگرم مواد مخدر در تربت حيدريه

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حيدريه از انهدام باند سارقان
حرفهای با  60فقره سرقت در شهرستان تربت حیدریه خبر داد.
سرهنگ» علي اكبر كياني» به نوید خراسان ،گفت :در پي گزارش
چندين فقره سرقت از اماكن خصوصي  ،كارخانجات  ،باغات و....
كه بصورت باندي در شهر تربت حیدریه به وقوع پيوست،مراتب
به صورت ويژه در دستور كار مامورين كالنتري  11قرار گرفت.
وی افزود :ماموران تجسس كالنتري 11تربت حیدریه با بررسی
دقیق سرقتها و سرنخهای بجا مانده ،به  2سارق سابقهدار مظنون و
با جمعآوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی ،آنان را در
اقدامی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ كياني ادامه داد :متهمان  28و  31ساله در ابتدا منكر
هرگونه جرمي شدند ولي در مواجه با ادله و مستندات کشف شده
از مخفیگاهشان ،به ناچار لب به اعتراف گشودند و به  60فقره
سرقت شبانه ( 18فقره سرقت از ساختمانهای درحال ساخت23،
فقره سرقت محتويات خودرو4 ،دستگاه موتورسيكلت و  10فقره
سرقت منزل و  5فقره سرقت سيم و كابل) با همدستي  3نفر دیگر
در محدوده بلوار شهید باهنر ،خيابانهاي مظفريه ،جانبازان ،حجتي،
قائم ،شهرك وليعصر(عج) و روستاهاي آغويه و بوري آباد اعتراف
كردند.

با هوشياري ماموران انتظامي شهرستان تربت حيدريه مقدار 21
كيلوگرم مواد مخدر در دو عملیات مجزا كشف گردید.
به گزارش نوید خراسان به نقل از پايگاه خبري پليس ،فرمانده
انتظامي شهرستان تربت حیدریه با اعالم اين خبر گفت :در عملیات
اول ،ماموران ايست و بازرسي پاسگاه شهيد شيردل كامه اين
فرماندهي حين كنترل خودروهاي عبوري به يكدستگاه خودرو پژو
پارس كه از شهرهاي جنوبي كشور به سمت مشهد در حركت بود،
مشكوك شدند.
وي افزود :ماموران ايستگاه پس از هدايت خودرو به داخل ايستگاه
در بازرسي دقيق مقدار  10كيلو گرم مواد مخدر از نوع ترياك را
كه بطرز ماهرانه اي در بدنه خودرو جاساز شده بود كشف كردند.
سرهنگ كياني با اشاره به معرفي متهم(  35ساله) به مرجع قضايي
عنوان کرد :سوداگران مرگ بدانند نیروی انتظامی در برخورد با مواد
خانمانسوز مخدر از هيچ كوششي دريغ نمي كند و عموم شهروندان
خواست در اين زمينه با پليس همكاري كنند.
فرمانده انتظامی شهرستان تربت حيدريه همچنین از كشف  11كيلو
و 280گرم مواد مخدر ودستگيري سه قاچاقچي خبر داد.
وی در تشريح اين خبر گفت :تيم كنترل ايستگاه بازرسي شهيد
شيردل كامه هنگام كنترل خودروهاي عبوري طي دو عمليات
جداگانه مقدار  11.280كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف

تحویل  108حلقه الستیک به خودروهای سنگین داری مجوز

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری
تربت حیدریه به خودروهای سنگین
دارای پروانه فعالیت از این سازمان
حواله الستیک با نرخ مصوب را داد.
سرپرست سازمان مدیریت حمل و
نقل شهرداری تربت حیدریه به نوید
خراسان گفت :در سال  ۹۷حواله ۱۰۸
حلقه الستیک به خودروهای حمل و
نقل باری گازوئیل سوز که از سازمان
مدیریت حمل و نقل پروانه فعالیت
دریافت نموده اند تحویل داده شده
است .
محسن قندهای افزود :در حال حاضر
تعداد  ۲۷۱خودروی دیزلی ،دارای
پروانه فعالیت از سازمان مدیریت
حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه
می باشند .

 اتوبوسهای سازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری ضد عفونی و جرم زدایی شدند
سرپرست سازمان مدیریت حمل
و نقل شهرداری تربت حیدریه به
نوید خراسان گفت :جهت رفاه حال
مسافرین و شهروندان  ،کلیه اتوبوسهای
این سازمان به طور کامل نظافت ،ضد
عفونی و جرم زدایی شد.
قندهاری افزود :طرح شستوشو و
ضد عفونی اتوبوسها جهت بهداشت
مسافرین اجرایی گردید که در همین
راستا از نیروهای سازمان جهت این
مهم استفاده بعمل آمد.

كردند.
سرهنگ کیانی افزود :ماموران انتظامي در حين كنترل خودروهاي
عبوري به يك دستگاه اتوبوس كه از استانهاي جنوبي كشور به
سمت مشهد در حركت بود مشكوك كه پس از هدايت اتوبوس
به داخل ايستگاه در بازرسي دقيق مقدار  8كيلو مواد مخدر از نوع
ترياك كه به شكل ماهرانه اي در بدنه اتوبوس جاسازي شده بود
كشف و راننده و شاگرد اتوبوس را در اين رابطه دستگيركردند.
سرهنگ كياني در ادامه خاطر نشان كرد :در همين راستا مامورين
ايستگاه كامه از يك نفر قاچاقچي مسافر نما مقدار  3.280كيلو گرم
مواد مخدر از نوع ترياك كه به طرز ماهرانه اي در زير البسه خود
جاساز كرده بود كشف كه بالفاصله متهم  25ساله در اين رابطه
دستگير شد.

سارقان و خرده فروشان مواد مخدر در مه والت دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مه والت گفت :با اجرای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی  9سارق و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان
دستگیر شدند.
سرهنگ حمزه ذوالفقاری افزود :در این طرح که با همکاری پلیس
آگاهی ،پلیس امنیت عمومی ،پلیس مبارزه با مواد مخدر ،یگان امداد
و دیگر واحدهای عملیاتی این فرماندهی اجرا شد ،چهار سارق و
پنج خرده فروش مواد افیونی دستگیر و  120گرم انواع مواد مخدر
از آنان کشف شد.
وی اظهار داشت :در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای
سال جاری تاکنون  970لیتر سوخت قاچاق و یکهزار و  200نخ
سیگار قاچاق در مه والت کشف و  2دستگاه خودرو نیز در این
ارتباط توقیف شده است.
وی گفت :همچنین در این مدت ماموران دایره نظارت بر اماکن
عمومی این فرماندهی با همکاری اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان در بازرسی های محسوس و نامحسوس از واحدهای
صنفی 23 ،واحد صنفی متخلف را در مه والت شناسایی کردند که
پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی بیشتر و صدور رای نهایی به
اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بیش از  95میلیون لیتر بنزین در ت ربت حیدریه صرفه جویی شد
مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه تربت
حیدریه گفت :پارسال به علت
استقبال مردم از گاز طبیعی به
عنوان سوخت پاک و ارزان،
مصرف بیش از  95میلیون و
 600هزار لیتر بنزین در این
شهرستان صرفه جویی شد.
به گزارش نوید خراسان،جواد
بلندی با بیان اینکه مصرف گاز
‹سی ان جی› در سال گذشته در
مقایسه با سال قبل آن چهار درصد رشد
داشت افزود :پارسال روزانه  262هزار
مترمکعب گاز ‹سی ان جی› از طریق 32
جایگاه عرضه سوخت در منطقه تربت
حیدریه توزیع شد.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه نیز
گفت :در پی اعالم تغییر شرایط جوی و
احتمال آب گرفتگی و سیالب در شهرهای
استان خراسان رضوی و به خصوص
شهرستان تربت حیدریه ،مدیر منطقه
به اتفاق اعضای ستاد بحران از مسیل
رودخانه و تاسیسات انبار نفت بازدید
میدانی کردند.
علی نیرویی افزود :همزمان با این اقدام،
همکاران واحدهای فنی و مهندسی،

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،آتش
نشانی و تامین و توزیع و بازرگانی منطقه
تمهدیدات الزم در خصوص مواجهه با
خطرات احتمالی ناشی از آب گرفتگی را
پیش بینی کردند.
وی تعداد جایگاههای عرضه سوخت اعم
از بنزین و سی.ان.جی در منطقه تربت
حیدریه را  56جایگاه عنوان و بیان کرد:
از این تعداد 32 ،جایگاه به عرضه سوخت
سی.ان.جی اختصاص دارد که ظرفیت
عرضه آنها افزون بر  21هزار کیلوگرم در
ساعت است و موجب اشتغالزایی مستقیم
برای  100نفر شده است.
نیرویی گفت :عرضه سوخت سی.ان.
جی در سطح منطقه توسط  79دستگاه
دیسپنسر(توزیع کننده) و  158نازل فعال
صورت می گیرد.

مرحله سوم سی امین دوره مسابقات ورزشی
دانش آموزان دختر استان خراسان رضوی به
پایان رسید.
به گزارش نوید خراسان ،در این دوره از
مسابقات که از تاریخ  ۱۱الی  ۱۴اردیبهشت
در سالن ورزشی آقامصطفی خمینی مشهد در
مقطع متوسطه اول و دوم برگزار شد ،نتایج ذیل
بدست آمد .
در مقطع متوسطه اول :ناحیه  5مشهد به مقام اول
دست یافت ،ناحیه  6مشهد دوم شد و تربت
حیدریه و مه والت مشترکا مقام سوم را از آن
خود نمودند .جام اخالق نیز به تیم نیشابور
رسید.
در مقطع متوسطه دوم  :ناحیه  4مشهد و نیشابور
به ترتیب مقام اول و دوم را کسب نمودند و
تربت حیدریه و ناحیه  6مشهد مشترکا سوم
شدند .تیم مه والت نیز بعنوان با اخالق ترین
تیم برگزیده شد.

هشدارهای ترافیکی
آشنایی با پیامهای ترافیکی
و راهنمایی و رانندگی

سرهنگ حسن زاده
*ضبط گواهينامه افراد به استناد مواد قانوني
يعني اخذ و نگهداري گواهينامه براي مدت
معيين مي باشد  ،برابر تبصره  4ماده  7قانون
رسيدگي به تخلفات رانندگي :كساني كه در
مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايند
به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه
محكوم مي شوند.
*در صورتي كه مبلغ جريمه وسيله نقليه به
ده ميليون ريال برسد  ،مراتب به مالك خودرو
اعالم و چنانچه ظرف مدت يك ماه نسبت به
پرداخت آن اقدام ننمايد  ،راهنمائي و رانندگي
مكلف به توقيف وسيله نقليه تا پرداخت جريمه
مي باشد.
*رانندگان وسايل نقليه موظفند در هنگام
رانندگي ،گواهينامه مجاز  ،كارت وسيله نقليه ،
بيمه نامه معتبر شخص ثالث و برگ معاينه فني
را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه
مأمورين مكلفند آن ها را ارائه نمايند.
*چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني
بوده و احتمال خطر يا وقوع تصادف وجود
داشته باشد ،وسيله نقليه توسط مأمورين متوقف
و به تعميرگاه اعزام مي گردد.
*در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از
حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و
روانگردان باشد و با استفاده از تجهيزات الزم
نسبت به تشخيص و اثبات اين حاالت اقدام
گردد  ،مأموران از رانندگي فرد مورد نظر
جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ
دو ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت 6
ماه  ،جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي
معرفي مي شود.
*هر گاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو
تخلف رانندگي حادثه ساز و خطر آفرين گردد،
وسيله نقليه وي براي مدت  72ساعت توقيف
مي شود.
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نرخنامه مصوب تاکسی و آژانسهای تاکسی تلفنی تربت حیدریه در سال 1398

قابل توجه شهروندان عزیز:

هرگونه انتقاد و پیشنهاد یا موارد تخلف را به

شماره « 52233086 - ۵۲۲۳۲۰۵۰:سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری » یا پیامک
 50002831988گزارش و منعکس نمائید

«روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه»

فراخوان ثبت نام انتخابات اتحادیه خیاطان

در اجرای ماده  7آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی
(موضوع تبصره  3ماده  22قانون نظام صنفی )و در اجرای مصوبه مورخ 97/8/12کمیسیون نظارت
بر سازمانهای صنفی شهرستان تربت حیدریه ،بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره و
بازرس اتحادیه صنف خیاطان شهرستان تربت حیدریه ،دارندگان شرایط ذیل دعوت می شود از روز
شنبه مورخ  98/2/14ظرف مدت  15روز کاری حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 98/2/30با مدارک ذیل
ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف  iranianasnaf.irسامانه ساران (انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها)
قسمت ثبت نام داوطلبین مراجعه و با درج شناسه صنفی ،نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک
مربوطه به شرح ذیل اقدام و سپس با ارایه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر ،جهت ادامه فرایند ثبت نام
و تکمیل پرسشنامه (در مهلت قانونی فوق) به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های
صنفی شهرستان تربت حیدریه واقع در اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان تربت حیدریه به آدرس
خیابان امام خمینی ،بین امام خمینی 23و 25مراجعه نمایند.
شرایط الزم:

 -1تابیعت جمهوری اسالمی ایران
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -3نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
 -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ،ورشکستگی و افالس
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -6عدم اشتهار به فساد
 -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه
 -8حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه کسب معتبر دائم
 -10داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 -1هشت قطعه عکس  3در 4جدید پشت نویسی شده
 -2سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
 -3سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
 -4یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
 -5یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
 -6یک برگ تصویر از اعتبار نامه افراد دارای سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه
داوطلبان محترم الزاما می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیر خانه هیات اجرایی در سامانه ایرانیان
اصناف به شرح فوق الذکر ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرایند ثبت نام به دبیر
خانه هیات اجرایی مراجعه نمایند که در غیر این صورت ثبت نام آنان بصورت حضوری انجام نخواهد
شد.

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان تربت حیدریه

دعوت به همکاری

محیط زیست

اداره کتابخانه های عمومی تربت حیدریه از بین دارندگان مدرک
کارشناسی و باالتر در رشته کتابداری بصورت موقت دعوت به همکاری
می نماید.
واجدین شرایط جهت اطالع بیشتر به اداره کتابخانه های عمومی
شهرستان واقع در باغ ملی جنب تاالر اندیشه مراجعه و یا با شماره
 09380764177تماس حاصل فرمایند.ضمنا اولویت با نیروی بومی می
باشد.
اداره کتابخانه های عمومی تربت حیدریه

آتش زدن پس مانده محصوالت
در داخل مزارع غیرقانونی است

رئیس شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه
گفت :آتش زدن پس مانده های محصوالت
کشاورزی مزارع برابر ماده ‹ 20قانون هوای
پاک› خالف قانون است و طبق آن با متخلفان به
عنوان مجرم برخورد صورت می گیرد.
داوود نورمحمدی بر اشتباه بودن سوزاندن
باقیمانده پوشش گیاهی در سطح کشتزارها از
سوی کشاورزان به ویژه در مزارع زعفران تاکید
و بیان کرد :کشاورزان بر اساس سنتی اشتباه اما
مرسوم همزمان با خشک شدن پوشش گیاهی
اقدام به آتش زدن آن در سطح مزارع می کنند.
وی افزود :این اقدام عالوه بر از بین بردن
خاک زرارعی ،میکروارگانیسمهای مفید آن و
نیز آلودگی هوا باعث سرایت آتش به عرصه
های ملی و طبیعی می شود که صدمات جبران
ناپذیری برای طبیعت و پوشش گیاهی در پی
دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه
ادامه داد :از مسئوالن ذیربط به خصوص مدیران
جهاد کشاورزی درخواست می شود با اجرا
برنامه های آگاهی بخش فرهنگی از این اقدام
کشاورزان جلوگیری کنند تا به عرصه های
طبیعی خسارت کمتری وارد شود.
پیش از این دادستان عمومی و انقالب مرکز
خراسان رضوی نیز بر لزوم اجرای کامل ‹قانون
هوای پاک› تاکید کرده بود.
‘قانون هوای پاک› شامل  34ماده و  39تبصره،
تیر ماه  1396به تصویب مجلس شورای اسالمی
و از سوی دولت برای اجرا ابالغ شد.
بر اساس ماده  2۰این قانون :انباشت پسماندهای
بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای
باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی
و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج
از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و
دهیاریها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن
بقایای گیاهی زمینهای زراعی پس از برداشت
محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به
جزای نقدی درجه شش موضوع ماده  ۱۹قانون
مجازات اسالمی محکوم می شود .وزارت جهاد
کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را بهطرق
ش کشاورزی،
مقتضی به اطالع بهره برداران بخ 
عشایری و منابعطبیعی برساند.

در صدور مجوز کنسرت نظر افراد مالک نیست

رییس شورای فرهنگ عمومی
تربت حیدریه تاکید کرد :در
شرایطی که معضل بزرگ معیشتی
در جامعه وجود دارد این هنرمندان
هستند که می توانند با ابتکار عمل
خود ،مردم را به سمت کار و
تالش و رونق تولید هدایت و در
مسیری که نظام به آنها نیاز دارد
سوق دهند.
حجت االسالم محمدرضا عصمتی
در نخستین نشست شورای فرهنگ
عمومی شهرستان تربت حیدریه در
سال جاری اظهار کرد :در خصوص اجراهای
موسیقی در سطح شهرستان چندین جلسه
بحث و نظرخواهی شده که بنده بارها عرض
کردم الزمه برگزاری چنین مراسماتی ،نظر مقام
معظم رهبری مبنی بر مطرب بودن یا نبودن
اجراها و همچنین رعایت قوانین است و لذا
نظر افراد نباید مالک و معیار قرار بگیرد.
وی بیان کرد :مشکل اساسی برگزاری این
مراسمات در اجرا و حواشی آنهاست و ممکن
است افراد قبل از برگزاری تعهدات کتبی و
شفاهی هم بدهند اما در عمل اجرایی نمی
شوند و تبعات ناخوشایندی برای جامعه
بوجود می آورند.
امام جمعه تربت حیدریه گفت :باید بررسی
شود که با توجه به مشکالت معیشتی جامعه
و ورودی  ۱۳۰هزار تومانی برای این اجراها،
تقریبا چند درصد مردم این منطقه عالقمند به
حضور هستند ،ضمن آنکه باید فرهنگ عمومی
شهرستان نیز مد نظر باشد.
رییس شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه
تاکید کرد :در شرایطی که معضل بزرگ
معیشتی در جامعه وجود دارد این هنرمندان

هستند که می توانند با ابتکار عمل خود ،مردم
را به سمت کار و تالش و رونق تولید هدایت
و در مسیری که نظام به آنها نیاز دارد حرکت
کنند.
در ادامه این نشست مدیر عامل موسسه فرهنگی
اندیشه گستر از برگزاری مراسم بزرگداشت
مرحوم حسینعلی راشد در آبانماه امسال خبر
داد و افزود :در مرحله نخست تقاضا داریم
که دبیرخانه دائمی مفاخر شهرستان راه اندازی
شود تا هر سال مراسم بزرگان و مفاخر شهر را
در ابعاد مختلف برگزار کنیم.
هادی کوشا بیان کرد :امسال در نظر داریم تا
در نیمه اول آبانماه مراسم بزرگداشت خطیب
توانا و اندیشمند جهان اسالم مرحوم حسینعلی
راشد تربتی را با هدف تبیین شخصیتی این
عالم اندیشمند و الگو سازی برای نسل فعلی
را برگزار کنیم.
وی از فراخوان مقاالت ،ساخت مستند
زندگی این عالم اندیشمند از زوایای مختلف
و همچنین سخنرانان مطرح کشوری بعنوان
بخشی از برنامه های مهم این بزرگداشت یاد
کرد.
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اخبار زاوه
جلسه انجمن میراث فرهنگی،صنایع دستی
و گردشگری زاوه برگزار شد

جلسه انجمن میراث فرهنگی،صنایع دستی و
گردشگری شهرستان زاوه به ریاست کریمی
سرپرست فرمانداری و باحضور دیگر اعضا
برگزار گردید.
به گزارش نوید خراسان ،سرپرست فرمانداری
زاوه در این جلسه درخصوص بهره گیری از
قابلیت بسیار خوب صنایع دستی روستاها و راه
اندازی اقامتگاههای بوم گردی به منظور جذب
بیشتر گردشگران مطالبی را بیان نمودند.
محمدی رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری شهرستان نیز در مورد ثبت
ملی زعفران و همچنین ثبت ملی مراسمات
دیرینه برخی از روستاها توضیحاتی را ارائه
نمود.

جشنواره فرهنگی-اجتماعی
روستای ساق زاوه برگزار شد

جشنواره فرهنگی-اجتماعی در روستای ساق
زاوه (بعنوان روستای پایلوت) برگزار گردید.
به گزارش نوید خراسان ،با تالش و پیگیریهای
تیم تخصصی -پژوهشی آسیبهای اجتماعی
شهرستان زاوه ،جشنواره فرهنگی -اجتماعی
با موضوعات و مسابقات مختلف(غذاهای
محلی،عکاسی،نقاشی،داستان نویسی و )...در
روستای ساق از توابع بخش سلیمان شهرستان
زاوه برگزار گردید.
در آیین افتتاحیه این جشنواره ،برنامه های
متنوعی با تکیه بر موضوع نشاط اجتماعی اجرا
گردید

رشتخوار
آغاز عملیات اجرایی دو بانده شدن
جاده رشتخوار به تربت حیدریه

عملیات اجرایی طرح دو بانده شدن جاده
رشتخوار به تربت حیدریه با  2هزار و 500
میلیارد ریال اعتبار پس از انتخاب پیمانکار آغاز
می شود.
به گزارش نوید خراسان ،محمود نگهبان نماینده
مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای
اسالمی در همایش شوراهای اسالمی شهرستان
رشتخوار با اعالم خبر فوق از گازرسانی به 14
روستای باقیمانده بخش جنگل و آسفالت جاده
آن خبر داد و افزود :جاده رشتخوار  -چخماق
 فریمان به مشهد نیز دارای بودجه دولتی شدهو احداث آن به طول می انجامد.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان
رضوی نیز در این همایش گفت :شوراهای
اسالمی بزرگترین نهاد اجتماعی و مدنی در
کشور هستند که مطالبه های مردم را از طریق
ارتباط با مسئوالن و نهاد های حاکمیتی پیگیری
می کنند.
احمد قربانی با بیان اینکه شوراهای اسالمی
سرمایه های اجتماعی و مورد اعتماد مردم
هستند افزود :بدون مشارکت مردم و با اعتبارات
ناچیز دولت برای اجرای طرحهای عمرانی نمی
توان کاری از پیش برد.
وی اظهار داشت :شوراهای اسالمی براساس
قانون باید هر سال یک برنامه ریزی مدون داشته
باشند.

 67تن کاالی اساسی در رشتخوار توزیع شد

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت رشتخوار
گفت :در اجرای طرح تنظیم بازار ،از ابتدای
امسال تاکنون  67تن کاالی اساسی شامل،
گوشت ،برنج ،قند و شکر بین مردم این
شهرستان توزیع شده است.
علی اسماعیلی افزود :از مجموع این کاالها،
حدود  2تن گوشت قرمز منجمد برزیلی ،چهار
تن گوشت منجمد مرغ 32 ،تن قند 12 ،تن برنج
و  17تن شکر توسط اداره صنعت ،معدن و
تجارت رشتخوار بین ساکنان شهر و روستاهای
این شهرستان توزیع شده است.
وی در ارتباط با نحوه توزیع کاالها و اقالم
توزیعی طرح تنظیم بازار ،اظهار داشت :با
توجه به درخواست شهروندان کاالی های طرح
تنطیم بازار با همکاری این نهاد و بخشداری
های رشتخوار در دهستان های این شهرستان نیز
توزیع خواهد شد.
وی گفت :از اجرای طرح تشدید نظارت بر
واحدهای صنفی این شهرستان با هدف تامین
کاالهای اساسی و مورد نیار مردم و جلوگیری
از سوء استفاده های احتمالی خبر داد و افزود:
در صورت مشاهد هرگونه تخلف با اخاللگران
اقتصادی برخورد می شود.
اسماعیلی ،از اقشار مختلف مردم خواست
هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق تماس با
شماره تلفن گویای  124اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان اطالع دهند.

به دنبال بارندگی های اخی ر؛

خــــراسـان تـشنـه سیـراب شـد

خطه سرزمین خورشید پس از سپری کردن  18سال
خشکسالی متوالی ،امسال بارندگی خوبی داشت که گرچه
در برخی روزها سیل آسا شد و خسارات و تبعاتی را در
برخی مناطق استان به جا گذاشت اما مزایا و برکات بسیار
به دنبال داشت.
به گفته کارشناسان میزان بارندگی در خراسان رضوی که
از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد بی سابقه بوده است
بطوریکه در جالل آباد بردسکن طی یک شبانه روز 130
میلیمتر باران بارید.
گرچه بارندگی ها در برخی مناطق خراسان رضوی مانند
شهرستانهای کالت ،سرخس ،کاشمر ،درگز ،بردسکن ،تایباد
و خلیل آباد خسارت فراوان به جا گذاشت اما مسئوالن بر
این باورند که با تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده این استان
کمترین خسارت و آسیب ناشی از سیالب و بارش های سیل
آسا را داشته است.
بر اثر این بارشها ذخایر آب سدهای استان خراسان رضوی
بطور قابل توجهی افزایش یافت و نسبت به سال گذشته بیش
از  2برابر شد و از سوی دیگر  12سد در این استان سرریز یا در
حال سرریز شدن است.
ذخایر سد دوستی مشترک بین ایران و ترکمنستان نیز که یکی از
منابع مهم تامین آب مشهد طی سالهای گذشته بوده است ،نسبت به
مدت مشابه سال گذشته دو و نیم برابر شده است و هم اکنون 50
درصد ظرفیت این سد آب دارد.
با این حال مسئوالن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی معتقدند
این استان همچنان بحرانی ترین ذخایر منابع آب در کشور را دارد
و اثرات بارندگی ها بر آبهای زیرزمینی در درازمدت خود را نشان
می دهد.

* افزایش  65درصدی بارندگی در خ راسان رضوی

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت :میزان بارندگی در این
استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون نسبت به دوره آماری
بلند مدت  65درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته
 185درصد افزایش داشته است.
محسن عراقی زاده افزود :از ابتدای مهر ماه پارسال تاکنون 275
میلیمتر باران در خراسان رضوی باریده که این میزان در دوره
آماری بلند مدت  167میلیمتر بوده است.
وی میزان بارندگی در مشهد را طی این مدت  260میلیمتر عنوان
کرد و اظهار داشت :این میزان نسبت به دوره آماری بلند مدت 27
درصد و نسبت به سال زراعی گذشته  111درصد افزایش داشته
است.
وی گفت :تمام شهرستانهای استان خراسان رضوی از افزایش
بارندگی نسبت به دوره آماری بلند مدت برخوردار بوده اند که
در این میان بیشترین بارندگی در شهرستان بردسکن به میزان
 335میلیمتر و با رشد  183درصدی نسبت به دوره آماری و 295
درصدی نسبت به سال زراعی گذشته بوده است.
عراقی زاده افزود :پس از آن جغتای و خواف به ترتیب با رشد 103
و  88درصدی بیشترین افزایش بارندگی در این استان را داشته اند.
وی اظهار داشت :همچنین کمترین افزایش بارندگی طی این مدت
در شهرستانهای تربت حیدریه و مشهد به ترتیب با  13و  27درصد
افزایش نسبت به میانگین آماری بلندمدت ثبت شده است اما میزان
بارندگی در این دو شهرستان نسبت به مدت مشابه سال زراعی
گذشته بیش از  100درصد افزایش داشته است.

* ترسالی ب رای خ راسان رضوی رقم خورد

مدیر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز
گفت :دوره ای که در انتهای آن وضعیت ترسالی باز می گردد برای
این استان که امسال شاهد بارشهای خوب در آن هستیم  25سال
محاسبه شده است.

مه والت
آغاز به کار مرکز تعویض پالک خودرو در مه والت

وی گفت :در حال حاضر  600میلیون متر مکعب آب پشت
سد دوستی جمع شده است که این میزان در مدت مشابه سال
گذشته  180میلیون متر مکعب بوده است که بیش از سه و نیم
برابر افزایش داشته است.
عالیی افزود :هم اکنون  50درصد از ظرفیت سد دوستی پر
آب است در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته
 21درصد بود.

* 12سد در خ راسان رضوی سرریز شده
یا در آستانه سرریز شدن است

احمد قندهاری افزود :بر اساس بررسیهای علمی وضعیت ترسالی با
بارشهای بسیار هر چند سال یکبار تکرار می شود.
وی دوره منتهی به بازگشت ترسالی را در ایران حدود  50سال ذکر
کرد و اظهار داشت :هرچه دوره بازگشت ترسالی طوالنی تر شود،
بارشهای سنگینتر رخ خواهد داد.
وی گفت :پیش از این خراسان رضوی به مدت  18سال درگیر
پدیده خشکسالی بود و بدترین نوع آن را تجربه کرد بطوری که این
شرایط طی پنج دهه گذشته بی سابقه بود.
قندهاری افزود :بارشهای متوالی و رطوبت زمین روان آبهای خوبی
را در خراسان رضوی ایجاد کرد و رودخانه های استان به ویژه در
نواحی غربی و جنوبی آن دبی بی سابقه ای را طی این مدت به
دست آورد.

* ذخایر سدهای خ راسان رضوی به  47درصد رسید

مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی هم گفت :در پی بارندگی های اخیر  47درصد از
مخازن سدهای خراسان رضوی پر آب شد که این میزان در مدت
مشابه سال گذشته  23درصد بوده است.
رضا نوروز زاده افزود :هم اکنون  750میلیون متر مکعب آب در
مخازن سدهای خراسان رضوی جمع شده است در حالی که این
میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود  220میلیون متر مکعب بود.
وی اظهار داشت :ذخایر آب در سدهای خراسان رضوی در سال
جاری نسبت به سال گذشته حدود  25درصد افزایش داشته است.
وی گفت :خراسان رضوی دارای  32سد در حال بهره برداری در
تربت حیدریه ،قوچان ،مشهد ،خواف ،درگز ،سبزوار ،تایباد ،تربت
جام ،چناران ،سرخس ،نیشابور ،کالت و فریمان است.

* ذخیره سد دوستی
سه و نیم ب رابر شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز توان ذخیره
سازی سدهای بزرگ و در حال بهره برداری در این استان را یک
میلیارد و  512میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت :یک میلیارد و
 250میلیون مترمکعب از این مقدار مربوط به سد دوستی است بین
ایران و ترکمنستان است.
محمد عالیی افزود :در پی بارندگی های اخیر ،سهم سد دوستی در
تامین آب مشهد افزایش یافت و برای امسال  60تا  70درصد پیش
بینی شده است در حالی که سال گذشته این سد سهم کمتر از 10
درصدی در تامین آب مشهد داشت.
وی اظهار داشت :نیاز آب کالنشهر مشهد  225میلیون متر مکعب در
سال برآورد شده است که سال گذشته  40میلیون متر مکعب از این
میزان از طریق سد دوستی تامین شد.

شناسایی بیش از  17هزار بیمار دیابتی در ت ربت حیدریه
تاکنون بیش از  17هزار و  600بیمار
مبتال به دیابت و بیش از هفت هزار و
 800بیمار مبتال به فشار خون در شهرستان
تربت حیدریه شناسایی شده اند.
به گزارش نوید خراسان ،معاون بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در
مراسم تجلیل از فعاالن حوزه سالمت
شهرستان تربت حیدریه افزود :ارتقاء
حوزه سالمت و تداوم خدمت رسانی
مطلوب به بیماران بیانگر بهره گیری
مطلوب از ظرفیتهای موجود است که این
امر در سایه تالش شبانه روزی تمام دست
اندرکاران حاصل شده است.
الهام بهره مند اظهار کرد :با تالشهای
صورت گرفته  82درصد از مردم تربت
حیدریه با مراجعه به مراکز خدمات جامع
سالمت و خانه های بهداشت این شهرستان،
حداقل یک نوبت خدمات دریافت کرده
اند و طبق آمار ثبت شده ،روزانه به بیش
از هزار و  300نفر از شهروندان در حوزه
های مختلف خدمات ارائه می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه گفت :با انجام مراقبتهای
اولیه ،شاهد کاهش آمار مرگ و میر
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نوزادان در تربت حیدریه هستیم.
بهره مند با اشاره به شعار سازمان جهانی
بهداشت با عنوان ‹مراقبتهای اولیه بهداشتی،
گامی به سوی پوشش همگانی سالمت ‹
افزود :حضور کارکنان حوزه بهداشت و
سالمت در عرصه های مختلف به منظور
انجام مراقبتهای اولیه و ارتقاء آگاهی مردم
نسبت به خود مراقبتی و آموزش سالمت،
گامی اساسی در تحقق این شعار و هدف
سازمان جهانی بهداشت است.
سعیدرضا قنبری زاده رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه نیز در سخنانی
با بیان این که ایران یکی از بهترین
کشورها درحوزه سالمت در منطقه است
خطاب به کارکنان درمانی دانشگاه علوم
پزشکی این شهرستان گفت :کار در حوزه
سالمت ،سعادت بزرگی است که نصیب
شما شده است که عالوه بر
انجام وظایف کاری با حس
نوعدوستی در مسیر خدمت
به همنوعان گام برمی دارید
و اجر اخروی را برای خود
ذخیره می کنید.
در پایان این مراسم از
شماری از فعاالن حوزه
سالمت تربت حیدریه با
اهدای لوح و هدیه قدردانی
و تجلیل شد.

مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت :به دنبال بارندگی های اخیر  9سد غیر
شرب در این استان سرریز شده و سه سد دیگر غیر شرب نیز
در آستانه سرریز شدن است.
رضا نوروز زاده افزود :هم اکنون سدهای غیر شرب زاوین
کالت ،سده خواف ،کمایستان سبزوار ،یام سبزوار ،دولت آباد
چناران ،بقچیز بجستان ،استای تایباد ،چشمه سبز گلمکان و بند
گلستان در استان خراسان رضوی سرریز شده اند.
وی اظهار داشت :سد چشمه سبز در اختیار شورای شهر گلمکان و
بند گلستان نیز متعلق به آستان قدس رضوی است.
وی سدهای غیر شرب در حال سرریز شدن استان را نیز شامل
سدهای فریمان ،چالی دره و قره تیکان عنوان کرد.
مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ادامه داد :با ذخیره سازی روان آب و تکمیل
ظرفیت آب مخازن سدهای غیر شرب که به مرحله سرریز رسیده
اند ،کشاورزان می توانند با اطمینان از حقابه تخصصی نسبت به
آبیاری محصوالت باغی و زراعی خود اقدام کنند.
وی گفت :در سالهای گذشته حقابه تخصصی کشاورزان به علت
کاهش ذخایر سدهای استان صد در صد تخصیص پیدا نمی کرد.
وی افزود :سرریز شدن سدهای غیر شرب در برخی سازه ها نیز به
تغذیه قنوات و چاههای پایین دست کمک می کند و از سوی دیگر
کشاورزان می توانند تا حد امکان از آبهای رهاسازی شده بر اثر
سرریز سدها برای آبیاری مزارع خود استفاده کنند.

* موتور پمپ چاههای کشاورزی خاموش شدند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :نیاز آب
این استان با  6میلیون و  400هزار نفر جمعیت ثابت و بیش از
 30میلیون زائر و مسافر حدود  500میلیون متر مکعب در سال
برآورد می شود.
عالیی افزود :بارندگی های خراسان رضوی طی سال زراعی
جاری تفاوت معنا دار نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته
و دوره آماری بلند مدت داشته و بیشترین اثر خود را بر آبهای
سطحی برجای گذاشته است.
وی اظهار داشت :در حال حاضر وضعیت خوبی را از نظر تامین
آب مشهد و دیگر شهرستان های استان شاهد هستیم اما این به
منزله آن نیست که مردم اسراف کنند و آب را بهینه مصرف
نکنند.
وی با اشاره به اثرات بارندگی ها بر فعالیت چاههای کشاورزی
گفت :به دنبال بارشهای اخیر تمام موتور پمپ های چاه های
کشاورزی غیر شرب در استان خراسان رضوی خاموش هستند
در حالی که در مدت مشابه پارسال به دلیل کم آبی بسیاری از
موتور پمپ چاههای کشاورزی استان روشن بود.
عالیی تعداد چاههای کشاورزی در این استان را  26هزار و 800
حلقه چاه عنوان کرد.
منبع :ایرنا

درکمیسیون خدمات شهری شورای شهر مطرح شد؛

علت تأخیر احداث کارخانه کمپوست در ت ربت حیدریه

عدم اجرای قرار داد احداث کارخانه
کمپوست موضوع بحث جلسه این
هفته کمیسیون خدمات شهری شورای
اسالمی شهر تربت حیدریه بود .
به گزارش نوید خراسان ،سید مهدی
وقفی  ،رئیس کمیسیون خدمات شهری
شورای شهر گفت  :شروع پروژه
احداث کارخانه کمپوست در سال ۸۴
با شرکت ایران طبیعت در زمینی به
مساحتی حدود  ۵۰هکتار از زمین های
مسکن وشهرسازی بوده است ولی
چند سالی درگیر عقد قرارداد
شد و متاسفانه تا کنون عقد
قرارداد محقق نشده است
.البته شرکت در سال  ۹۱با
تغییر مسئولیت روبرو شد
و یک مرحله در همین بازه
زمانی قراردادی به شورای
وقت ارجاع گردید که به

علت عدم تفاهم برسر مفاد قرارداد این
مهم به تعویق افتاد .
وقفی افزود  :در این جلسه مدیر عامل
شرکت توضیحاتی از شرایط کنونی
شرکت ارائه نمود و در ادامه اعضای
کمیسیون به بیان نظرات خود پرداختند.
وی گفت :در این جلسه مقرر شد با
دعوت از مسئولین شهرداری ،نسبت
به تعیین تکلیف قرارداد کارخانه
کمپوست اقدام فوری بعمل آید.

مرکز تعویض پالک خودرو با حضورنماینده
مردم شهرستانهای تربت حیدریه ،مه والت و
زاوه و مسئوالن محلی در شهرستان مه والت
آغاز به کار کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان مه والت در مراسم
آغاز به کار این مرکز گفت :راه اندازی مرکز
تعویض پالک خودرو در مه والت یکی از
نیازهای اساسی این شهرستان و مورد تقاضای
شهروندان بود.
سرهنگ حمزه ذوالفقاری افزود :با توجه به
تراکم جمعیتی و دغدغه مردم ،ایجاب می کرد
که مرکز خدمات تعویض پالک خودرو سریع تر
راه اندازی شود.
وی ادامه داد :مردم این شهرستان از این پس می
توانند با مراجعه به این مرکز ،کار تعویض پالک
خودروی خود را انجام دهند و تمامی موارد
مرتبط با تعویض پالک در شهرستان مه والت
انجام می شود و نیازی به مراجعه به مرکز استان
و شهرستانهای تابعه نیست.
فرمانده انتظامی شهرستان مه والت گفت :این
واحد خدماتی با زیر بنای  70مترمربع  ،محل
سرویس خودرو ،فک و نصب پالک است و هم
اکنون برای چهار نفر در آن به طور مستقیم ایجاد
اشتغال شده است.
ذوالفقاری افزود :مرکز تعویض پالک شهرستان
مه والت همه روزه از هفت صبح تا  14آماده
ارائه خدمات به شهروندان است.

فرماندار مه والت:
رویکرد دولت ایجاد زیرساخت
های توسعه در مناطق محروم است

فرماندار مه والت ،ایجاد زیرساخت های
توسعه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
را از رویکردهای اصلی دولتمردان ذکر کرد
و گفت :از تمام ظرفیت ها و امکامات موجود
برای تحقق این مهم استفاده می شود.
به گزارش ایرنا ،مسعود رنجبر در حاشیه بازدید
از روستاهای ‹زرنوخ› و ‹آلی› در این شهرستان
افزود :به برکت جمهوری اسالمی ایران،
طرحهای زیرساختی مهمی در روستاهای مه
والت در دست اجراست که با تکمیل آنها ،
تحول بزرگی در این منطقه ایجاد خواهد شد.
وی بر لزوم اهتمام بیشتر مسئوالن دستگاههای
اجرایی شهرستان به شناسایی مشکالت
تاکید کرد و اظهار داشت :مسئوالن باید با
ارایه راهکارهای اصولی و اساسی برای رفع
مشکالت موجود در روستاها اهتمام بیشتری
داشته باشند.
وی گفت :با مشارکت و همراهی دستگاههای
اجرایی در روستای ‹زرنوخ›  23میلیارد و 679
میلیون ریال و در روستای ‹آلی›  36میلیارد و
 378میلیون ریال برای ایجاد زیرساخت های
مناسب در سر فصل های مختلف هزینه شده
است.
رنجبر افزود :به برکت نظام مقدس جمهوری
اسالمی تمام روستاهای مه والت از امکانات
عمرانی و زیرساختی از جمله آب ،برق ،گاز،
تلفن ،راه و بهداشت بهره مند هستند و تمام
تالش ما برای ماندگاری جمعیت در روستاها
و توسعه خدمات است.
وی اظهار داشت :با توجه به کمبود منابع مالی
و مشکالت اقتصادی ،دولت تدبیر و امید نگاه
ویژه ای به روستاها دارد و از تمام امکانات
و ظرفیت های موجود برای ایجاد زیرساخت
های توسعه در مناطق محروم استفاده کرده
است.

خواف
بررسی آخرین وضعیت
تامین آب شرب شهرستان خواف

آخرین وضعیت نحوه تامین آب شرب
شهرستان خواف مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش نوید خراسان،جلسه بحث و
بررسی و ارائه راهکارهای الزم در خصوص
مسائل پیرامون نحوه تامین آب شرب خواف،
با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان،
مدیر عامل شرکت آبفای استان خراسان
رضوی و نماینده مردم شهرستان های خواف
و رشتخوار در مجلس شورای اسالمی و
رئیس اداره آبفای شهرستان در محل دفتر
فرماندار برگزار شد.
سپهری سرپرست فرمانداری خواف در این
جلسه گفت :انتظار مردم شهرستان خواف
تامین زیرساخت ها منجمله آب صنایع و
استفاده از این منبع آبی در بخش کشاورزی
بویژه آب شرب می باشد.
وی افزود :مجموعه فرمانداری به دنبال تحقق
خواسته مردم است که خوشبختانه بخشی از
آن محقق و بخشی هم در قالب پروژه های
آبرسانی در حال اجرا است که انتظار می رود
با همکاری ادارات کل آب منطقه ای استان
این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
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