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اعتراضات بنزینی و درس عبرتها
محمدرضا ساالرمقدم

افزایش  اعالم  دنبال  به  آبانماه  هفته  آخرین  در 
اعتراضات  شاهد  شهر  یکصد  در  بنزین  قیمت 
شدید مردم بودیم که متاسفانه در مواردی منجر 
عمدتا  فروشگاههای  زدن  آتش  و  غارت  به 

زنجیره ای بانک ها و ... شد
صرف نظر از اینکه چه کسانی  بر امواج این 
اعتراضات مسالمت آمیز سوار شده و آن را به 
آشوب کشانده و موجب اتفاقات بسیار تلخی 
گردیدند اما این اتفاقات دارای درس عبرتهایی 
هم بود که اگر به آنها توجه شود می توان از 

وقوع مجدد آن پیشگیری نمود.
بر هیچ کس پوشیده نیست که جامعه ایران به 
فشارهای روز  آن  مهمترین  مختلف که  دالیل 
متوسط  قشر  بویژه  مردم  بر  اقتصادی  افزون 
شورشهای  و  حوادث  آبستن  است  پایین  و 
اجتماعی از نوعی که در دی ماه 96 و آبان 98 
شاهد بودیم می باشد. انباشتگی مطالبات مردم 
مانند فنری است که فشار آن به حدی رسیده 
که در صورت رها شدن ناگهانی موج تخریبی 
عظیمی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

اعتراضات  از  اداره کننده کشور  اگر مسئولین 
مسلما  گرفتند  می  عبرت  درس   96 ماه  دی 
نبودیم  امسال  آبان  خیابانی  شورشهای  شاهد 
که قدرت تخریبی آن به مراتب از دی ماه 96 

بیشتر بود.
به گفته مسئولین، در حوادث اخیر بیش از 8۰ 
فروشگاه زنجیره ای در تهران و دیگر شهرهای 
عمدتا بزرگ ابتدا غارت و سپس آتش زده شد 
به گفته خود همین  باز  و  و تخریب گردیدند 
مسئولین موج اعتراضات نه از نقاط مرفه نشین 
فقیر  عمدتا  و  محروم  مناطق  از  بلکه  شهرها 

نشین آغاز گردید.
ای  عده  شرایط  این  در  که  است  درست   
فرصت طلب هم با اهداف مختلف وارد عمل 
شده اند ولی همانگونه که در خبرهای رسانه 
ملی داشتیم تعداد آنها اندک بوده است بنابراین 
نمی شود غارت 8۰ فروشگاه بزرگ را با حجم 
فراوان کاالهایی که در آنها موجود بوده به این 
تعداد محدود نسبت داد، آتش زدن و تخریب 
از  ها  کاال  غارت  و  تخلیه  ولی  آنهاست  کار 

دست یک جمعیت گرسنه انبوه ساخته است.
بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان دلسوز و 
منصف هشدار داده شده جمعیت انبوه محروم 
که اصطالحا به لشکر گرسنگان تشبیه گردیده 
شنوایی  گوش  ظاهرا  ولی  نگیرید  نادیده  را 
وجود نداشته تا به فکر راه چاره بیفتند، اکنون 
برای جلوگیری از شورشها ی آینده با گرفتن 
درس عبرت از آنچه اتفاق افتاده باید چاره ای 

اساسی اندیشیده شود.
شاید پرداخت چندین میلیارد تومان به مردم از 
محل افزایش قیمت بنزین برای دولت و دیگر 
برای  ولی  باشد  زیادی  بسیار  رقم  مسئولین 
در  تومان  هزار  که حداکثر ۲۰5  یک خانواده 
ماه دریافت می کند و در قبال آن باید هزینه 
های چند برابری ناشی از افزایش قیمت دیگر 
صورت  به  اخیر  سال  چند  در  که  را  کاالها 
افسار گسیخته رشد داشته پرداخت کند ناچیز 
را  آنها  روز  چند  زندگی  هزینه  حتی  و  است 

کفاف نمی دهد.
درس عبرت دیگری که میتوان از این حوادث 
گرفت این است که هرچند در خبرهای رسمی 
سخن از دستگیری لیدر های اغتشاشات اخیر 
می باشد ولی واقعیت این است که شورشهای 
تخریبی  موج  بود  سر  بی  چون  اخیر  خیابانی 
اش هم بسیار گسترده بود، بنابراین اگر احزاب 
مختلف حتی منتقد حاکمیت شکل بگیرد آنها 
می توانند در این مواقع با سامان دادن قانونی 
اعتراضات مردمی و رساندن حرفشان به گوش 
مسئولین جلوی تخریب و سوء استفاده کسانی 
را که در هنگام غبار آلود شدن اوضاع بصورت 
بی نام و نشان عمل نموده و به گفته مقام معظم 
و  باشند  می  نیز  دشمنان  شده  اجیر  رهبری 
موجب به آشوب کشاندن جامعه و تخریب آن 

می گردند بگیرند.
در این صورت حکومت هم دیگر با شورش های 
بی سر مواجه نیست و می داند برای آرام کردن 

اوضاع باید با چه کسانی مذاکره کند.
رسیدگی  ضمن  باید  نشده  دیر  تا  هنوز  پس 
احزاب  مردم،  رفاهی  و  اقتصادی  به وضعیت 
به  را  دار  شناسنامه  سیاسی  گروههای  و 
اینگونه  شاهد  دیگر  تا  شناخت  رسمیت 

حوادث نباشیم.

پليس راهنمای و رانندگی
میالن  ابتدای  در  که  است  مدتی  سالم  *با 
ولی  شده  نصب  طرفه  یک  تابلوی   7 کاشانی 
بی  رانندگان  کاشانی،  خیابان  ترافیک  اوج  در 
،از  ممنوع  ورود  تابلو  به  توجه  بدون  فرهنگ 
بدتر  باعث  و  شوند  می  خیابان  وارد  میالن  این 
شدن اوضاع می گردند. بارها شاهد بوده ایم که 
پلیس راهور هم این وضعیت را  نادیده می گیرد. 
خیرین  خیابان  یعنی  باالتر  میالن  یک  در  دقیقا 
تابلوی ورود  بود و عاقبت  همین اوضاع حاکم 
ممنوع را برداشتند. در خیابان آسایش نیز شب ها 
ورودی و خروجی به سمت خیابان جنب سالن 
اندیشه حاکم است.!! چه وقت این وضع درست 

می شود؟ خدا می داند.
جاده  با  را  شهر  خیابانهای  رانندگان  برخی   *
بهتر  اند و حسابی ویراژ می دهند  اشتباه گرفته 
است پلیس راهنمایی و رانندگی با این قبیل افراد 
که جان مردم را به خطر می اندازد برخورد کند.

* با وجود اینکه ایستگاه اتوبوس شهرک ولیعصر 
در  کامال  جنوبی  فردوسی  خیابان  ابتدای  در 
معرض دید پلیس محترم راهوار است ولی شبها 
قدس  چاپخانه  میالن  ابتدای  تا  ایستگاه  این  از 
کنند  پارک می  دوبله و حتی سوبله  ها  خودرو 
و خیالشان راحت است که پلیس کاری به کار 

آنها ندارد.

شهرداری
برگردان  دور  در  ناگواری  بایدتصادف  حتما   *

بعد از دادگاه انقالب )بلوار مدرس(رخ دهد تا 
شهرداری سرعت گیر درست کند؟ خودروهایی 
که از سمت فلکه دژبان به سمت داروپخش می 
خواهند وارد شوند باید چندین دقیقه صبر کنند 
تا یک راننده بامروت پیدا شود و کمی سرعت 

خود را کم کندتا خیال راحت دور بزند.
*سالم ؛خالف جهت حرکت کردن خودروها در 
امری عادی شده است،  میدان اول جاده صنوبر 
جهت  که  رانندگانی  تا  گرفته  زندان  پرسنل  از 
سوختگیری به پمپ سی ان جی جاده صنوبر  می 
روند همه در جهت خالف می روند و..... چند 
در  راهی  و  اند  کرده  لطف  که  هم هست  وقتی 
کنار میدان به صورت مستقیم به خیابان رودکی 
خالف  که  اند  کرده  بازگشایی  ولیعصر  شهرک 
راحت  میدان  این  در   را  کردن  حرکت  جهت 
تر کرده. با این وضع اصال وجود و احداث این 
با  دانم  نمی  هست  و  بوده  اشتباه  اول  از  میدان 
چه منطقی شورای ترافیک این میدان را احداث 

کرد؟!!
* برای چندمین بار به شهرداری و شورای شهر 
اعالم می کنیم که ورودی شهرک ولیعصر از 
بلوار انقالب به داخل شهرک در ابتدای خیابان 
هم  حل  راه  است.  آفرین  خطر  بسیار  سعدی 
ارائه کرده ایم که با بستن این ورودی، صدمتر 
باالتر و صدمتر پایین تر دور برگردان احداث 
زیاد  هم  خرجش  شود.  حل  مشکل  تا  کنید 
بلوکه و چند  برداشتن و گذاشتن چند  نیست 

سانت آسفالت است ولی کو گوش شنوا؟!!

محمد روحانی نژاد

به  متواضعانه  پاسخگویی  ما  اصلی  وظیفه 
مطالبات به حق مردم است

دخالت بیگانان در مسایل داخلی کشور راه به 
جایی نخواهد برد، مردم ثابت کرده اند با حفط 
رهبری،  فرامین  از  تبعیت  و  همدلی  و  اتحاد 
حافظ و پشتیبان قوی برای نظام اسالمی هستند.

مردم  نماینده  تربت،  نوید  به گزارش خبرنگار 
هشتمین  در  والت  مه  و  زاوه  حیدریه،  تربت 
بیان  با  حیدریه  تربت  اداری  شورای  جلسه 
اینکه دشمنان با به راه انداختن جنگ اقتصادی 
هدفمند قصد ضربه زدن به انقالب اسالمی را 
دارند افزود: با استقامت و پایداری مردم و با 
تکیه بر توانمندی های داخلی، بدخواهان نظام 
اسالمی راه به جایی نخواهند برد و این توطئه 
شوم آنان نیز همانند گذشته با شکست مواجه 

خواهد شد.
برخی  برابر  در  مردم  داشت:  اظهار  وی 
دارند  اعتراض  حق  داخلی  نابسامانی های 
ملت،  خادمان  عنوان  به  ما  اصلی  وظیفه  و 
حق  به  مطالبه های  به  متواضعانه  پاسخگویی 

آنان است.
نماینده مجلس با اشاره به اعمال فشار و تحریم 
اسالمی  انقالب  علیه  دشمنان  جانبه  همه  های 
داخلی  تولیدات  و  توانمندی  به  توجه  گفت: 
برق  صنعت  و  کشاورزی  بخش  در  ویژه  به 
تکیه  با  می توانیم  است،  قوت  نقاط  جمله  از 
توسعه  و  رشد  مسیر  موجود،  ظرفیت های  بر 

روزافزون کشور را طی کنیم.
اقتصادی،  فعلی  شرایط  در  افزود:  باستانی 
کاالهای  تامین  بازار،  بر  نظارت  و  کنترل 
از  جلوگیری  و  مردم  نیاز  مورد  و  اساسی 
و  مهم  بسیار  کاالها  قیمت  خودسرانه  افزایش 
ضروری است، مسووالن و متولیان امر باید با 
تالش شبانه روزی اجازه ندهند افزایش قیمت 
بنزین، بر اقتصاد خانواده ها تاثیر منفی بگذارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی:
جمهوری اسالمی توان مقابله

 با دشمن در جنگ سایبری را دارد

نیز  رضوی  خراسان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
در این جلسه گفت: جمهوری اسالمی ایران با 
توجه به موفقیت های کسب شده، توان مقابله با 

جنگ سایبری دشمنان را دارد.
به توطئه های مختلف  اشاره  با  قامتی  علیرضا 
دشمنان در ضربه زدن به نظام اسالمی، افزود: 
دقت در حوزه سایبری، ایجاد الیه های دفاعی 
تجهیزات  از  کارگیری  به  و  استفاده  و  جدی 
داخلی، در جنگ سایبری باید مورد توجه قرار 

گیرد.
و  تهدیدها  شناسایی  داشت:  اظهار  وی 
جنگ  در  ویژه  به  آن  با  مقابله  راهکارهای 
قرار  پیش  از  بیش  توجه  مورد  باید  سایبری 
گیرد چرا که دشمنان از هر راهی و با استفاده 
نظام  به  ترفندهای مختلف قصد ضربه زدن  از 

اسالمی را دارند.
وی توجه بیش از پیش به مقوله پدافند غیرعامل 
و رعایت الزامات و استانداردهای الزم در این 
توطئه  با  مقابله  راهکارهای  از جمله  را  بخش 
توان  اینکه  بیان  با  و  کرد  ذکر  دشمنان  های 
قابل  اسالمی  نظام  موشکی  قدرت  و  دفاعی 
مذاکره با هیچ کس نیست گفت: در سایه تالش 
جمهوری  داخلی،  متخصصان  روزی  شبانه 
توان  و  دفاعی  قدرت  از  اکنون  ایران  اسالمی 

بازدارندگی بسیار برخوردار است.
قامتی با اشاره به درپیش بودن انتخابات افزود: 
یافته، قصد  با اجرای دسایس سازمان  دشمنان 
دارند مردم را از شرکت در این رویداد مهم و 
سیاسی کشور دلسرد کنند اما دوستداران نظام 
از  تبعیت  و  همدلی  و  اتحاد  حفظ  با  اسالمی 
فرامین رهبری، این توطئه شوم آنان را همانند 

گذشته با شکست مواجه خواهند کرد. 
آرای  از  صیانت  به  موظف  اینکه  بیان  با  وی 
اتخاذ  با  باید  داشت:  اظهار  هستیم  مردم 
راهکار درست و اصولی، زمینه و بستر حضور 
فراهم  آینده  انتخابات  در  را  مردم  حداکثری 
امکانات  تمام ظرفیت ها و  از  کنیم و بی شک 
مطلوب  به شکل  مهم  این  تحقق  برای  موجود 

استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج نیز گفت: 
بوده  انقالب  برای  بزرگی  تحول  منشاء  بسیج 
است و موفقیت های کسب شده در بخش های 
مختلف، حاصل تالش شبانه روزی دانشمندان 
جوان بسیجی است که قله های پیشرفت و ترقی 

را یکی پس از دیگری فتح کرده اند.
اسالمی  نظام  که  شرایطی  در  داد:  ادامه  قامتی 
نظام  سوی  از  فراوان  توطئه های  و  هجمه  با 
استکباری مواجه است، ترویج و نهادینه شدن 
جامعه،  مختلف  های  الیه  در  بسیجی  تفکر 
یافته  سازمان  دسایس  تمام  شدن  خنثی  باعث 

بدخواهان نظام اسالمی شده است.

قیمت  افزایش  اصلی  دلیل  باید  فرماندار: 
بنزین صادقانه به مردم توضیح داده شود

فرماندار تربت حیدریه در جلسه شورای اداری 
سه  سران  تصمیم  بنزین  قیمت  افزایش  گفت: 

قوه و بر حسب اضطرار در جهت حمایت از 
اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است.

افزایش  اینکه دلیل اصلی  بیان  با  علی رستمی 
قیمت بنزین باید صادقانه به مردم توضیح داده 
شود، افزود: باید تالش کنیم ضمن عذرخواهی 
و پذیرش حق اعتراض و مطالبه به حق مردم، 

خدمات مطلوبتری را به آنان ارایه دهیم.
و  فشار  اعمال  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
بپذیریم  باید  دشمنان،  جانبه  همه  های  تحریم 
که مردم با مشکالت اقتصادی بسیار مواجهند و 
در شرایط فعلی می توانیم با تنویر افکار عمومی 
رهبری،  فرامین  از  تبعیت  و  همدلی  و  وفاق   ،

تنش ها را کاهش دهیم.
اعتراضات  کارهای  و  ساز  اینکه  بیان  با  وی 
افراد  برخی  اما  است  فراهم  کشور  در  قانونی 
استفاده  سوء  فرصت  این  از  طلب  آشوب 
کردند و خواسته ها و مطالبات به حق مردم را 
با چالش مواجه کردند گفت: در شرایط فعلی 
مردم تشخیص داده اند که آگاهانه باید پشتیبان 
نظام اسالمی باشند و به بیگانگان اجازه دخالت 

در امور داخلی کشور را ندهند.

پشتیبان  مردم  افزود:  تربت حیدریه  فرماندار 
عرصه های  در  و  هستند  کشور  برای  قوی 
مختلف انقالب ثابت کردند که حافظ منافع 
بوده  اسالمی  نظام  ارزشمند  دستاوردهای  و 
و با تبعیت از فرامین رهبری در مسیر آرمان 

های بلند انقالب اسالمی گام برمی دارند.
و  صحیح  گری  مطالبه  داشت:  اظهار  وی 
آموزش  مردم  به  باید  قانونی  اعتراض  حق 
بدون  آنان  به حق  تا خواسته های  داده شود 
هیچگونه مشکلی مطرح شود و توسط برخی 

افراد فرصت طلب به آشوب کشیده نشود.
نباید  بنزین  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
منجر  کاالها  قیمت  خودسرانه  افزایش  به 
شود گفت: در صورت مشاهده این مورد با 
می  برخورد  شدت  به  قانونی  برابر  متخلفان 

شود.
رسان  خدمات  دستگاه های  افزود:  رستمی 
باید با مردم مدارا کنند و در شرایط فعلی با 
ارایه خدمات مطلوبتر، مشکالت آنان را در 

بخش های مختلف کاهش دهند.
به  راه  آمریکا  با  مذاکره  داشت:  اظهار  وی 
این حق  اسالمی  نظام  و  برد  نخواهد  جایی 
را بر خود واجب می داند تا از منافع مردم و 

کشور در برابر سران استکبار محافظت کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه:
وظیفه اصلی ما پاسخگویی متواضعانه به مطالبات به حق مردم است

اینکه  بیان  با  حیدریه  تربت  جمعه  امام 
مهم  های  شاخصه  از  معنویت  و  اخالص 
بسیجیان است گفت: خودسازی تشکیالتی 
بسیج برای تشکیل تمدن بزرگ اسالمی از 

اهداف اساسی این نهاد مردمی است.
االسالم  خراسان،حجت  نوید  گزارش  به 
از  روز  نخستین  در  عصمتی  محمدرضا 
با  دیدار  در  و  بسیج  هفته  گرامیداشت 

بصیرت  افزود:  شهرستان  این  بسیجیان 
بسیجیان از دیگر شاخصه های این خادمان 
نظام اسالمی است و این نهاد مردمی با این 
ویژگی مهم و اساسی، پا در رکاب والیت 

مطلقه فقیه می گذارد.
وی ادامه داد: استقامت و پایداری، داشتن 
شناسی  دشمن  و  شهادت  و  ایثار  روحیه 
کشور  مختلف  های  عرصه  در  بسیجیان 
شده  طیبه  شجره  این  شدن  تنومند  باعث 
است به طوری که دشمنان انقالب از نفود 
جهان  و  منطقه  کشورهای  در  تفکر  این 

اسالم به هراس افتاده اند.
حیدریه  تربت  بسیج  ناحیه  سپاه  فرمانده 
 ۳6 بسیج،  گرامیداشت  هفته  در  گفت:  نیز 
عنوان برنامه تدارک دیده شده که در هفت 

سرفصل و سه سطح شهرستانی، بخشی و 
محالت به مدت یک هفته اجرا می شود.

برپایی  افزود:  یاد  نیک  علی  سرهنگ 
همایش پیشکسوتان بسیج و برپایی نشست 
های تربیتی و بصیرتی از جمله این برنامه 

هاست.
به عنوان شجره طیبه ای که  از بسیج  وی 
است  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  یادگار 
یاد کرد و ادامه داد: هدف از تشکیل این 
و رسیدن  دستاوردها  نهاد خدماتی، حفظ 
به اهداف و آرمانهای بلند انقالب اسالمی 

است.
هم اکنون در شهرستان تربت حیدریه 75۰ 
پایگاه بسیج در رده های مقاومت مردمی 

فعال است.  

امام جمعه تربت حیدریه:
یکی از اهداف بسیج تشکیل تمدن بزرگ اسالمی است 

بدهی  درصد   ۲۰ پرداخت  صورت  در 
بود  خواهد  قادر  شهرداری  شهروندان، 
طرح های عمرانی و زیرساختی مناسبی را در 

شهر اجرا کند.
نوید  خبرنگار  به  حیدریه  تربت  شهردار 
خراسان گفت: شهروندان تربت حیدریه۲5۰ 
به  نوسازی  عوارض  بابت  ریال  میلیارد 

شهرداری بدهکارند.
محمدصادق مجتهدی افزود: شرایط اقتصادی 
دستگاه های  بیشتر  است  شده  باعث  کشور 
با  خود  اهداف  تحقق  برای  دولتی  اجرایی 
کمبود اعتبار مواجه شوند و شهرداری ها نیز 
که سهم بسیار ناچیزی از بودجه های دولتی 
باید  و  مواجهند  بسیار  مشکالت  با  دارند 
و  قوانین  اساس  بر  که  درآمدهایی  محل  از 
دریافت  شهروندان  از  شده  تعریف  ضوابط 

می کنند، شهر را اداره و مدیریت نمایند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی مدیریت 
با  مشارکت  و  تعامل  جز  راهی  شهری 
و  رفاه  برای  نیز  مردم  و  ندارد  شهروندان 
آسایش خود باید عالوه بر عمل به وظایف و 
حقوق شهروندی خود، در راستای مدیریت 
که  چرا  کنند  همکاری  شهرداری  با  شهری 
هر زمان شهروندان به مدیران شهری اعتماد 
به  نیز وظایف خود را  باشند، مدیران  داشته 
دسترسی  و  داد  خواهند  انجام  مطلوب  نحو 

پذیر  امکان  شده  تعیین  پیش  از  اهداف  به 
خواهد بود.

اجرای  از  همچنین  حیدریه  تربت  شهردار 
گذاری  جدول  آب،  کانال  احداث  طرح 
بارز  نمونه  عنوان  به  محالت  آسفالت  و 
و همراهی شهروندان طی ۲ سال  مشارکت 
گذشته یاد کرد و گفت : در این مدت تعداد 
به  از کوچه ها در محالت مختلف  بسیاری 
مشارکت  با  برخوردار  کمتر  محالت  ویژه 
ساکنان، جدول گذاری و آسفالت شده است.

وی افزود: در راستای ارایه خدمت مطلوب 
به شهروندان، از ابتدای امسال تاکنون عالوه 
درون  راه های  آسفالت  مترمربع  هزار   7۰ بر 
شهری، احداث کانال آب و جدول گذاری 
که  شده  انجام  کیلومتر   9 طول  به  معابر 
تاثیر بسیار در بهبود کیفیت معابر و هدایت 

آب های سطحی شهر داشته است.

بدهی ۲۵۰ میلیارد ریالی شهروندان تربت حیدریه به شهرداری 

دومین المپیاد ورزشی محالت تربت حیدریه در 36 رشته برگزار می شود 

المپیاد  دومین  گفت:  حیدریه  تربت  شهردار 
 ۲۴ در  حیدریه  تربت  شهر  محالت  ورزشی 

محله برگزار می شود.
 محمد صادق مجتهدی در گفتگو با خبرنگار 
نوید خراسان، اظهار کرد: دومین دوره المپیاد 
هدف  با  حیدریه  تربت  شهر  محالت  ورزش 
شهروندان  همه  برای  ورزشی  برابر  فرصت 

توسط شهرداری و با همکاری اداره ورزش و 
جوانان از ۱6 آذر تا ۲۰ بهمن ماه در پنج منطقه 

این شهر برگزار می شود.
وی افزود: این مسابقات در ۳6 رشته ورزشی 
در دو بخش آقایان و بانوان در رده های سنی 
مختلف، در پنج منطقه و ۲۴ محله برگزار می 
به  مربوط  مسابقات  امسال  اینکه  ضمن  شود، 
اضافه  المپیاد  این  به  هم  جانبازان  و  معلولین 

شده است.
مجتهدی ادامه داد: ۲6 هیئت ورزشی شهرستان 
رشته   ۳6 شامل  که  رویداد  این  برگزاری  در 

است همکاری خواهند کرد.
ورزشی  رشته  شش  کرد:  نشان  خاطر  وی   
اندام،  پرورش  کشتی،  فوتسال،  برداری،  وزنه 
بوکس و ورزش باستانی مختص مردان است، 
رشته  یک  بار  اولین  برای  امسال  اینکه  ضمن 
 ۲9 و  شد  خواهد  برگزار  بانوان  مخصوص 
رشته ورزشی هم مشترک در دو بخش مردان و 

بانوان برگزار می شود.
بازرگان،  کوی  گفت:  حیدریه  تربت  شهردار 
هاشمی  شهید  باال(،  چمران)رباط  شهید  محله 
)حیدرآباد(،  امیرالمومنین  پایین(،  نژاد)رباط 
برای  هدف  محالت  جمله  از  ضیاالدین 
در رده های  است که   مسابقات  این  برگزاری 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و  

پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

تابلو های معابر سطح شهر به نام شهدای هر محله مزین می شود
نام گذاری معابر شهری و یا نصب تمثال شهدا 
مدیریت  که  است  کاری  کمترین  شهر  درسطح 
شهری می تواند در قبال رشادت ها و ایثارگری 

های این عزیزان انجام دهد .
وقفی  مهدی  سید  خراسان،  نوید  گزارش  به 
این شورا  رئیس شورای اسالمی شهر در جلسه 
به موضوع تغییر دفتر شورای اسالمی شهر اشاره 
کرد و گفت: در راستای کاهش هزینه های جاری 
شهر  شورای  مقاومتی،  اقتصاد  طرح  اجرای  و 
تصمیم گرفت از ظرفیت های موجود شهرداری 
ملی  باغ  مرکزی  ساختمان  در  و  نموده  استفاده 
دفتر  کرایه  بابت  ای  هزینه  دیگر  تا  شود  مستقر 

شورای شهر پرداخت نکند 
وقفی با تاکید بر اینکه ارج نهادن به خانواده های 
به زمان و مکان خاصی  نباید مختص  معظم شهدا 
نصب  یا  و  شهری  معابر  گذاری  نام  افزود:  باشد 
تمثال شهدا درسطح شهر کمترین کاری است که 
و  ها  رشادت  قبال  در  تواند  می  شهری  مدیریت 

ایثارگری های این عزیزان انجام دهد . 
وی ادامه داد : پس از حرف و حدیث هایی که 
در سطح شهر در خصوص عدم نام گذاری معابر 

شهر به نام شهدا مطرح شده بود با پیگیری های 
انجام شده از سوی کمیسیون فرهنگی – اجتماعی 
شورای شهر و با همکاری بنیاد شهید ، شهرداری 
معابر  های  تابلو  نامگذاری  بروزرسانی  به  اقدام 
نمود و تابلو های سطح شهر را به نام شهدای هر 
محله مزین نمود که این روند همچنان ادامه دارد.

)ره(  امام خمینی  تمثال  به نصب  وقفی همچنین 
 : افزود  و  کرد  اشاره  برونسی  شهید  سردار  و 
بهسازی گلزار شهدای بهشت عسگری نیز انجام 
شده است و به زودی تمثال شهدای نصب شده 
در بلوار ها نیز تغییر و به شکل جدیدی که زیبنده 
و در خور شان این شهدا و خانواده های معظم 

آنان باشد نصب خواهد شد .

وقف برای تاسیس مرکز خدمات درمانی  بیماران نیازمند صعب العالج 
میلیارد   ۲ خیر  فردی 
تاسیس  برای  تومان 
درمانی  خدمات  مرکز 
و  نیازمند  بیماران  ویژه 
تربت  در  صعب العالج 

حیدریه وقف نمود.
اوقاف  اداره  رییس 
نوید  خبرنگار  به  حیدریه  تربت  خیریه  امور  و 
امینیان  فریدون  نیکوکار  واقف  گفت:  خراسان 
به  مغازه  و  مسکونی  منزل  باب  یک  حیدری، 
میلیارد ریال  ارزش ۱۰  به  مترمربع  مساحت ۳۰5 
در محدوده میدان آیت اهلل کاشانی تربت حیدریه 
را برای تاسیس و راه اندازی مرکز خدمات درمانی 

بیماران صعب العالج و نیازمند وقف کرده است.
فرد  این  افزود:  نواییان  جعفر  االسالم  حجت 

نیکوکار همچنین ۱۰میلیارد ریال وجه نقد برای 
خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مرکز 

وقف کرده است.
وی اظهار داشت: سیاست و رویکرد اصلی این 
نهاد تمرکز بر رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی 
روز و تشویق واقفان بر تحقق این مهم است و از 
تمام امکانات و ظرفیت های موجود برای این امر 

مهم استفاده می شود.
آگاهی  و  رسانی  اطالع  نواییان،  االسالم  حجت 
بخشی جامعه از وقف  های جدید را مهم ارزیابی 
واقفان  نیات  به  امینانه  عمل  گفت:  و  کرد 
خیراندیش و همچنین اطالع رسانی از وقف های 
اعتمادسازی  عوامل  ترین  اصلی    از  یکی  جدید 
عمومی است که باعث تشویق و ترغیب مردم به 

سنت حسنه وقف می گردد.
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دقیقًا بفرمایید چند نفر باید کشته شوند؟ 

ترانزیت  مسیر  در  که  شهری  حیدریه  تربت 
ارتباطی  پل  همچنین  و  جنوب  به  شمال 
کشور  سیاحتی  مذهبی  شهر  بزرگترین  با 
اقتصادکشاورزی حرف  واز جهت  قرارگرفته 
اول رادر منطقه می زند متاسفانه بیشترین آمار 

تصادفات جاده ای را نیز دارا می باشد.
دریکی  که  نبینیم  و  نشنویم  که  نیست  روزی 
نداده  رخ  ای  سانحه  شهر  معابرخروجی  از 
نگردیده  خود  عزیزان  داغدار  ای  خانواده  و 

است.
تربت  های  خروجی  خطرناکترین  از  یکی 
حیدریه با پیچ های حادثه خیز، جاده بایگ در 
محدوده روستای فهندر به تربت حیدریه می 
باشد که تاکنون عزیزان زیادی ) مخصوصااز 
کشانده  مرگ  کام  به  را   ) روستا  این  اهالی 
وهنوز اقدام موثری در جهت رفع این معضل 

انجام نشده است.
دردناک تر از آن وقتی است که بخواهند برای 
مراجعه  قانونی  پزشکی  به  خود  عزیز  دفن 
کنند و آن وقت است که تازه غم و دردشان 
دوچندان میشود چراکه گاها پزشکی قانونی از 
صدور جواز دفن امنتاع کرده و برای تحقیق 
داغدیده(و  خانواده  میل  رغم  علی   ( بیشتر 
یافتن علت دقیق حادثه جنازه ی متوفی را به 
مشهد اعزام می کند.تصورکنید چه حالی دارد 
پدری که باید جنازه فرزند خود را بردارد و 
از این شهر به آن شهر ببرد. آیا زجری از این 
بیشتر متصوراست؟چگونه است که شهری با 
علت  بررسی  امکانات  هنوز  حادثه  همه  این 
را  طوالنی  راه  چنین  باید  و  ندارد  را  مرگ 

رفت..
آیا راهی نیست تا اگر مرهمی بر زخم داغدیده 

ای نمی نهیم درد او را بیشتر نکنیم ؟ 
ترابری  و  راه  اداره  مسولین  از  دیگر  سوال 
کشته  باید  نفر  چند  دقیقا  بفرمایند  که  است 
شوند تا آنها به فکر چاره بیفتند و حداقل جلو 

سوانح و کشتارهای دیگر گرفته شود؟ 
علی اکبر عباسی فهندری

********
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کی عملی می شود 
جمعی از اهالی ساکن در بلوار جانبازان تربت 
حیدریه در نامه ای به شهردار که رونوشت آن 
را برای انتشار به نوید خراسان ارسال نموده 
اند خواهان رسیدگی به وضعیت اسفناک این 

منطقه شهر شده اند در این نامه آمده است:
مهندس  جناب  حیدریه  تربت  شهردارمحترم 

مجتهدی 
بلوار  اهالی  از  تعدادی  اینجانبان  باسالم؛ 
با  نماییم  می  اعالم   )  ۳7 )جانبازان  جانبازان 
توجه به اینکه این بلوارخاکی میباشد و محل 
تردد خودرو های سنگین نیز می باشد، موجب 
در  از سویی  است  اهالی شده  آسایش  سلب 
زمستان ها هم به یک استخر بزرگ پر از آب 

یا گل تبدیل می شود.
گردد  بازگشایی  خیابان  این  که  در صورتی   
مستقیمًا به خیابان شورا و چهارراه بازار روز 
حجم  صورت  این  در  و  شد  خواهد  متصل 
طالقانی،  های  خیابان  بارترافیکی  از  زیادی 
امام خمینی و فردوسی که هر روز با مشکل 
مواجه می شوند، برداشته می شود. چهارسال 
شهردارقبلی  با  نگاری  نامه  چند  طی  قبل 
خیابان  این  وآسفالت  بازگشایی  درخصوص 
در  متأسفانه  ولی  کردیم  مطرح  را  موضوع 
بازدیدی که ایشان از محل داشت ضمن تأیید 
موضوع، قول اجرای آنرا در اولین فرصت داد 
ولی میز شهرداری به ایشان وفا نکرد و روند 

اجرای اینگونه قولها به بایگانی سپرده شد.
پست  مسئولیت  قبول  موقع  از  وجود  این  با 
شهرداری توسط جناب عالی این دومین نامه 
از  اهالی  ما  که  هست  رسمی  درخواست  و 
شما همشهری محترم به عنوان شهردار تربت 

داریم.
شیب  به  توجه  با  که  است  ذکر  قابل 
خیابان)جانبازان ۳7 ( به طرف بلوار و پیگیری 
قبلی و هم  های مکرر، هم در دوره شهردار 
افتاد فقط دو  اتفاقی که  تنها  در سال گذشته 
با  متاسفانه  که  شد  ریزی  شن  ماشین  سه  یا 
باال آمدن سطح خیابان و بارندگی ها موجب 
هدایت آب های سطحی باران به منازل اطراف 
شده و هم اینکه بعد از مدتی با بیرون آمدن 
سنگهای داخل شن ها و پرتاب آن ها از زیر 
آمدن  وارد  باعث  اطراف  به  خودروها  چرخ 
نیز  اهالی  های  خورو  و  منازل  به  خساراتی 
و  درب  روی  هم  آن  مدرک  که  است  شده 

شیشه منازل و ماشین ها موجود هست.
از جنابعالی و دیگرمسئولین محترم خواشمندیم 
در  و  زیرسازی   و  گذاری  جدول  به  نسبت 
را  الزم  اقدامات  خیابان  این  آسفالت  نهایت 

بعمل آورید.
با تشکر- جمعی از اهالی بلوار جانبازان

فرماندار تربت حیدریه: 
با افزایش خودسرانه قیمت کاال برخورد می شود

فرماندار ویژه تربت حیدریه بر نظارت و کنترل 
تاکید  بازار  بر  امر  متولیان  و  بازرسان  مستمر 
منجر  نباید  بنزین  قیمت  افزایش  کرد و گفـت: 
اساسی  کاالهای  قیمت  خودسرانه  افزایش  به 
مشاهده  صورت  در  و  شود  مردم  نیاز  مورد  و 

تخلف با متخلفان به شدت برخورد می شود.
علی رستمی افزود: دولت به عنوان تسهیل کننده 
امور، حامی بازار و مصرف کننده است و انتظار 
داریم بازاریان به سهم خود و با خود مراقبتی به 

آرامش بازار کمک کنند.
وی با بیان اینکه بازاریان همواره در همه میادین و 
بحران ها با دولت همراهی کرده اند اظهار داشت: 
دولت باید کمترین نقش را در دخالت بازار داشته 
و  بازار  کنترلی  خود  نقش  از  همواره  و  باشد 

مکانیزم های نظارتی برآن حمایت کرده ایم.
وی با بیان اینکه هم اکنون بازار تربت حیدریه 
تامین  برای  و  است  برخوردار  کامل  ثبات  از 
هیچگونه  مردم  نیاز  مورد  و  اساسی  کاالهای 
اصلی  مشکالت  گفت:  ندارد  وجود  مشکلی 
باید شناسایی و  بازاریان در حوزه های مختلف 
با  نباید  و  گردد  ارایه  راهکار  نیز  آن  رفع  برای 
اقدام های غیر کارشناسی فرصت سوء استفاده 

در بازار فراهم شود.
بنزین  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  رستمی 
در  اضطرار  حسب  بر  و  قوه  سه  سران  تصمیم 
درآمد  کم  و  ضعیف  اقشار  از  حمایت  جهت 
قیمت  افزایش  اصلی  دلیل  افزود:  است  جامعه 
شود  داده  توضیح  مردم  به  صادقانه  باید  بنزین 
و باید تالش کنیم ضمن عذرخواهی و پذیرش 
خدمات  مردم،  حق  به  مطالبه  و  اعتراض  حق 

مطلوبتری به آنان ارایه دهیم.
و  فشار  اعمال  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
تحریم های همه جانبه دشمنان، باید بپذیریم که 
مردم با مشکالت اقتصادی بسیار مواجه هستند 
و  اتحاد  حفظ  بر  عالوه  باید  شرایط  این  در  و 
یافته  سازمان  توطئه های  برابر  در  همدلی، 
و  منافع  تا  کنیم  ایستادگی  و  مقاومت  دشمنان 

دستاوردهای ارزشمند نظام اسالمی حفظ شود.
وی با بیان اینکه بازرسان اصناف باید با نظارت 
و کنترل مستمر، عالوه بر تامین کاالهای اساسی 
با هرگونه افزایش خودسرانه  نیاز مردم  و مورد 
گفت:  کنند  برخورد  شدت  به  کاالها  قیمت 
شرایط  در  باید  نیز  رسان  خدمات  دستگاه های 
خدمات  ارایه  با  و  کنند  مدارا  مردم  با  فعلی 
مطلوبتر، مشکالت آنان را در بخش های مختلف 

کاهش دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با 
بیان اینکه مردم نباید توجهی به شایعات و جریا ن سازی سرویس 
گفت:  نمایند،  غرب  و  آمریکا  صهیونیست،  اطالعاتی  های 
اقداماتی  کاال  گرانی  از  جلوگیری  برای  بازار  تنظیم  حوزه  در 

نظیرگشت های نظارتی در استان انجام شده است.
عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  خراسان  نوید  گزارش  به 
شورای  جلسه  در  جعفری  حسن  رضوی،  خراسان  استانداری 
برگزار  استانداری  اجتماعات  سالن  محل  در  که  استان  اداری 
ناامنی  که  فرمودند  اخیرا  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  اظهار  شد، 
بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، لذا تمام کسانی که 
در حوزه امنیت فعالیت می کنند تمام تالششان این است تا امنیت 

پایدار در استان برقرار باشد.
وی با اشاره به اینکه با عنایت امام رضا)ع( و حمایت های بی 
افزود:  است،  برقرار  استان  در  امنیت  استان،  فهیم  مردم  دریغ 
تمهیدات  در  اول  اولویت  عنوان  به  مردم  امنیت  و  نظم  تامین 
مدنظر  بنزین  بندی  سهیمه  طرح  اجرای  از  قبل  شده  اندیشیده 

قرار گرفته بود.

رضوی  خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
برخورد  استان،  تامین  شورای  سیاست  قالب  در  کرد:  تصریح 
و  توجیهی  و  اقناعی  آمیز،  مسالمت  شکل  به  معترض  مردم  با 
و  بازدارنده  قاطع،  به شکل  گران  اغتشاش  و  اشرار  با  برخورد 

قهرآمیز پیش بینی صورت گرفته و خواهد گرفت.
کرد:  استان خاطرنشان  رسانه  اصحاب  از  تقدیر  جعفری ضمن 
شورای  مصوبه  و  ملی  تصمیم  یک  بنزین  بندی  سهمیه  طرح 
هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که مقام معظم رهبری هم آن را 
تایید کردند، هدف اصلی این طرح حمایت معیشتی از مردم به 

ویژه قشر محروم است، نکاتی همچون کنترل مصرف سوخت، 
اهداف  از  قاچاق سوخت  از  جلوگیری  و  هوا  آلودگی  کاهش 

دیگر این طرح به شمار می رود.
وی با اشاره به سواستفاده های دشمن از طرح سهمیه بندی بنزین، 
تصریح کرد: معاندین بسیار امید داشتند که با اجرای این طرح 
ضربه اساسی به نظام بزنند و اقدام به براندازی کنند که تا امروز 

خوشبختانه ناموفق بوده اند و ان  شااهلل ناکام خواهند شد.
رضوی  خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نداشته ایم،  استان  امنیتی  در حوزه  اینکه مشکل خاصی  بیان  با 
محور  حول  گوناگونی  اقدامات  مردم  آگاه سازی  برای  افزود: 
قرارگاه مدیریت سوخت استان صورت گرفت، در حوزه تنظیم 
بازار هم برای جلوگیری از گرانی کاال اقداماتی نظیر گشت های 

نظارتی در استان انجام گرفته و تقویت خواهد شد.
سردار محمد کاظم تقوی فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی 
در ادامه این جلسه با اشاره به اغتشاش های اخیر خاطرنشان کرد: 
با حمایت همه جانبه نهادهای متولی در حوزه امنیت شرایط را 
در مشهد به گونه ای فراهم کردیم که دشمن بیشترین ضربه را 

متحمل شد و کم ترین خسارت را شاهد بودیم.

معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

تقویت گشت های نظارتی در استان برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها

فرماندار تربت حیدریه گفت: دولت بعنوان تسهیل کننده در کنار 
اصناف و مصرف کننده است از این رو انتظار داریم بازاریان با 

خود مراقبتی به آرامش بازار کمک کنند.
نشست  در  رستمی    علی  خراسان،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
تخصصی با کمیسیون های نظارت و بازرسی اتحادیه های اصناف 
بازاریان همواره به جهت تصمیماتی  تربت حیدریه اظهار کرد: 
که گرفته می شود و بدون اینکه نقشی در این تصمیم گیری های 

داشته باشند در همه میادین و بحرانها همراهی کرده اند.
وی با بیان اینکه کنترل بازار با بگیر و ببند حل نمی شود، افزود: 
باید قواعد و اشکاالت اصلی بازار در حوزه های مختلف رفع 

به  کارشناسی  غیر  اقدامات  با  نباید  بنابراین  شود، 
تهیج  و هرج و مرج در بازار پرداخت و تا مادامی 
بازاریان  و  اصناف  خود  نظارتی  های  سیستم  که 

فعال باشد این اتفاق نخواهد افتاد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در جنگ تمام 
عیار اقتصادی قرار گرفتیم و تمام گلوگاههایی که 
اند  بسته  را  دارد  آن وجود  از  منابع  تزریق  امکان 
و در این شرایط باید با وحدت رویه در کنار هم 
مقدس  دفاع  دوران  در  را  تجربه  این  البته  باشیم، 
داشتیم و کامیونداران و بازاریان نیز در پشتیبانی از 

رزمندگان اسالم نقش بسزایی ایفا کردند.

 باستانی:یارانه های پنهان 
باید تعیین تکلیف شود 

سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز گفت: 
برابر  نیم  و  سه  معادل   تومان  میلیارد  هزار   ۱۱۰ ساالنه حدود 
بودجه سال کشور تنها به بنزین یارانه تعلق می گیرد و اگر این 
یارانه های پنهان بصورت عادالنه در جامعه توزیع شود بخشی 

از مشکالت حل خواهد شد.
افزود: در  معادن مجلس شورای   سخنگوی کمیسیون صنایع و 
مختلفی  های  بحث  اسالمی،  شورای  مجلس  مختلف  جلسات  
برای افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن شده بود اما در حقیقت 

نمایندگان مجلس از زمان و نحوه اجرای آن بی اطالع بودند.

وی تصریح کرد: شرایط بنحوی پیش رفت که برای اصالح 
آمد که  به صحن  نمایندگان  فوریتی  بنزین طرح سه  قیمت 
در این طرح بایستی با حضور حداقل دو سوم نمایندگان و 
نماینده شورای نگهبان بررسی شود و ایرادات نیز در همان 
روز گرفته و ابالغ می شد، اما سخنان حکیمانه و هوشمندانه 
از تصمیم سران قوا  نشان داد  مقام معظم رهبری در دفاع 
که رهبر فرزانه انقالب بازهم در بزنگاههای حساس کشور 

شجاعت و درایت خود را به عرصه نمایش گذاشتند.
منابع  از  ایران  ثروت  کرد:  تصریح  مجلس  نماینده  این 
 8۰ بر  اگر  که  است  دالر  میلیارد   ۴۰۰ ساالنه  خدادادی 
میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر نفر حدود 6۰ 
میلیون تومان می شود که باید این یارانه در عرصه های 
مختلفی مانند انرژی، سوخت، مواد غذایی و خدمات نیز 

بصورت عادالنه توزیع شود.
وی  گفت: روزانه  9۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع 
کشورهای  به  نسبت  ارزان  قیمت  جهت  به  که  شود  می 
همسایه، حدود ۱۴ میلیون لیتر آن به خارج از مرزها قاچاق 
می شود و اگر  این میزان بنزین قاچاق را در مبلغ 5 هزار 
تومان که قیمت واقعی آن است محاسبه کنیم رقم باالیی 
مشکالت  از  برخی  رقم  این  با  که   آمد  خواهد  بدست 

اقتصادی کشور را میتوان حل کرد.

فرماندار تربت حیدریه:
اصناف و بازاریان به آرامش بازار کمک کنند

 
از سال آینده دستگاههای مکانیزه در برداشت و فراوری زعفران 
که ساخت صنعتگران این خطه است به کمک زعفرانکاران می 

آید.
باستانی نماینده مردم  به گزارش خبرنگار نوید خراسان، سعید 
تربت حیدریه در اختتامیه پنجمین جشنواره عکس زعفران تربت 
حیدریه و زاوه افزود: در حال حاضر سطح زیرکشت زعفران در 
سطح کشور به ۱۱۴ هزار هکتار رسیده که تنها ۲۳ هزار هکتار 

آن سهم تربت حیدریه است. 
دیگر  را  زعفران  از  این حجم  برداشت  اینکه  به  اشاره.  با  وی 
نمی شود با دست انجام داد، افزود: دستگاههای جمع آوری و 
گل پاک کنی ساخته شده در مرحله آزمایش است که با ورود 
به بازار قادر خواهند بود در روز معادل یک تن گل زعفران را 

پاک کنند.
برنامه های جنبی  از  قالب یکی  بیان کرد: در  با  باستانی  سعید 
شورای  مجلس  در  عکسی  نمایشگاه  زعفران،  عکس  جشنواره 
با  زعفران  فراکسیون  ایجاد  آن  نتیجه  که  شد  برگزار  اسالمی 

حضور6۰ نماینده مجلس شد.
وی گفت: در حالی که متوسط برداشت زعفران در سطح استان 
خراسان رضوی ۳.8 کیلوگرم در هکتار و در تربت حیدریه چهار 
کیلوگرم در هکتار است، اما امسال شاهد بودیم یک زعفران کار 
هر  در  کیلوگرم   ۳5 برداشت  به  موفق  شهرستان  این  از  نمونه 
در  را  موق  های  تجربه  و  دانش  این  است  و الزم  هکتار شده 

اختیار دیگر استان ها قرار بدهیم.
فرماندار: بايد نقاط قوت و ضعف 

جشنواره زعفران را بخوبی شناسايی کنيم
گفت:  مراسم  این  در  نیز  حیدریه  تربت  فرماندار  رستمی  علی 

نقاط قوت و ضعف جشنواره را بخوبی شناسایی کنیم  باید 
تا بتوانیم از این ظرفیت هنری در راستای ارتقا و شناساندن 

هرچه بیشتر این محصول استفاده کنیم.
وی افزود: مسووالن دستگاه های اجرایی نیز موظف هستند به 
منظور توسعه و تقویت اقتصاد و صنعت مبتنی بر کشاورزی 
و  نکرده  دریغ  تالشی  هیچ  از  زعفران  به خصوص حوزه  و 

حداکثر تعامل و همکاری را داشته باشند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي:
موفق شديم نمايشگاه عکس جشنواره زعفران را 

در کشور بلژيک داير کنيم
تربت  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  زاده  حسن  محمد 
حیدریه  گفت: امسال پنجمین جشنواره ملی عکس زعفران را در 
حالی برگزار کردیم که به دلیل کمبود امکانات اقامتی در تربت 
حیدریه تنها توانستیم 55 نفر را دعوت کنیم و این در حالی است 

که این رقم در جشنواره پارسال بیش از 8۰ نفر بودند.
عکس  نمایشگاه  شدیم  موفق  امسال  حال  این  با  افزود:  وی 
جشنواره پارسال را در کشور بلژیک دایر کنیم که همین اقدام 

زمینه معرفی بهتر زعفران ایرانی را فراهم آورد.
وی بیان کرد: جشنواره با حضور عکاسانی از ایران و چند کشور 

خارجی در شهرهای تربت حیدریه و زاوه برگزار شد.
معرفی  هنری  رویداد  این  هدف  کرد:  نشان  خاطر  زاده  حسن 
تربت حیدریه به عنوان بزرگترین تولید کننده محصول راهبردی 
نیز  و  آن  مصرف  سرانه  افزایش  به  کمک  و  جهان  در  زعفران 
معرفی این پایگاه مهم تولید و عرضه زعفران، ثبت و مستندسازی 

مراحل مختلف برداشت، فرآوری و بسته  بندی این محصول است.
وی ادامه داد: این رویداد فرهنگی توسط انجمن عکاسان اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تربت حیدریه برای پنجمین سال پیاپی بپا شده است. 

حسن زاده به موضوع آثار ارایه شده در جشنواره عکس زعفران 
نیز اشاره و بیان کرد: در بخش اصلی زعفران، برداشت فرآوری، 
تاثیر زعفران در اقتصاد و زندگی مردم تربت حیدریه و زاوه، 
فرآوری  و  برداشت  در  بهداشت  رعایت  زعفران،  گردشگری 

گلهای زعفران مورد نظر است.
صورت  به  که  نیز  جشنواره  جانبی  بخش  در  گفت:  وی 
غیرحضوری برگزار شده آثار مختلف از جمله استفاده از 
زعفران در غذاهای ایرانی و خارجی، رنگ دهنده و تزیین 
کننده شیرینیها، طعم دهنده در شربتها و نوشیدنیها، استفاده 
در صنایع رنگ سازی سنتی و مدرن و استفاده در صنایع 

عطرسازی و خوشبو کننده ها به نمایش گذاشته شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در اختتامیه پنجمین جشنواره عکس زعفران : 
برداشت وفرآوری زعفران از سال آینده مکانیزه و ماشینی می شود

مروج  بابک  شادروان  سرپوشیده  ورزشی  سالن 
تربتی طی مراسمی در تربت حیدریه افتتاح شد.

پرورش  و  آموزش  خراسان،مدیر  نوید  گزارش  به 
که  سالن  این  گفت:  مراسم  این  در  حیدریه  تربت 
تربتی  مروج  مهدی  نام  به  خیرین  از  یکی  توسط 
ورزشی  بزرگ  طرح  هشت  از  یکی  شده  ساخته 
در استان خراسان رضوی است که ۲ واحد آن در 

تربت حیدریه بنا شده است.
محمدرضا قرایی افزود: این سالن ورزشی در زمینی 
به مساحت هزار و 7۰۰ مترمربع با هزینه حدود 5۰ 

میلیارد ریال ساخته شده است.
در  والت  مه  و  زاوه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
کمبودهای  رفع  به  نسبت  خطه،  این  خیر  این افراد  از  لذا  نمی ورزند،  دریغ  کوششی  هیچ  از  منطقه  این 

بزرگواران درخواست داریم نسبت به ترمیم و مرمت 
ورزشگاه تختی شهر نیز توجه داشته باشند.

سعید باستانی افزود: همچنین از آنجا که شهرستان 
ورزشکاران  ویژه  خوابگاه  فاقد  حیدریه  تربت 
انتظار  نیز  خوابگاه  یک  احداث  به  نسبت  می باشد، 

همت از افراد خیر داریم.
با  نیز  خراسان رضوی  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
جوامع  در  توسعه  شاخصه های  از  یکی  اینکه  بیان 
گفت:  است  بهداشت  و  سالمت  وضعیت  کنونی، 
کمیت و کیفیت اماکن ورزشی در تقویت و توسعه 

این شاخصه ها مهم تلقی می شود.
قاسمعلی خدابنده افزود: اکنون سرانه اماکن ورزشی 
در این استان به لطف افراد خیر به حدود ۱۴ سانتیمتر 

رسیده است.

افتتاح سالن ورزشی خیرساز در تربت حیدریه 

برگزاری ۲۰ کارگاه آموزش
 ازدواج در تربت حیدریه

در  پایان سال  تا  ازدواج  آموزش  ۲۰ کارگاه 
تربت حیدریه برگزار می شود.

به گزارش نوید خراسان،دبیر ستاد ساماندهی 
 ۲۰ برگزاری  از  حیدریه  تربت  جوانان  امور 
کارگاه آموزش ازدواج ویژه زوجین جوان تا 
پایان سال جاری در بخش های چهارگانه این 

شهرستان خبر داد.
پنجمین جلسه ستاد  مجید رضایی در سی و 
ساماندهی امور جوانان تربت حیدریه با تاکید 
بر توانمند سازی جوانان در روستاها و حاشیه 
شهر اظهار داشت: مشکالت جوانان در همه 
جا وجود دارد اما در مناطق کم برخوردار و 
داشته  تر  ویژه  نگاهی  تا  است  روستاها الزم 
باشیم تا از بروز آسیب های مختلف در این 

مناطق جلوگیری کنیم.
تربت  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  دبیر 
جلسات  پس  این  از  اینکه  اعالم  با  حیدریه 
برگزار  ها  بخش  میزبانی  به  ساماندهی  ستاد 
خواهد شد گفت: در گام اول قصد داریم با 
برنامه ریزی و همکاری بخشداران و دهیاران 
با موضوع  پایان سال ۲۰ کارگاه آموزشی  تا 
بخش  روستاهای۴  در  تناوب  به  را  ازدواج 
توجه  با  داریم  امید  و  کنیم  برگزار  شهرستان 
ویژه تمامی دستگاه های دست اندرکار شاهد 

رونق وضعیت جوانان در این مناطق باشیم.
فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان 
لزوم  بر  نشست  این  در  نیز  حیدریه  تربت 
بازنگری در چارت تشکیالتی ستاد تاکید کرد 
و گفت: با نگاه تخصصی به موضوعات مدون 
ساماندهی  ستاد  عضو  دستگاههای  نقش  و 
امور جوانان می بایست به سمت تخصصی و 

کاربردی شدن مباحث حرکت کنیم.
چالش  با  جوانان  حوزه  افزود:  رستمی  علی 
های عمیقی مواجه است و برای رفع معضالت 
موجود باید نگاهی تخصصی با رویکرد کار 

مضاعف در این بخش حاکم شود.
تعیین سازوکار و معرفی مشاور جوان ادارات 
تخفیف  و  تسهیالت  ارائه  ستاد،  دبیرخانه  به 
جوانان،  ویژه  ساختمانی  های  پروانه  صدور 
ایجاد بانک اطالعاتی ازجوانان اقشار مختلف، 
شناسایی و معرفی نخبگان جوان، لزوم ارتباط 
ساماندهی  ستاد  دبیرخانه  با  ادارات  مستمر 
دبیرخانه  این  به  اقدامات  گزارش  ارائه  و 
ازدیگر مصوبات سی و پنجمین نشست ستاد 

ساماندهی امورجوانان تربت حیدریه بود.
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شب فرهنگی  تربت حیدریه در 
نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد برگزار شد

شب فرهنگی شهرستان تربت حیدریه در محل 
کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 

مشهد برگزار شد.
تربت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
حیدریه به خبرنگار نوید تربت گفت:همزمان 
با بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب، 
با حضور  هاشمی معاون استاندار و فرماندار 
شهرستان  ویژه  فرماندار  رستمی  مشهد،  ویژه 
تربت حیدریه، تحفه گر معاون فرهنگی اداره 
از  جمعی   ، اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
گروه  و  کتاب  عرصه  فعالین  محلی،  مسؤلین 
محل  در  شهرستان   وموسیقی  هنری  های 
کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 

مشهد برگزار شد.
تربت  فرماندار  افزود:  زاده  حسن  محمد 
معرفی  و  گفت:اجرا  مراسم  این  در  حیدریه 
برنامه های فرهنگی و هنری این شب فرصت 
فرهنگی  های  ظرفیت  بتوان  تا  است  مناسبی 
گردشگری،  های  جاذبه  همچنین  و  هنری  و 
مفاخر، شخصیت های علمی و فرهنگی و نیز 
فرهنگ بومی و محلی خود را به بهترین نحو 

به بازدید کنندگان معرفی کنیم.

وی گفت: در این شب بیاد ماندنی برنامه هایی 
شامل:

*شعرخوانی  توسط علی اکبرعباسی
*ضرب باستانی ومنقبت خوانی  توسط مرشد 

اسماعیل نژاد.
*اجرای موسیقی مقامی توسط گروه بهاران.

مرشد  آهوتوسط  ضامن  خوانی  *پرده 
عبداللهی

به  کتاب  واهدای  دستی  صنایع  *نمایشگاه 
حاضرین به اجرا درآمد.

حال خوش خواندن 
رضا شاه پسند

واژه  از  یک  گذرد،  می  آدمی  از  سنی  وقتی 
هایی که زیاد به کار می برد، ای کاش است !

ای کاش به فالن رشته نمی رفتم ! ای کاش 
فالن چیز را انتخاب نمی کردم !

چرا ای کاش ؟!
چون خودش را نشناخته و هدف و برنامه ای 

نیز نداشته است . 
چهار عامل شناخت خود، تعیین هدف، برنامه 
کاش  ای  از  را  آدمی  مستمر  تالش  و  ریزی 

گفتن های آینده مصون می دارد.
و خواندن کتاب های خوب به ما کمک می 
کند تا به این چهار عامل مهم دست پیدا کنیم. 

و اما...
وقتی کتاب می خوانی با شخصیت ها داستان 
همراه می شوی و شادی و سختی هایشان را 
حس می کنی واین موجب می شود. قدرت 
تحمل ات در برابر چالش های زندگی بیشتر 

شود. 
از سویی همدلی ات نیز افزایش می یابد چرا 
که آدم های دور وبرت بسیار شبیه شخصیت 
های رمان هایی ست که خوانده ای، پس درد 
و ناراحتی اطرافیانت را حس کرده و از نگاه 
آنان به مشکل شان نگاه می کنی و این یعنی 

همدلی. 
آری با کتاب خواندن می رسی به آن چه می 

خواهی برسی !
چرا که ...

با خواندن یک رمان خوب می توانی، با یک 
زندگی همسفر شوی.

انگیزشی، می شود هر  با خواندن یک کتاب 
روز تولدی دوباره داشته باشی.

با خواندن شعر، می توانی شراب واژه ها را 
در ساغر خرد ریخته و به ذهن بنوشانی. 

با خواندن کتاب تاریخی، می توانی به گذشته 
سفر کنی.

به سرزمین  بال خیال  بر  را  تو  ها  و سفرنامه 
های دور می برند.

آری با خواندن کتاب، می شود حال خوشی 
پیدا کرد. 

کتاب؛ شراب طهوری ست که هوشیاری می 
بخشد!

ست  زمانی  کتاب،  هفته  ماه  آبان   ۳۰ تا   ۲۳
ارزشمند برای درک
حال خوش خواندن!

حسن نیکنام
پس ازگذشت ۲۴ سال یک باب کتابخانه عمومی به 

تعداد کتابخانه های تربت حیدریه افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان،رییس اداره کتابخانه 
های عمومی تربت حیدریه افزود: پس از ۲۴ سال که  
زیر بنای کتابخانه های عمومی شهرستان تغییر نکرده 
یک  احداث  قالب  در  فضا  مترمربع   ۲۲۰ امسال  بود 
افزوده  آن  به  روستایی  نهادی  عمومی  کتابخانه  باب 

می شود. 
 رضا حاتمی در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت 
هفته کتاب برگزار شد، اظهار کرد: زیر بنای کتابخانه 
های عمومی تربت حیدریه هزار و 8۰۰ متر مربع در 
قالب 6 کتابخانه عمومی نهادی و یک باب کتابخانه 

عمومی مشارکتی در محل زندان این شهر است که از این حیث 
اقبال  خوب  به  توجه  با  و  دارد  استان   را در سطح  نهم  رتبه 
مردم از کتابخانه های عمومی این فضا پاسخگوی نیاز جمعیت  

کتابخوان شهرستان نیست.
: در حال حاضر شهرستان تربت حیدریه برای رفع  افزود  وی 
متر  ۲هزار  حدود  به  خود  عمومی  های  کتابخانه  تعداد  کمبود 
مربع فضای کتابخوانی نیازمند است و  امسال  در بخش رخ این 

شهرستان ۲۲۰مترمربع در قالب یک باب کتابخانه عمومی نهادی 
باب  یک  نیز  آینده   درسال  شود،   می  اضافه  آن  به  روستایی 
کتابخانه  عمومی با زیر بنای ۲۰۰ متر مربع در روستای سلطان 
آباد به بهره برداری خواهد رسید، با این وجود همچنان درخود 

شهر تربت حیدریه با کمبود کتابخانه مواجه ایم . 
تربت  عمومی  های  کتابخانه  در حال حاضر  داد:  ادامه  حاتمی 
به لحاظ تعداد اعضا  حیدریه دارای 8 هزارنفر عضوهستند که 

رتبه  ششم استان را دارا است و هرچند  امسال 
نفرعضو   76۰ و  ۳هزار  ثبت  با  گیری  عضو  در 
در سطح کتابخانه های عمومی شهرستان رشدی 
۴۲ درصدی  نسبت به سال گذشته داشته ایم اما 
تعداد کم کتابخانه های عمومی باعث شده است 
در  کتاب   به  عالقمندان  از  زیادی  جمعیت  تا 
تربت حیدریه نتوانند از این امکان  استفاده کنند .

رییس اداره کتابخانه های عمومی تربت حیدریه 
خاطر نشان کرد: ۱5هزار و۱۰۰نفر در جشنواره 
حیدریه  تربت  از  امسال  رضوی  کتابخوانی 
شرکت کرده اند که این آمار در مقایسه با سال 
ضمن   است  داشته  درصدی   ۱8 رشد  گذشته 
اینکه  تعداد کتب به امانت داده شده امسال تا کنون 76 هزار 
 ۳۳ رشد  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  جلد   98 و 

درصدی داشته است .
حاتمی گفت: کتابخانه های عمومی شهرستان  هم اکنون دارای 
۱۱۴ هزار جلد کتاب  هستند ضمن اینکه مردم  این شهر سالیانه 
تربت  به کتابخانه های عمومی  برهزار و 5۰۰ جلد کتاب  بالغ 

حیدریه اهدا می کنند. 

افزایش کتابخانه های عمومی تربت حیدریه پس از ۲4 سال

نمایشگاه»بسیج 4۰ سال خدمت« 
در تربت حیدریه گشایش یافت

بسیج،  گرامیداشت  هفته  از  روز  نخستین  در 
توسط  خدمت"  سال   ۴۰ "بسیج  نمایشگاه 
حضور  با  حیدریه  تربت  ناحیه  سپاه  بسیج 

مسئوالن محلی افتتاح شد.
ناحیه  سپاه  فرمانده  تربت،  نوید  گزارش  به 
گفت:  مراسم  این  در  حیدریه  تربت  بسیج 
در  بسیج  دستاوردهای  نمایشگاه،  این  در 
اقتصاد  مجازی،  فضای  شامل:  مختلف  ابعاد 
ورزشی،  و  فرهنگی  موضوعات  مقاومتی، 
و  اختراعات  ابتکارات،  سالمت،  مباحث 
خدماتی که در این مدت بسیج ارائه کرده در 

معرض دید مردم قرار گرفته است.
هفته  در  افزود:  یاد  نیک  علی  سرهنگ 
تدارک  برنامه  عنوان   ۳6 بسیج،  گرامیداشت 
دیده شده که در هفت سرفصل و در سه سطح 
شهرستانی، بخشی و محالت از امروز به مدت 

یک هفته اجرا می شود.
شهدا،  مزار  افشانی  عطر  و  غبارروبی  وی 
همایش پیشکسوتان بسیج و برپایی نشست های 
تربیتی و بصیرتی را از جمله برنامه های در نظر 
گرفته شده در گرامیداشت هفقته بسیج در تربت 
جشنواره  برپایی  داد:  ادامه  و  ذکرکرد  حیدریه 
تهیه  جهیزیه،  سری   ۲۰ توزیع  سنتی،  غذاهای 
برپایی  همچنین  و  محرومان  ویژه  کاال  سبد 
همایش شکوه اقتدار بسیج از دیگر برنامه های 

تدارک دیده شده در این ایام است.
فرمانده سپاه ناحیه بسیج تربت حیدریه از بسیج 
به عنوان شجره طیبه ای که یادگار معمار کبیر 
انقالب اسالمی است یاد کرد و گفت: هدف 
از تشکیل این نهاد خدماتی، حفظ دستاوردها 
انقالب  بلند  آرمانهای  و  اهداف  به  و رسیدن 

اسالمی است.

اصغر غضنفری
مدرسه محوری از سیاست های اصلی دستگاه تعلیم و تربیت 
مدرسه  با  نیز  بنیادین  تحول  سند  صحیح  اجرای  و  است 

محوری محقق می شود.
توجیهی  نشست  در  تربت حیدریه  پرورش  و  آموزش  مدیر 
تخصصی مدیران مدارس شهرستان افزود: در رویکرد مدرسه 
و  مشارکت  گسترش  برای  را  الزم  زمینه های  باید  محوری، 
دانش آموزان،  شامل  مدرسه  در  درگیر  عوامل  تمام  تعامل 

معلمان و اولیا فراهم کنیم.
بتوانیم  که  است  این  هدف  داشت:  اظهار  قرایی  محمدرضا 
مدرسه ای پویا با اثربخشی بسیار ایجاد کنیم تا محیطی مناسب 
برای رشد مدیران آینده ساز کشور فراهم شود و برای تحقق 
این مهم تالش می شود از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود 

به شکل مطلوب استفاده شود.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی نیز در این نشست با توجه به حذف آزمون پیشرفت 
تحصیلی در سال تحصیلی جاری ، ارزشیابی مستمر را جامع 
ترین و اثربخش ترین ارزشیابی جایگزین در جهت ارتقای 

کیفیت بخشی آموزشی در مدارس عنوان کرد.
صابری توالیی با بیان اینکه اولویت اصلی ما در استان اجرای 
صحیح ارزشیابی مستمر است، گفت: جامعیت بخشیدن، چند 
یاددهی،  و  یادگیری  رابطه  وجود  مشارکت،  بودن،  بعدی 
تمرین  افزایش  و  بروز خالقیت  بودن،  همیشگی  و  استمرار 
و ممارست از مهمترین ویژگی های این نوع ارزشیابی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکالت موجود در مدارس به 
دست مدیران قابل حل است افزود: اگر قرار است تغییری در 
این مهم را  ایجاد شود مدیران هستند که می توانند  مدارس 
انجام دهند، بنابراین توانمندسازی مدیران و برگزاری چنین 

نشست های تخصصی بسیار مهم است.

افتخار آفرینی دانش آموزان تربت حیدریه 
در کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی

مقام اول بخش دانش آموزی بیست و 
چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی 
و فارماکولوژی به تربت حیدریه تعلق 

گرفت.
به گزارش نوید خراسان، دانش آموزان 
آموزی  دانش  پژوهشسرای  عضو 
و  بیست  در  حیدریه  تربت  عصر  ولی 
چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی 
کسب  را  اول  مقام  فارماکولوژی  و 

نمودند.
 ، معلمی  اشکان  آموزان؛  دانش 
پور و علی رستمی  محمدرضا صفری 
با ارایه مقاله پژوهشی، در بخش دانش آموزی این کنگره 

موفق به کسب مقام اول شدند .
کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی قدیمی ترین 
و معتبرترین کنگره بین المللی در ایران است که هر دوسال 
یکبار در یکی از شهرهای ایران برگزار می شود و امسال 

در تهران برگزار شد.

دانش آموزان خراسان رضوی 3۲ مدال 
در المپیادهای علمی کشور کسب کردند

دانش آموزان استان خراسان رضوی از ابتدای امسال ۳۲ 
آموزی  دانش  علمی  المپیادهای  نهایی  مرحله  در  مدال 

کشور کسب کرده اند.
پژوهان جوان  استعدادهای درخشان و دانش  اداره  رئیس 
آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت و  اداره کل 
گو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: این خبر را  مرکز 
ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 

وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده است.

رشته های  در  عناوین  این  داد:  ادامه  مومنی  محمدمهدی 
ریاضی، زیست شناسی، ادبی، رایانه، شیمی، جغرافیا، نجوم 

و اختر فیزیک و سلول های بنیادی به دست آمده است.
کسب  زمینه  در  رضوی  خراسان  استان  کرد:  اضافه  وی 
جزء  کشور  آموزی  دانش  علمی  المپیادهای  در  مدال 

استان های برتر است.

فضای ورزشی تربت حیدریه هشت سانتیمتر مربع است
اینکه  بیان  با  حیدریه  تربت  پرورش  و  آموزش  مدیر 
استاندارد فضای ورزشی در کشور ۱6 سانتیمتر مربع است 
گفت: این رقم در استان خراسان رضوی ۱۲.5 و در تربت 

حیدریه فقط هشت سانتیمتر مربع است.
در  قرایی  محمدرضا  خراسان،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
نشستی خبری افزود: از مجموع 6 سالن ورزشی موجود 
الزم  استاندارد  از  آن  باب  دو  تنها  شهرستان،  این  در 

برخوردار است.
از  داد:  ادامه  نیز  آموزشی  فضاهای  خصوص  در  وی 
مجموع ۲۳۰ مدرسه و هزار و ۳۱9 کالس درس موجود 
در تربت حیدریه، ۲۱ درصد آنها خیرساز هستند و اکنون 
نیز ۱۳ طرح آموزشی در حال ساخت  است که دو باب 
آن به طور کامل توسط خیران و بقیه به صورت 5۰ درصد 
حال  در  دولتی  اعتبارات  محل  از  درصد   5۰ و  خیرساز 

ساخت و تکمیل است.   
مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه به طرح بزرگ سالن 
و گفت:  اشاره کرد  تربتی  مروج  بابک  ورزشی شادروان 
رسد  می  برداری  بهره  به  جاری  هفته  در  که  سالن  این 
توسط پدر خیر آن مرحوم یعنی مهدی مروج تربتی ساخته 
شده که این خیر در استان هشت طرح بزرگ ساخته است 

که دو باب آن در تربت حیدریه است.
نیز در  نیکوکار تربت حیدریه  مهدی مروج تربتی خیر و 
معرفی طرح در دست احداث سالن ورزشی در این شهر 
گفت: این سالن ورزشی در زمینی به مساحت هزار و 7۰۰ 
مترمربع بنا شده و برای ساخت آن نزدیک به 5۰ میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شده است.
های  سالن  دیگر  مانند  نیز  ورزشی  سالن  این  افزود:  وی 
ورزشی مطابق با استانداردهای بین المللی ورزشی بنا شد 
و مسئوالن تربیت بدنی تربت حیدریه می توانند از این پس 

میزبان مسابقات داخل سالن کشوری نیز باشند.
اصغر غضنفری رییس انجمن خبرنگاران تربت حیدریه نیز 
به  مسئوالن  توجهی  کم  از  انتقاد  ضمن  نشست  این  در 
این خیر  از  این خطه  رسانه  اصحاب  ساماندهی  موضوع 
درخواست کرد فضای کوچکی را نیز به عنوان دفتر انجمن 
خبرنگاران شهرستان تربت حیدریه اختصاص بدهد.       

تحول بنیادین در آموزش و پرورش با مدرسه محوری محقق می شود

خبر

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله 
درمدارس تربت حیدریه برگزار شد

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله مدارس 
تربت حیدریه با حضور معاون هماهنگی امور 
پیشگیری  ستاد  اعضای  و  فرماندار  عمرانی 
به  پاسخ  وعملیات  فرماندهی  و  هماهنگی 

بحران شهرستان برگزار گردید
فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مانور  این  گفت:  خراسان  نوید  خبرنگار  به 
با  مقابله  در  دانش آموزان  آمادگی  هدف  با 
حوادث غیرمترقبه و نحوه پناه بردن در موقع 

زلزله همزمان با سراسر کشور برگزار شد. 
ایمنی  و  زلزله  مانور  افزود:  کریمی  احسان 
بصورت  آموزشی  فضاهای  دیگر  بر  عالوه 
و  برونسی  شهید  های  دبیرستان  در  نمادین 
همکاری  با  شهرستان  این  سکینه  حضرت 
احمر  هالل  جمعیت  و  پرورش  و  آموزش 

برگزار گردید. 
پناه  صحیح  شیوه  دانش آموزان  گفت:  وی 
گیری در کالس، استفاده اماکن عمومی، منزل 

و خروج اضطرای را فراگرفتند.
مانورها  گونه  این  برگزاری  افزود:  کریمی 
نقش مهمی در کاهش تلفات ناشی از حوادث 

غیرمترقبه دارد.
پیش  اهمیت  به  اشاره  با   ادامه  در  وی 
چرخه  اول  قدم  عنوان  به  پیشگیری  و  بینی 
مدیریت بحران، بر ضرورت آمادگی و انجام 
در  مانورها  برگزاری  و  عمومی  آموزشهای 
راستای افزایش توان و تاب آوری جامعه در 

هنگام وقوع بحران ها و حوادث تاکید کرد.
معون فرماندار در پایان هم افزایی و همکاری 
اعضای ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی 
در  شهرستان  بحران  به  پاسخ  عملیات  و 
برگزاری مانورها و تدوین سناریوی جامع با 
دستگاههای  مشارکت  و  مندی  وظیفه  تعیین 
به  نیل  عضو ستاد را کلید طالیی موفقیت و 
تعیین شده  اهداف  نتیجه مطلوب در راستای 

دانست.

 بیماران نیازمند و دانش آموزان بی بضاعت اولویت اول
به  واقفین  برای  حیدریه  تربت  منطقه  نیازهای  اولویت 
ترتیب؛ برای بیماران نیازمند، دانش آموزان بی بضاعت و 

حوزه های علمیه می باشد.
به گزارش نوید خراسان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
رقبات  از  نیمی  افزود:  خبری  نشست  در  حیدریه  تربت 
بالتکلیف منطقه تربت حیدریه تعیین تکلیف شد/ثبت ۱۳ 

وقف جدید در سال جاری
از مجموع 96۰ رقبه بالتکلیف در شهرستانهای تربت حیدریه، 

مه والت و زاوه، حدود ۴6۰ مورد تعیین تکلیف شد.
شهرستانهای تربت حیدریه مه والت و زاوه دارای هزار و 
9۰۰ موقوفه، حدود ۴5۰۰ رقبه و ۳5 بقعه متبرکه می باشد 
که غالب موقوفات شامل زمین، درخت، ملک مسکونی و 

تجاری است.
حجت االسالم جعفر نوائیان در تشریح دالیل عدم تعیین 
رقبات  این  از  برخی  گفت:  تاکنون،  رقبات  این  تکلیف 
استیجاری هستند که به دلیل عدم تمدید اجاره نامه، اجرای 
نیت موقوفه توسط مستاجر، بی تفاوتی مستاجران رقبات، 
عدم نقشه برداری صحیح و یا عدم ارتباط بین مستاجرین 
و اداره اوقاف بالتکلیف بودند که با همت کارشناسان این 
اداره و کمک واقفین نیمی از ان تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: اخذ سند مالکیت برای موقوفات که 
از دسترس معترضین در امان بماند از اولویت های 
کاری این اداره بوده که امسال توانسیتم ۲6۰ رقبه  
در  یا  و  سند  را  رقبات  از کل  درصد   ۱۰ معادل 
مرحله صدور سند قرار دهیم، البته این به آن معنا 

نیست که مجموع رقبات سند ندارند.
حیدریه  تربت  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
همچنین از ثبت ۱۳ وقف جدید در سالجاری در 
این  از  مورد  چهار  افزود:  و  داد  خبر  منطقه  این 
به  جامعه  نیازهای ضروری  راستای  در  موقوفات 
با  توام  این سنت حسنه  امیدواریم  ثبت رسیده و 

رفع نیازهای جامعه در کشور گسترش یابد.
رئیس اداره اوقاف تربت حیدریه سیاست سازمان اوقاف را 
سوق دادن نیت واقفین به سمت نیازهای ضروری جامعه 
می  های  وقف  واقفین  اوقات  گاهی  گفت:  و  کرد  ذکر 
نویسند که در آینده دچار مشکل می شود، لذا خیرین و 
واقفین حتما به این موضوع توجه داشته باشند که با ارائه 
سند به اداره اوقاف در اصل موقوفه را تحویل نسل خود 
بازهم  که  خواری  موقوفه  اندک  آن  بروز  از  و  دهند  می 
توسط نسل واقفین انجام می شود نیز ممانعت خواهد شد.

برای  حیدریه  تربت  منطقه  های  نیاز  بندی  اولویت  وی 

واقفین را به ترتیب برای بیماران نیازمند، دانش اموزان بی 
بضاعت و حوزه های علمیه عنوان کرد و افزود: در همین 
راستا  امسال در نخستین روز از دهه وقف یک مورد وقف 
۲۰ میلیارد ریالی برای تاسیس مرکز خدمات درمانی ویژه 
بیماران نیازمند و صعب العالج در شهرستان تربت حیدریه 

به ثبت رسید.
رئیس اداره اوقاف تربت حیدریه گفت: امسال و در ادامه 
اجرای نیات واقفین بیش از ۲5 هزار نفر در ایام محرم و 
صفر اطعام شدند، ضمن انکه ۲۰۰ بسته لوازم التحریر در 
قالب بسته های مهر تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت 

اهدا شد.

اولویت های منطقه تربت حیدریه برای واقفین اعالم شد 
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اجتماعی

سالمتنقد و نظر

علیرضا حسینی مقدم
جهان  زعفران  کاالی  بورس  که   97 سال  خرداد  دوم  فردای  از 
برای نخستین بار در ایران و به طور مشخص در تربت حیدریه راه 
اندازی شد آغاز عصر شفافیت بر اقتصاد زعفران ایران، به مذاق 
بسیاری از پیشه وران و دالالن و به طور ویژه کسانی که نانشان از 

آب گل آلود طالی سرخ تامین می شد خوش نیامد.
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  روز  این  زعفران  اقتصاد  تاریخ  در 
است زیرا در این روز بورس کاالی زعفران فعالیت خود را آغاز 
اقتصاد مبهم، زیرمیزی و کارچاق  بر  پایانی  به معنی  این  کرد و 

کنی زعفران ایران بود.
بورس  کارگزار  و  زعفران  بانک  رییس  تربت،  نوید  گزارش  به 
این  اندازی  راه  با  گفت:  ارتباط  این  در  حیدریه  تربت  زعفران 
معامالت  مجازی  و  حضوری  صورت  به  که  معامالتی  درگاه 
نخستین  کنیم  ادعا  توانیم  می  گیرد  می  صورت  آن  در  زعفران 

بورس جهانی زعفران را در تربت حیدریه راه اندازی کرده ایم.
نادر کریمی افزود: طرح این ادعا بدان خاطر است که ایران 9۰ 
درصد زعفران جهان و خراسان رضوی با محوریت تربت حیدریه 
و زاوه 8۰ درصد زعفران ایران را تولید می کنند و تنها کشورهایی 
که انحصار تولید کاالیی را به عهده دارند مجاز به ایجاد بورس 

هستند.
وی به مزایای عرضه زعفران در بورس اشاره کرد و ادامه داد: در 
این شیوه، مصرف کنندگان اصلی و نهایی می توانند با سهولت و 
اطمینان بیشتری مواد پایه مورد نیاز خود را خریداری کنند و دیگر 
فضایی برای فعالیت دالالن و رانت خواران وجود نخواهد داشت.

این کارگزار بورس زعفران تربت حیدریه گفت: عرضه زعفران در 
بورس کاال، سبب شفافیت اقتصادی شده و جلوی رانت، انحصار 
و سوء استفاده را می گیرد و بر این اساس، گروه ها و افرادی که 
به طور معمول به وجود رانت خو گرفته اند تالش می کنند در 
مقابل طرح هایی که باعث شفافیت اقتصادی شود سنگ اندازی 

کنند.
در  که  بود  این  کاران  زعفران  مشکالت  از  یکی  افزود:  کریمی 
با کاهش قیمت مواجه می شدند و چند ماه بعد  فصل برداشت 
شاهد افزایش قیمت زعفران بودند اما با شیوه جدید، زعفرانکار 
می تواند از هم اکنون و البته با در نظر گرفتن شرایط بازار برای 
زعفران خود که در مهرماه قرار است برداشت کند قیمت گذاری 
کند که البته مبنای این قیمت گذاری نیز بر اساس عرضه "زعفران 

نگین" است.
زعفران نگین اندازه هر قرارداد ۱۰۰ گرمی زعفران رشته ای بریده 
ممتاز است که به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه 

زعفران در این معامالت در نظر گرفته می شود.

*سازهای کوک شده برای تخریب بورس زعفران
چنانکه گفته شد از آغاز راه اندازی بورس کاالی زعفران جهان 
اقتصاد  تربت حیدریه، شفافیت  در  به طور مشخص  و  ایران  در 
زعفران ایران، به مذاق بسیاری از پیشه وران ودالالن خوش نیامد 
با  کشاورزان  که  شدند  مدعی  حیدریه  تربت  در  برخی  حتی  و 
فرهنگ و ادبیات بورس آشنایی ندارند و از این جعبه شعبده بازی 

مارگیری )تابلوی بورس( شفافیتی به چشم نمی خورد.
البته با وجودی که تاکنون بورس زعفران با کمک جهاد کشاورزی 
دایر  منطقه  زعفرانکاران  برای  آموزش  های  چندین دوره کالس 
به  رغبتی  و  اعتماد  زیاد  که  افرادی  هستند  هنوز  اما  است  کرده 

عرضه زعفران خود در بورس کاالی زعفران ندارند.
گواه این ادعا اظهارات رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی در نشست مشترک نمایندگان دولت در خراسان رضوی و 
رییس فراکسیون زعفران مجلس شورای اسالمی در تربت حیدریه 

است.
محمدرضا اورانی در این جلسه ضمن انتقاد از دست اندرکاران 
افراد گویی نقش سخنگویی  این  افزود:  برای زعفران  برنامه  ریز 
کسانی که منافعشان با سیاست های دولت برای حمایت از زعفران 

کاران به خطر افتاده را بازی می کنند.
دست   که  هایی  شهرستان  نخست  شود  می  پیشنهاد  افزود:  وی 

کاران  زعفران  و  کشاورزان  هستند،  زعفران  کاشت  اندرکار 
تحصیل کرده یا فرزندان تحصیلکرده آنها را شناسایی و برای این 
افراد کارگاه های آموزشی آشنایی با ادبیات و الفبای بورس دایر 
کنند زیرا با این شیوه قادر خواهیم بود زعفران کاران را به سالح 
علم روز تجهیز کنیم و در نتیجه قادر شویم از این ظرفیت جدید 

یعنی بورس کاالیی زعفران به نحو مطلوب استفاده کنیم.
اورانی ادامه داد: نتیجه این فرایند آن است که زعفران کاران و به 
خصوص تمام مالکان، در فصل برداشت گل زعفران تنها به اندازه 
نیاز خود زعفران را وارد بازار کنند و با کمک بورس جلوی افت 

قیمت را بگیرند.

*بورس درتعیین قیمت زعفران نقشی ندارد
رییس بانک اطالعاتی زعفران تربت حیدریه گفت: در تعیین قیمت 
زعفران، بورس هیچ نقشی ندارد و افزایش یا کاهش قیمت زعفران 
ناشی از دست نامرئی بازار یا به تعبیر بهتر، میزان عرضه و تقاضاست.

کریمی با بیان اینکه وظیفه ما در بورس ایجاد یک فضای شفاف 
برای انجام یک رقابت اقتصادی سالم است و هیچ کس را به زور 
وادار به خرید یا فروش زعفران نمی کنیم افزود: باید دید با راه 
اندازی بورس، چه میزانی از منافع برخی از افراد به خطر افتاده 
استکه سم پاشی می کنند و شایعه می سازند که بورس موجب 

کاهش قیمت زعفران شده است.
وی ادامه داد: اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می شود که 
بیش  به  قیمت زعفران  پارسال و در مقطعی که  بدانند،  همگان 
از کیلویی ۱6۰ میلیون ریال رسید این افراد اعتراض داشتند و 
بورس را عامل اصلی گرانی زعفران معرفی کردند در حالی که 
بدون  و  ای  رایانه  های  داده  با کمک  بورس  دانند  می  همگان 

دخالت دست انسان، فرایند خود را انجام می دهد.
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  حیدریه  تربت  زعفران  بورس  کارگزار 
ظرفیت موجود انبار بورس زعفران تربت حیدریه  9 تن و ۲۰۰ 
کیلوگرم است و پارسال که بورس ایجاد شد و مورد بی مهری 
اکنون شرکت های  قرار گرفت در حالی که  انتقاد خیلی ها  و 
خیلی بزرگ در مشهد خود اقدام به راه اندازی انبار کرده اند و 
آنها نیز امروز نمادهای بورسی شده اند و این بدان معناست که 
کشاورز الزامی به تحویل زعفران خود به انبار بورس زعفران در 
تربت حیدریه ندارد و ما نیز از این موضوع نگران نیستیم زیرا 
شرکت های مشهدی نیز در زیر تابلوی بورس معامله می کنند و 

این فرایند خوبی است.
کریمی افزود: هم اکنون در تربت حیدریه سه هزار و ۱9۰ نفر 
این  از  و  هستند  بورسی  کد  دارای  که  داریم  بورس  سهامدار 
معمواًل  که  هستند  فعال  سهامدار   ۲۰۰ و  هزار  از  بیش  تعداد 

شرکت های سرمایه گذاری اند.
حقوقی  و  حقیقی  فعاالن  گذاری  سرمایه  حجم  داد:  ادامه  وی 
میلیارد   ۴۳۰ بر  افزون  حیدریه  تربت  نگین  زعفران  نماد  بازار 

ریال است و  5۰ درصد سهام شرکت متعلق به تولیدکنندگان 
زعفران است.

*نگاه مثبت دولت به بورس زعفران
فرماندار تربت حیدریه نیز در همین خصوص به خبرنگار ما گفت: 
همه ساله در فصل برداشت زعفران شاهد شنیدن سازهای ناکوک 
با سیاست های حمایتی دولت و مجلس هستیم و باید اعالم کنم 
بنای دولت آن است تا بر حسب ضرورت و در راستای حمایت از 
ارکان تولید و صادرات زعفران، برنامه هایی را به صورت هدفمند 
ایران یعنی منطقه تربت حیدریه  و به طور ویژه در قطب زعفران 

عملیاتی کند.
از نگاه  باید اعالم کنیم  افزود: در یک فرایند کلی  علی رستمی 
دولت قیمت مبنا که در حکم منطقی ترین قیمت زعفران نیز هست 
تنها باید در تابلوی بورس اعالم شود و از سوی دیگر دولت از 
اجرای "طرح خرید توافقی" در سال های قبل تجربه خوبی دارد 

و امسال نیز آن را اجرا خواهد کرد.
توافقی زعفران  برای خرید  مالی  منابع  امسال هم  داد:  ادامه  وی 
پیش بینی شده است و هیچ مشکلی در پیوند با اجرای این طرح 
از  که  است  کرده  جزم  را  خود  عزم  نیز  دولت  و  ندارد  وجود 
زعفران کاران حمایت کند که گواه این مطلب راه اندازی بورس 
کاالی زعفران برای نخستین بار در ایران و جهان در تربت حیدریه 

است.

تربت  منطقه  و  رضوی  خراسان  در  زعفران  تولید  *وضعیت 
حیدریه

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
بود  پارسال سطح زیرکشت زعفران در کشور ۱۱۴ هزار هکتار 
از  ما  استان  تولید شد و سهم  میزان ۴۰۴ تن زعفران  این  از  که 
این میزان سطح زیرکشت، 86 هزار هکتار و میزان تولید زعفران 

خشک استان نیز ۲9۰ تن بود.
به  چند  هر  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نقیبی  هاشم 
دلیل غیرقابل پیش بینی بودن شرایط جوی، نمی توان برای امسال 
رقم دقیقی برآورد کرد اما پیش  بینی می شود امسال با توجه به 
هکتار  هزار   89 از  هکتاری،  هزار  سه  کشت  زیر  سطح  افزایش 
سطح زیرکشت پیاز زعفران، بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ تن از این محصول 

برداشت شود.

*جایگاه کشت زعفران در تربت حیدریه  
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه نیز با بیان اینکه 79 
درصد نیروی کار تربت حیدریه در گستره 9۰ هزار هکتاری زمین 
های کشاورزی و باغی این شهرستان به کشاورزی اشتغال دارند 
با تولید ۳7 نوع محصول  گفت: بخش کشاورزی این شهرستان 
زراعی و ۳۱ نوع محصول باغی به ترتیب رتبه های پنجم و سوم 

را از این نظر در خراسان رضوی به خود اختصاص داده است.
ترین  شاخص  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  عباسپور  محمدرضا 
را  نخست  رتبه  جهان  و  ایران  در  که  شهرستان  این  محصوالت 
به خود اختصاص داده زعفران است افزود: از مجموع نزدیک به 
9۰ هزار هکتار اراضی زیرکشت زعفران استان خراسان رضوی، 
دارد  اختصاص  حیدریه  تربت  به  آن  هکتار   765 و  هزار  هشت 
این شهرستان چهار کیلوگرم در هر  میانگین تولید زعفران در  و 
هکتار و در مجموع میزان تولید زعفران در تربت حیدریه در سال 

حدود ۳6 تن است.
وی ادامه داد: هم اکنون به ازای هر هکتار زمین زعفران تربت 
حیدریه  ۲۲۰ نفر - روز مشغول کار هستند و از این رهگذر در 
مجموع 7۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و دو تا سه برابر این رقم، 
اشتغال غیرمستقیم به دست می آید و  فصل برداشت گل زعفران 
به ترتیب در سه اقلیم سرد )رخ(، معتدل )مرکزی و زاوه( و گرم 
)مه والت( منطقه تربت حیدریه از ۱5 مهر آغاز و تا اواخر آبان 

هر سال ادامه دارد.

اقتصاد شفاف در بورس کاالی زعفران
بانو و رجل سیاسی 

که افتخار زنان ایران شد

زهید زارعی
همیشه  بودم.البته  شنیده  کوچکی  از  را  اسمش 
طالقانی،  اهلل  آیت  دختر  عنوان  به  پدر  زبان  از 
می  چاپ  را  هاجر  پیام  که  زمانی  بار  نخستین 
شنیدم  شهرمان  مشهور  فروش  روزنامه  از  کرد 
که توصیه میکرد خواندن این نشریه را از دست 
نویسد؟  می  مگه  طالقانی  دختر  گفتم  ندهید. 
دختر  بعد  است،  طالقانی  اعظم  خانم  او  گفت 
وزین  بسیار  نشریه  مطالب  طالقانی،  اهلل  آیت 
را  وسرمقاله  ها  مصاحبه  بخوان  است،  متین  و 
بعد خودت قضاوت کن. این مکالمه باعث شد 

نشریه را بخرم. 
میشد  منتشر  هاجر  پیام  در  که  مطالبی  انصافا 
بود،  برانگیز  تفکر  و  خواندنی  و  مفید  بسیار 
ساختار نشریه بر پایه استفاده از قالبهای مختلف 
که  بود  گفتگو  و  مقاله  و  مصاحبه  مثل  خبری 
متفکر  و  نواندیش  های  نویسنده  از  استفاده  با 
زمانیکه  تا  میشد،  ارائه  و  تنظیم  مطالبی درخور 
نشریه  های  شماره  دقت  به  شدم  دانشگاه  وارد 
را دنبال میکردم تا اینکه در بهمن ماه مجموعه 
ای از جلسات سخنرانی به همت انجمن اسالمی 
بین  در  ایشان  اسم  و  شد  برگزار  دانشگاه 

سخنرانها جذبم کرد.
 اولین بار بهمن 78 پای سخنرانی خانم طالقانی 
نشستم،در آغاز سخن از ضرورت انقالب ایران 
بر کشور گذشت  دوم  پهلوی  زمان  در  آنچه  و 
استدالل  و  منطق  با  چنان  آورد  میان  به  سخن 
دقیق سخن میگفت که هر شنونده ای را جذب 
میکرد، از وضعیت فرهنگی جامعه و گسستهای 
عمیق ملت- دولت گفت ، از اینکه نگاه فرهنگی 
بدنه وزارت اطالعات و جهانگردی  عمیقی در 
فرهنگ  به  نسبت  فعلی(  ارشاد  وزارت   ( وقت 
به  جلسه  از  بعد  نداشت.  وجود  جامعه  جاری 
و  پرشور  کردیم،  گفتگو  باهم  رفتم  خدمتش 
حرارت بود. از پدرش به نیکی اما کم یاد کرد 
و بیشتر نگاهی امیدوار به آینده داشت، به نسلی 
که به تعبیر او با تربیت درست بالنده خواهند شد 
در آستانه انتخابات 8۴ با برخی از فعالین دانشجو 
دیگر  نفر  چند  و  ایشان  خدمت  به  تهران  در 
اصالحات  افول  دوره  اینکه  علیرغم  رسیدیم، 
گفت.  سخن  پرامید  بسیار  اما  بود  شده  شروع 
برخی دوستان از ناامیدی و نتیجه فعالیتهای خود 
نگاه  با همان  افتاد؟  اتفاقی  سخن گفتند که چه 
تاثیرگذار خود از پشت عینک، نهیبی زد که چه 
توقعی دارید؟ امید خود را از دست ندهید برآیند 
تالشهای ما در ایران مثبت بوده است ، این نتیجه 
را جامعه به ما نشان می دهد، آماری از نشرکتاب 
جامعه  حساسیتهای  از  بازخوردی  و  مجالت  و 
مغالطه  داد، دوستان  ارایه  دوران اصالحات  در 
کردند که از کدام جامعه سخن می گویید کدام 
خانم  مادرانه  استداللهای  بازهم  جوان؟  نسل 
اعظم طالقانی، نگاهی مثبت و امیدوارانه به آینده 
تنازل  بدون  اجرای  مطالبه  استمرار  بر  تاکید  و 

قانون اساسی بود.
بعد از انتخابات 9۲ که نامزد ریاست جمهوری 
شد و رد صالحیت گردید، به اتفاق تعدادی از 
دوستان همفکر در تهران در دفتر خیابان سعدی 
به دیدارش رفتیم، از ضرورت فعالیت و حرکت 
قانون اساسی در  از ظرفیتهای  استفاده  بانوان و 
این باره سخن می گفت. وقتی یکی از خانمهای 
با  کرد،  مطرح  مطالبی  موارد  این  در  همفکر 
مشکالت  وجود  با  من  گفت  معنا  پر  نگاهی 
جسمی ، روحی و خانوادگی همیشه در صحنه 
حاضرم و مدام این مطالبه را مطرح می کنم، شما 
که خانم جوان و سرزنده ای هستی چرا پا پس 
بیاییم مشارکت کنیم  باید به صحنه  می کشید؟ 
تا بتوانیم از ظرفیتهای معطل مانده قانون اساسی 
بهره ببریم وگفت: من تا تکلیف این واژه رجل 
ادامه  به حرکت خود  نکنم  را مشخص  سیاسی 
می دهم بعدها خبرنگاران عین همین مطلب را 
در آستانه ورود وی به وزرات کشور جهت ثبت 
نقل  جمهوری  ریاست  برای   96 انتخابات  نام 

کردند.
داستان امید او و تالش وی جهت تعمیق مردم 
ساالری و حاکمیت قانون و تاکید برنهاد سازی 
تالش  و  اساسی  قانون  ظرفیتهای  طبق  مدنی 
سیاسی  رجل  تفسیر  شدن  روشن  جهت  مدنی 
نبریم  خاطر  ماست،از  نسل  روی  پیش  الگویی 
است.  اسالمی  انقالب  اولیه  مبارزین  از  وی 
عکسی که از وی در زندان کمیته مشترک ضد 
که  است  افتخاری  سند  دارد  وجود  خرابکاری 
خیلی از آن بی بهره اند و چنین سابقه ای ندارد 
او تجربه نمایندگی در دوره اول مجلس شورای 
اسالمی از حوزه انتخابیه تهران را داشت و بین 
زنان مجلس بیشترین رای را در انتخابات مردانه 
و رقابتی کسب کرد. وی با این سابقه و نسبت 
فرزندی که کمتر از وی می شنیدید به آن تکیه 

کند، همیشه فعال بود و امیدوار.
 سه بار جهت ریاست جمهوری ثبت نام کرد، 
می  ناامید  را  او  رجال  برخی  اینکه  رغم  علی 
دعوت  را  همه  و  بود  حاضر  صحنه  در  کردند 
میکرد در صحنه حاضر باشند،کاری که برخی از 
رجال سیاسی امروز خالف آنرا انجام می دهند. 

برپایی نمایشگاه پیشگیری
 از دیابت در تربت حیدریه 

علمی  نمایشگاه  دیابت،  هفته  با  همزمان 
پیشگیری از دیابت در دانشگاه علوم پزشکی 

تربت حیدریه برپا شد
تربت  پزشکی  دانشگاه علوم  بهداشتی  معاون 
گفت:  خراسان  نوید  خبرنگار  به  حیدریه 
همزمان با هفته دیابت نمایشگاه علمی دیابت 
با شعار از نقش خانواده در کنترل دیابت غافل 

نشویم در این دانشگاه برپا شد.
نمایشگاه  این  برپایی  از  هدف  بهره مند  الهام 
خصوص  در  خانواده ها  به  بخشی  آگاهی  را 
کنترل و پیشگیری از بیماری دیابت ذکر کرد.

وی، کم تحرکی، چاقی و تغذیه ناسالم را از 
عوامل ابتالی افراد به دیابت برشمرد و افزود: 
هفته،  در  ورزشی  فعالیت  دقیقه   ۱5۰ انجام 
سبزیجات  و  میوه  گرم   5۰۰ روزانه  مصرف 
مهمترین  از  دخانیات  نکردن  مصرف  و 

راهکارهای پیشگیری از دیابت است.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه مدت سه 
هیات علمی گروه  اعضای  به همت  روز 
معاونت  همکاری  با  و  عمومی  بهداشت 
تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 

حیدریه دایر است.

هادی کوشا
آگاهی در زمینه پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن به 
خصوص در میان نونهاالن و نوجوانان به عنوان دروازه ورود به 
پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است بطوریکه جمعیت های مردم 
دست  مهم  امر  این  تحقق  برای  اخیر  سالهای  در  فراوانی  نهاد 
به کار شده اند، یکی از این نهادها جمعیت مبارزه با استعمال 
با نماینده این نهاد  دخانیات تربت حیدریه است.نوید خراسان 

مردمی گفتگویی انجام داده که می خوانید.
استعمال دخانیات در  با  مبارزه  نماینده جمعیت  یوسفی  محمد 
آموزی  دانش  پژوهشسرای  مدیر  و  حیدریه  تربت  شهرستان 
ولیعصر)عج( در گفتگو با نوید خراسان گفت: فرایند آگاه سازی 
کودکان و نوجوانان ما مهترین مسئله ای است که همه مسئولین 
و کارشناسان و افراد ذی صالح در حوزه فرهنگ و اجتماع باید 
به آن بپردازند، در بحث آسیب ها و انحرافات مختلفی که وجود 
این است که کودکان و نوجوانان هنگام مواجه  اول  دارد گام 
با آن باید جرات، جسارت و اعتماد به نفس و آموزشهای الزم 
تر  عمیق  مسائل  گرفتار  تا  بدانند  گفتن  نه  مهارت  مورد  در  را 
نگردند. در این بین پیشگیری از استعمال سیگار و همچنین قلیان 
در نسل نوجوان و جوان ما اهمیت زیادی دارد چون متاسفانه 
الگوهای نامناسب از جمله رسانه ها و فضای مجازی، همچنین 
والدین نااگاه و شرایط خطرآفرین در جامعه، فرزندان ما را به 
سمت دخانیات سوق می دهد. زمانی که ما بتوانیم آگاهی الزم 
بوم  و  مرز  این  فرزندان  به  زا  آسیب  عوامل  با  مواجهه  در  را 
آموزش دهیم آنها را در مقابل این جریانات واکسینه کرده ایم. 

با استعمال  وی افزود: مجوز فعالیت نمایندگی جمعیت مبارزه 
با  مبارزه  نهاد  مردم  جمعیت  از  را  حیدریه  تربت  دخانیات 
استعمال دخانیات ایران دریافت و از دی ماه97 شروع به کار 
زیر ساختی خود  و  آموزشی  و  های رسمی  فعالیت  و  نمودیم 

را با توجه به اساسنامه و اهداف جمعیت 
پیگیری می کنیم.

تا کنون طرح هایی  یوسفی تصریح کرد: 
همچون »فروشگاه پاک«، » بوستان پاک « 
،»فرآموز نفس پاک«، » پاد« )پیشگیری از 
استعمال دخانیات(  و همچنین »روستای 
هدف  روستاهای  قالب  در  که  پاک« 
با  را  گردید  مشخص  مرکزی  بخش  در 
،معاونت  شهرستان  فرمانداری  همکاری 
آموزش  پزشکی،  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
و پرورش و دیگر نهادها آغاز نموده ایم 
که امیدوارم این همکاری ها زمینه فرهنگ 
سازی و ریشه کن کردن و کاهش مصرف 

مواد دخانی را در پی داشته باشد.
وی در تشریح طرح بوستان پاک گفت: مطابق ماده 7 آیین نامه 
اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ) مصوب 
اماکن عمومی ممنوع  استعمال محصوالت دخانی در   ،)  ۱۳85
است. در این راستا و به منظور اجرایی نمودن این ماده قانونی، 
شهرداری،  سبز  فضای  اداره  همکاری  با  مشترک  جلساتی  طی 
دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست ، » بوستان کاشانی « به 
جهت  الزم  تمهیدات  شد  مقرر  و  انتخاب  پاک  بوستان  عنوان 
فضاسازی، تهیه المان ، نصب تابلوهای آموزشی و فرهنگی و... 
در این مکان انجام شود که این فرایند در حال پیگیری و آماده 
به صورت رسمی و  به زودی طی مراسمی  باشد و  سازی می 
عمومی، رونمایی خواهد شد، از آن تاریخ انشاهلل شاهد مصرف 

دخانیات در این پارک نخواهیم بود.
این فعال حوزه مبارزه با استعمال دخانیات درباره طرح فروشگاه 
پاک گفت: در این طرح که با همکاری اتحادیه خواربارفروشان 
که  هایی  فروشگاه  شد  مقرر  شد،  خواهد  اجرا  حیدریه  تربت 
دارای پروانه خرده فروشی مواد دخانی هستند  اما داوطلبانه از 
فروش سیگار و تنباکو خودداری می کنند معرفی و مورد تشویق 

قرار گیرند.
با  که  پاد«  طرح  و  پاک  نفس  »فرآموز  درطرح  افزود:  یوسفی 
همکاری آموزش و پرورش انجام می شود ، مسئولین جمعیت با 
حضور در مدارس از پیش دبستانی تا متوسطه دوم ، آگاهی های 
الزم با هدف جلوگیری از انجام رفتار پرخطر استعمال دخانیات 
تا دانش آموزان و نوآموزان ضمن داشتن  را توضیح می دهند 

سفیر  عنوان  به  خود   ، قلیان  سیگارو  مضرات  از  الزم  آگاهی 
فرهنگی در این زمینه عمل نمایند و کمک یار جمعیت باشند.

با اشاره به  طرح  با استعمال دخانیات  نماینده جمعیت مبارزه 
و  بخشداری  کنار  در  طرح  این  در  گفت:   » پاک  روستای   «
داشتن  برای  طرح  اهداف  زمینه  در   ، شهرستان  فرمانداری 

روستایی عاری از سیگار و قلیان تالش خواهیم نمود.
یوسفی بیان کرد: فرهنگ سازی کار طوالنی مدت و پرهزینه ای 
ارزیابی منظم دارد در  برنامه ریزی دقیق و  به  احتیاج  است و 
این راستا جمعیت اهداف خود را در سه دسته کوتاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت دسته بندی نموده است.
هدف  داد:  ادامه  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  نماینده 
اول با چشم انداز تاثیرات سریع از طریق آگاهی رسانی بوسیله 
بیلبورد  و ...است، ضمن اینکه آگاهی بخشی  فیلم و کلیپ و 
آموزشی،  های  سمینارها،کارگاه  برگزاری  با  سازی  فرهنگ  و 
اجرای نمایشگاه های مختلف و انجام طرح هایی که اشاره شد، 

بعنوان هداف میان مدت این نهاد است.
 وی افزود: اهداف بلند مدت جمعیت نیز شامل: عضوگیری از 
مکان  و  فیزیکی  فضای  یک  تهیه  بینی  پیش  همشهریان،  عموم 
مناسب، برگزاری جلسات منظم در محل جمعیت، ارائه خدمات 

مشاوره ای ترک سیگار و ... است.
و  پیشگیری  زمینه  در  عضوفعال  یک  عنوان  به  گفت:  یوسفی 
مبارزه با استعمال دخانیات بهترین راه برای مبارزه  با  استعمال 
به  نشدن  وارد  را  جوانان  و  نوجوانان  برای  ویژه  به  دخانیات 

فضای آن حتی به طور آزمایشی و تفریحی می دانم.

جمعیتی برای پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات

درمانگاه ویژه دیابت
 در تربت حیدریه افتتاح شد

به همت دانشگاه علوم  فعالیت درمانگاه دیابت 
پزشکی تربت حیدریه برای ارایه خدمات درمانی 
طی  شایع  بیماری  این  پیرامون  شهروندان  به 
مراسمی با حضور مسئوالن محلی در این شهر 

آغاز شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
هدف  با  دیابت  درمانگاه  گفت:  مراسم  این  در 
مقابله با افزایش مبتالیان به این بیماری، شناسایی 
افراد در معرض خطر، پیگیری درمان افراد مبتال 
به قند خون باال و همچنین ارایه آموزش سبک 
زندگی سالم به عموم مردم راه اندازی شده است.

چهارم  یک  که  نکته  این  به  بهروز  محمدرضا 
بی اطالعی  خود  بیماری  از  دیابت  به  مبتالیان 
هستند اشاره و بیان کرد: معاینه دوره ای مراجعان 
خدمات  از  غدد  فوق تخصص  پزشک  توسط 
درمانگاه دیابت در تربت حیدریه است. همچنین 
در صورت نیاز، بیماران از طریق این درمانگاه به 
پزشکان متخصصان چشم، اعصاب، کلیه و قلب 

معرفی می شوند.
سالم  تغذیه  آموزش  ارایه  بر  عالوه  افزود:  وی 
در  درمانی  مراقبت  مجرب،  کارشناسان  توسط 
در  نیز  بیماران  دیابتی  زخمهای  بهبود  روند 
صورت  دیابت  درمانگاه  فعالیت  چارچوب 

می گیرد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ادامه 
قالب  در  دیابتی  بیمار   5۰۰ و  هزار  هشت  داد: 
شهرستانهای  سطح  در  غربالگری  طرح  اجرای 
تربت حیدریه،  شامل  دانشگاه  این  پوشش  زیر 
زاوه و مه والت تاکنون شناسایی شده که تحت 

مراقبتهای بهداشتی و درمانی قرار دارند.

شناسایی۸۵۰۰ بیمار دیابتی
 در شهرستان تربت حیدریه 

در اجرای طرح غربالگری دیابت، هشت هزار و 
5۰۰ بیمار دیابتی در این شهرستان شناسایی شده 

و تحت مراقبت قرار دارند.
معاونت  فنی  معاون  تربت،  نوید  گزارش  به 
حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
از  اینکه شعار روز جهانی دیابت عنوان  بیان  با 
خانواده خود در برابر دیابت مراقبت کنید است، 
افزود: با تغییر شیوه زندگی، کم تحرکی، افزایش 
افزایش  پرنمک،  و  کالری  پر  غذاهای  مصرف 
افزایش  شاهد  استرس،  و  دخانیات  مصرف 
دیابت،  همانند  غیرواگیر  بیماری های  چاقی، 
بیماری های  خون،  زیاد  چربی  خون،  پرفشاری 

قلبی، عروقی و سرطان ها در جامعه هستیم.
پیشگیری  راهکارهای  از  یکی  تیموری  ابراهیم 
های  بررسی  را  غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و 
دوره ای سالمت عنوان کرد و اظهار داشت: با 
شناسایی زود هنگام بیماران و افراد در معرض 
می توان  موقع،  به  درمان  و  پیشگیری  و  خطر 

کیفیت زندگی و طول عمر آنها را افزایش داد.
وی گفت: دیابت، شایع ترین بیماری متابولیک 
در جهان محسوب می شود و از سوی سازمان 
همه  بیماری  عنوان  به  نیز  بهداشت  جهانی 
هر  از  که  طوری  به  گرفته  لقب  نهفته  گیری 
۲ نفر مبتال به این بیماری، یک نفر از بیماری 

خود بی اطالع است.
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گفتگو

اخبار ورزشیخبرهای کوتاه

کاراته کاهای تربت حیدریه
 سه مدال بین المللی را ربودند

کاراته کاهای تربت حیدریه یک مدال نقره و دو 
کاراته  کیوکوشین  اوراسیایی  مسابقات  در  برنز 

را کسب نمودند
این  اعالم  با  تربت حیدریه  هیئت کاراته  رئیس 
دوره  پنجمین  در  گفت:  خراسان  نوید  به  خبر 
آسیا  اروپا  کاپ  کاراته  کیوکوشین  مسابقات 
)اوکیناوایی(که به میزبانی کشور ایران در شهر 
یزد برگزار گردید 55۰ ورزشکار در بخش مردان 
به رقابت پرداختند و در پایان تیم ایران قهرمان 
شد و تیم های مهاجرین افغانستان و پاکستان به 

ترتیب دوم و سوم شدند.
سید مهدی وقفی با اشاره به اینکه هر ۳ ورزشکار 
اعزامی از تربت حیدریه در این مسابقات روی 
جوانان  سنی  رده  در  افزود:  گرفتند  قرار  سکو 
کیلوگرم   +65 وزن  نقره  نشان  خدایی  سبحان 
وزن  در  نیز  نام  نیک  امیر  و  آورد  دست  به  را 
65- کیلوگرم به نشان برنز رسید. در وزن 55- 
کیلوگرم بزرگساالن نیز علی اصغر رهاننده موفق 

به کسب گردن آویز برنز مسابقات شد.
قابل ذکر است این رقابتها با حضور ورزشکارانی 
از کشورهای ایران، افغانستان، عراق و پاکستان 
در 5 رده سنی و 6 وزن برگزار شد و تیم تربت 
حیدریه با سرپرستی احمد فتاح و هدایت علی 

اصغر رهاننده در مسابقات حضور یافت.

تیم کاراته تربت حیدریه 
برسکوی سوم استان ایستاد

تیم کاراته پسران تربت حیدریه با کسب 6 نشان 
طال، نقره و برنز در بخش کیوکوشین ماتسویی به 
مقام سوم نود و یکمین دوره مسابقات قهرمانی 

خراسان رضوی دست یافت.
نوید  با  حیدریه  تربت  کاراته  هیئت  رئیس 
خراسان گفت: این دوره از مسابقات با شرکت 
سنی  گروه  چهار  در  کا  کاراته   ۲5۰ از  بیش 
ورزشکاران  و  گردید  برگزار  مشهد  میزبانی  به 
رقبات  به  5 وزن  و  و کومیته  کاتا  در دوبخش 
پرداختند که تیم کاراته تربت حیدریه در بخش 

کومیته بر سکوی سوم استان قرار گرفت.
سید مهدی وقفی با ذکر این نکته که 6 نماینده 
شهرستان در این دوره از رقابت ها و در بخش 
نشان  سه  رهاننده  اصغر  علی  هدایت  با  کومیته 
افزود  آوردند  بدست  برنز  یک  و  نقره  دو  طال، 
محمد  نام،  نیک  امیر  جوانان  سنی  گروه  در   :
عبدا… زاده و رضا تفنود به مقام نخست اوزان 
68-، 6۲- و 76+  کیلوگرم دست یافته و نشان 
طال را برگردن آویختند و در اوزان 8۰- و 55- 
زراعتکار  سجاد  و  پایدار  ادریس  نیز  کیلوگرم 
با کسب مقام نایب قهرمانی صاحب نشان نقره 

شدند.
بزرگساالن  سنی  گروه  در  همچنین  گفت:  وی 
برنز  ونشان  سوم  مقام  توانست  چوپان  محمد 

وزن 8۰- کیلوگرم را از آن خود کند.

پنجمین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه سرانجام 
با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.به این بهانه خبرنگار نوید 
گلی  سلیمان  جشنواره  این  پرتالش  دبیر  با  را  گفتگویی  خراسان 

انجام داد.
زاوه  و  حیدریه  تربت  زعفران  عکس  ملی  جشنواره  پنجمین  دبیر 
هدف اساسی و مهم برگزاری جشنواره را برندسازی زعفران منطقه 
تربت حیدریه و زاوه از طریق هنر عکاسی و رسانه های داخلی و 

خبرگزاریها و گروههای تلویزیونی عمدتا خارجی دانست.
اسکان  برای  مناسب  محیط  نبود یک  از  انتقاد  گلی ضمن  سلیمان 
با  گفت:  حیدریه  تربت  شهر  در  کنندگان)اسکان،هتل(  شرکت 
خود  حضور  درخواست  عکاس   ۳۰۰ از  تعدادبیش  اینکه  وجود 
نمودند  اعالم  خود  هنری  رزومه  ارسال  با  جشنواره  سایت  در  را 
عکاسان  متعدد  درخواستهای  رغم  به  جشنواره  دبیرخانه  ولی 
سراسرکشور، صرفا توانست به دلیل فقدان محل اسکان در میزبانی 
از رویدادهای مختلف فقط پذیرای حدود یکصدعکاس، خبرنگار 

و گروه تلویزیونی باشد.

در  جشنواره  این  گفت:  جشنواره  مختلف  بخشهای  مورد  در  وی 
بود.در  عکاسان  آثار  پذیرای  ویژه  و  جنبی  حضوری،  بخش؛  سه 
بخش اصلی جشنواره )حضوری(همانند دوره های گذشته عکاسان 
منتخب با حضور در مزارع ، بازارگل، فروشگاههای خرید و فروش 
زعفران و بازدید از شرکتهای بسته بندی و صادرات زعفران اقدام 

به ثبت عکس و تهیه گزارش نمودند
دبیر پنجمین جشنواره عکس زعفران ادامه داد: در این دوره عالوه 
برعکاسان فعال، خبرگزاریهای داخلی و خارجی، شبکه تلویزیونی 
آناتولی  تلویزیونی  شبکه  العالم،  تلویزیونی  شبکه   ،  ۲۴ فرانس 
ترکیه، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، خبرگزاری سیپاپرس فرانسه، 

خبرگزاری زوماپرس آمریکا نیزاقدام به تهیه گزارش نمودند
دوره  این  داوران  گفت:  داوری  نحوه  مورد  در  گلی  سلیمان 
دکتر  ایران؛  عکاسی  بنام  اساتید  و  عکاسان  بهترین  از  ترکیبی 

ستاری،دکتررحیمیان و کیارنگ عالیی بودند.
اختتامیه  در  که  محلی  و  استانی  مسوولین  از  تشکر  ضمن  وی 
جشنواره حضور یافته بودند نتایج پنجمین جشنواره عکس زعفران 

تربت حیدریه و زاوه را به شرح ذیل اعالم نمود.

الف( برگزیدگان بخش اصلی: 
رتبه اول: هادی دهقانپور از سبزوار

رتبه دوم: عادل عزیزی از اراک 
رتبه سوم: علیرضا رحمانی از تاکستان

اثر احمدرضا مختاری فر از تربت حیدریه نیز شایسته تقدیر شناخته 
شد.

ب( برگزیدگان بخش ویژه: 
رتبه اول: جابر غالمی از اراک

رتبه دوم :محمد صالح شریفی از سنقر
رتبه سوم: بهرام بیات از زنجان

رضا اسماعیل زاده از تربت حیدریه نیز شایسته تقدیر شناخته شد. 

ج( بخش جنبی: 

در بخش جنبی جشنواره هیچ یک از آثار نتوانستند رتبه ای را کسب 
کنند و فقط آثار ذیل شایسته تقدیر شناخته شدند:

اراک - وحید مومن زاده  از  از زنجان - جابر غالمی  بیات  بهرام 
از اصفهان

د( بخش معنویت در فضای شهری:
در این بخش که امسال به جشنواره اضافه گردید نیز آثار ذیل 

شایسته تقدیر شناخته شدند.
هادی دهقان پور از سبزوار - محمد صالح شریفی از سنقر - 

پژمان موالیی از اهواز 
دیپلم  اهداء  با  برتر  عکاسان  از  گفت:  پایان  در  گلی  سلیمان 
التالیف  حق  وپرداخت  نقدی  جشنواره،جوایز  افتخار،تندیس 

چاپ و انتشارآثارتقدیر بعمل آمد.

در گفتگوی نويد خراسان با دبير پنجمين جشنواره ملی عکس زعفران  مطرح شد؛
نقاط قوت و ضعف پنجمین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه 

راه اندازي سامانه کشف 
اموال مسروقه ي بدون صاحب

فرمانده انتظامي شهرستان تربت حیدریه از راه 
اندازي سامانه کشف اموال مسروقه بالصاحب 

در بستر اینترنت خبر داد۰
نوید  خبرنگار  به  کیانی  اکبر  علی  سرهنگ 
به  اقدام  ناجا  آگاهي  پلیس  گفت:  خراسان 
ي  مسروقه  اموال  کشف  سامانه  اندازي  راه 
WWW.بالصاحب در بستر اینترنت  به آدرس

مي  مالباختگان  لذا  است.  نموده    police.ir
به  خود  مسروقه  اموال  پیگیري  جهت  توانند 
اموال  کشف  به  مربوط  گزینه  فوق،  آدرس 
اموال  و در صورت شناسایي  مراجعه  مسروقه 
خود مراتب را به پلیس آگاهي شهرستان اعالم 

تا اقدامات قانوني الزم به عمل آید.
گفت:توصیه  شهروندان  به  هشدار  ضمن  وی 
اموال خود  مي گردد شهروندان شماره سریال 
را لیست برداري تا در صورت بروز سرقت و 
این  از  را  خود  پلیس، اموال  توسط  آن  کشف 

طریق شناسایي نمایند.

مهندس مسعود مختاری یکی از شهروندان تربت حیدریه می باشد 
که در حال حاضر مدیریت کارگاه )فراساحل( شرکت مهندسی و 
ساخت تأسیسات دریایی ایران را برعهده دارد وی و همکارانش در 
حال حاضر عملیات »پروژه خط انتقال گاز از بندر آفتاب به جزیره 

کیش« را برعهده دارند.
این مهندس کوشا  با  نوید خراسان  نامه  تا هفته  فرصتی پیش آمد 
از  خارج  آن  خواندن  که  باشد  داشته  گفتگویی  همشهری  نخبه  و 

لطف نیست.
و  تجربیات  که  شویم  می  خوشحال  مختاری  مهندس  جناب   *
و  جوان  نسل  برای  باشد  ای  تجربه  تا  بشنویم  را  شما  خاطرات 

دوستداران فعالیت های دریایی.
و  جنابعالی  خدمت  در  که  هستم  خوشحال  بسیار  هم  من   **
دوست  خیلی  هستم.  خراسان  نوید  وزین  هفته نامه  در  همکارانتان 
و  آینده  نسل  خدمت  در  را  تجربیاتم  دل  جان و  با  تا  داشتم 
همشهری های خوبم بگذارم که خوشبختانه شما این فرصت را برایم 

فراهم نمودید.
* با توجه به موضوع نو و دامنه گسترده فعالیت شما، فکر می کنید 

از کجا آغاز کنیم بهتر است؟
** ببیند دریا همان طور که از اسمش پیداست واقعًا بزرگ است و 
در فرهنگ و ادبیات ما آرزوهای تمام موجودات و ازجمله رودها 

در پیوستن به دریا می باشد. شاعر می گوید:
آبی که برآسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است 
هستی  خالق  آن قدر  و  بوده  متنوع  بسیار  دریا  کاری  موضوعات 
نعمت آفریده که از دست و زبان هیچ کس بر نمی آید که شکر نعمت 
بجا آورد. من خیلی خوشحالم که کشور عزیزمان سه دریا دارد، 
از این رو جزوه ثروتمندترین کشورهای جهان هستیم. شما مالحظه 
فرمایید در ساحل مقابل دریای جنوبی ما عراق، عربستان، کویت، 
بحرین، قطر، امارات و عمان هستند و اکثر این کشورها از خلیج 
فارس و دریای عمان کسب درآمد می کنند. ثروتمان اگر برابر همه 

این کشورها نباشد از تک تک آن ها بیشتر است.
* هم اکنون مشغول انجام چه کاری هستید؟

** در حال حاضر در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 
ایران )سهامی خاص( مشغول به کارم و به عنوان مدیر کارگاه پروژه 
خط لوله ۳۲ اینچ انتقال گاز از سرزمین اصلی به جزیره کیش انجام 

خدمت میکنم.
** مگر جزیره کیش تا اکنون از گاز برخوردار نبوده است؟

** تا قبل از سال ۱۳85 ژنراتورهای برق نیروگاه کیش از گازوئیل 
تغذیه می شدند؛ از این سال به بعد سوخت مصرفی این نیروگاه به 
نیروگاه  عنوان سوخت  به   گازوئیل  است. مصرف  تبدیل شده  گاز 
آلودگی  باعث  فنی ،  مشکالت  برخی  ایجاد  بر  عالوه  کیش  جزیره 
سوخت  نوع  این  حمل و نقل  آن ،  بر  عالوه  می شد.  محیط زیست 
با   ۱۳85 سال  از  بود.  مواجه  مشکالتی  با  بعضًا  کیش  جزیره  به 
بهره برداری از تأسیسات تقویت فشار و طرح گازرسانی به کیش ، 
به  این مشکالت مرتفع شده است. گاز مصرفی جزیره کیش  همه 
از سوزاندن گازهای همراه نفت در جزیره  برکت طرح جلوگیری 
جزیره  رشد  جوابگوی  اکنون  مقدار  این  ولی  شده  تأمین  سیری 
نمی باشد. از این رو در طرح جدید انتقال گاز را از شبکه سراسری 
سرزمین اصلی در منطقه المرد توسط خطوط لوله خشکی و دریا 

خواهیم داشت.
* با توجه به اینکه تاکنون اینگونه پروژه ها را شرکتهای خارجی 
انجام می داده اند، سهم شرکت شما در انتقال این خط به جزیره 

چقدر است؟
بیست  ایران،  دریایی  تأسیسات  ساخت  و  مهندسی  شرکت   **
کیلومتر خط دریایی این پروژه را که بین بندر آفتاب و جزیره کیش 
واقع شده باید اجرا کند. تا قبل از سال ۱۳8۰ این نمونه کارها در 
انحصار شرکت های بین المللی بود و فالت قاره این نمونه مناقصات 
را تنها با آن ها برگزار می کرد ولی خدا را شکر اکنون صفر تا صد 
این نمونه کارها را خودمان بدون اتکا به خارجی ها اجرا می کنیم. 
متریال را در داخل کشور تهیه و عملیات الزم را روی آن ها انجام 
داده و با استفاده از شناورهای داخلی خطوط لوله را در بستر دریا 

خوابانده و کلیه آزمون های مرتبط را انجام می دهیم.
* چه فرقی بین لوله گذاری خشکی و لوله گذاری خطوط نفت و گاز 

در دریا وجود دارد؟
** زمانی که اسناد مناقصه تهیه شد، این اسناد به دو قسمت تقسیم 
می شود؛ بخش خشکی که ما اصطالحًا می گویم »آنشور« و بخش 
مجموعه  دو  این  بین   ، »آفشور«  یا  فراساحل  بخش  نام  به  دیگر 
برای  پیمانکاران خشکی  دارد.  تفاوت وجود  مناقصه کلی  مدارک 
زمین شناسی  مدارک  و  هوایی  نقشه های  از  پروژه  قیمت  استخراج 
نیازمند  دریایی  پیمانکاران  ولی  می برند  بهره  خشکی  مسیر  طول 
مدارک هیدروگرافی، توپوگرافی و زمین شناسی بستر دریا می باشند. 
به دلیل عدم امکان مشاهده بستر دریا بدون مدارک هیدروگرافی، 
بیشتر از نیروهای خشکی هزینه کرده و مجبوریم چندین بار مسیر 

خطوط لوله را با شناور و تجهیزات حرفه ای مساهی کنیم.

 

زمانی که تمام مدارک مساهی ساحل و دریا مشخص شد با توجه به 
نوع بستر و طول مسیر مشخص و پل های که روی دره های زیرآب 
به زیستگاه های جدید و  انتقال مرجان ها  می زنیم و حتی محاسبه 
نحوه اجرا قیمت می دهیم. پارامترهای دخیل در کار ما خیلی زیاد 
است. گاهی هفته ها به خاطر خرابی دریا و امواج، متوقف بوده ایم. 
زمان  آن ها  تخریب  که  کرده   برخورد  آتش فشانی  بسترهای  به  گاه 

زیادی کار برده است.
* کار در دریا برای شما و همکارانتان خطرناک نیست؟

** دریا در کنار زیبایی هایش البته که خطرناک است ولی ما همیشه 
ایمنی را رعایت کرده و واحد ایمنی بر کار نظارت مستقیم دارد. 
کاپیتان شناور همیشه وضعیت هوای منطقه را لحظه به لحظه بررسی 
پناه می بریم.  اسکله  نزدیک ترین  به  از هر خرابی هوا  قبل  کرده و 
بارها در جهان و ایران پیش آمده است که کشتی های عملیاتی دچار 
حادثه شده اند و خیلی از نیروهای با تجربه شان را از دست داده اند. 
حوادث  منتظر  همیشه  باید  شما  نیست.  ترسو  آدم های  جای  دریا 
پیش  سال  چند  باشید.  داشته  تصمیم گیری  قدرت  و  باشید  سخت 
یکی از یدک کش های ما دچار حادثه شد و ما دوازده نفر از دوستان 
ایرانی و خارجی مان را از دست دادیم. نظر شخصی خودم این است 
که دریا خیلی مهربان است ولی چیزی که بیشتر از همه ما را تحت 
 فشار قرار می دهد دوری از خانواده است. خیلی زمان ها پیش آمده 
شویم،  شریک  نتوانسته ایم  خانواده هایمان  غم  و  شادی  در  ما  که 
ارزش کار خانواده های شاغلین در دریا کمتر از مردان دریا نیست.

گفتگو با مهندس مسعود مختاری مدير کارگاه )فراساحل( ساخت تأسيسات دريايی ايران؛

مــــردی از جنس دریـا

که  کرده  طراحی  نرم افزاری  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجوی 
ساخت کانال های مناسب برای جمع آوری روان آب ها، تشخیص 
کانال  معیوب و نصب مخزن در آن و استفاده از آب های روان 
در آبیاری فضای سبز و کشاورزی ازجمله کاربردهای آن است.

به گزارش نوید خراسان، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد 
رشته عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت  حیدریه که دوره 
از سال  تحقیقات می گذراند  را در واحد علوم و  دکتری خود 
۱۳96 روی موضوع  و طرح »جمع آوری آب های سطحی برای 
استفاده در کشاورزی و فضای سبز« با کمک یکی از دوستانش 
دوره  پایان نامه  به عنوان   97 شهریور  و  آغاز  را  خود  فعالیت 

کارشناسی ارشد از آن دفاع کرد.
این نخستین طرحی بود که درسطح کشوری مورد بررسی قرار 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجوی  زبردست  مجتبی  و  می گرفت 

واحد تربت حیدریه نرم افزاری را برای این کار طراحی کرد.
و  کرده  محاسبه  را  روان آب ها  حجم  می تواند  نرم افزار  این 
ایرادهای کانال و نقاط بحرانی آن را مشخص کند. عالوه بر آن 
می تواند تشخیص دهد که در کدام قسمت  کانال ها باید مخزنی 
برای جمع آوری روان آب ها به  منظور استفاده در فضای سبز و 

حوزه کشاورزی،  ایجاد شود.
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 
موفق شده گام بزرگی در این زمینه بردارد و این مهم، کار کشاورزان 

و فعاالن حوزه فضای سبز را راحت  تر از قبل خواهد کرد.

استفاده از روان آب ها در کشاورزی و آبیاری فضای سبز
مجتبی زبردست درباره چرایی طراحی این نرم افزار و پرداختن به 
روان آب های سطحی می گوید: فروردین سال 96 در پی پیشنهادی 
از طرف رهبر معظم انقالب در مورد کارکردن بر روی جمع آوری 
آب های سطحی برای استفاده در کشاورزی و فضای سبز، طراحی 

نرم افزاری را با همکاری یکی از دوستان آغاز کردیم.
پیش بینی  را  هدف  سه  نرم افزار  این  طراحی  »در  می افزاید:   وی 
کردیم؛ نخست اینکه کانالی که ساخت آن را اجرایی می کنیم، آیا 
جوابگوی روان آبی که قرار است از آن عبور کند هست یا نه؟ این 
قرار دادیم که  نظر  افزار مد  نرم   این دلیل در طراحی  به  را  هدف 
در بیشتر شهرها بعد از بارش باران به دلیل محاسبه غلط و طراحی 
نادرست، کانال ها امکان عبور حجم باالی روان آب ها را ندارند و 

باعث می شود که آب از کانال بیرون زده و در خیابان جاری شود.«
دانش آموخته عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه ادامه 
اطالعات  با کسب  نرم افزار طراحی شده  منظور در  این  داد:»برای 
مقطع  یک  در  بارش  مقدار حجم  دادن  با  و  موجود  کانال های  از 
زمانی، می توان فهمید که این کانال ها، امکان عبور جریان آب را 

دارند یا خیر.«
زبردست می گوید: دومین هدف  از طراحی این نرم افزار، دانستن 
این موضوع بود که مجموع آب های تولیدشده توسط بارش ها در 
در پشت بام ها  رفته،  زمین  به  زمانی که شامل: آب های  مقطع  یک 

مانده و مقداری که روی زمین می ماند، چه مقدار است.
وی سومین هدف را ایجاد مخازنی در قسمتی از کانال ها دانست 
که این مخازن دو کاربرد دارند. نخست اینکه می توان در جاهایی 
اصالح  را  کانال ها  نمی توان  که  ساختمان های  یا  پارک  زیر  مانند 
کرد، با ایجاد این مخازن  حجم ورودی آب را کنترل کرد و دیگر 
نیازی به اصالح کانال ها نیست. کاربرد دیگر این مخازن جمع  آوری 

روان آب  ها و استفاده از آنها برای فضای سبز و کشاورزی است.
وی گفت: این طرح جزء مناقصات و کارهایی بود که شهرداری ها 
و آب  و فاضالب منطقه  ای قصد داشتند در آینده روی آن کار کنند؛ 
اما من زودتر دست به کار شدم و به استاد راهنمای خود پیشنهاد 

دادم تا این نرم افزار را به مرحله اجرا برسانیم.
گرفتن  زیرا  بود؛  کار خیلی سخت  ابتدا  پایان گفت:  در  زبردست 
اطالعات از سازمان ها به دلیل اینکه نهاد و شخصیتی حقوقی نبودم 
و فقط دانشجو بودم و در فرایند کسب اطالعات کانال های شهری 
و مؤلفه هایی که نیاز داشتم،  خیلی اذیت شدم و این پروسه تقریبًا 

یک سال و نیم زمان برد تا به سرانجام رسید.

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی تربت حيدريه طراحی کرد؛
نرم افزاری برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر و کانال ها

در جلسه شورای ورزش بخش رخ اعالم شد؛
احداث زمین چمن مصنوعی در رباط سنگ رخ

دومین نشست شورای ورزش بخش رخ تربت 
حیدریه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان 
مسئولین  از  جمعی  و  رخ  بخشدار  شهرستان، 
عضو شورا با هدف بررسی چالشها و راهکارهای 

توسعه ورزشی در این بخش برگزار شد.
به گزارش نوید خراسان، مجید رضایی در این 
ها  بخش  و  روستاها  در  ورزش  توسعه  نشست 
برشمرد و گفت:  اداره  این  اهداف اصلی  از  را 
به  حیدریه  تربت  جوانان  و  ورزش  اداره  نگاه 
توسعه ورزش یک نگاه فراگیر است و به دنبال 
هستیم   نقاط  تمامی  در  امکانات  عادالنه  توزیع 
که در همین راستا از ۲ سهمیه اختصاص یافته 
جهت احداث زمین چمن مصنوعی یکی از آنها 
را به شهر رباط سنگ در بخش رخ اختصاص 

داده ایم.
مجید رضایی در ادامه افزود: برنامه های ورزشی 
فرهنگ  ترویج  سمت  به  باید  ها  بخش  در 
اقشار  تمامی  تقویت حضور  همگانی ورزش و 
راستا  این  در  که  کند  حرکت  بانوان  ویژه  به 
وام  اختصاص  و  مسئوالن  حمایت  با  میتوان 
باشگاه  تاسیس  برای  زمینه  خوداشتغالی  های 
روستا  و  ها  بخش  در  ورزشی خصوصی  های 

را فراهم نمود.
بر  تاکید  با  نشست  این  در  نیز  رخ  بخشدار 
لزوم تشکیل منظم جلسات شورای ورزش در 
این بخش اظهار داشت: ظرفیت های ورزشی 
انسانی  مختلف  های  حوزه  در  ارزشمندی 
وعمرانی در بخش رخ وجود دارد که چنانچه 
مورد توجه قرار گیرند میتواند زمینه پیشرفت 
و توسعه ورزش شهرستان را در بخش های 

همگانی و قهرمانی فراهم نماید.
جعفر رضوانی گفت در حال حاضر به لحاظ 
نسبت جمعیت در سرانه فضای ورزشی دچار 

کمبود هستیم.

اولین سمینار آموزشی مدیریت 
پارک های آبی کشور برگزار شد

اولین سمینار آموزشی مدیریت پارک های آبی 
کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.

به گزارش نوید خراسان،سمینار آموزشی مدیریت 
ارشد  مدرس  باحضور  کشور  آبی  های  پارک 
علوم نجات غریق )استخر ، پارک آبی و آبهای 
فدراسیون  آموزش  کمیته  رئیس  فر  تابش  باز(، 
نجات غریق و غواصی ایران و مدیران و مالکان 
هیات  میزبانی  به  کشور  سراسر  آبی  های  پارک 
رضوی  خراسان  استان  غواصی  و  نجات  غریق 

برگزار شد.
غریق  نجات  علوم  ارشد  مدرس  این سمینار  در 
در  غریق  نجات  هیت  و  ورزش  وزارت  گفت: 
عمومی  الزامات  و  استانداردها  بروزرسانی  حال 
آیین  تدوین  و  المللی  بین  استانداردهای  مطابق 

نامه جدید میباشد.
غریق  مربیگری  های  دوره  افزود:  معلم  کثیر   
تحات نیز از درجه بندی به تفکیک حوزه تغییر 
می یابد و به جای درجه بندی، به دوره نجات 
غریق استخر،دوره نجات غریق پارک آبی،دوره 
نجات غریق اماکن آبی مصنوعی و دوره نجات 

غریق اماکن آبی طبیعی تغییر می یابد.
پروژه  نماینده  زاده  مراد  هادی  سیمینار  این  در 
مشکالت  بیان  به  نیز  حیدریه  تربت  آبشار  آبی 
تطابق  عدم  و  بخش  این  در  گذاران  سرمایه 
استانداردهای هیات نجات غریق کشور و اداره 
استاندارد در زمان بهره برداری از استخرها وپ 

ارک های آبی پرداخت.

بررسی مشکالت دفن پسماند های
 عفونی و بیمارستانی در شورای شهر 

حیدریه  تربت  شهر  شورای  علنی  جلسه  در 
مدیر   ، اداره محیط زیست  رئیس  با حضور  که 
نهم  بیمارستان  نمایندگان  و  رازی  بیمارستان 
دی،دانشگاه علوم پزشکی ، رئیس اداره نظارت 
و هماهنگی خدمات شهری و یکی از پیمانکاران 
جمع آوری پسماند های بیمارستانی برگزار شد 
مشکالت دفن پسماند های عفونی و بیمارستانی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش نوید خراسان، رئیس شورای شهر 
گفت: نگرانی ها و نواقصی در خصوص نحوه 
وجود  وعفونی  بیمارستانی  های  پسماند  دفن 
دارد، لذا بر آن شدیم تا با دعوت از مسئولین 
اجرای  و  ها  نگرانی  رفع  به  نسبت  ذیربط 
هم  ها  پسماند  این  دفن  اصولی  و  استاندارد 

فکری و هم اندیشی نمائیم .
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مه والتزاوه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان رضوی؛
اشتغال و توانمندسازی اقتصادی
 خانوار ها اولویت کمیته امداد

اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانوار ها 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  اولویت 

خراسان رضوی است.
کمیته  خراسان،مدیرکل  نوید  گزارش  به 
امداد امام خمینی)ره( خراسان رضوی در 
توانمند  و  اشتغال  زاوه  به شهرستان  سفر 
اولویت  را  خانوارها  اقتصادی  سازی 
توجه  با  وگفت:  دانست  امداد  کمیته 
و  جامعه  بر  حاکم  اقتصادی  اوضاع  به 
بویژه محرومان، اولویت اول در این نهاد 
اقتصادی  توانمندسازی  و  اشتغال  ایجاد 
خانواده ها است تا بتوانند در کنار زندگی 

خودشان به تولید کشور هم کمک کنند.
حوزه  در  افزود:امسال  آسوده  اهلل  حبیب 
از  اعتبار  تومان  ۴۰۰میلیارد  اشتغال، 
توسعه  منابع  همچنین  و   ۱6 تبصره  محل 
روستایی برای خراسان رضوی اختصاص 
داده شده است تا با این اعتبارات ۱5هزار 
برای  تاکنون  و  شود  ایجاد  اشتغال  طرح 
بانکها  به  زیادی  افراد  هدف  این  پیشبرد 
تسهیالت  دریافت  با  تا  اند  شده  معرفی 

شغل مورد نظر خودشان را ایجاد کنند. 
توانمندسازی  و  مسکن  تامین  وی 
در  نهاد  این  پوشش  تحت  مددجویان 
رسالت  از  را  حمایتی  و  معیشتی  حوزه 
از  گفت:  و  برشمرد  نهاد  این  مهم  های 
ظرف  تا  ایم  کرده  تعهد  سال98  ابتدای 
مدت ۲۰ماه حدود ۳هزار واحد مسکونی 
تا  که  کنیم  تامین  را  شهری  و  روستایی 
کنون یک هزار و ۱۰۰ واحد از این تعهد 
اتمام است  یا  در حال اجرا و احداث و 
و امیدواریم بتوانیم ظرف مدت تعهد شده 

این واحدها را تحویل مددجویان دهیم.

راه اندازی بورس کاالی پسته مه والت 

رییس بانک زعفران و کارگزار بورس زعفران 
تربت حیدریه از راه اندازی بورس کاالی پسته 

مه والت خبر داد.
بیان  با  کریمی  نادر  تربت،  نوید  گزارش  به 
اینکه این بورس از دوشنبه این هفته فعالیت 
خود را آغاز کرده است گفت: در این بورس، 
و  است  یک  درجه  محصول  که  فندقی  پسته 
در اصطالح به آن پسته سی، سی و دو گفته 
خواهد  عرضه  تن  یکصد  ظرفیت  با  می شود 

شد. 
گذشته  در  پسته  بورس  اینکه  بیان  با  وی 
به  توجه  با  افزود:  بود  دایر  کرمان  در  فقط 
از قطب های  اینکه شهرستان مه والت یکی 
نیاز  این  است،  ایران  در  پسته  تولید  اصلی 
شهرستان  این  تولیدی  پسته  که  شد  احساس 
ابتدا استاندارد سازی و سپس روانه بازارهای 
صادراتی شود که راه اندازی بورس این کاال 

در تحقق این مهم بسیار حایز اهمیت است.
وی سطح زیرکشت پسته در مه والت را ۲۲ 
هزار هکتار و میانگین تولید سالیانه آن را ۱۰۰ 
تا ۱۱۰ هزار تن ذکر کرد و اظهار داشت: از 
این میزان ۲۲ هزار تن پسته خشک فراوری و 

روانه بازارهای مصرف می شود.
شهرستان مه والت بزرگترین شهرستان باغی 
خراسان رضوی است که مقام نخست سطح 
کشت و تولید محصول پسته و انار و عنوان 
را  زعفران  تولید  و  کشت  زیر  سطح  پنجم 
است  داده  اختصاص  خود  به  استان  این  در 
و حدود 97 درصد اشتغال در این شهرستان 

وابسته به بخش کشاورزی است.

13 مرکز کار خرید زعفران تولیدی 
در رشتخوار را بر عهده دارند

رییس اداره تعاون روستایی رشتخوار از تعیین 
۱۳ مرکز برای خرید حمایتی زعفران تولیدی 
خرید  گفت:  و  خبرداد  شهرستان  این  در 
هفته  اواخر  از  که  زعفران  محصول  حمایتی 
گذشته آغاز شده است تا پایان آذر ماه امسال 

ادامه دارد.
به گزارش نوید خراسان، سید کمال میرزایی 
افزود: محصول زعفران کشاورزان در صورتی 
تولیدی  خرید حمایتی می شود که محصول 

امسال باشد.
می  رشتخواری  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی و دریافت 
نامه و همراه داشتن مدارک شناسایی  معرفی 
بانک  حساب  شماره  و  ملی  کارت  جمله  از 
این  روستایی  تعاون  اتحادیه  به  کشاورزی 
به  رو  رضا)ع(  امام  بلوار  در  واقع  شهرستان 
روی جمعیت هالل احمر برای فروش مراجعه 

کنند.
زعفران  محصول  قیمت  براینکه  تاکید  با  وی 
توسط  آزمایشگاه  در  بررسی  از  پس 
کارشناسان تعیین می شود ادامه داد: محصول 
رده  چهار  در  کشاورزان  از  تحویلی  زعفران 
با قیمت پوشال  بر اساس کیفیت محصول  و 
معمولی هر کیلوگرم 8۲ میلیون ریال، پوشال 
شبه  ریال،  میلیون   9۰ کیلوگرم  هر  مرغوب 
نگین هر کیلوگرم 95 میلیون ریال و زعفران 

نگین ۱۰5 میلیون ریال تعیین خواهد شد.
گفت:  رشتخوار  روستایی  تعاون  اداره  رییس 
بیش  حمایتی  خرید  طرح  قالب  در  پارسال 
کشاورزان  زعفران  محصول  تن  هشت  از 

رشتخواری خریداری شد.
رشتخوار،  مردم  درصد   8۰ از  بیش  شغل 
محصول  و  است  دامپروری  و  کشاورزی 
زعفران از جمله سه محصول مهم تولیدی در 
این شهرستان است. در رشتخوار با سطح زیر 
زعفران،  مزارع  هکتار   ۳۰۰ و  هزار   6 کشت 
سالیانه بیش از ۲۰ تن زعفران خشک  تولید 

می شود.

رشتخوار

محمود عبداله پور
ویژه  اهمیت  دارای  بشر  برای  همیشه  آن  مدیریت  و  زمان  مقدمه: 
ساعات  تنظیم  و  آن  محاسبه  برای  دیرباز  از  این  بنابر  است.  بوده 
کاریشان و یا انجام فرایض مذهبی به اشکال مختلف از آن استفاده 
می نمودند. برای تعیین روزهای سال از گردش ماه به دور زمین که 
منجر به پیدایش سال قمری شده و یا گردش زمین به دور خورشید 
برای تعیین  اند. و  برده  بهره  باشد  به سال شمسی می  که معروف 

ساعت از ساعات آفتابی یا شنی و ... استفاده می کردند.
اما آنچه که در این مقاله توسط فرهنگی فرهیخته آقای عبداله پور به 
آن پرداخته شده نحوه استفاده از ساعت آبی در هنگام آبیاری زمین 

های کشاورزی بویژه در بخش مرکزی تربت حیدریه می باشد.

ساعت آبی
اشکال گوناگون از ساعت آبی در تمدن های مختلف ساخته شده 
است از جمله در دوران ساسانی که این ساعت آبی را بُست می 
نامیدند و در دیوان الماء، فنکال یا فنجان نامیده می شود و نام های 
دیگر آن عبارتند از سبو ، سرجه ، سرقه ، تشت ، پنگان ، جام ، 

رونه . 
ساعت آبی یا فنجان که بیشتر مورد 
نظر این مقاله است ظرف یا پیمانه ای 
است به شکل نیم کره از جنس مس 
یا برنز بوده که در کف آن سوراخی 
ایجاد شده است . نحوه استفاده ازآن 
بر  را  پیمانه  که  بود  صورت  بدین 
روی آب یک دیگ بیست لیتری می 
گذاشتند و آب در مدت زمانی معین 
از سوراخ کف آن باال آمده و پیمانه 

یا ظرف را پر می کرد.
 زمان پر شدن فنجان در نقاط مختلف کشور متفاوت بود، از ۳ تا 
۲۴ دقیقه طول می کشید. در حومه تربت حیدریه نیز کشاورزان به 
همین شیوه عمل می کردند برای نمونه بر اساس شواهد و قراین، 

فنجان قنات سیاه سنگ روستای سیوکی 7/5 دقیقه بود.
 در تمام نقاط کشور برای بهره برداری بهینه از قناتها افرادی تعیین 

می شدند که نام و عنوان خواصی مطابق با کاری که انجام می دادند 
داشتند: مؤلف ، طاقدار ، کیّال ، کیّال کش  و اصطالحات دیگری 
که مربوط به نحوه استفاده از آب بود مانند:  فنجان خانه ، شبانه 

روز، فرخیز و مدار آب می باشد . 
مؤلف: به فردی گفته می شود که مسئولیت ثبت سهم بهره برداران 

و حسابداری را  به عهده داشت. 
کیّال: به فردی گفته می شود که مسئولیت تقسیم آب با فنجان را به 

عهده داشت. ) هر قنات دو کیّال داشت( 
کیّال کش: به فردی گفته می شد که با اسب یا قاطر یا االغ  کیّال و 
دیگ و فنجان را به نقاط مختلف مزارع تحت آبیاری منتقل می کرد. 
طاقدار: به شکایات مردم رسیدگی می کرد، مالکیت افراد را ثبت 

می نمود و جابجایی سهام را بر عهده داشت. 
فنجان خانه: اتاقکی از خشت و گل با در ورودی کوچک بود تا 

سرمای زمستان و گرمای تابستان کیّال را آزرده نکند. 
مدار آب:زمان نوبت آبدهی را مدار می گویند، قنات ها دارای مدار 
ده روزه، سیزده روزه ، چهارده روزه و یا بیست روزه بودند که هر 
آبیاری می کرد.  این مدت  را در  باید مزرعه خود  قنات  سهامدار 

رسمی که هنوز هم وجود دارد. 
شبانه روز فرخیز: هر قنات دارای یک یا دو یا سه شبانه روز فرخیز 
بود که به متقاضیان به اجاره داده می شد و در آمد حاصل از آن 

صرف و خرج کیّال ، طاقدار ، و کیّال کش می شد. 
قنات سیوکی نیز دارای سیزده شبانه روز و یک شبانه روز فرخیز 
از جمله شب چّله  بود. مزد مؤلف را در مناسبت های خاص 
به صورت هدیه به او تقدیم می کردند که به آن شو چّله گی 

می گفتند.
کیّالها ومؤلف ها جزء بهترین و امین ترین و درست کارترین 
مردم بودند و از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بودند که با 
پیدایش ساعت های امروزی، پیشه آنها به خطر افتاد که ابتدا با 
اعتراض مردم همراه شد به طوری که در طبس با مکاتبات پی 
در پی، فرماندار را مجبور کردند که با وجود ساعت از فنجان 

برای تقسیم آب استفاده کنند.
 

خطا و تقّلب در فنجان : 
۱ - استفاده از آب شور در دیگ که زمان پر شدن فنجان را 

طوالنی می کرد
۲ - چرب کردن روزنه فنجان باعث می شود فنجان دیرتر پر 

شود. 
۳-  پرت کردن حواس کیّال و انداختن ریگ به داخل فنجان که 

باعث می شد فنجان زودتر در آب فرو رود. 
می  آزمایش  شدند  می  مشکوک  کار  به صحت  وقتی  ها  کیّال 
می  قرار  آب  روی  را  فنجان خالی  که  این صورت  به  کردند، 
بار  هر  زمان  چون  کردند،  می  قرائت  را  حمد  سوره  و  دادند 
خواندن حمد ۳۰ ثانیه بود باید با ۱5 بار قرائت حمد فنجان پر 

می شد و می فهمیدند که فنجان مشکل دارد یا ندارد . 
در قنات سیوکی هر شبانه روز 8 بخش سه ساعتی بود که هر 

بخش را یک دانگ می نامیدند. 
 6 معادل  که  نامیدند  می  را یک طسوج  دقیقه  هر ۴5  همچنین 
فنجان است و هر ۲۲/5 دقیقه معادل سه فنجان است که آن را 
نیم طسوج می نامیدند. در اصطالح عام طسوج همان سوج می 
باشد و هر دوازده ساعت را یک طاق یا یک تای می نامیدند که 

معادل 96 فنجان است .

قناتها ، ساعت آبی و اصطالحات مربوط به آن در بخش مرکزی تربت حیدریه

گردشگران اروپایی از مزارع زعفران 
خواف دیدن کردند

فرانسه  کشورهای  از  اروپایی  گردشگر   ۱۰
استان  جنوب  در  خواف  به  سفر  با  سوئیس  و 
جاذبه های  و  زعفران  مزارع  از  رضوی  خراسان 

تاریخی این شهرستان دیدن کردند.
رییس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
برداشت  زمان  به  توجه  با  گفت:  خواف  دستی 
از  بازدید  بر  عالوه  اروپایی  گردشگران  زعفران 
نمادین  صورت  به  زعفران  زیرکشت  زمین های 

مقادیری گل زعفران را پاک کردند.
سفر  در  گردشگران  این  افزود:  باعقیده  محمود 
گردشگری  جاذبه های  دیدن  به  خواف  به  خود 
قدیم(،  )بافت  رود  شهر  مانند  شهرستان  این 
ملک  مسجد  غیاثیه،  مدرسه  نشتیفان،  آسبادهای 
زوزن، مجموعه تاریخی سنگان، مزار حافظ ابرو 

و کارگاه های صنایع دستی پرداختند. 
وی اظهار داشت: از ابتدای امسال ۱۳۰ گردشگر 
خارجی با سفر به خواف از جاذبه های تاریخی 
در  و  نموده  دیدن  شهرستان  این  گردشگری  و 
آن  اقامتی  اماکن  و  بومگردی  اقامتگاه های 

سکونت کرده اند.
چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع شهرستان خواف 

در سالجاری زیر کشت زعفران رفته است.

خواف

سفیران اهدای عضو نا ئینی در مه والت

زوج دوچرخه سوار نائینی به عنوان سفیران اهدای 
عضو پس از رکاب زدن و طی 8۰۰ کیلومتر مسافت 

به شهرستان مه والت رسیدند.
به گزارش نوید خراسان، این زوج جوان سفر خود 
را از شهر نائین استان اصفهان آغاز کرده اند و پس 
از گذشتن از شهرهای مختلف و 8۰۰ کیلومتر رکاب 

زنی وارد شهرستان مه والت شدند.
حمزه اکبری و خدیجه برزمینی هدف خود از این سفر 
را ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه بیان کردند. 

اهدای  نیز  آنها  از  یکی  برادر  که  جوان  زوج  این 
با  مهوالت  به  رسیدن  از  پس  است  شده  عضو 
و صالحی  فدوی، صفایی  های دست دار،  خانواده 
مهنه  آباد و شادمهر و روستای  در شهرهای فیض 
که با اهدای اعضای بدن عزیزانشان به چندین نفر 
زندگی دوباره بخشیده اند دیدار کردند و با کاشت 

درخت بر مزار آنان، یادشان را گرامی داشتند.
این زوج جوان قرار است پس از زیارت مضجع 
موسی  بن  علی  حضرت  رئوف  امام  شریف 
الرضا )ع( با گذر از 6 استان، در استان گلستان 
که  برزمینی  محسن  مرحوم  مزار  بر  حضور  با 
زندگی  نفر  هشت  به  بدنش  اعضای  اهدای  با 

بخشیده است سفر خود را پایان برسانند.

فرماندار مه والت:چاه های کشاورزی غیرمجاز منابع آبی را هدر می دهند 

مصرف  مدیریت  لزوم  بر  والت  مه  فرماندار 
کرد  تاکید  شهرستان  آبی  منابع  از  استفاده  در 
اخیر،  های  خشکسالی  به  توجه  با  گفت:  و 
منابع آب های  بی رویه  از مصرف  جلوگیری 
باید  اصولی،  راهکار  یک  عنوان  به  زیرزمینی 

مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
مسعود رنجبر در حاشیه جلسه شورای حفاظت از 
مصرف  میزان  بیشترین  افزود:  شهرستان  آبی  منابع 
بخش  به  مربوط  والت  مه  در  زیرزمینی  های  آب 
با مدیریت و  کشاورزی است و فعاالن این حوزه 
را  آب  کمبود  از  بخشی  توانند  می  بهینه،  مصرف 

رفع کنند.
وی با بیان اینکه مه والت دارای دو بخش با 
دو اقلیم متفاوت است ادامه داد: در جنوب این 
در  و  پسته  و  انار  باغی  محصوالت  شهرستان 
شمال نیز محصول زعفران و میوه سر درختی 
کشت می شود که بر همین اساس نیز برداشت 
و استفاده  از منابع  آبی در این خطه متفاوت 

است.
های  چاه  انسداد  لزوم  بر  والت  مه  فرماندار 
تاکید  شهرستان  این  در  غیرمجاز  کشاورزی 
امر  متولیان  و  مسئوالن  اینکه  بیان  با  و  کرد 
باید با نظارت و بازدیدهای مستمر، از فعالیت 
چاه های غیرمجاز جلوگیری کنند افزود: چاه 
های کشاورزی غیرمجاز، بخش زیادی از منابع 
تا  شوند  می  باعث  و  دهند  می  هدر  را  آبی 
کشاورزان برای آبیاری مزارع و باغ های خود 

با مشکالت زیادی مواجه شوند.

ورزش خواف با محرومیت ها و مشکالت متعدد مواجه است
جلب  خواف  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس 
در  مفقوده  حلقه  و  الزمه  را  خیران  مشارکت 
این  ورزشی  فعالیت های  کیفی  و  کمی  توسعه 

شهرستان دانست.
گفت:  شاهرخی  حسن  تربت،  نوید  گزارش  به 
استعدادهای  و  ظرفیت  وجود  با  خواف  ورزش 
فراوان در رده های مختلف سنی با محرومیت ها و 
مشکالت متعدد مواجه بوده و به جایگاه واقعی 

خود در سطح استان دست نیافته است.
اماکن  و  زیرساخت ها  اعتبارات،  کمبود  وی 
مهم  مشکالت  از  را  انسانی  نیروی  و  ورزشی 
با وجود  افزود:  و  دانست  این شهرستان  ورزش 
جمله  از  مختلف  بخش های  در  گذاری  سرمایه 
با  خواف  ورزش  شهرستان،  این  آهن  سنگ 

مشکالت بسیار دست و پنجه نرم می کند.
مشارکت  و  بیشتر  افزایی  هم  خواستار  وی 
توسعه  در  شهرستان  معدنی  شرکت های 

زیرساختهای ورزشی شد.

و  اماکن  بودن  مستهلک  و  قدیمی  شاهرخی، 
روستایی  و  شهری  مناطق  ورزشی  تجهیزات 
شهرستان  این  مشکالت  دیگر  از  نیز  را  خواف 

ذکر کرد.
نبود  از  خواف  شهرستان  داشت:  اظهار  وی 
برگزاری  برای  ورزشی  استاندارد  سالن  یک 
مسابقات رنج می برد و اماکن موجود در شهر و 
بخش های جلگه زوزن و سنگان بسیار فرسوده، 

قدیمی و با حداقل امکانات دایر است.

در5 مورد بازرسی از خودرو های عبوری ۱۲5 کیلو گرم موادمخدر 
کشف گردید.

در مورد اول، با هوشیاري ماموران انتظامي شهرستان تربت حیدریه 
مقدار 7۲ کیلو گرم مواد مخدر کشف شد. 

نوید  به خبرنگار  این خبر  اعالم  با  تربت حیدریه  انتظامی  فرمانده 
حین  کامه  شیردل  شهید  بازرسي  ایستگاه  ماموران  گفت:  خراسان 
کنترل خودروهاي عبوري در سطح محور به یکدستگاه تریلرکشنده 
بود،  حرکت  در  مشهد  سمت  به  کشور  جنوبي  شهرهاي  از  که 

مشکوک شدند.
سرهنگ علي اکبر کیاني افزود: پس از انتقال تریلر به داخل ایستگاه، 
در بازرسي دقیق که از کلیه قسمتهاي تریلر به عمل آمد مقدار 7۲ 
کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه اي در بدنه و 

زیر سپر جاساز شده بود کشف نمودند. 
دودستگاه  از  مخدر  مواد  کیلو و۴۲5گرم  از کشف5  همچنین  وی 
اتوبوس که به مقصد مشهد در حرکت بودند خبر داد و گفت این 

مواد به طرز ماهرانه اي در داخل خودروها جاساز شده بود.
سرهنگ سلماني مقدم جانشین انتظامی تربت حیدریه نیز گفت: 8 
کیلو و 65۰گرم مواد مخدر از راننده کامیونی که به مقصد مشهد در 

حرکت بود کشف گردید.
فرمانده انتظامی تربت حیدریه از یک کشف مواد مخدر دیگر هم 
خبر داد و گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در سطح محور 
به یکدستگاه خودرو دانگ فنگ به رانندگي مردي ۳9 ساله  که از 
مشکوک  بود  حرکت  در  مشهد  مقصد  به  کشور  جنوب  شهرهاي 
نوع   از  مخدر  مواد  کیلوگرم  مقدار۳۰  دقیق  بازرسي  در  و  شدند 
بود  شده  جاساز  تریلر  بدنه  در  اي  ماهرانه  طرز  به  که  را  تریاک 

کشف کردند.
وی همچنین افزود: مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر این شهرستان 
در اجراي طرح پاکسازي نقاط آلوده، از یک دستگاه خودرو زانتیا 
نیز در بازرسي بدني از چندین  مقدار7 کیلو و ۳۰۰گرم تریاک و 
تریاک  موادمخدرازنوع  کیلوگرم  نیم  و  مقدار ۳  نفر خرده فروش، 

کشف نمودند. 
پلیس  اطالعاتي  رصد  برابر  داد:  ادامه  کیانی  اکبر  علی  سرهنگ 
اطالعات مرزباني خراسان رضوي، مشخص شد فردي )به هویت 
فعالیت  شهرستان  مخدردرسطح  مواد  فروش  و  امرخرید  م.ي(در 
با  مبارزه  پلیس  ماموران  واصله،  اخبار  و  اطالعاتي  با رصد  دارد، 
موادمخدرشهرستان تربت حیدریه با انجام یکسري کارفني، موفق به 
شناسایي دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس که درحال حمل 

و مبادله ي موادمخدر بودند شدند.
وی گفت: ماموران با اقدام به موقع و هوشیاري الزم، خودروهاي 
مورد نظر را توقیف که در بازرسي انجام شده مقدار۳۰ کیلوو6۰۰گرم 

مواد مخدر از نوع تریاک کشف و متهمین نیز دستگیر شدند.

لیتر   7۰۰ و  هزار   11 از  بیش  کشف 
سوخت قاچاق در تربت حیدریه 

از 9 دستگاه اتوبوس و یک کامیون 
بیش از ۱۱ هزار و 7۰۰ لیتر سوخت 

فاچاق کشف گردید.
خراسان،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
تربت  شهرستان  انتظامي  جانشین 
گفت:  خبر  این  تشریح  در  حیدریه 
شیر  شهید  ایستگاه  انتظامی  ماموران 

دل کامه طي طرحي مشترک با مامورین حراست شرکت ملي نفت 
شهرستان در محل الین مخالف ایستگاه بازرسي شهید شیردل کامه 
مبادرت به بازرسي و کنترل اتوبوسهاي مشکوکي که از سمت مشهد 

به مقصد استانهاي جنوبي در حرکت بودند نمودند.
دستگاه   9 تعداد  از  که  بازرسي  نتیجه  در  افزود:  کیانی  سرهنگ 
گالنهاي  قالب  در  گازوئیل  لیتر  مقدار ۴7۰۰  آمد  به عمل  اتوبوس 
۲۰ و 5 لیتري که در قسمتهاي مختلف اتوبوس ها جاساز شده بود 

کشف گردید.  
وی ارزش ریالي فراورده هاي مکشوفه را حدود ۲7 میلیون ریال 
برآورد کرد و گفت: کلیه فرآورده ها تحویل انبار شرکت ملي نفت 

شهرستان گردید.
لیتر  از کشف 7۰۰۰  نیز  تربت حیدریه  انتظامي شهرستان  جانشین 

نفت کوره قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ علي اکبر سلماني مقدم  در تشریح این خبر به نوید خراسان 
گفت: ماموران انتظامی ایستگاه شهید شیر دل کامه به یک دستگاه 
بود  حرکت  در  مشهد  سمت  به  جنوبي  شهرهاي  از  که  کامیون 

مشکوک شدند.
متوجه  کامیون  کردن  متوقف  از  پس  انتظامی  ماموران  افزود:  وي 
تعبیه مخزن حمل سوخت در داخل بار کامیون به نحوي که مخزن 

از بیرون قابل مشاهده نبود شدند.
سوخته،  روغن  با  کوره  نفت  شباهت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وي 
راننده در ابتدا گفت: حامل بار روغن سوخته مي باشد که پس از 
هماهنگي با شرکت نفت شهرستان مشخص شد نامبرده حامل نفت 
کوره قاچاق خارج از شبکه بوده که از سهمیه اختصاصي کوره هاي 

آجر پزي تهیه و روانه بازار آزاد شده است.
سرهنگ سلماني مقدم گفت: ارزش ریالي فرآورده هاي مکشوفه را 

۳6۳ میلیون ریال برآورد گردید.

توقیف خودروي کامیون حامل1۰ هزارکیلو 
چوب قاچاق در بخش بایگ

دستگاه  یک  توقیف  از  حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
خودروي کامیون بنز باري حامل۱۰هزار کیلو چوب قاچاق خبر داد. 
سرهنگ علي اکبرکیاني به خبرنگار نوید خراسان گفت: در راستاي 
اجراي طرح سرکشي از بوستان ها و تفرجگاه ها و تشدید مبارزه 
هنگام  بایگ  انتظامي بخش  فرماندهي  اکیپ گشت  قاچاق کاال،  با 
گشت زني به یک دستگاه خودروي کامیون باري مظنون و آن را 

متوقف کردند.
کیلو  مقدار۱۰هزار  توقیف شده  از خودرو  بازرسي  در  افزود:  وي 
چوب قاچاق و فاقد مدارک حمل به ارزش ۳5۰ میلیون ریال که به 

شهرهاي شمالي کشور حمل می شد کشف کردند.

دستگیري ۲9  نفر خرده فروش و سارق در تربت حیدریه 
در اجراي طرح پاکسازي مناطق جرم خیز حاشیه شهر تربت حیدریه 

۲9 نفر خرده فروش و معتاد متجاهرو سارق دستگیر شدند. 
شهرستان  انتظامي  فرمانده 
تشریح  در  حیدریه  تربت 
خراسان  نوید  به  خبر  این 
گفت: طرح پاکسازي نقاط 
حاشیه  خیز  جرم  و  آلوده 
تربت  پلیس  توسط  شهر 
محالت  در سطح  حیدریه 

حاشیه نشین و جرم خیز شهر 
به اجرا در آمد.

سرهنگ کیانی افزود: در اجراي 
ماموران  ضربتي،  طرح  این 
موفق به جمع آوری۱۰ نفرمعتاد 
نفرخرده   ۲ دستگیري  متجاهر، 
نفر   ۴ و  مخدر  مواد  فروش 
سارق  شدند، ۱۳ نفر دیگر نیز 

در رابطه با سایر جرایم دستگیر شدند که در این رابطه مقدار ۳ کیلو و 
۴5۰گرم انواع مواد مخدر، تعداد یکدستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتور 
سیکلت سرقتي، مقدار8۰ لیتر مشروبات الکلي و مقادیر زیادي اقالم 

ممنوعه و غیر مجاز کشف گردید.

انهدام باند سارقان حرفه ای با۲۰ فقره سرقت 
باند سارقان حرفه ای با ۲۰ فقره سرقت در شهرستان تربت حیدریه 

متالشی شد. 
نوید  خبرنگار  به  رابطه  این  در  حیدریه  تربت  انتظامی  فرمانده 
اماکن  از  سرقت  فقره  چندین  گزارش  پي  در  گفت:  خراسان 
شهر  در  باندي  بصورت  و...که  باغات   کارخانجات،  خصوصي، 
به صورت ویژه در دستور  به وقوع پیوست،مراتب  تربت حیدریه 

کار مامورین پلیس آگاهي قرار گرفت.
سرهنگ کیانی افزود: ماموران پلیس آگاهي تربت حیدریه با بررسی 
دقیق سرقت ها و سرنخ های بجامانده، به ۳ سارق سابقه دار مظنون و 
با جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی، آنان را در 

اقدامی ضربتی و در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
هرگونه  منکر  ابتدا  در  ساله   ۳۱ و  ۲7و۲۴  متهمان  داد:  ادامه  وی 
از  شده  کشف  مستندات  و  ادله  با  مواجه  در  ولي  شدند  جرمي 
مخفیگاهشان، به ناچار لب به اعتراف گشودند و به ۲۰ فقره سرقت 
شبانه )5 فقره سرقت از ساختمان های درحال ساخت،8 فقره سرقت 
محتویات خودرو،۲دستگاه موتورسیکلت و ۳ فقره سرقت منزل و 
۲ فقره سرقت از اماکن خصوصي( در محدوده بلوار شهید بهشتي، 
خیابان هاي قره ني، جانبازان، حجتي، قائم، شهرک ولیعصر)عج( و 

روستاهاي حاشیه شهر اعتراف کردند.

بي احتیاطي راننده خودرو پژو ۲۰6 حادثه آفرید
پی  در  کشته  یک   ۲۰6 پژو  سواري  خودروي  یکدستگاه   واژگوني 

داشت.
خبرنگار  به  خبر  این  تشریح  در  حیدریه  تربت  انتظامی  فرمانده 
یک  بر  مبني   ۱۱۰ مرکز  به  اعالم  پي  در  گفت:  خراسان  نوید 
به   نرسیده  به مشهد،  واقع در محورتربت حیدریه  فقره واژگوني 
به  سرهنگ  پاسگاه  انتظامي  ماموران  بالفاصله  سرهنگ  روستاي 

همراه عوامل امدادي در محل حاضر شدند.
شد،یکدستگاه  مشخص  محل  در  ماموران  حضور  با  افزود:  وی 
خودروي پژو ۲۰6 به رانندگي خانم جواني ۲۲ ساله که در مسیر 
محور تربت حیدریه به مشهد در حرکت بود ، بعد از پمپ بنزین 
رباط سنگ نرسیده به روستاي سرهنگ از مسیر جاده منحرف و 
این حادثه راننده  دچار واژگوني گردیده است که  متاسفانه در 

خودرو در دم فوت نمود.
پلیس  نظرکارشناسان  برابر  تصادف  گفت: علت  کیاني  سرهنگ 
راهور بي احتیاطي از جانب راننده خودرو ي سواري ۲۰6 بعلت 

عدم توجه به جلو و تجاوز از سرعت مطمئنه اعالم گردید.

پلیس تربت حیدریه بیش از 1۲۵ کیلو گرم مواد مخدر را کشف نمود
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