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یاد داشت هفته
دلزدگی سیاسی یا آرامش قبل از طوفان

سازه فوق سنگین  52متری کارخانه فوالد ت ربت حیدریه نصب شد

حسن داعی(کارشناس ارشد جامعه شناسی)

آیا مردم از اصالح طلبان بریده اند؟آیا مردم
دچار دلزدگی سیاسی شده اند؟ آیا دل بریدن
از یک جناح سیاسی به معنی حرکت به سمت
جناح مقابل است؟ یا این که مردم از دوجناح
عبور نموده و به نوعی آگاهی رسیده اند که
انتخاب بعدی آنان فرای این موضوع است؟
آنچه تا کنون جامعه ما بکرات آن را در
انتخابات تجربه نموده است در اکثر موارد
حرکت ار یک جناح به جناح دیگر بوده
است،حرکتی که اصطالحا به حرکت پاندولی
یا اال کلنگی معروف است حرکتی که گفته
می شود آینده آن اصطالحا در گذشته است.
درست است که روی آوردن به هرجناح
سیاسی باعث حرکت در هر دو جناح می
گردد اما این حرکت ؛ تحول وتطور نیست
بلکه تحرک است تحرکی که فقط می خواهد
القا کند سکون نیست.آنچه باید اتفاق بیفتد با
روی کار آمدن هر طیف و جناح سیاسی باید
حرکتی تطور گونه و رو به جلو باشد یعنی
حرکتی زیگزاکی و رو به جلو و تصاعدی
تا عالوه بر دمیدن روح و نفسی تازه در هر
جناح سیاسی متناسب با شرایط و سیاست
های کلی نظام ما شاهد حرکت پیش رونده
باشیم نه تحرک در جازننده.
عمل کردن جامعه درانتخابات گذشته دراکثر
موارد حرکت از یک جناح سیاسی به سوی
طیف دیگر بوده است(البته حرکت مردمی
که در دو قطب سیاسی قرار ندارند و تقریبا
آرا تعیین کننده در انتخابات بوده اند) واین
حرکت در مواردی آنقدر شدید اتفاق افتاده
که جناح مقابل را دراین حرکت پاندولی
چنان پرتاب نموده است که اجازه هر گونه
عکس العمل را از آنان سلب نموده و اگر
این حرکت و روش و بازی با شدت زیاد
ادامه پیدا کند ممکن است به پرتاب غیرقابل
بازگشتی به صحنه سیاسی برای هر یک از
جناح ها منجر شود که این خود برای یک
جامعه مردم ساالر یا دموکراتیک می تواند
خطر بزرگی باشد .زیرا برای حرکت به
اصطالح اال کلنگی وجود دو طیف وجریان
الزم است تا مقابل هم قرار بگیرند و در
صورت نبود هر یک از جناح ها ،جناح مقابل
قادر به بازی نخواهد بود و از حرکت باز
خواهد ایستاد که نتیجه چنین امری سکوت،
رخوت و دلزدگی سیاسی در جامعه خواهد
شد که به نفع مردم وجامعه نخواهد بود.
آنچه امروزه به شدت مورد نیاز جامعه در
شرایط فعلی می باشد رسیدن به یک مخرج
مشترک در بین جناح های سیاسی برای
رسیدن به آرامش در جامعه است.
بیایید یکبار هم که شده به موج سومی که
در بحث انتخابات در جامعه ایجاد شده
توجه کنیم ،آن دسته از افرادی که دلبستکی
افراطی و شدید به هیچ یک از جناح های
سیاسی نداشته و یا اگر داشته اند امروزه دچار
دلزدگی شده اند و شاید خواسته آنان آرامش
وحرکت تطورگونه در جامعه برای رسیدن به
یک وحدت ملی از مسیر اعتدال و میانه روی
است.
در این میان برای اینکه در فکر تاثیر گذاری
و نفوذ بر آرائ آنان به نفع جناح سیاسی
خود باشیم آرائ جدا شده از طیف خود را
به سمت این موج سوم ومیانه روانه کنیم.
گفتمان کم حاشیه با برنامه های علمی و دقیق
و به دور از هر گونه شعار پوپولیستی.
همانطورکه در دوره قبل مجلس و رییس
جمهوری یک حرکت آرام از سوی یک جناح
اتفاق افتاد یعنی حرکت از اصول سخت
ومحکم جناحی به سمت یک جناح تا حدی
میانه و امروز هم که تا حدی یک رخوت و
سکوت سیاسی در طیف اصالح طلب نمایان
شده و تا حدودی عامه مردم را هم تحت
تاثیر قرار داده است(حداقل تا االن) باید با
تشویق مردم به آینده بهتر و نه ترساندن مردم
به شرایط بدتر آنان را وادار به رای دادن کرد.
اگر چنین حرکتی از طرف جناح های سیاسی
وافراد صاحب نظر مطرح و درجامعه دنبال
شود مصداق این حدیث شریف ”:ال افراط
التفریط” خواهد بود.
بیایید در انتخاب آینده از حب وبغض ها
حذر کنیم و روی لج ولجبازی رای ندهیم،
برای زمین زدن و له کردن کسی واردعمل
نشویم ،به معرفی برنامه های خود بپردازیم نه
تخریب دیگران،منافع عمومی را مد نظر قرار
دهیم تا مطامع فردی،از رفتارهای پوپولیستی
دوری کنیم و نگاه کارشناسی در راستای
شرایط امروزی جامعه به مشکالت داشته
باشیم واین جمله معروف را به یاد بیاوریم
که":هنگام عبوراز رودخانه زمان مناسبی برای
تعویض اسبها نیست".

با انتقال آخرین قطعه بزرگ (استک) به محل
کارخانه فوالد رخ ،این سازه فلزی عظیم
نصب شد.
مدیر مجتمع فوالد تربت حیدریه به خبرنگار
نوید خراسان گفت :این سازه بزرگ با ارتفاع
 52و قطر  8متر قرار است بعنوان یک دود کش
گازهای خروجی فرآیند تولید آهن اسفنجی را
بعد از چندین بار که از حرارتشان استفاده می
شود به عنوان یک مخلوط بی خطررها کند.
کریمی افزود :از آنجاکه قرار است قطعات
متفاوتی به لحاظ زمان تحویل ،در این پروژه
نصب و راه اندازی شوند وتولید و نصب برخی
از آنها زمان براست ،سعی کردیم به مرور
زمان قطعات مورد نیازمان را سفارش دهیم تا
تولید و برای نصب به محل پروژه انتقال داده

شوند که این دودکش یکی از آنها است ،در
ادامه دیگر تجهیزات کوره ،ترانس های برق
و ...به محل پروژه انتقال داده می شود.
مدیر مجتمع فوالد تربت حیدریه گفت :عملیات
ساخت این پروژه در سال  86قرار بود شروع
شود ،اما به دالیل متعددی این امر محقق نشد
و تا اینکه در سال  93دوباره گام هایی برای
آغاز عملیات اجرایی پروژه برداشته شد و
بازهم به مشکالتی برخوردیم و همچنان متوقف
ماند تا اینکه د ر سال 97عملیات ساخت پروژه
آغاز شد.
وی افزود :این مجتمع در حد فوالد مبارکه
اصفهان است که در فاز اول آن واحد احیا
مستقیم با ظرفیت ساالنه 1میلیون و  850هزار
تن آهن اسفنجی تا سال  1400راه اندازی

می گردد و در فاز های بعدی این مجتمع
،واحدهای ذوب و ریختگری که منجر به
تولید نورد می شود ساخته خواهد شد که با
این وجود تربت حیدریه دارای صنعتی بزرگ
ومادر خواهد شد که تاثیر بسزایی در توسعه
منطقه خواهد داشت .
کریمی ادامه داد :پروژه هایی در این
سطح80درصد فعالیتشان بیرون از سایت
است چرا که بایستی اقدامات مانند طراحی،
مهندسی و نیزسفارش و تامین قطعات در
محلی غیر از پروژه انجام شود که به چشم نمی
آید ،با این وجود  37درصد تاکنون پیشرفت
فیزیکی داشته ایم بطوریکه در بخش عمرانی
سایت  24هزار متر مکعب بتن 2،هزارو 200تن
انواع میلیگرد در سازه مصرف شده است و از
تعداد 500شمعی که قرار است در این مرحله
از ساخت کوبیده شود تا کنون 400شمع کوبی
انجام شده است ،همچنین درحال حاضر بیش
از  220نفردر این پروژه مشغول کار هستند که
در پیک کار این تعداد به  700نفر هم خواهد
رسید.
وی تصریح کرد :این کارخانه از شروع
عملیات ساخت(مرداد)97در مدت  36ماه به
بهره برداری می رسد که از این مدت  30ماه
عملیات ساخت و6ماه پایانی بابت راه اندازی
و انجام آزمایشات کیفی دستگاهها است که راه
اندازی سرد نام دارد ،مواد اولیه مورد نیاز این
واحد گندله ،آهک و آب است که برای تامین
آنها تدابیر الزم اتخاذ شده است.
مدیر پروژه در پایان گفت :تکنولوژی ساخت
واحد های احیا (مانند این پروژه)در کشور
سالهاست بومی شده و با توان نیروهای داخلی
ساخته می شود ونیازی به خارج از کشوراز
این حیث نداریم،ضمن اینکه خوشبختانه از
سال  96تکنولوژی ساخت واحدهای گندله
سازی را نیز بومی کردیم.

چهار هزار عامل اجرایی انتخابات ترب تحیدریه را برگزار می کنند
در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی
در حوزه انتخابیه تربتحیدریه ،مهوالت و زاوه
چهار هزار و  ۱۸۵نفر به عنوان عوامل اجرایی
در روند برگزاری این رویداد مهم سیاسی،
مشارکت و نظارت دارند.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان ،معاون استاندار
و فرماندار تربتحیدریه در نشست خبری  ،از
درنظر گرفتن  ۲۷۹شعبه اخذ رای برای برگزاری
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
در این حوزه انتخابیه خبر داد و افزود :از این
تعداد ۱۰۶ ،شعبه اخذ رای در تربتحیدریه۳۸ ،
شعبه در بخش جلگه رخ ۱۷ ،شعبه در بخش
کدکن ۱۰ ،شعبه در بخش بایگ ۲۴ ،شعبه در
مهوالت ۲۳ ،شعبه در بخش شادمهر ۳۶ ،شعبه
در بخش زاوه و  ۲۵شعبه نیز در بخش سلیمان

آرای مردم را جمعآوری میکنند.

بیش از  ۱۴هزار رای اولی
در حوزه انتخابیه ترب تحیدریه

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه
گفت :برگزاری انتخابات سالم و قانونمند با
حضور حداکثری مردم از رویکردهای اصلی
دولتمردان است و برای تحقق این مهم از تمام
ظرفیتها و امکانات به شکل مطلوب استفاده
میشود.
علی رستمی در جلسه شورای اداری شهرستان
حضور گروهها و جریانهای مختلف سیاسی
در این دوره از انتخابات را زمینه ساز حضور
حداکثری مردم در پای صندوقهای رای
دانست و ادامه داد :شورای نگهبان با در نظر
گرفتن این اصل مهم و اساسی،
نسبت به تایید نامزدهای انتخاباتی
اقدام کرده است تا انتخابات سالم
و قانونمند با حضور بیشتر مردم
در پای صندوقهای رای برگزار
شود.
وی شمار واجدین شرایط
رای دادن در حوزه انتخابیه
تربتحیدریه را  ۲۳۰هزار و
 ۸۸۰نفر ذکر کرد و گفت :از این
تعداد بیش از  ۱۴هزار نفر رای

اولی هستند.
رییس حوزه انتخابیه تربتحیدریه ،مهوالت
و زاوه گفت :برگزاری انتخابات متعدد در
کشورمان بیانگر حاکمیت مردم ساالری دینی
در نظام اسالمی است و با تالشهای صورت
گرفته تمام مقدمات الزم برای برگزاری
انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت
الکترونیکی در این حوزه انتخابیه فراهم شده
است.

از مجموع  ۳۷داوطلب نامزدی نمایندگی
مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه
تربتحیدریه ،صالحیت  ۲۲نفر توسط
هیات نظارت شورای نگهبان تایید شد
که یک نفر آنان زن است .حوزه انتخابیه
تربتحیدریه ،زاوه و مهوالت دارای یک
نماینده در مجلس شورای اسالمی است.

 بودجه  896میلیارد ریالی شهرداری تربت حیدریه تقدیم شورای شهر شد
درآمد  895میلیارد و  900میلیون ریال ،هزینه  855میلیارد و  55میلیون ریال

جلسه کمیسیون اقتصادی شورای
شهر تربت حیدریه جهت بررسی
الیحه بودجه سال  1399شهرداری
تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش نوید خراسان ،در این
جلسه که با حضور کلیه اعضای
شورا و مدیر اداره مالی و ذی
حسابی شهرداری برگزار شد .رئیس
کمیسیون اقتصادی شورای شهر
گفت  :درآمد و هزینه شهرداری
در  9ماهه سال جاری مورد بررسی
قرار گرفت که نشان می دهد نظم
بهتری نسبت به سال گذشته داشته
است.
نادر سلیمانی با اشاره به اینکه تاکنون 71
درصد بودجه سال جاری محقق شده که 63
درصد آن هزینه گردیده است ،گفت :البته
اظهار نظر قطعی در خصوص بودجه امسال
در فروردین ماه سال آینده اعالم خواهدشد.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با توجه
به تخفیفیاتی که از سوی شورای شهر برای
شهروندان تا پایان سال در نظر گرفته شده
است ،صد درصد بودجه محقق شود  ،از
شهروندان خواست تا از فرصت به وجود
آمده استفاده نمایند.
سلیمانی ادامه داد :عوامل پیش بینی نشده

ای در کسب درآمد و هزینه شهرداری
دخیل هستند که مدیریت شهری را با
مشکل مواجه می کند .الیحه درآمد پایدار
شهرداری ها در مجلس شورای اسالمی در
حال بررسی است که خروجی آن مشخص
نیست از طرفی تورم و افزایش دستمزدها
نقش موثری در درآمد و هزینه شهرداری
دارد.
وی گفت :الیحه بودجه سال آتی شهرداری
به شورای شهر و کمیسیون اقتصاد ارائه
شده است که با برگزاری جلسات با مدیران
درآمدی شهرداری ،در پی آن هستیم تا در
موعد مقرر بودجه ای عملیاتی را مصوب

نمائیم .
سلیمانی مبلغ بودجه سال 1399
شهرداری و سازمانهای وابسته را 896
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت :این
بودجه نسبت به بودجه سال جاری 9
درصد رشد داشته است که  60درصد
آن به بخش عمرانی اختصاص داده
شده است .
وی گفت :منابع درآمدی این بودجه به
شرح ذیل پیش بینی شده است  :درآمد
های عمومی و کمک دولت699 :
میلیارد و  700میلیون ریال  ،واگذاری
دارایی و سرمایه 171 :میلیارد و 200
میلیون ریال  ،واگذاری دارایی های مالی:
 25میلیارد ریال.
وی موارد هزینه ای این الیحه را نیز شامل
موارد ذیل دانست :اعتبارات هزینه ای:
 412میلیارد و  925میلیون ریال  ،تملک
دارایی های سرمایه ای 434 :میلیارد و
 130میلیون ریال و تملک دارایی های
مالی 8 :میلیارد ریال.
در این جلسه هر یک از اعضای شورا
نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص
الیحه بودجه ارائه نمودند و تصمیم گیری
در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون
موکول شد .

انعکاس صدا
پيامك هاي خود را ب راي درج در اين ستون به شماره 09398301598
ارسال نماييد و یا با پيامگير  52242550تماس حاصل فرماييد.
اداره راه

باسالم ؛ حدود نزدیک به ده سال میباشد که
کمربندی شهرمان بازگشایی شده اما تا کنون
کسی پی نبرده که چرا تقاطع خواف را آماده
نمیکنند؟ باتوجه به اینکه محورخواف تردد
بسیارزیادی از نظرحمل و نقل دارد تمام
رانندگان غیربومی که از اکثرشهرهای ایران
برای بارگیری بسمت خواف می آیند مجبور
به عبور از داخل شهریا از کنارگذرخاکی آن
تقاطع میباشند .لذا خواهشمنداست برای آماده
سازی این تقاطع نهایت تالش را انجام دهید
تا مشکل شهر و رانندگانی که همیشه با این
معضل روبرو هستندحل شود.

اداره برق

* بلوار باهنر روبروی هواشناسی وسط بلوار
روشنایی کافی ندارد یا برخی المپ سوخته و
مشکل فنی دارند ،با وجود اینکه چندین بار با
اداره برق تماس گرفته ایم ولی توجه نکردن،
منطقه مسکونی است و رفت و آمد وسط جاده
زیاد ،خودروها هم از سمت شهر با سرعت
زیاد می آیند .حتما باید کسی دچار حادثه
گردد تا روشنایی درست شود؟

راهنمایی و رانندگی

*سالم؛ چندین بار پیام دادم ولی گویا گوش
شنوایی نیست .از فرمانده انتظامی شهرمان

سوالی دارم ،آیا خودروهای آموزش
رانندگی مجاز هستند به بهانه سوخت گیری
گاز سی ان جی ،کار آموز خود را در جاده
زندان (صنوبر) که هیچ تجربه و تبحری در
رانندگی ندارد آموزش دهند؟ اگر کامیونی
از روی این خودروها رد شود جواب خون
این افراد بی تجربه و مربی بی خیال را چه
کسی می خواهد بدهد؟ چرا هیچ مرجعی به
این موضوع رسیدگی نمی کند و با بی خیالی
از کنار این قضیه رد می شوند!!!

شهرداری

* چرا باید شهرهای دیگر آبادیشان از تربت
بهتر باشد؟ چند وقت است که درآخر بلوار
باهنر ،ابتدای جاده صنوبر میدانی درست
کرده اند ،وقتی میخواهی دور بزنی دقیقا در
چاله ها می افتی تازه این که خوب است،
هنگام دور زدن به سمت پمپ گاز ،دقیق
وسط جاده قرار میگیری! نمیدانم جاده
صنوبر آب رفته یا میدانی که درست کرده
اند خیلی چاق شده است؟!
* درحالی که مردم به شهردار جدید خیلی
امید داشتند ولی متاسفانه جناب شهردار،
شهر را به حال خودش رها کرده و شهر
تربت حیدریه تبدیل به روستایی بزرگ شده،
اگر غیر از این است و مردم از طرحهای
عمرانی شهرداری بی خبرند لطفا جناب
شهردار عملکرد خودشان را در این مدتی
که مسئولیت دارند برای مردم منتشر کنند.

درخواست جمعی از ساکنین بلوار شهید حجتی( 35متری) از شهرداری و شورای شهر؛
باند رهاشده بلوار شهید حجتی( 35متری) را آسفالت کنید

جمعی از اهالی بلوار شهید حجتی(35

متری) تربت حیدریه در نامه ای به
شهرداری و شورای شهر که رونوشت آن
را به نشریه نوید خراسان ارسال نموده
اند خواهان توجه به این منطقه از شهر و
آسفالت باند سمت راست آن گردیده اند.
در این نامه آمده است ،علیرغم مراجعات
حضوری جمعی از ساکنین و درخواست
آسفالت باند راست بلوار ،متاسفانه
هیچگونه اقدامی تاکنون صورت نگرفته
و این امر موجب شده است که اوال

خودروها فقط از یک الین استفاده کنند که
خالف قوانین راهنمایی و رانندگی است و
ثانیا در هنگام بارندگی با گل والی مواجه
شویم بطوری که برای رفتن به خانه از
تخته استفاده می کنیم و در روزهای عادی
نیز از گرد و خاک ناشی ازعبور اتومبیل ها
درعذاب باشیم ،پیاده رو نیز پر از چاله و
چوله است.
در قسمتی دیگر از این نامه آمده است؛ از
شهرداری و شورای شهر درخواست می
نماییم که نسبت به آسفالت باند سمت
راست بلوار اقدام نمایند و در مورد
موزائیک نمودن پیاده رو نیز اهالی حاضر
به همکاری و همیاری می باشند.

بخشی دیگر از مطالبات زعفرانکاران پرداخت شد
 ۲۵درصد از مطالبات زعفران
کاران چهار شنبه و پنج شنبه
گذشته پرداخت می شود.
مدیر اداره تعاون روستایی
تربت حیدریه با بیان اینکه تنها
 ۴۷میلیارد تومان از مطالبات
زعفران کاران باقی مانده ،به
خبرنگار نوید خراسان گفت:
طبق مصوبه کارگروه استان،
 ۲۵درصد از این میزان به
حساب زعفرانکاران واریز شد.
نسرین شیبانی افزود :با ابالغ وزیر وقت
جهاد کشاورزی در  ۸آبان امسال مبنی
بر خرید حمایتی زعفران از کشاورزان،
شهرستان تربت حیدریه بعنوان مرکز خرید
حمایتی انتخاب و در ادامه  ۱۸مرکز خرید
در سطح استانهای خراسان دایر شد.
وی گفت :با توجه به رصد انجام گرفته و
گزارش های واصله به تعاون روستایی و
جهاد کشاورزی و اینکه افت قیمت این
محصول برای مدیران محرز شده بود،
خرید حمایتی زعفران با هدف حمایت
 ۱۰۰درصدی از تولیدکنتدگان از نیمه دوم
آبان آغاز شد و تا پایان مهلت قانونی یعنی
 ۳۰آذرماه روزانه بطور میانگین  ۳۵۰کیلو
زعفران از  ۸۰کشاورز خریداری می شد.
شیبانی ادامه داد :با توجه به حجم گسترده
سطح زیر کشت زعفران ،بسیاری از تولید
کنندگان از شهرهای همجوار برای تحویل
زعفران خود به مرکز خرید تربت حیدریه
مراجعه می کردند و به همین جهت ۱۷۰۰
نفر تا پایان روز خرید تا ساعت  ۱۹شب
از کشاورزان زعفران تحویل می گرفتند.
وی حجم خرید حمایتی زعفران از
کشاورزان در سطح استان را  ۶۸تن و
 ۸۲۵کیاو گرم و به مبلغ  ۶۴۲میلیارد و

 ۵۰۹میلیون تومان عنوان کرد و افزود :از
این میزان  ۱۱تن و  ۶۰۹کیلو گرم زعفران
به مبلغ  ۱۱۲میلیارد تومان به کشاورزان
تربت حیدریه تعلق دارد که  ۳۷درصد
حجم تولید شهرستان را شامل می شود.
شیبانی گفت :از این میزان خرید ،در تربت
حیدریه  ۵تن و  ۴۶۷کیلوگرم زعفران
نگین و یک تن و  ۳۰۰کیلو گرم شبه نگین
از کشاورزان خریداری شده که به لحاظ
کیفیت ،دقت و سرعت در سطح استان رتبه
نخست را به خود اختصاص داده است.
مدیر تعاون روستایی تربت حیدریه به
مطالبات پرداختی کشاورزان اشاره کرد
و افزود :پرداختی ها برای  ۲تن و ۳۵۱
کیلو گرم در تاریخ اول آدرماه به مبلغ ۲۳
میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان به میزان ۵۰
درصد این حجم برای کشاورزان واریز
شده است.
وی اظهار کرد :در تاریخ  ۲۰دیماه برای ۴
تن و  ۱۶۲کیلو گرم مبلغ  ۴۰میلیارد و ۹۹۷
میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز
شده و مابقی مطالبات زعفرانکاران  ۵تن
و  ۱۲۲کیلو گرم به مبلغ  ۴۷میلیارد تومان
می باشد که طبق مصوبه کارگروه استان
 ۲۵درصد آن در  23و  24بهمن به حساب
زعفرانکاران واریز شد.
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گزارشی از روند احداث مجتمع فوالد تربت حیدریه

گزارش

3

پیشرفت ملموس احداث مجتمع فوالد رخ ت ربت حیدریه با وجود تح ریمها

روند احداث پروژه مجتمع فوالد
تربت حیدریه در بخش رخ با
همت ،تالش و پیگیریهای شبانه
روزی دکتر باستانی نماینده مردم
تربت حیدریه ،مه والت و زاوه و
دیگر مسؤلین شهرستان و استان،
روند رو به رشدی به خود گرفته و
با تامین زیربناهای الزم و حضور
سرمایه گذاری که مصمم به اجرا
و به نتیجه رساندن آن است شاهد
اقدامات مثبتی هستیم.
دو هفته نامه نوید خراسان برای اینکه شهروندان را در جریان
پیشرفت این پروژه قرار دهد مصاحبه ای با مهندس علی کریمی
معاونت سایت و پروژه های مجتمع فوالد تربت حیدریه انجام
داده است که می خوانید.
مهندس کریمی ابتدا در مورد نحوه شروع این مجتمع صنعتی مهم

گفت :پروژه مجتمع فوالد تربت حیدریه در فاصله  35کیلومتری
جاده تربت – مشهد در جلگه رخ تربت حیدریه واقع شده است
که احداث فاز اول مگا مدول احیاء آن با ظرفیت  1میلیون و
 85هزارتن تولید آهن اسفنجی در مرداد  1397با پیگیری های
دکتر باستانی نماینده محترم شهرستان ،مسئولین محترم شهرستان
و استان با حضور دکتر شریعتمداری وزیر محترم وقت صنعت ،
معدن و تجارت شروع و قرارداد آن بصورت  EPCFبا شرکت
مهندسی فن آور معادن و فلزات منعقد گردیده است.

اهداف پروژه
معاون سایت و پروژه های مجتمع فوالد تربت حیدریه اهداف این
پروژه را شامل موارد زیر دانست:
* کمک به اهداف طرح جامع توسعه فوالد کشورمبنی بر تولید
 54میلیون تن فوالد.
*اشتغال زایی و به طبع آن تامین امنیت بیشتر در استان ،در این
پروژه  2800نفر اشتغال مستقیم و 12000نفر بصورت غیر مستقیم
مشغول به کار خواهند شد.
*توسعه توانمندی های بخش خصوصی،هدایت سرمایه های
داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رشد صنعت استان.
*کاهش وابستگی به خارج کشور با تولید مواد اولیه مورد نیاز
صنایع پائین دست.
اهم اقدامات انجام گرفته (مطالعات و طراحی های مهندسی)
مهندس علی کریمی مهمترین اقدامات انجام گرفته این پروزه در
زمینه مطالعات و طراحی های مهندسی به شرح ذیل برشمرد:
*انجام مطالعات اولیه و انجام ارزیابی های فنی واقتصادی پروژه
 *.انجام مطالعات توپوگرافی.
* انجام مطالعات ژئو تکنیک.
*مطالعات اولیه دسترسی واخذ مجوزات الزم واتصال به شبکه
راه آهن سراسری کشور وادامه مسیر آن جهت تامین نیازمندی
های زیربنایی آب  ،برق  ،گاز.
* جمع آوری اطالعات اقلیم محل انجام پروژه.
اهم اقدامات انجام گرفته دربخش اجرا
وی به مهمترین اقدامات اجرایی پروژه فوالد رخ اشاره نمود و
گفت :در زمینه کارهای اجرایی پیشرفت چشمگیری داشته ایم و
تاکنون توانسته ایم عملیات ذیل را به اجرا درآوریم:
 -1تجهیز کارگاه شامل ساخت سوله های اداری ومهمانسرا،
راههای دسترسی ،ساختمان اداری ،بهداری ،باسکول ،راه
اندازی دو دستگاه بچینگ وغیره.
 -2عملیات اجرایی سازه ریفرمر شامل :شمع کوبی ،اجرای
فونداسیون و ساخت و حمل و نصب استراکچر و تجهیزات آن
بطور صددرصد و شروع به نصب تجهیزات بر روی استراکچر .
 -3عملیات اجرایی کوره شامل :اجرای  100عدد شمع 50
متری(انجام شده) و اجرای فونداسیون و ساخت اسکلت که در
حال انجام می باشد.
 -4کنترل روم عملیات شمع کوبی و اجرای فونداسیون به اتمام
رسیده است و در حال حاضر حدود 30درصد پیشرفت فیزیکی
در بخش اجرایی اسکلت بتنی آن داشته ایم.
 -5بخش سازه استک ،اجرای شمع کوبی واجرای فونداسیون
آن به اتمام رسیده و سازه استک ساخته و حمل گردیده است
که عملیات نصب آن در حال اجرا است.
 -6اجرای سازه کالیریفایر ،شمع کوبی  ،خاکبرداری و تخریب
سرشمع های بتنی در حال انجام می باشد.
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اخبار فرهنگی -هنری
حضور فیلمسازان ت ربت حیدریه با سه فیلم
در جشنواره منطقه سینمای جوان شیراز

فیلمسازان انجمن سینمای جوان تربت
حیدریه درجشنواره منطقه ای شیرازحضور
پررنگ داشتندد.
محمد حسن زاده رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی تربت حیدریه به خبرنگار نوید
خراسان گفت :فیلمسازان انجمن سینمای
جوان تربت حیدریه با سه فیلم به نامهای:
آقای خیابان ساخته مازیار کاظمی ،باد ساخته
سمیرا قنبریان و فراتر از دید بشرساخته
محمدرضا اعتقادی درجشنواره منطقه ای
سینمای جوان (سروناز) حضور یافتند.
وی افزود :شصت و سومین جشنواره منطقه
سینمای جوان (سروناز)از  3تا  6بهمن ۹۸در
شهر شیراز برگزار گردید.

شب شعر یاس کبود
در ترب تحیدریه برگزار شد

شکست و به بازی گرفتن سرطان به شیوه مدیر مهد کودک در تربت حیدریه
ویدا سید الحسینی

چند روز پیش «ونداد» ،پسرم و همکالسیهاش در مهدکودک
«فرهنگ» کاری را تجربه کردند که شاید دیگرهیچ وقت در
زندگیشان تکرار نشود؛ نقاشی کردن روی سر خانم اعظم حسن
زاده که موهایش را تراشیده بود.
برای یک زن چه در کشور ما که حجاب معنا و ارزش خاص
خودش را دارد و چه در بقیهٔ جاهای دنیا ،داشتن مو و رسیدگی
به آن ،شانه زدن و تماشا کردن موجهای زیباش در آینه ،حکم
یکلذت وصف نشدنی را دارد و جزءالینفکی از دلخوشیهای
زنانه است.
البته این چند خط نظر من در مورد موی زن بود تا قبل از اینکه
مدیر مهد فرزندم درگیر سرطان شده و مجبور به تراشیدن موهای
سرشان شوند.
از لحظهای که ایشان با قلمی شیوا ،بیپرده و خیلی خودمانی
توی صفحهٔ اینستاگرامشان از خبر درگیر شدن با این مسأله
نوشتند ،از آنجایی که چند سال پیش یکی از عزیزترین افراد
زندگی من با این بیماری درگیر شده بود ،خوب میدانستم چه
خبره و قراره خانم مدیر چه روزهایی را پشت سر بگذارد.
با خودم گفتم چرا این آدم که اینقدر فعال است و رؤیاهایش را
مصرانه و پرانرژی دنبال میکند باید به این بیماری دچار شود؟!
اما جواب سوالم را پیدا نمیکردم ،در حالی که حواسم نبود
که جوابم توی سوالم بود! این را وقتی فهمیدم که اص ً
ال از وی
نشنیدم که بگوید چرا من؟! ممکن است این سوال به ذهن او
هم مثل هر آدم دیگری خطور کرده باشد اما اعتراضی نبود که
ما صدایش را بشنویم ،ما تالطمات و کشمکشهای دل و ذهنش
را ندیدیم ،آرامش و برخورد منطقی او را دیدیم وقتی که برای
رعایت خانواده ش که دور از وی زندگی میکنند ،این خبر را
با تلفن به آنها نگفت .بلکه خودش رفت و با شجاعت از مرحلهٔ
جدید زندگیش گفت.

وقتی که با دستی که بعد از جراحی باال آوردنش سخت بود،
دوباره عکاسی را برای خوب شدن روحیه اش شروع کرد ،وقتی
که مینویسد« :من اینجا هستم و آینده در مشتهای من» .وقتی
که با امیدواری تمام با بچههای مهدکودک گندم میکارد تا پایان
جلسات شیمی درمانی را با دروی گندمها جشن بگیرد .وقتی
برای تولد چهل سالگی مینویسد« :این چهل سالگی من جذاب
تر از چهل سالگی میلیونها زن دیگر است» .وقتی مینویسد که
با این اتفاق صاحب بینش جدیدی شده و قدرآدمهای زندگیش
را بیشتر میداند.
وقتی با سر تراشیده که میتوند برای خیلی از ما خانمها چیزی
شبیه فاجعه باشدعکسهای بینظیر میگیرد و اتفاق ًا بر خالف
تصور ،سر بدون مو را برای یک زن جذاب نشان میدهد.
وقتی برای خیلی از ماها که اغلب ناشکرهستیم از جزء بهجزء
نداشتههای این روزهاش مینویسد و به ما یادآوری میکند قدر
داشتهها را بیشتر بدانیم و آخر از همه ،وقتی که با دعوت از
بچهها برای کشیدن نقاشی روی سرش ،سرطان را به سخره
میگیرد.
از تمام این جریانات فهمیدم که رسالت این آدم مثل خیلیها (و

شاید همهٔ ما) رشد کردن و رشد دادن است ،همه ما درسها و
داستانهایی برای همدیگر داریم.
ازاین مربی خوب اجازه گرفتم تا عکس نقاشی کشیدن بچهها
را چاپ کنم و بگذارم جلوی میز کارم تا اگر یک وقت هایی
ناامید شدم ،کم نیاورم ،به مشکالت یک جور دیگر نگاه کنم و
اسم مسائل پیش پا افتاده رو مشکل نگذارم.
وقتی دیدم این عکس و حس و حال آن میتوند اینقدر روی
من تاثیر مثبت بگذارد ،با خودم گفتم چرا آن را با بقیه به اشتراک
نگذارم.این شد که تصمیم گرفتم آن را برای دوهفته نامه نوید
خراسان ارسال کنم تا بقیه هم انرژی بگیرند.
دوست دارم از همینجا به وی بگویم ما به داشتن تو و امثال
تو خیلی نیاز داریم ،می دانیم که تو هم مثل هم ٔه آدمها یک
لحظههایی کم می آوری و یا حتی اشتباه میکنی اما لطف ًا سعی
کن قوی بمانی و ادامه دهی ،ما به داشتن تو وهمهٔ افرادی
که برای خوب زندگی کردن تالش میکنند ،از ته دل افتخار
میکنیم.

توسط حوزۀ هنری خ راسان رضوی برگزار شد؛

جلسه نقد و بررسی کتاب «غزلهای عزیزم» اثر شاعر تربت حیدریه در مشهد

شب شعر یاس کبود به مناسبت گرامیداشت
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
در هیات ابوالفضلی شهرستان تربتحیدریه
برگزار شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
تربتحیدریه در حاشیه این رویداد فرهنگی
به نوید خراسان گفت :شب شعر یاس کبود
به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا
(س) با حضور  ۱۲تن از شاعران آیینی از
شهرستانهای مشهد ،کاشمر ،رشتخوار و
تربتحیدریه برگزار شد.
محمد حسن زاده افزود :شاعران شرکت
کننده در این مراسم به خواندن اشعار خود
با مضامین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و
شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند.
وی ادامه داد :همچنین یاد سردار شهید سپهبد
قاسم سلیمانی در این مراسم با خواندن
اشعاری در وصف این شهید گرامی داشته
شد.
وی گفت :در برپایی این محفل ادبی ،اداره
اوقاف وامور خیریه ،سازمان تبلیغات اسالمی،
شهرداری ،اداره امور کتابخانهها و انجمن
شعر قطب تربتحیدریه مشارکت داشتند.
مداحی و ذکر مصیبت به مناسبت سالروز
شهادت ام ابیها از دیگر برنامههای شب شعر
یاس کبود در تربتحیدریه بود.

هنرجوی هنرستان جلگه رخ تربت حیدریه
مقام اول کشوری را کسب کرد

یک هنرجوی رشته باغبانی جلگه رخ
تربت حیدریه به مقام اول کشوری دست
یافت.
رئیس اداره آموزش و پرورش جلگه رخ
با اعالم این خبر به نوید خراسان گفت :در
مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات
علمی  -کاربردی رشته باغبانی ،مهران
ربانی هنرجوی هنرستان شهید علیزاده
جلگه رخ توانست با پشت سر گذاشتن
رقبا به مقام اول کشوری دست یابد.
محمود قهار افزود :منطقه رخ دارای
دانش آموزان و هنرجویان مستعدی است
که اگر امکانات کافی در اختیارشان باشد
قادر به خلق افتخارات زیادی می باشند.

هشتاد وسومین جلسه نقد و پژوهش شعر حوزۀ هنری خراسان
رضوی که به نقد کتاب «غزلهای عزیزم» اثر شاعر توانای تربت
حیدریه بهمن صباغزاده اختصاص داشت با حضور اساتید ،شاعران
جوان و عالقهمندان به شعر پنجم بهمن ماه در محل سالن اجتماعات
حوزه هنری شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش نوید خراسان به نقل ازپایگاه خبری نوید تربت ،در
این جلسه که با حضور جمعی از شاعران مطرح استان و تربت
حیدریه برگزار شد محمدکاظم کاظمی که مسئولیت جلسه را
برعهده داشت گفت :صباغزاده از شاعران خوب شهر تربت حیدریه
است و ما در این سلسله جلسهها افتخار داریم که به آثار شاعران
شهرهای مختلف ایران بپردازیم.
سپس کتاب «غزلهای عزیزم» توسط جواد شیخاالسالمی ،یوسف
بینا وعلیاصغر داوری مورد نقد و بر رسی قرار گرفت .
جواد شیخاالسالمی گفت :این کتاب واقع ًا خواندنی و دوستداشتنی
است ،و اگر بخواهیم دربارۀ نقاط مثبت آن صحبت کنیم باید بیشتر
وقت داشته باشیم.
یوسف بینا دیگر شاعر استان با ذکر این مطلب که این کتاب یک
اتفاق خوب برای ادبیات خراسان در سالهای اخیر است گفت:
اینکه بهمن صباغ زاده در چهلسالگی اولین کتابش را منتشر کرده
نشان میدهد که او شاعر گزیده گویی است .ولی انتظار داریم که
به زودی کتابهای دیگری را از ایشان ببینیم.
علیاصغر داوری نیز گفت :دربارۀ نام کتاب همان طور که نام هر
شیء یا شخص ،نمایانده هویت آن چیز است ،با نام این کتاب نیز
میتوان به کنه اثر پی برد .تلویح ًا با خوانش نام «غزلهای عزیزم»
درمییابیم که شاعر چقدر تعلق خاطر به غزل داشته و دارد.

در پایان این نشست شاعرانه سید علی موسوی شاعر توانای تربت
حیدریه گفت:
من از طرف تربتی های حاضر در جلسه ،از همه عزیزان تشکر
میکنم و دو نکته را عرض میکنم .اول اینکه ،با توجه به شناختی
که از صباغ زاده دارم ،وی به یک قالب وفادار مانده است.
دیگر این که فضاهای شعرها بسیار طبیعی است و این که شاعر
به تعریف غزل به معنی شعر تغزلی وفادار مانده است ،پرسشی را
مطرح میکنم که چرا کتاب این قدر نظرها را به خود جلب کرده
است .به نظر من همه کتاب از بهمن صباغ زاده نیست ،بلکه نیمی از
کتاب از اوست .نیم دیگر این کتاب از کسی است به نام خانم اعظم
خندان ،همسر گرامی ایشان.

در حاشیه مراسم:

مراسم جشن کتاب «غزلهای عزیزم» در تربت حیدریه برگزار شد
گزارش از:حسین شعبانی
مراسم جشن کتاب «غزلهای عزیزم» مجموعهی غزل شاعر معاصر
خراسانی بهمن صباغ زاده به همت انجمنهای مثنویخوانی و شعر
و ادب قطب و موسسهی اندیشه و عرفان تربت حیدریه در تربت
حیدریه برگزار شد.
این جلسه که با شعرخوانی زینب نجفی ،استاد احمد نجف زاده
و محمد جهانشیری آغاز شد؛ با اجرای برنامهی موسیقی توسط
مهرداد شوریان هنرمند تربت حیدریه که روی یکی از غزلهای
کتاب «غزلهای عزیزم» کار شده بود؛همراه بود.
حسین شعبانی،غالمرضا اعتقادی ،محمد امیری و حجت یدالهی
دیگر شاعرانی بودند که در ادامه این جلسه به شعرخوانی پرداختند.
در بخش دیگری از این مراسم مستندی با عنوان «غزل به وقت
امروز» که حاصل تالش انجمن سینمای جوان تربت حیدریه بود؛
در مورد شاعر مجموعه "غزل های عزیزم" یعنی بهمن صباغ زاده
به نمایش درآمد.
استاد سیدعلی موسوی شاعر و پیشکسوت فرهنگی در ادامه این
مراسم مطالبی را در نقد و بررسی کتاب غزلهای عزیزم بیان نمود
و اجرای احسان انوریان نوازندهی سنتور و آهنگساز خراسانی که
بر اساس دو غزل از مجموعهی غزلهای عزیزم تهیه شده بود به
اجرا درآمد.
در ادامه برنامه ،بهمن صباغ زاده شاعر این مجموعه ی شعر قبل از
اینکه شمع کیک تولد چهل سالگی اش را فوت کند پشت تریبون

 در حالی که کتاب "غزل های عزیزم" در ورودی سالنبرگزاری مراسم توسط خانم مهال بختیاری به فروش می رسید؛
مدیریت اجرایی مراسم برعهده مهندس یعقوبی و مهندس
فهمیده بود.
 فیلمبرداری و عکسبرداری از مراسم به لطف آقایان سیدحسینرضوی،امیر محمد رجبیان و حسین شعبانی بود.
 حامیان این مراسم ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهرداریتربت حیدریه ،امور کتابخانهها ،انتشارات فصل پنجم ،عارف
کامپیوتر و خانهی کیک بودند.

شبی بیاد ماندنی در تجلیل از غزلسرای تربتی؛

راهاندازی کارخان ههای نوآوری تجهیزات پزشکی و زعفران

رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی
تربتحیدریه از پذیرش ایدههای مرتبط با
پزشکی و دارویی در این مرکز در زمینه تحقیقات
پزشکی خبر داد.
به گزارش نوید خراسان ،فرشید مؤمنی ضمن
بر شمردن فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تربت حیدریه گفت :مرکز رشد
این واحد دانشگاهی سال  ۹۷به پیشنهاد رئیس
دانشگاه کار خود را آغاز کرد و توانستیم حدود
 ۵۰۰متر مربع فضا را برای پذیرایی از هستهها و
واحدهای فناور آماده کنیم.
وی افزود :این مرکز رشد شامل شتابدهنده
و مرکز نوآوری است که با یک شبکه با هم
مرتبط میشوند و برای جذب واحدهای فناور و
افرادی که فکر و ایده بوده و به کسبوکارهای
دانشبنیان عالقه دارند ،آماده شده است و اکنون
سه واحد فناور که در حوزه زعفران فعالیت
دارند ،جذب شدهاند.
رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تربتحیدریه اظهار کرد :با توجه به ویژگیهایی
شهر تربتحیدریه و ظرفیت تولید زعفران به
دنبال کسب مجوز سرای نوآوری زعفران هستیم
و واحدهای زعفران و ابریشم را در این مرکز
تقویت و فعال میکنیم.
مؤمنی گفت :بهدلیل اینکه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تربت حیدریه در حوزه پزشکی نیز فعال
است ،ایدههای مرتبط با پزشکی و دارو را در
دستور کار داریم تا در مرکز رشد پذیرش و در
زمینه تحقیقات پزشکی فعال شوند.

همکاری با  ۵۰محقق در تحقیقات دارویی

فرشید مومنی افزود :برای تسهیل در تحقیقات
دارویی طراحی یک کیلینروم ()Clean room

رفت و از همه کسانی که این برنامه را اجرا کردند تشکر کرد.
سخنرانی دکتر رضا نجاتیان مسئول انجمن مثنوی خوانی تربت
حیدریه بخش بعدی این مراسم بود .او از دوستی چند ساله اش با
بهمن صباغ زاده گفت و در وصف مجموعه کتاب شعر "غزل های
عزیزم" نکاتی را بیان نمود.
نماهنگ «در حال و هوای عشق» ساختهی مهدی فرهوش که بر
اساس شعرخوانیهای بهمن صباغ زاده و تصاویری شاعرانه سامان
یافته بود،برای حضار در سالن پخش شد و شعرخوانی علی اکبر
عباسی و اسداهلل اسحاقی پایانبخش این شب فرهنگی در تربت
حیدریه بود.

در دستور کار قرار دارد و استقبال زیادی از
فعالیتهای ما شده  ۱۵۰ ،نفر برای همکاری
مراجعه کردهاند که با  ۵۰نفر از آنان قرارداد بسته
ایم.
رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تربتحیدریه گفت :بیشتر محصوالتمان در این
مرکز در حوزه زعفران بوده که شامل دستگاه
تشخیص رنگ زعفران ،جداساز گل زعفران و
دستگاه جداکننده گل زعفران است.

راهاندازی کارخان ههای نوآوری
تجهیزات پزشکی و زعفران

این استاد دانشگاه درباره برنامههای پیشروی
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تربتحیدریه گفت :به دنبال این هستیم دو
کارخانه نوآوری تجهیزات پزشکی و نوآوری
زعفران را در شهر تربتحیدریه راهاندازی و
چالشهای فناورانه برای استادان و رویدادهای
کارآفرینی را در مرکز رشد برگزار و سیاستهای
اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم.
به گفته رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تربتحیدریه ،اکنون سه هسته و دو واحد
فناور و دو شرکت دانشبنیان در مرکز رشد این
واحد دانشگاهی در حال فعالیت هستند.

 خانم الهام جاویدیان اجرای مراسم را برعهده داشت و دکورزیبای این برنامه هنر توسط خانم حمیرا بهشتی از شاعران تربتی
اجرا شده بود.

دل نوشته
رویای شیرین چل هی تابستان

رضا شاهپسند

تصور کنید چلهی تابستان است و به همدان
سفر کردهاید و در بازگشت از غار زیبا و
شگفتانگیز علیصدر ،در خیابان بوعلی ،از
کنار کتابفروشی ابنسینا گذر میکنید.
نگاهی از سر بیمیلی به ویترین کتابفروشی
میاندازید و در این فکر هستید آیا کتابی به
یادگار از دیار بوعلی بخرید یا نه ؟ ولی با
خود میاندیشد کتابها گران هستند و با این
مخارج چه کسی پول به کتاب میدهد؟!
در همین افکار غوطهورید که صدایی شما
را به خود میخواند .دهانتان از تعجب باز
می ماند .مردی با ریخت و لباس مردمان قرن
چهارم هجری ،که کتابی قطور در دست دارد
مقابلتان ایستاده و میگوید ":فرزندم این خیال
تو باطل است .به این کتاب نگاه کن ،من
فرسنگها راه پیموده و بسی رنج دیدهام تا
به این کتاب ارزشمند دست یافتهام ولی تو
کتابفروشی بدین سان در مقابلات مهیاست،
کفران نعمت میکنی؟!
به درون برو و از میان انبوه کتابها ،کتابی
اختیار کن تا بر خرد تو بیافزاید "
هاج و واج با چشمان از حدقه درآمده از آن
مرد فرزانه میپرسید :ببخشید شما ؟!
مرد پاسخ میدهد :فرزندم من بوعلی سینا
هستم !
با تعجب میپرسید :بوعلی اینجا؟ در این زمان؟!
در افکار پریشان خود غرق هستید که تکانی
شما را به خود میآورد .همسرتان است که
تقاضا میکند کارت بانکیتان را بدهید تا
برای خرید به پاساژ مقابل برود.
و شما ناباوانه به چند لحظه قبل و دیدار با
بوعلیسینا میاندیشید و جرات ندارید مطلب
را به کسی بگویید چون قطعا" گمان خواهند
کرد دیوانه شدهاید !
خودتان هم نمیدانید چه بود و چه شد ولی
این را قبول میکنید؛ صنعت چاپ که سالها
بعد از ابن سینا توسط گوتنبرگ اختراع شد
دنیا را متحول کرد و ما امروز به راحتی به
انواع کتاب دسترسی داریم و نیاز نیست چون
بوعلی سینای بزرگ ،فرسنگها راه بپیماییم تا
به کتاب دلخواه دست یابیم .
ولی افسوس که ما چون او قدر کتاب
نمیدانیم .

خبر
حضور غرفه گردشگری زعفران ت ربت حیدریه
در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

ب رترین های مسابقه استارتاپی زعفران در ت رب تحیدریه معرفی شدند
چهارمین رویداد استارتاپی
پزشکی
علوم
دانشگاه
تربتحیدریه در قالب نخستین
ماراتون استارتاپی ملی زعفران
با رویکرد سالمت با معرفی
تیمهای برتر به کار خود پایان
داد.
به گزارش نوید خراسان،
دبیرعلمی این رویداد گفت:
در این استارتاپ شاهد رشد ۲
برابری تعداد ایدههای ارسالی
نسبت به دوره قبل بودیم و
 ۱۲۰ایده به دبیرخانه این رویداد ارسال شد که
 ۱۶تیم موفق به حضور در مرحله پایانی شدند.
محمدرضا رضاییمنش هدف از این رویداد
را تالش در راستای شناساندن ظرفیت های
زعفران در سالمت به عنوان یک کاالی
با ارزش دانست و افزود :طی  ۴۸ساعت
رقابت تیمها در مرحله پایانی ،تیمهای برتر
معرفی شدند و از این مرحله به بعد با ورود
سرمایهگذاران و طرحهای حمایتی مرکز رشد
و پارک علم و فناوری به دنبال بهرهوری ایدهها
خواهیم بود.
وی ادامه داد :با توجه به نزدیک بودن امتیازات
و تصمیم شورای داوران مقرر شد در هر رتبه
 ۲تیم معرفی شود و بر این اساس ایده کیت
تشخیص اصالت زعفران به سرپرستی مهندس
زارعی و ایده پک ضدجوش و روشن کننده
پوست به سرپرستی سحر رضوانی به طور

مشترک اول شدند.
رضایی منش گفت :همچنین ایدههای قرص
جوشان کاهنده تب اطفال از تیم دانش آموزی
به سرپرستی مهدیه مهدیپور و زخم پوش
هیدرو "اس اف" به سرپرستی امیر بصیری،
دوم شدند و ایده "پی.ام .سی.دراگ" به
سرپرستی اسما رحیمی و درمان زخمهای
دیابتی با استفاده از نانو ذرات زعفران به
سرپرستی علیرضا رامندی نیز موفق به کسب
عنوان سوم این رویداد شدند.
حسن اژدری معاون آموزش ،تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه نیز
از زعفران به عنوان یک گیاه با ارزش فراوان
در حوزه تولیدات دارویی و سالمت یاد کرد و
گفت :رسالت دانشگاه پرداختن علمی به مقوله
زعفران به عنوان محصول مهم منطقه است و
این رویداد یک گام بلند در راستای این هدف
میباشد.

برای نخستین بار در کشور ،یک شرکت
فرآوری زعفران از تربت حیدریه در
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری
تهران در قالب غرفه " گردشگری زعفران "
شرکت نمود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی تربت حیدریه به خبرنگار نوید
خراسان گفت :هدف از حضور در نمایشگاه
گردشگری ،معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای
شهرستان بویژه در حوزه گردشگری
کشاورزی به گردشگران داخلی و خارجی
می باشد.
محمدی افزود :توجه به اینکه تربت حیدریه
قطب تولید زعفران جهان می باشد ،در راستای
استفاده بهینه از این فرصت شرکت ما اقدام به
برگزاری تورهای گردشگری تخصصی ،ایجاد
نخستین نمایشگاه بازارچه تخصصی سوغات
زعفران و  ...نموده است.
گردشگری
داد:
ادامه
وی
کشاورزی(اگروتوریسم) یکی از شاخه های
مهم گردشگری می باشد که در سالیان اخیر با
استقبال بسیار خوب عالقه مندان و گردشگران
روبرو شده است.
قابل ذکر است سیزدهمین نمایشگاه بین
المللی گردشگری تهران از  ۲۳لغایت ۲۶
بهمن ماه از در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی تهران برگزار گردید.

نویدخراسان

اجتماعی
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خبر
اهداء  ۳۵سری جهیزیه
به نوعروسان نیازمند تربت حیدریه

 ۳۵سری جهیزیه شامل  ۱۰قلم کاالهای
اساسی زندگی به نوعروسان نیازمند و تحت
حمایت این نهاد اهداء شد.
به گزارش نوید خراسان ،رئیس کمیته امداد
امام خمینی تربت حیدریه با اعالم این خبر
افزود ۵ :سری از این جهیزیه ها با مشارکت
سپاه ناحیه مقاومت تربت حیدریه فراهم شده
است که به نوعروسان نیازمند معرفی شده
تحویل شد .
عباس ترکمن زاده ارزش هر سری جهیزیه را
 ۵۰میلیون ریال عنوان کرد و با اشاره به اینکه
در حال حاضر ۵۰نوعروس نیازمند در انتظار
تحویل جهیزیه هستند از نیکوکاران خواست
با مشارکت در تامین جهیزیه نوعروسان
خانواده بزرگ امداد ،زمینه تشکیل زندگی
آنها را فراهم کنند .

جلسه سازمانهای مصرفکننده سوخت
در تربت حیدریه برگزار شد

به دنبال اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت،
شرکت ملی پخش منطقه تربت حیدریه
سومین نشست خود را به منظور پیاده سازی
دقیق دستورالعملهای اجرایی این طرح ،با
سازمانهای متولی در بخشهای مختلف مصرف
سوخت برگزار کرد.
به گزارش نوید خراسان ،رییس تأمین و
توزیع منطقه تربت حیدریه افزود :در راستای
ضرورت تسهیل در ارائه خدمات به هموطنان
در بخشهای مختلف مصرف سوخت ،سومین
نشست هماهنگی در سال  ۹۸با سازمانهای
متولی مصرف سوخت در بخشهای کشاورزی،
ل و نقل جادهای حوزه
صنعت ،راهداری و حم 
عملیاتی منطقه در جنوب خراسانرضوی و با
حضور رؤسای نواحی چهارگانه منطقه ،برگزار
شد.
حسین ذوالفقاری گفت :معاون بازرگانی و
کارشناسا ن مسئول در واحد مهندسی فرآوردههای
منطقه ،ضمن احصای موارد مطرحشده از سوی
حاضران در جلسه درباره مشکالت و موانع ،به
تشریح و توصیف اطالعیهها و دستورالعملها و
همچنین توصیهها و هماهنگیهای الزم جهت
اجرای صحیح دستورالعمل طرح مدیریت و
کنترل مصرف سوخت به منظور تسهیل در امور
مصرفکنندگان ،پرداختند.

رییس شورای شهر:

حمایت از کارآفرینان ترب ت حیدریه فقط در حد حرف وشعار است
نحوه حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان در این شهر تا
نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد و برای رفع این مشکل باید
تدابیر الزم اتخاذ شود.
به گزارش نوید خراسان ،رییس شورای اسالمی شهر تربتحیدریه
روز دوشنبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر تربتحیدریه با
انتقاد از رویه کنونی حمایت و همراهی با سرمایهگذاران افزود:
سالهاست که موضوع حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران
در همه حوزههای مدیریتی مطرح میشود اما همه در حد حرف
و شعار بوده است.
مهدی وقفی ادامه داد :این بدان معناست که به ندرت میتوان
سرمایهگذاری را یافت که با حمایت همه جانبه مدیران همراه
شده و با کمترین دغدغه و مشکل به نتیجه مطلوب رسیده باشد.
وی گفت :نوع رفتار مسووالن ،بوروکراسیهای اداری پیچیده
و دست پاگیر ،سنگاندازیها و دیگر موارد مانع از به نتیجه
رسیدن پروژههایی میشود که بخش خصوصی به آنها ورود
پیدا کرده است.
عضو دیگر شورای اسالمی این شهر و رییس شورای عالی

فرماندار ترب تحیدریه خواستار ایجاد مرکز امدادی در گردنه خماری شد
گردنه خماری یکی از  ۱۱۲گردنه برفگیر کشور است که در
فصل زمستان با بارش شدید برف و کوالک در آن برای مدتی
جاده ارتباطی تربتحیدریه به مشهد مسدود و بسیاری از مسافران
و خودروها گرفتار میشوند.بنا براین ایجاد یک مرکز امدادی در
گردنه خماری و در ورودی تونل این گردنه برای تسریع در خدمت
رسانی و ورود خودروهای امدادی در اسرع وقت ،الزم و ضروری
است.
به گزارش پایگاه خبری نوید تربت ،معاون استاندار و فرماندار
تربتحیدریه در نشست ستاد پیشگیری ،هماهنگی و مدیریت
بحران این شهرستان با ارزیابی عملکرد و برشمردن نقاط ضعف
و قوت دستگاههای اجرایی در مدیریت بحران برف طی روزهای
گذشته از خدمات و اقدامات این دستگاهها قدردانی کرد و افزود:
با توجه به واقع شدن جاده تربت حیدریه به مشهد در کریدور
شمال جنوب کشور و تردد ساالنه میلیونها نفر در آن ،مسووالن
ذیربط باید نسبت به تجهیز ،استقرار امکانات راهداری و فراهم
کردن زیرساخت مناسب در آن اهتمام بیشتر داشته باشند.
علی رستمی گفت:شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاههای اجرایی
در مواجهه با بحرانهای مختلف الزامی است تا بتوان در صورت

قندهاری افزود :بیرغبتی شهروندان برای
استفاده از اتوبوس درون شهری ،فرسوده
بودن و کمبود تعداد اتوبوس از عوامل مهم
زیاندهی این ناوگان است.

بروز بحران ،اقدام مناسب و سریع انجام داد.
وی بر لزوم ایجاد یک مرکز امدادی در گردنه خماری و در ورودی
تونل این گردنه برای تسریع در خدمت رسانی و ورود خودروهای
امدادی در اسرع وقت تاکید کرد و اظهار داشت :گردنه خماری یکی
از  ۱۱۲گردنه برفگیر کشور است که در فصل زمستان با بارش
شدید برف و کوالک در آن برای مدتی جاده ارتباطی تربتحیدریه
به مشهد مسدود و بسیاری از مسافران و خودروها گرفتار میشوند.
فرماندار همچنین بر هماهنگی بیشتر پلیس راهور و فرماندهی
انتظامی منطقه در زمینه اعمال محدودیتهای ترافیکی و تدابیر الزم
در جادهها هنگام نوسانات جوی تاکید کرد و گفت :در مواقع بحران
نیازمند اتخاذ تدابیری هستیم که با هماهنگی مدیریت بحران بتوانیم
این شرایط را به نحو شایسته مدیریت کنیم.
رستمی افزود :مردم نیز باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و از
طریق همراهی با نیروهای پلیس و راهداری از سفرهای غیرضروری
در مواقع بحرانی و شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.
طی بارش شدید برف و کوالک در روزهای جمعه و شنبه  ۲۰و
 ۲۱دی ماه جاری ،جاده تربتحیدریه به مشهد در  ۲شب متوالی
مسدود شد و بیش از پنج هزار مسافر گرفتار در برف در شهرهای

رباط سنگ و تربتحیدریه اسکان اضطراری یافتند.

طبق اعالم سازمان هواشناسی از اویل هفته گذشته تا بامداد روز
دوشنبه  ۴۰تا  ۸۰سانتیمتر برف در تربتحیدریه بارید .بر همین
اساس بارش برف و باران از عصر امروز در نیمه جنوبی خراسان
رضوی آغاز شده و هفته پربارش برای این استان پیشبینی شده
است.

سالمت
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
شایعات فضای مجازی درباره کرونا را جدی نگیرید

در حال حاضر شایعات کرونا از ویروس کرونا
قوی تر است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه با تاکید بر اینکه مردم اخبار درباره
کرونا ویروس را از مراجع رسمی پیگیری کنند
به خبرنگارنوید خراسان گفت :در حال حاضر
شایعات کرونا از ویروس کرونا قوی تر است.
دکتر الهام بهره مند اظهارداشت :در چنین ایام
حساسی که ذهن مردم و مسئوالن درگیر کرونا
ویروس است ،اظهار نظرهای غیرکارشناسی و
انتشار اخبار بدون منبع موثق و معتبر بر شایعات
دامن میزند و مردم را نگران می کند.
وی با تاکید بر اینکه مردم اخبار درباره کرونا را
از مراجع رسمی پیگیری کنند ،افزود :هیاهوهای
رسانه ای و شایعات در فضای مجازی در این
مورد زیاد است و مردم نباید ذهن خود را درگیر
این شایعات کنند.
دکتر بهره مند با اشاره به اینکه مردم مراقب
سالمت خود باشند و به پیامهای بهداشتی در
خصوص راههای پیشگیری از کرونا ویروس
و سایر بیماریهای تنفسی توجه کنند ،گفت:
مهمترین اقدامات کنترلی و خود مراقبتی
در زمان داشتن عالئم مشکوک به بیماری،
شستشوی مکرر دستها با آب و صابون ،پوشاندن
دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه ،خودداری
از دست زدن به چشم ها و بینی ،دست ندادن و
روبوسی نکردن با دیگران ،استراحت در منزل و
عدم حضور در اماکن عمومی می باشد.

احیای قلبی ریوی موفق
زن  ۶۰ساله در تربت حیدریه

معاینه رایگان بیش از  200کودک بیمار مادرزادی در تربت حیدریه

بیش از 200بیمار مادرزادی تربت حیدریه با افتتاح دفتر نمایندگی
محکم وابسته به "موسسه حمایت از بیماران مادرزادی" که زیر
مجموعه مجمع خیران خراسان رضوی است به رایگان معاینه شدند.
به گزارش نوید تربت،مدیرعامل مجمع خیران سالمت مشهد در
مراسم راه اندازی دفتر نمایندگی گفت :این موسسه در راستای

اجرایی کردن اهداف مجمع خیران سالمت کشور برای درمان افراد
نیازمند فعالیت خود را آغاز کرده است.
علیرضا کالهان افزود :در مرحله نخست حمایت مالی و تامین
پذیرش برای بیماران دچار ناهنجاریهای مادرزادی که نیاز به
جراحی یا درمان دارویی دارند در بیمارستانهای دانشگاهی و در
مرحله دوم ثبت موارد ناهنجاریهای مادرزادی و آموزش خانوادهها
و پزشکان در زمینه های یاد شده از دیگر اهداف افتتاح و راهاندازی
موسسه محکم در تربت حیدریه است.
وی با بیان اینکه بیماریهای مادرزادی گروه وسیعی از بیماریهای
کودکان را تشکیل میدهند ادامه داد :تعداد زیادی از این نوزادان
بیمار ،از خانوادههای محروم و نیازمند هستند که خانوادههای آنها
برای پیدا کردن پزشک و مرکز درمانی مناسب دچار سرگردانیهای
زیاد شده اند و برای تامین هزینههای درمانی سختیهای زیادی را
متحمل میشوند.

مدیرعامل مجمع خیران سالمت مشهد با بیان اینکه بیماری
"لبشکری"" ،آترزیمعده" و "مقعد بسته" بیشترین آمار ابتال
در نوزدان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است گفت:
عوامل شیمیایی و عوامل دارویی نقش زیادی در به وجود آمدن
بیماری لبشکری ایفا میکند و البته در برخی مواقع این نوزادان
معصوم همزمان دچار چند نوع ناهنجاری هستند که درمان آنان به
دلیل فقدان توانایی مالی والدین سالها به تاخیر میافتد.

کالهان افزود :پیشگیری از ناهنجاریهای مادرزادی یکی از
اهداف مهم این مؤسسه است به طور مثال یکی از بیماریهای
جنین ،قطع نخاع مادرزادی است که مشکالت فراوانی را برای
کودک و نیز والدین به وجود میآورد اما اگر مادر سه ماه قبل
از تشکیل نطفه از داروی فولیکاسید استفاده کند میتواند تا ۹۹
درصد از ایجاد بیماری در کودک پیشگیری نماید.

کشف  32دستگاه ماينر استخراج ارز ديجيتالی قاچاق درتربت حيدريه
نجات یافتند.
وی افزود :برای تسریع در نجات جان اعضای این خانواده
درخواست بالگرد از مشهد شده بود که به علت رفع مشکل نیازی
به حضور بالگرد در منطقه احساس نشد.

بازسازی اتوبوسرانی ت رب تحیدریه
نیازمند بیش از 52میلیارد تومان اعتبار

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری
تربتحیدریه گفت :ناوگان اتوبوسرانی این شهر
دارای  ۲۹دستگاه خودرو با میانگین سنی  ۱۲و
نیم سال است که تعمیر و بازسازی آنها ۵۲۲
میلیارد ریال نیاز دارد.
محسن قندهاری به خبرنگار نوید خراسان گفت:
آخرین اتوبوس جدیدی که به این ناوگان
پیوست مربوط به سال  ۱۳۹۰میباشد در حالی
که میانگین مطلوب عمر یک دستگاه اتوبوس
 ۱۰سال است.
وی با بیان اینکه دولت از سال  ۹۰بابت خرید
اتوبوس ،یارانهای به شهرداریهای کشور
پرداخت نکرده است اظهار داشت :کالنشهرها
خود قادر به تهیه اتوبوس هستند در حالی که
شهرداری تربتحیدریه از منابع داخلی خود در
سالهای  ۹۵و  ۹۶ناوگان اتوبوسرانی درون
شهری را بازسازی کرد.
وی اتوبوسرانی را جزو شرکتهای زیانده
شهرداری تربتحیدریه دانست و گفت :از
مجموع  ۲۹دستگاه اتوبوس موجود  ۱۳دستگاه
متعلق به شهرداری و بقیه مربوط به بخش
خصوصی است که بابت  ۱۳دستگاه یاد شده
ماهیانه  ۴۵۰تا  ۵۰۰میلیون ریال زیان متحمل
میشویم و البته بخش خصوصی هم از میزان
درآمد خود راضی نیست.

استان خراسان رضوی نیز از نبود تیم تخصصی و زبده در واحد
حقوقی شهرداری انتقاد کرد و گفت :نبود این بازوی تخصصی
برای عقد قراردادهایی که هم منافع شهر و شهرداری و هم منافع
سرمایهگذاران را تامین کند ،نقیصهای است که باید رفع شود و تیم
حقوقی شهرداری با استفاده از مشاوران حقوقی زبده تقویت شود.
علیمحمد اهللیاری افزود :الزم است برای حضور سرمایهگذاران،

مشوقهایی تعریف شود و مدیران شهری نیز ضمن انعطاف
پذیری الزم با همدلی و همراهی با بخش خصوصی ،از اعمال
قوانین خشک و بیروح پرهیز کنند.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تربتحیدریه نیز
گفت :شورای شهر از نظر قانونی با سرمایهگذاران همکاری دارد
و حتی رایزنیهایی نیز در همه حوزهها با مدیران مربوطه به
منظور تسهیل در امور انجام داده است.
احمد وطندوست افزود :در عین حال منکر کاستیها و فقدان
نظارت کافی در این حوزه از سوی شوراهای شهر در همه ادوار
نیستیم و ضرورت دارد در رفع آن کوشا باشیم.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر تربتحیدریه نیز گفت:
راهنماییهای نامناسب به سرمایهگذاران و حرکت در مسیر
اشتباه و خارج از قوانین ،عالوه بر ضرر سرمایهگذاران ،زمینه
مخدوش شدن چهره شهر را فراهم آورده است.
مهسا رمضانپور افزود :باید در همه حوزهها برای حضور
سرمایهگذاران بومی و غیربومی ،نقشه راه تدوین و بر اساس آن
اقدامات الزم انجام شود.
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کشف  ۱۳۱کیلوگرم تریاک در ترب تحیدریه

فرمانده انتظامي شهرستان تربت حيدريه از کشف  32دستگاه ماينر
و استخراج ارز ديجيتال قاچاق به ارزش  1ميليارد و  500ميليون
ريال خبر داد.
به گزارش نوی خراسان،سرهنگ علي اكبر كياني گفت :پس از
وصول اخباری مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه ماینر قاچاق در
یک كارخانه پالستيك  ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران
كالنتري  13شهرستان قرار گرفت.
وي گفت :ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع هماهنگي هاي
الزم قضائي براي جمع آوري اين دستگاه ها را انجام دادند.
سرهنگ كياني با اشاره به اعزام اکيپي از ماموران مجرب و کاردان
به همراه نماينده حقوقي اداره برق به محل مورد نظر افزود :در
بازرسی از محل تعداد  32دستگاه ماينر (دستگاه استخراج ارز
ديجيتال) قاچاق که در محل نصب بود کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان تربت حيدريه ارزش ريالي دستگاه هاي
کشف شده را طبق نظر کارشناسان مربوطه يك و نيم ميليارد ریال
اعالم کرد و افزود :در اين خصوص  3نفر متهم دستگير و برای
اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.

نجات خانواده گرفتار در برف توسط امدادگران
در روستای فدیهه ترب تحیدریه

هفت عضو خانواده دامدار اهل روستای فدیهه بخش بایگ تربت
حیدریه توسط امدادگران و عوامل محلی از برف و کوالک نجات
یافتند.
به گزارش نوید خراسان به نقل از نوید تربت ،معاون امور فنی و
عمرانی فرمانداری تربتحیدریه افزود :این خانواده دامدار که به
خاطر نگهداری از  ۳۰۰راس دام در منطقه تردد میکنند در برف و
کوالک گرفتار شده بودند.
احسان کریمی گفت :با توجه به بارش  ۲متری برف در منطقه ،راه
دسترسی به این روستا با کمک لودر و حضور میدانی فرماندار و
فرمانده انتظامی تربت حیدریه بازگشایی و اعضای این خانواده

فرمانده انتظامی تربتحیدریه از کشف و ضبط  ۱۳۱کیلو گرم
موادمخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش نوید خراسان ،سرهنگ علیاکبر کیانی گفت:
ماموران ایست و بازرسی پاسگاه شهید شیردل کامه طی کنترل
خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سمند که از شهرهای
جنوبی کشور به مقصد مشهد در حرکت بود ،مشکوک شدند.
وی افزود :ماموران انتظامی پس از هدایت خودرو به داخل ایستگاه
در بازرسی دقیق از آن  ۱۳۱کیلو گرم تریاک کشف و ضبط کردند.
وی از دستگیری یک متهم در این ار تباط خبر داد و اظهار داشت:
متهم  ۳۸ساله پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شهرستان
شد.
سرهنگ کیانی با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان و
سوداگران مرگ از هیچ تالش و کوششی دریغ نمیکند ،از شهروندان
خواست در این زمینه با پلیس همکاری کنند.

جسد پیرمرد م هوالتی توسط نیروهای هالل احمر پیدا شد

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان مهوالت از پیدا شدن جسد
پیرمرد مفقود شده توسط نیروهای امدادی این جمعیت در حوالی
روستای نصر آباد این شهر خبر داد.
به گزارش نوید خراسان،محمد امانی گفت :در پی اعالم مرکز
پلیس  ۱۱۰این شهرستان مبنی بر مفقود شدن یک نفر در حوالی
روستای نصرآباد طی هماهنگی با مرکز کنترل و هماهنگی
جمعیت هالل احمر خراسان رضوی (  ) EOCشب گذشته ۲
تیم عملیات امدادی جستجو و نجات شعبه مهوالت به استعداد
پنج نفر به همراه تیم نیروی انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :پس از  ۶ساعت پیمایش و عملیات جستجو ،به دلیل
برودت هوا ،بارش برف و تاریکی هوا عملیات تجسس درساعت
 ۲۳و  ۳۰دقیقه شب گذشته با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی
عملیات جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی متوقف شد.
وی ادامه داد :از ابتدای صبح امروز با حضور نیروهای امدادی
در منطقه ،عملیات از سرگرفته شد وپس از تالش چند ساعته،
جسد پیرمرد کشاورز  ۸۴ساله در چالهای کنار یک تیر چراغ
برق پیدا شد.
امانی با بیان اینکه بر اساس گزارش خانواده متوفی وی شب
گذشته با هدف آبیاری زمین کشاورزی از منزل خارج شده بود
گفت :احتمال فوت وی بر اثر یخزدگی وجود دارد اما برای
انجام مراحل قانونی ،جسد وی تحویل پزشکی قانونی گردید.

 ۹۵۶قلم کاالی آرایشی قاچاق در ترب تحیدریه کشف شد

مسوول روابط عمومی مدیریت غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه از کشف و ضبط  ۹۵۶قلم کاالی آرایشی
و بهداشتی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان
خبر داد.
مصطفی محمدزاده گفت :کارشناسان مدیریت غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه با همراهی بازرسان اداره
صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف ،کاالهای آرایشی قاچاق
را طی بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان کشف و ضبط
کردند.
وی ارزش ریالی کاالهای کشف شده را  ۷۰میلیون ریال ذکر
کرد و افزود :با نظارت مستمر و دقیق ،تمام توان خود را بکار
بستهایم تا از عرضه کاالی قاچاق جلوگیری شود.
وی از مردم خواست هنگام خرید محصوالت آرایشی و بهداشتی
از اصل بودن محصول و داشتن نشان اصالت کاال اطمینان حاصل
کنند.
محمدزاده ادامه داد :در این راستا تمام کاالهای وارداتی باید
برچسب های زرد رنگ داشته باشند که با خراش دادان آن
یک عدد  ۱۶رقمی نمایان میشود که با فرستادن این کد برای
سازمان غذا و دارو یا از طریق شماره پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲
میتوان از اصالت کاال و معتر بودن تاریخ مصرف آن اطمینان
حاصل کرد.

مسمومیت  ۱۵نفر با گاز مونو کسید کربن
در یک روستای ترب تحیدریه

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی تربتحیدریه از مسمومیت ۱۵
نفر با گاز مونو کسید کربن در روستای کاهی این شهرستان
خبر داد.
به گزارش نوید تربت،محمدجواد امیری افزود :با دریافت
گزارشی مبنی بر گاز گرفتگی در یکی از مساجد روستای کاهی
از توابع بخش جلگه رخ و مسمومیت تعداد زیادی از مردم بر اثر
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ،تیمی از اورژانس رباط سنگ
به منطقه اعزام شد که پس از بررسی کارشناسان و با توجه به
تعداد زیاد مصدومان ،درخواست اتوبوس آمبوالنس شد و پس
از انجام اقدامات اولیه و تحت مراقبت ۱۵ ،مصدوم برای بهبود
شرایط جسمانی به بیمارستان رازی تربت حیدریه اعزام شدند.
مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی تربتحیدریه،
مهمترین علت مسمومیت ناشی از گازگرفتگی را بیتوجهی به
نکات هشدار دهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی ذکر کرد
و رعایت مسائل ایمنی و اطالع رسانی هرچه بیشتر رسانهها
برای کاهش آسیب ناشی از مسمومیت با گاز مونو کسید کربن
را خواستار شد.

زن  60ساله با احیای به موقع قلبی ریوی از
مرگ حتمی نجات یافت.
به گزارش نوید خراسان،مسئول روابط
عمومی مرکز مدیریت و حوادث دانشگاه
علوم پزشکی تربت حیدریه از احیای قلبی
ریوی موفق یک خانم ۶۰ساله در شهرستان
خبر داد.
محمدرضا نوروزی در تشریح این خبر گفت
:در ساعت 22:34شنبه 12بهمن ماه ،طی
تماسی با مرکز اورژانس 115مبنی بر کاهش
سطح هوشیاری خانم  60ساله  ،بالفاصله
کارشناسان پایگاه یک به محل اعزام گردیدند
که پس از حضور در محل و انجام معاینات
اولیه متوجه شدند که بیمار دچار ایست قلبی
تنفسی شده است و فاقد عالئم حیاتی می
باشد.
وی افزود :کارشناسان اورژانس ۱۱۵بالفاصله
اقدامات پزشکی اولیه را انجام و پس ازحدود
 ۲۰دقیقه سی پی آر ،موفق به بازگشت عالئم
حیاتی زن 60ساله شدند و بیمار را با عالئم
نبض و تنفس خود بخودی به بیمارستان رازی
منتقل کردند.

سرطان معده شای ع ترین عامل
ت حیدریه
مرگ و میر در ترب 

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی تربتحیدریه گفت :طبق آخرین آمار
منتشر شده ،سرطان معده به عنوان شایعترین
عامل اصلی مرگ و میر در جمعیت زیرپوشش
این واحد دانشگاهی است.
به گزارش نوید خراسان،ابراهیم تیموری در
جلسه کمیته برون بخشی پویش ملی مبارزه با
سرطان که با حضور نمایندگانی از دستگاههای
اجرایی ذیربط برگزار شد ،افزود :بیماریهای
غیرواگیر ،عامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در
تمام کشورهای جهان از جمله ایران است که
پیشگیری و کنترل آن ،نیازمند فرهنگسازی و
تالش جمعی دست اندرکاران حوزه سالمت
است.
وی اظهار داشت :تغییر سبک زندگی ،کاهش
فعالیت بدنی ،تغذیه نامناسب ،استعمال
دخانیات و مصرف الکل ب ه عنوان عوامل خطر
بیماریهای غیرواگیر هستند که الزم است در
این بخش اقدامهای جدیتر صورت گیرد.
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میراث فرهنگی
 ۱۱۹اثر تاریخی خراسان رضوی
در انتظار ثبت ملی

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی گفت :تهیه و تکمیل پرونده  ۱۱۹اثر
تاریخی ،فرهنگی و معنوی این استان به منظور
ثبت در فهرست ملی پایان یافته است.
به گزارش نوید خراسان به نقل ازنوید تربت،
مرجان اکبری افزود :این تعداد پرونده به
شورای ثبت آثار تاریخی در وزارت میراث
فرهنگی ارسال شده است.
وی اضافه کرد :با توجه به شمار زیاد آثار
پیشنهادی خراسان رضوی درخواست
برگزاری شورای ثبت ملی به میزبانی این
استان نیز ارائه شده است که تا کنون پاسخی
مبنی بر مثبت یا منفی بودن این پیشنهاد
دریافت نکردهایم.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی گفت :عالوه بر اینها ،تهیه و آمادهسازی
 ۳۰۰پرونده دیگر برای آثار تاریخی ،فرهنگی
و معنوی استان به منظور پیشنهاد در فهرست
آثار ملی در حال انجام است.
اکبری افزود :هم اکنون استان خراسان رضوی
دارای بیش از  ۱۰۰هزار اثر غیر منقول و ۱۰
هزار اثر منقول شناسایی شده و دارای ارزش
تاریخی ،فرهنگی و معنوی برای ثبت در
فهرست آثار ملی است.

تاکنون هزار و  ۵۰۰اثر تاریخی استان
خراسان رضوی در فهرست آثار ملی ثبت
شده است.
به عقیده باستان شناسان پیشینه استان
خراسان بزرگ به حدود  ۸۰۰هزار سال
قبل یعنی به زمان پیش از ورود آریایی ها
به فالت ایران می رسد که در این میان
استان خراسان رضوی بعنوان قلب تپنده
خراسان قدیم از اهمیت بیشتری به لحاظ
جاذبه های تاریخی ،تمدنی و گردشگری
برخوردار است.
منبع :ایرنا

معادن سنگان خواف نگین توسعه شرق کشور
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با ذخیره یک
میلیارد تن یکی از  ۱۰معدن بزرگ سنگآهن جهان
و تامینکننده خوراک اولیه برای تولید  ۱۷.۵میلیون
تن کنسانتره ۱۵ ،میلیون تن گندله و پنج میلیون تن
سنگ آهن در ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان با  ۳۰درصد ذخایر
سنگ آهن کشور در وسعتی به طول تقریبی ۲۲
کیلومتر و عرض  ۱۰کیلومتر در  150کیلومتری
تربت حیدریه ۴۰ ،کیلومتری جنوب شرقی خواف و
 ۱۸کیلومتری شمال شرقی سنگان در استان خراسان
رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.
از جمله ویژگی های بارز معادن سنگ آهن
سنگان خواف امکان فعالیتهای معدنکاری در
 ۱۲ماه سال ،وجود ماده معدنی در سطح و کاهش
هزینههای استخراج و کاهش هزینههای معدنکاری
و نیز وجود عناصر نادر خاکی است و مشارکت
بخشهای دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران
(ایمیدرو) و مجموعه اپال پارسیان و تعدادی دیگر از شرکتهای
بزرگ معدنی الگوی موفق سرمایهگذاری و نمونه بسیار خوبی برای
سایر نقاط کشور است.
دسترسی به محل کانسارهای سنگ آهن سنگان از دو مسیر آسفالته
مشهد ،تربتحیدریه ،خواف ،سنگان و مشهد ،فریمان ،تربتجام،
تایباد و سنگان امکان پذیر بوده و معادن سنگ آهن سنگان در ۱۸
کیلومتری سنگان از طریق جاده اختصاصی آسفالته با سنگان ،خواف
و تایباد در ارتباط است و خط آهن سراسری که از تربتحیدریه به
سوی هرات در افغانستان در حال احداث میباشد از جنوب سایت
معدن سنگان عبور میکند.
مدیر عامل مجتمع سنگان مهمترین رویکرد و اهداف این مجتمع طی
پنج سال آینده را استخراج  ۳۰۰میلیون تن باطله و  ۱۳۰میلیون تن
سنگ آهن دانست و گفت :قرارداد باطله برداری با مبلغ  ۳۰هزار
میلیارد ریال نهایی شده و بر این اساس ظرف  ۲سال آینده ظرفیت
نهایی تولید کنسانتره در این مجتمع به  ۱۷.۵میلیون تن و گندله
سازی به  ۱۵میلیون تن میرسد.
علی همتی افزود :برنامه اکتشاف در وسعت  ۱۶.۵کیلومتر مربع در
سنگان خواف آغاز شده که با دستیابی به ذخایر جدید ،بر مجموع
سنگ آهن این مجموعه افزوده میگردد.

*اشتغال  ۹هزار نفر در مجتمع سنگ آهن سنگان تا پایان امسال

وی ادامه داد :مجتمع معادن سنگان خواف از ظرفیتهای بسیار
برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است و هم اکنون هفت
هزار نیروی کار در سطوح مختلف در شرکتهای معدنی این منطقه
مشغول کار هستند و با اجرای قراردادهای باطله برداری و استخراج
سنگ آهن و طرح های بزرگ با ذخایر  ۲.۵میلیون تنی سناآباد
(توسعه ملی) و پنج میلیون تنی فوالد سنگان تا پایان امسال اشتغال
در این بخش به  ۹هزار نفر افزایش مییابد.
وی گفت :بومی گرایی در جذب نیرو رویکرد مهم مجتمع سنگان
خواف است و بخش اعظم اشتغال ایجاد شده و در دست اقدام
تا پایان امسال مربوط به نیروهای بومی شهرستانهای خواف،
رشتخوار ،تایباد و تربتحیدریه است مگر اینکه در صورت لزوم
نیروی کار متخصص از دیگر نقاط جذب شود.
همتی افزود :احداث جاده  ۱۴۰کیلومتری سنگان به تربتحیدریه
نیز با مشارکت مجتمع های فوالد سازی و وزارت راه و شهرسازی
آغاز شده است.
وی ادامه داد :با توجه به تردد روزانه  ۲۰۰دستگاه تریلی از این
مجتمع به دیگر نقاط کشور اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه
زیرساختها و افزایش ایمنی جادهای و آرامش خاطر مردم منطقه
دارد.
وی با تاکید براینکه به هیچ وجه اجازه صادرات سنگ آهن و
گندله نداریم گفت :هرچقدر به مواد خام تعرفه بسته شود ،بسیار

موثر است ،باید با فرآوری مواد معدنی توان رقابت با فوالدسازان
خارجی افزایش یابد.
همتی مهمترین مساله در سنگان را تامین آب دانست و افزود:
واحدهای آهن اسفنجی و شمش بیشتر از سایر بخشها با آب نیاز
دارند و نیاز فعلی سنگان  ۲۰میلیون متر مکعب در سال است و
موضوع انتقال آب از دریای عمان به استانهای سیستان وبلوچستان،
کرمان ،یزد ،خراسان رضوی در بلند مدت و بهرهگیری از پساب
شهر مشهد به طول  ۲۵۰تا  ۲۶۰کیلومتر در کوتاه مدت برای رفع
این مشکل مورد نظر میباشد.

*مجتمع سنگان خواف پیشقدم در توسعه و عمران منطقه

طرح مثلث توسعه اقتصادی به عنوان طرح ابتکاری استاندار خراسان
رضوی فرصتی برای نقش آفرینی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای
مجتمع سنگان در مسیر توسعه و رونق اقتصادی و محرومیت زدایی
خواف و رشتخوار فراهم کرد و این مجتمع به عنوان معین اقتصادی
شهرستانهای یاد شده تعیین شد.
مدیر عامل مجتمع سنگان خواف در این باره گفت :این مجتمع با توجه
به ظرفیتهای غنی اقتصادی تالش میکند مسیر سرمایه گذاری و
رونق منطقه را به عنوان معین اقتصادی خواف و رشتخوار هموار کند.
همتی افزود :این مجتمع همواره حامی مردم این دو شهرستان خواهد
بود و با بازدیدهای مستمر از روند طرحهای منطقه در همراهی با
آنها در امور اقتصادی تالش خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان ،یکی از شرکتهای
فعال در مجتمع سنگان خواف هم گفت :این شرکت به عنوان معین
اقتصادی خواف طرحهای مختلف از جمله توانمندسازی تعاونیها
از طریق پرداخت تسهیالت بانکی و فعال سازی کارگاههای
روستایی با هدف ایجاد اشتغال و حضور در بازارهای تخصصی
و فروش و ایجاد فضاهای فرهنگی و مجتمعهای رفاهی و تفریحی
برای توسعه و رونق اقتصادی این شهرستان دارد.
علی امرایی افزود :شرکت فوالد سنگان به طرحهای اجتماعی
و آموزشی در منطقه هم عنایت خاص دارد که از مصادیق بارز
آن میتوان به احداث هفت مدرسه در مناطق محروم خواف طی
سالجاری اشاره کرد.

*کمبود مواد اولیه مشکل مهم صنایع معدنی سنگان

وی ادامه داد :کمبود مواد اولیه و کنسانتره موجب کاهش توان تولید
روزانه واحدهای گندله سازی از  ۱۶هزار به  ۱۲هزار تن شده و این
واحدها در عمل با  ۷۰درصد ظرفیت فعالیت میکنند.
وی از جمله دالیل افزایش مشکل کمبود مواد اولیه در این بخش را
ورود واحدهای معدنی به حوزه تولید فوالد دانست و گفت :در ابتدا
قرار بود مواد اولیه واحدهای فوالدی از محل معادن بزرگ تامین
شود ،ولی ورود شرکتهای مختلف به حوزه تولید فوالد ،باعث شد
طرحهای فوالد و زنجیره تولید فوالد شرکتهای بزرگی مانند فوالد
مبارکه اصفهان در منطقه سنگان خواف با محدودیتهایی مواجه شود.
امرایی افزود :در شرایطی که کمبود مواد اولیه از مشکالت مهم

صنایع فوالد است ،خام فروشی و خروج سنگ آهن و مواد
اولیه از کشور به یک دغدغه تبدیل شده که باید از آن
جلوگیری شود و تامین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد.
وی خواستار افزایش فعالیتهای استخراج و اکتشاف سنگ
آهن برای کاهش معضل مواد اولیه در اجرای طرحهای
فوالدی منطقه شد.
وی کمبود آب را از دیگر مشکالت مهم اجرای طرحهای
فوالدی در سنگان خواف دانست و گفت :شرکت فوالد
سنگان با احداث سیستم فیلترپرس سعی کرده است  ۷۰تا ۸۰
درصد آب مصرفی را به چرخه تولید بازگرداند ،ولی کمبود
منابع آب برای تامین نیازهای موجود به دغدغه مهم تبدیل
شده و مسووالن باید توجه بیشتری به این مساله داشته باشند.
وی افزود :شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان تامین کننده
 ۳۰درصد مواد اولیه مورد نیاز فوالد مبارکه اصفهان است و
ایران در افق  ،۱۴۰۴تولید کننده  ۵۵میلیون تن فوالد خواهد
بود که فوالد سنگان در تامین مواد اولیه این بخش و توسعه
و رونق اقتصادی کشور و منطقه نقش مهم دارد.
امرایی ادامه داد :بهره برداری از بزرگترین کارخانه کنسانتره سازی
در شرق کشور با ظرفیت پنج میلیون تن و سرمایه گذاری  ۱۰هزار
میلیارد ریال توسط این شرکت در دست اجراست و تا پایان امسال
در سنگان خواف به بهره برداری میرسد و با راه اندازی آن برای
یک هزار و  ۳۰۰نفر اشتغال ایجاد میشود.
فرماندار خواف هم ضمن تاکید بر نقش آفرینی بیشتر شرکتهای
معدنی مجتمع سنگان در توسعه این شهرستان ،تجمیع اعتبارات
شرکتها را الزمه این امر دانست و گفت :از طریق هماهنگی
شرکتها با کمیته برنامه ریزی شهرستان خواف ،میتوان نیازهای
توسعه ای این منطقه را به شکل بهتر شناسایی و مدیریت کرد.
حسین سنجرانی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با مجتمع سنگان خواف به
عنون معین اقتصادی این شهرستان با هدف توانمندسازی نیروی انسانی
و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع روستایی و شهری افزود :این امر بستر
هم افزایی شرکتهای معدنی منطقه در مسیر توسعه را هموار میکند.
رییس بنیاد مستضعفان هم پیش از این در حاشیه بازدید از طرح
در دست اجرای مجتمع کنسانتره فوالد شرق در منطقه سنگان
خواف گفته بود :توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و کارآفرینی
و محرومیت زدایی رویکرد مهم این بنیاد در اجرای طرحهای
اقتصادی از جمله طرحهای فوالدی در این منطقه است.
سید پرویز فتاح از جمله اهداف بنیاد مستضعفان در اجرای این
طرح را تکمیل زنجیره تولید فوالد و نقش آفرینی بیشتر در زمینه
توسعه منطقه مرزی و محروم جنوب استان خراسان رضوی دانست.
وی ادامه داد :مراحل تکمیل این مجتمع با اشتغال  ۳۵۰نفر در دست
اجراست و در سال آینده با افزایش نوبت کاری ،تعداد کارگران
و کارکنان ،احداث این پروژه موجب اشتغال  ۶۰۰نفر میشود و
تاکید شده است نیروی انسانی مورد نیاز این پروژه ،از افراد بومی
این منطقه مرزی تامین شود.
وی گفت :بنیاد مستضعفان  ۱۵هزار میلیارد ریال در اجرای طرح
کنسانتره سنگان در خواف سرمایهگذاری میکند و این طرح با
پیشرفت فیزیکی  ۶۳درصدی در حال اجراست که تا پایان سال
آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسد و با وجود تحریم ها،
تجهیزات خارجی و داخلی مورد نیاز آن به طور کامل تامین شده
و در حال نصب است و هیچ مشکلی برای تکمیل مراحل احداث و
راه اندازی این مجتمع وجود ندارد.
فتاح افزود :با راه اندازی مرحله نخست مجتمع فوالد شرق۲.۵ ،
میلیون تن کنسانتره تولید میشود و با نهایی شدن مرحله دوم این
میزان به پنج میلیون تن افزایش مییابد.

وی ادامه داد :با بهره برداری از مرحله نخست این طرح برای
 ۳۵۰نفر به صورت مستقیم و برای  ۲هزار و  ۵۰۰نفر به صورت
غیر مستقیم اشتغال ایجاد میشود.
منبع :ایرنا

خبر
کشته شدن  30هزار و  8۸۳تن در حوادث
رانندگی سال گذشته و سال جاری کشور

ظرف سال گذشته تا کنون  30هزار و  8۸۳تن
در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست
داده اند.
به گزارش نوید تربت ،رییس پلیس راهور ناجا
گفت :سال گذشته در حوادث رانندگی کشور
 ۱۷هزار و  ۱۸۳تن جان خود را از دست داده
اند و  ۳۶۵هزار نفر نیز در نتیجه بروز این
حوادث مجروح شدهاند.
سردار سید کمال هادیان فر در حاشیه مراسم
"مالقات حضوری رییس پلیس راهور ناجا با
مردم خراسان رضوی در مقر فرماندهی این نیرو
در مشهد " در گفت و گو با خبرنگاران افزود:
متاسفانه از ابتدای امسال تاکنون نیز در حوادث
ترافیکی جاده های کشور  ۱۳هزار و  ۷۰۰تن
جان خود را از دست داده اند و چند برابر این
میزان نیز به دلیل بروز این حوادث زخمی شده
اند.
وی ادامه داد :علت اصلی  ۸۲درصد تصادفات
صورت گرفته چهار تخلف پر خطر سرعت
غیرمجاز ،سبقت غیر مجاز  ،خستگی و عدم
توجه به جلو بوده است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت :در استان خراسان
رضوی به نسبت سایر استانهای کشور وضعیت
مطلوب تر است و از ابتدای امسال تا کنون در
این استان  ۹۶۰تن بر اثر حوادث رانندگی جان
خود را از دست داده اند.
هادیان فر با بیان این که خراسان رضوی در بروز
حوادث شهری  ۱۲درصد کاهش و در حوادث
برون شهری افزایش تصادف داشته است افزود:
متاسفانه بیشتر حوادث جادهای خراسان رضوی
مربوط به مسافرانی می شود که برای زیارت
به این استان سفر میکنند و به دلیل خستگی و
خواب آلودگی و عدم رعایت قوانین راهنمایی
رانندگی دچار حادثه میشوند از این رو
رانندگان باید توجه داشته باشند برای حفظ جان
خود و سرنشینان خودرو عالوه بر رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی به موقع و به اندازه کامل
در بین راه استراحت کنند تا هنگام رانندگی با
تسلط کامل پشت فرمان ماشین بنشینند.

وی ادامه داد :در زمینه هوشمندسازی کنترل
ترافیک کشور و به کارگیری تجهیزات
دیجیتالی پیشرفته ،تاکنون اقدامات مثمری
انجام شده و در آینده نزدیک نیز به کارگیری
هزار و  ۸۰۰دوربین کنترل ترافیک جدید در
جادههای کشور در دستور کار است و در
زمینه به کارگیری دوربینهای لیزر گان نیز
تجهیزات الزم فراهم شده است

نویدخراسان
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زاوه
بهره برداری از  ۴۹پروژه عمرانی
در شهرستان زاوه

فرماندار زاوه از بهره  ۴۹پروژه همزمان با
ایام دهه فجر با اعتبار  ۱۳۵میلیارد تومان
در این شهرستان خبر داد.
به گزارش نوید خراسان؛ محمود صادقی
افزود :در دهه فجر انقالب اسالمی حدود
 ۴۹پروژه بهداشتی ،آموزشی ،کشاورزی،
مخابراتی و طرح های کارآفرینی و اشتغال
زا با اعتباری حدود  ۱۳۵میلیارد ریال در
شهرستان زاوه به بهره برداری رسید.
وی گفت :بخشی از این اعتبار به انجام
پروژه هایی از قبیل جدول گذاری
و آسفالت معابر توسط دهیاری های
روستاهای این شهرستان مربوط است.

ورودی مزار امام زاده سلطان سلیمان
زاوه بهسازی می شود

تأمین اعتبار یک میلیارد ریالی برای
بهسازی ورودی مزار امام زاده سلطان
سلیمان زاوه پیش بینی شد.
به گزارش نوید خراسان ،جلسه ساماندهی
ورودی مزار سلطان سلیمان(از توابع
بخش سلیمان) شهرستان زاوه در محل
فرمانداری برگزار گردید.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر
اعضا ،مقرر گردید طرح ساماندهی بلوار
ورودی به صورت مشارکتی ،با تأمین
اعتبار  500میلیون ریال از محل اعتبارات
بخشداری
همکاری
فرمانداری(با
سلیمان) و مبلغ  500میلیون ریال نیز
از محل اعتبارات اوقاف و هیأت امنای
بقعه ،جهت احداث بلوار ورودی به طول
 500متر همراه با آسفالت مسیر با کمک
ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
زاوه اقدام گردد.

رشتخوار
 ۵طرح عمرانی خدماتی در رشتخوار
افتتاح و بهره برداری شد

همزمان با دهه فجر بیش از  5طرج عمرانی
خدماتی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500
میلیون تومان در روستاهای بخش مرکزی
رشتخوار افتتاح و بهره برداری شد.
همچنین بازارچه کارآفرینی دانش آموزی
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی محدثه
رشتخوار با حضور جمعی از مسئوالن راه
اندازی شد.

نگاهی به نمایندگان مردم تربت حیدریه در  24دوره ی مجلس شورای ملی
محمد امیر شریفی تربتی

برگزاری یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
و رقابتهای انتخاباتی بهانه ای شد تا به برسی
سوابق نمایندگان تربت حیدریه در دوره های
مختلف مجلس قبل از انقالب اسالمی بپردازیم.
نوید خراسان در این شماره مروری دارد بر
نمایندگان تربت حیدریه در  24دوره مجلس
شورای اسالمی تا آغاز نهضت امام خمینی.
مجلس اول :آغاز به کار نخستین دوره مجلس
شورای ملی در مهرماه  1258بود ،در دوم
تیر ماه  ، 1287از سوی محمد علی قاجار به
توپ بسته شد .مردم تربت حیدریه نیز همچون
بیشتر شهرهای آن زمان  ،نمایندگانی به این
مجلس فرستاده بودند لذا در این دوره ،پس
از وقایع ترور مرحومان صدر العلما و شجیع
الملک حاکم تربت حیدریه توسط عوامل
ساالر خان بلوچ و تسلط مشروطه خواهان بر
تربت (ربیع الثانی  1327قمری) مجلسی از
طرفداران مشروطه تشکیل دادند و در نهایت
مرحوم شیخ محمد کاظم مجتهد به نمایندگی
از این شهر به نخستین دوره ی مجلس شورای ملی فرستاده شد.
مجلس دوم :دومین دوره ی قانونگذاری پس از  1سال و  4ماه و
 21روز فترت در تاریخ  24فروردین  1288گشایش یافت ،این
دوره در واقع از  24آبان  1288تا سوم دی ماه  1290خورشیدی
به طول انجامید .مردم تربت حیدریه در مجلس دوم مرحوم
حاج محمد ابراهیم ابریشمی را که شاید عمو یا پدر مرحوم
حاج محمد باقر ابریشمی بزرگ این خاندان در تربت حیدریه
است به عنوان نماینده انتخاب و به مجلس شورا فرستادند.
آنچه مهم است در دوره دوم در دو مرحله و به صورت غیر
مستقیم نمایندگانی به مجلس راه یافتند .این مجلس نیز به دنبال
اولتیماتوم دولت روس در روز  3دی ماه  1289منحل شد.
مجلس سوم:در دوره ی سوم قانونگذاری ،مجلس شورای ملی
از  14آذر  1293و پس از سه سال توقف که توسط «احمدشاه
قاجار» صورت پذیرفت ،دوباره گشایش یافت ولی به دلیل
وقوع جنگ جهانی اول بیشتر از یک سال دوام نداشت .نماینده
ی مردم تربت حیدریه در دوره ی سوم میرزا سید مهدی خان
فرخ ( ۱۳۵۲–1265ش) ،منشی و عضو هیئت رئیسه ی موقت
مجلس شورای ملی می باشد .او که از چهره های سرشناس
و مدیر «روزنامه ی عصر جدید » بود با کسب  3627رای به
مجلس راه یافت.
مجلس چهارم:مردم تربت حیدریه در دوره ی چهارم
قانونگذاری مجلس شورای ملی که پس از  5سال و 7ماه
و  8روز فترت توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و از اول
تیر  1300تا سی ام خرداد  1302به طول انجامید ،حاج میرزا
محمدعلی خان ،موتمن السلطنه را که پیش از ورود به مجلس
نیابت کارگذاری خراسان را عهده دار بود ،در مجلس شورای
ملی داشتند .از چگونگی انتخاب وی اطالعی در دست نیست .
مجلس پنجم:در پنجمین دوره مجلس شورای ملی مرحوم میرزا
فرج اهلل خان ضیاء االطبا (متولد 1249ش) فرزند حاج میرزا
محمود حکیمباشی از تربت حیدریه روانه مجلس شد .این دوره
از  22بهمن  1302تا  22بهمن  1304بر پا بود .در این دوره از
مجلس سلطنت قاجاریه منحل شد و در پی آن مجلس موسسان
در  21آذر ماه همان سال سلطنت را به پهلوی واگذار کرد،
مجلس ششم تا هشتم :در دوره ی ششم که با شروع زمامداری
رضا شاه همراه است ،در تاریخ  19تیر ماه  1305خورشیدی
مجلس قانونگذاری توسط شاه جدید افتتاح شد و دوره ی هفتم
که از  14مهر  1307تا  14آبان  1309به طول انجامید مرحوم
حاج میزا علی اکبر امین االتجار(متولد 1248ش) به نمایندگی
مردم تربت حیدریه انتخاب شد.او هم چنین در دوره ی هفتم
از  ۱۱۲۲۰رای  ۷۹۲۰رای آورد که حدود  ۷۰/۵۸درصد آرای
مردم تربت حیدریه را به خود اختصاص داد.
مرحوم امین التجار ،یکی از شخصیت های خوشنام و متدین
بود که همیشه در کارهای خیر و آبادانی شهر کوشنده و خوش

عماد الدین تربتی تنها نماینده تربت حیدریه
که سناتور و رئیس مجلس سنا شد

مجلس چهاردهم تا بیستم :در انتخابات دوره ی چهاردهم پس
از رفتن رضا شاه و در سال  1322مرحوم عماد الدین تربتی(
 )1278- 1368که در میان مردم تربت حیدریه به آقای عماد
معروف بود به پشتوانه ی حاج شیخ عباسعلی تربتی و با آراء
مردم انتخاب شد .مرحوم عماد مردی خوش اخالق و مردمی و
عالقمند به زادگاهش بود عماد تربتی یکی از نمایندگانی است
که به عنوان سناتور بیشترین حضور را در مجلس شورای ملی
و سنا داشته است  ،وی از  ۶اسفند  ۱( ۱۳۲۲ربیعاالول ۱۳۶۳
ه .ق) تا  ۱۹اردیبهشت  ۱۴( ۱۳۴۰ذیالحجه  ۱۳۷۹ه .ق) -که
مجلس به دستور محمدرضا پهلوی منحل شد -به مدت هجده
سال در هفت دوره ی چهارده ،تا بیستم به عنوان نماینده مردم
تربت حیدریه در مجلس شورای ملی حضور فعال داشت .هم
چنین آن مرحوم به عنوان سناتور دوره های چهارم و پنجم و
ششم و هفتم نیز از مشهد به مجلس سنا راه یافت .و مدتی نیز
ریاست مجلی سنا را بر عهده داشت .
در دوره ی چهاردهم برای نخستین بار پس از تکراری بودن
ادوار ،تعداد  800کاندیدا بر سر  136کرسی مجلس به رقابت
پرداختند.
در جریان ملی شدن نفت نیز عماد تربتی با این عقیده که اقدام
مصدق عوام فریبانه و مبارزه با انگلیس برای ملی کردن صنعت
نفت بی فایده است و به دلیل نا آشنایی با این صنعت استقالل
و اداره ی آن توسط ایرانی ها موفقیت آمیز نخواهد بود .مخالف
مصدق و ملی شدن نفت بود.
مجلس بیست و یکم :ابراهیم کسرایی ،هجدهمین نماینده مجلس
شورای ملی بود که به عنوان نماینده مردم تربت حیدریه در
بیست و یکمین دوره ی این مجلس حضور یافت دوره ی

به رقم دوره های بیست و یک و بیست و دوم که نمایندگان
حزبی از تربت حیدریه به مجلس شورای ملی راه یافته بودند.
در دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم چنین اتفاقی
در این شهرستان رخ نداد و چهره هایی مردمی به مجلس
راه یافتند.
هادی تربتی متولد  1307خورشیدی ،فرزند عباسعلی و در
منطقه ی بارزار تربت حیدریه می باشد .وی به عنوان بیست
و یکمین و آخرین نماینده ی راه یافته از سوی مردم تربت
حیدریه به مجلس شورای ملی است ،حاج هادی تربتی که
تجربه ی دو دوره ریاست انجمن شهر را نیز در پرونده ی
خود داشت ،پس از رقابت شدید میان وی و رئیس وقت
بیمارستان آریا (نهم دی تربت حیدریه) یعنی مرحوم دکتر
سید کاظم موسوی فرزند سید محمد موسوی و نواده ی سید
محمد باقر موسوی مجتهد یکی از رقبای سر سخت اش و
کسب اکثریت آرای مردم تربت حیدریه با گشایش مجلس
بیست و چهارم در  12تیرماه  1354راهی مجلس شد .دوره
نمایندگی حاج هادی تربتی ،به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت
ایران براي سرنگوني رژيم ستمگر پهلوي و استعفای بسیاری
از نمایندگان و سقوط رژیم سلطنتی در  21بهمن  1357پایان
یافت .دوره حضور او در مجلس شورای ملی عمال سه سال
بیشتر به طول نکشید و پایان کار فعالیت نمایندگی او که به
دوران انقالب منتهی شده و هم زمان با بسته شدن پرونده ی
آخرین دوره مجلس شورای ملی در 27بهمن 1359رسما به
اتمام رسید .و وی را مجبور کردند تا حقوقی را که بابت
روزگار نمایندگی دریافت کرده باز گرداند و او اطاعت
کرد .و به این وسیله طومار مشروطیت پر فراز و فرود بسته
شد و ماجراهای آن هم چون دیگر رویدادهای کشورمان
به تاریخ پیوست .

مراسم تجلیل از کشاورزان و دس تاندرکاران نمونه بخش کشاورزی ترب تحیدریه برگزار شد

مدیر جهاد کشاورزی رشتخ وار:
مشکلی در تامین گوشت مرغ نوروز  ۹۹نداریم

با توجه به تعداد جوجه ریزیهای انجام
شده در رشتخوار ،امسال در جهت
تامین گوشت مرغ مورد نیاز شهروندان
رشتخواری و حومه در نوروز  99کمبودی
وجود ندارد.
مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار در
حاشیه مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به
واحدصنعتی بوقلمون گوشتی در روستای
کت این شهرستان افزود :خوشبختانه در
حال حاضر در تمام زمینههای تولید و
تأمین محصوالت دامی و طیور ،شرایط
شهرستان بسیار ایدهآل است.
حمیدرضا رضایی گفت :تامین گوشت
قرمز و سفید ،تامین نهاده های دامی و
طیور گوشتی ،واکسیناسیون گله های
گوشتی و گازرسانی به مرغداری های
رشتخوار از جمله برنامه های صورت
گرفته در طول سال جاری بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار با اشاره
به اینکه در تولید گوشت شترمرغ و
بوقلمون در رشتخوار هم اکنون شاهد
رشد  ۶۰درصدی هستیم ،گفت :با برنامه
ریزی انجام شده توانسته ایم ،قسمتی از
نیاز این پرورش دهندگان را تامین کنیم.

قدم بود .او همبشه به فقرا کمک می کرد و حتی پول کرایه ی
درشکه را که مجلس به وکال می داده ایشان آنرا بین فقرا تقسیم
می کرده است و همیشه پیاده به خانه می رفته است .سالی یکبار
توسط کامیون که تنها وسیله ی نقلیه ی آنزمان بوده به تربت
حیدریه می آمده است.
مجلس نهم تا سیزدهم :از دوره ی نهم تا دوره ی سیزدهم
یعنی 10سال پیاپی مجددا مرحوم ضیاء االطبا معروف به میرزا
آقا ،نماینده ی تربت حیدریه بود که البته در این دوران حکومت
مطلقه رضا شاه انتخاباتی در کار نبود بلکه کلیه نمایندگان کشور
در حقیقت انتصابی بودند ولی وجود شخصیتی مانند ضیاء االطبا
که مردی روشنفکر و متدین بود برای شهر تربت در زمره ی
مردان مثبت و مفید به شمار می رفت.
میرزا آقا از  24آذر  1309خورشیدی تا اول آذر ۲۴( ۱۳۲۲
ذیقعده  ۱۳۶۲ه .ق) .به مدت پنج دوره به عنوان نماینده ی مردم
تربت حیدریه در مجلس شورای ملی حضور یافت.

بیست و یکم مجلس شورای ملی از  14مهر 1346
تا شهریور  1350تشکیل گردید.
ابراهیم کسرائی ،تربیت شده ی دانشگاه یوتای
امریکا در رشته ی کشاورزی(درختکاری و سبزی)
بود ،که زمانی که ریاست سازمان اصالحات ارضی
در تربت حیدریه و کاشمر را به عهده داشت ،با
عبدالعظیم ولیان ،که او نیز بازرس ویژه ی وزارت
کشاورزی در جریان اجرای اصالحات ارضی بود،
روابطی تنگاتنگ یافت و با او در چپاول و دزدی
ها همراه شد.
مجلس بیست و دوم :بیست و دومین مجلس شورای
ملی از مهر ماه  1346آغاز به کار نمود پس از رد
اعتبار نامه ی دکتر مبینی در  21آذر 1346به عتوان
نماینده ی مردم تربت حیدریه که پیش از آن در
مجلس موسسان سوم با تغییرات متمم قانون اساسی
مخالفت کرده بود از ورود به مجلس باز می ماند.
و در نهایت در 11آذر  1347دکتر صدری بزرگ نیا
از حوزه ی خواف و دکتر ابراهیم مدرسی(زاده ی
1267خورشیدی در قاین) از حوزه یتربت حیدریه
به مجلس بیست و دوم راه می یابند.،
مجلس بیست و سوم :دکتر سید حسن مرتضوی ،در نهم شهریور
 1350به عنوان نماینده مردم تربت حیدریه در دوره بیست و
سوم مجلس شورای ملی حضور یافت دوره ی نمایندگی وی با
پایان کار بیست و سومین دوره مجلس به در  16شهریور 1354
به اتمام رسید .وی از پزشکان شهرستان تربت حیدریه بود.
مجلس بیست و چهارم :انتخابات دورهی بیست و چهارم مجلس
شورای ملی ،آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود که در
دورهی صدارت هویدا و وزارت کشور جمشید آموزگار در 31
خرداد  1354برگزار شد .در اواخر مجلس بیست و سوم ،شاه
ناگهان تصمیم گرفت ساختار چند حزبی را در ایران برهم زند
و حزب واحدی به نام رستاخیز به وجود آورد و همانگونه که
بیست و یکمین دورهی مجلس را با یک ساخت جدید سیاسی
آغاز کرده بود ،بیست و چهارمین دورهی مجلس را هم با شکل
دادن به یک حزب جدید یعنی «حزب رستاخیز ملت ایران»
شروع کند.

ساالنه  ۱۱هزار و  ۵۰۳تن انواع فراوردههای شیالتی در ۴۵۷
واحد پرورش ماهی این استان تولید میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مراسم
تجلیل از کشاورزان و دستاندرکاران نمونه بخش کشاورزی
تربتحیدریه افزود :این مقدار تولید فقط از یک هفدهم منابع
آب استان به دست می آید.
به گزارش نوید خراسان ،محمدرضا اورانی مجموع منابع آب
خراسان رضوی را شامل  ۱۰هزار و  ۸۴۱حلقه چاه کشاورزی،
 ۶۷۰۰رشته قنات و هفت هزار دهنه چشمه اعالم کرد.
وی ادامه داد :مجموع تولیدات محصوالت کشاورزی کشور تا
قبل از پیروزی انقالب  ۲۵میلیون تن و سهم خراسان رضوی از
این میزان یک و نیم میلیون تن بود که به برکت انقالب این میزان
اکنون در کشور به  ۱۲۵میلیون تن و در این استان به هشت
میلیون تن افزایش یافته است.
اورانی گفت :با استقرار نظام جمهوری اسالمی در  ۲۲بهمن سال
 ۵۷نخستین تحریم استکبار با ممنوعیت واردات گندم از سوی
دولت آمریکا به ایران آغاز شد ،اما به برکت تالش کشاورزان،
امروز در زمینه تولید این محصول مهم به خودکفایی رسیدهایم
بطوریکه ایران در بخش تولیدات محصوالت کشاورزی رتبه
 ۱۸جهان و در تولید غالت رتبه  ۳۱جهان را به خود اختصاص
داده است.
وی افزود :امسال بیش از  ۵۰۲هزار تن گندم از کشاورزان در
کشور خریداری شد که نسبت به پارسال  ۵۱درصد افزایش

داشت.
وی ادامه داد :در سال  ۵۷میزان تولید تخم مرغ در کشور ۱۶۰
هزار تن بود که این رقم اکنون به بیش از  ۹۰۰هزار تن رسیده و
سهم خراسان رضوی بالغ بر  ۱۴۰هزار تن و سهم صادرات این
محصول در استان نیز بالغ بر  ۱۲هزار تن است.
اورانی گفت :در زمینه تولید گوشت مرغ نیز سال  ۵۷میزان تولید
کشور  ۲۶۰هزار تن بود که این رقم اکنون به بالغ بر  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار تن رسیده و سهم خراسان رضوی در این زمینه بیش
از  ۱۵۰هزار تن است.
وی میزان تولید گوشت قرمز کشور در سال  ۵۷را  ۳۵۵هزار تن
اعالم کرد و افزود :به برکت انقالب اسالمی این میزان اکنون به
بیش از  ۸۲۰هزار تن افزایش یافته است.
وی سهم این استان در تولید گوشت قرمز را بیش از  ۷۶هزار
تن اعالم کرد.
امام جمعه تربتحیدریه نیز در این مراسم با بیان اینکه جهاد
کشاورزی از دو کلمه جهاد و کشاورزی شکل گرفته است
گفت :این بدان معناست که با تشکیالتی روبرو هستیم که رزق
ما در گرو دستان پرتوان کشاورزان است که با یک حرکت
جهادی تامین میشود.
حجتاالسالم محمدرضا عصمتی افزود :در عصر کنونی
کشاورزانی موفق هستند که با کمترین هزینه بتوانند بیشتر میزان
تولید را کسب کنند و این موفقیت با تجهیز به سالح دانش و
همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی میسر است.

به جای دعواهای سیاسی و جناحی ،همت خود
را وقف توسعه اقتصادی کنیم

فرماندار تربتحیدریه نیز در این مراسم گفت :آینده روشن این
خطه را در این دیدهایم که به جای ایجاد فضاهای متشنج و
برپایی دعواهای سیاسی و جناحی ،همت خود را وقف توسعه
اقتصادی کنیم.
علی رستمی افزود :گواه این ادعا این است که با تعامل
دستگاههای اجرایی ،این شهرستان در زمینه اقتصادی پیشرفت
بسیار داشته است.
وی با بیان اینکه تربتحیدریه پنجمین شهرستان بزرگ استان در

حوزه اقتصاد مقاومتی است ادامه داد :در این حوزه  ۴۵طرح
سرمایهگذاری را با  ۱۵۰هزار میلیارد ریال و سه هزار و ۴۰۰
میلیون یورو به امضا رساندهایم.
وی گفت :بخشی از سرمایهگذاری ها به نتیجه رسیده و برخی
دیگر نیز در حال انجام است که با تکمیل آنها هیچ فرد بیکار در
این شهرستان نخواهیم داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربتحیدریه نیز کم آبی و
بیکاری را به عنوان  ۲مشکل اساسی در این شهرستان عنوان کرد
و گفت :با بکارگیری شیوههای نوین آبیاری ،عالوه بر استفاده
بهینه از آب در حوزه کشاورزی شاهد ایجاد اشتغال پایدار نیز
خواهیم بود.
عباسپور افزود :سالیانه  ۴۵۰هزار تن انواع محصوالت زراعی،
باغی ،دامی ،طیور و آبزیان در تربتحیدریه تولید میشود که
این رقم معادل حدود هفت درصد مجموع تولیدات استان
خراسان رضوی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه از مجموع تولیدات بخش کشاورزی این
شهرستان  ۳۴۵هزار تن انواع محصوالت زراعی و باغی و
 ۷۵هزار تن نیز محصوالت دامی است ادامه داد :مهمترین
محصوالت بخش زراعی این شهرستان گندم ،جو ،سیب زمینی،
چقندر قند و مهمترین محصوالت باغی نیز زعفران ،آلو ،سیب
و بادام است.
در این مراسم از  ۵۹کشاورز نمونه این شهرستان قدردانی شد
که  ۲نفر آنان نمونه کشوری ،هشت نفر نمونه استانی و  ۲نفر
نیز زن هستند.

شهرستان
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مه والت
جذب بیش از  75میلیارد ریال
منابع اشتغال پایدار روستایی در م هوالت

سهمیه امسال مهوالت از منابع اشتغال پایدار
روستایی  ۳۵میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال بود
که تاکنون  ۷۵میلیارد و  ۱۷۰میلیون ریال برای
اجرای  ۱۵۳طرح با اشتغالزایی  ۲۹۰نفر جذب
شده است.
به گزارش نوید تربت ،فرماندار مهوالت در
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با
اعالم رشد  ۲۰۰درصدی جذب منابع اشتغال
پایدار روستایی در این شهرستان گفت :از
ابتدای آغاز اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی
یعنی از اواخر سال  ۹۶مبلغی افزون بر ۷۹۷
میلیارد و  ۹۳۰میلیون ریال برای اجرای ۷۱۳
طرح با اشتغالزایی هزار و  ۸۲۳نفر در این
شهرستان پرداخت شده است.
مسعود رنجبر شمار طرحهای در دست بررسی
را  ۲۲۵مورد ،طرح های مصوب شده در بانکها
را  ۱۵۵مورد و طرحهای منعقد شده در بانک را
 ۱۵۴طرح با بیش از  ۱۳۵میلیارد ریال اعتبار و
با اشتغالزایی  ۳۳۸نفر ذکر کرد و ادامه داد :با
تکمیل طرحهای در دست اقدام ،تحول بزرگی
در اشتغالزایی مهوالت ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس سامانه رصد ،مهوالت
رتبه سوم استان خراسان رضوی را در ایجاد
اشتغال کسب کرده است افزود :مسووالن
موظف به تامین معیشت و کمک به ایجاد اشتغال
پایدار به ویژه در مناطق محروم هستند و همه
دستگاهها و سازمانها وظیفه دارند موانع ایجاد
اشتغال را از پیش پای سرمایه گذاران بردارند.
رنجبر بر لزوم ایجاد کارگاههای کوچک تاکید
کرد و ادامه داد :این کارگاهها قابلیت انطباق با
شرایط روز را دارند و اشتغال با هزینه کمتری
در آنها ایجاد می شود.
رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مهوالت
نیز از کسب رتبه نخست تشکیل جلسات
تخصصی این شهرستان در استان خبر داد و
افزود :بسیاری از دستگاههای اجرایی مهوالت از
سهمیه ابالغی ایجاد اشتغال خود جلوتر هستند و
به عنوان نمونه جهاد کشاورزی  ۲۰۲طرح تعهد
ایجاد اشتغال داشته است اما تاکنون  ۲۹۸طرح
را محقق ساخته است.
حسن کشمیری ،میزان تعهد امسال مهوالت
در بحث ایجاد اشتغال را  ۳۱۳مورد ذکر کرد
و گفت :بر اساس رتبه بندی در سامانه رصد،
این شهرستان با ایجاد  ۵۴۲مورد شغل جدید با
رشد  ۱۳۳درصدی ،رتبه سوم در استان خراسان
رضوی را به خود اختصاص داده است.

سه طرح عمرانی در م هوالت بهرهبرداری شد

بهرهبرداری از سه طرح عمرانی و خدماتی با
هزینه هفت میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال در دهه
فجر در شهرستان مهوالت آغاز شد.
به گزارش نوید خراسان،فرماندار مهوالت در
حاشیه افتتاح این طرحها گفت :این طرحها در
حوزه بخش کشاورزی ،بازارچه توانمندیهای
بانوان و مرکز نیکوکاری باران رحمت روستای
خیرآباد از توابع این شهرستان است.

مسعود رنجبر افزود :طرح آبیاری قطرهای هم
با  ۱۱۸کیلومتر لولهگذاری در  ۳۵هکتار از
زمینهای کشاورزی مهوالت افتتاح شد که
با اجرای آن سالیانه  ۲۲۷هزار مترمکعب در
مصرف آب صرفهجویی میشود.
وی ادامه داد :دولت با هدف حمایت از
کشاورزان ،برای اجرای طرح آبیاری قطره
ای در هر هکتار از زمینهای کشاورزی۱۳۰ ،
میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت میکند.

خواف

مرکز پرورش دام سبک در شهرستان
خواف به بهره برداری رسید

شرکت هفت باغ –هفت آسمان طلوع با ظرفیت
پرورش  1000رأس دام سبک افتتاح شد.
به گزارش نوید خراسان ،همزمان با دهه فجر،
مرکز پرورش ونگهداری دام سبک در بخش
مرکزی شهرستان خواف به بهره برداری رسید.
فرماندار خواف در حاشیه این افتتاح گفت :این
مرکز با ظرفیت پرورش 1000رأس دام سبک
مولد (گوسفند و بز) در نژاد های مختلف دام
سبک می باشد و با اعتباری بالغ بر  50میلیارد
سرمایه گذاری  ،برای 10نفر اشتغال زدایی کرده
است.
وی افزود :این واحد پرورش ونگهداری دام
سبک ساالنه میتواند 300تن گوشت قرمز و90
تن شیرشهرستان را تامین کند.
سنجرانی در پایان خاطر نشان کرد این مرکز
پرورش ونگهداری دام سبک با اتکاء به علم و
دانش روز ،اقدام به پرورش دام سبک وتکثیر
اصالح نژادگونه های مولد پربازده و مقاوم
نموده است که نقطه عطفی در بخش دامداری و
دامپروری خواهد بود.
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