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مجلس،بودجه و فجایع مالیاتی !

سید جالل فیاضی 
نفت«  نظران»اقتصادبدون  صاحب  اعتقاد  به 
اگر  است.  مقاومتی«  »اقتصاد  رکن  مهمترین 
از شیر نفت گرفته شود و دوران  ایران  اقتصاد 
برابر  قطعادر  برسد،  پایان  به  نفت  فروشی  خام 
المللی  بین  اقتصادی  و  سیاسی  های  تکانه 
به  تحریم ها  تخریبی  آثار  و  شد  خواهد  مقاوم 
طور محسوس کاهش خواهد یافت و جایگزین 

اصلی نفت در اقتصاد کشور »مالیات« است. 
»نظام شفاف«  اقتصادی در یک  فعاالن  اگرهمه 
بیشتری  سرعت  با  توان  می  بپردازند،  مالیات 
شیر نفت را بر روی اقتصاد ایران بست وآرمان 
امانظام  ساخت.  محقق  را  نفت«  بدون  »اقتصاد 
و  تهاجم  مورد  جبهه  سه  از  ایران  در  مالیاتی 
تخریب قرار می گیرد؛»معافیت مالیاتی« »معوقات 

مالیاتی«و»فرار مالیاتی«!
۱_»معافیت مالیاتی «مجموعه قوانینی است که 
یا  و  کار  و  کسب  از  حمایت  برای  قانونگذار 
فعالیت های فرهنگی ، آموزشی و.... وضع کرده 
است که برخی از آنها با توجه به شرایط امروز 
کشور نیاز به بازنگری دارد وبرخی دیگر توسط 
افراد زرنگ وبه پشتوانه صاحبان نفوذ و قدرت 

دور زده می شوند.
مربوط  قانون،  زدن  دور  های  نمونه  از  یکی 
آزاد  مناطق  آیا  اینکه  است.   آزاد  مناطق  به 
و»  تولید«  ؛»رونق  یعنی  خود  اولیه  اهداف  به 
نقطه  یابه  اند  یافته  دست  صادرات«  سکوی 
کاال«  وقاچاق  واردات  »دروازه  یعنی  مقابل 
تبدیل شده اند مقوله ای است که بررسی آن در 
حوصله این نگاره نیست .اما از آنجا که فعالیت 
مالیاتی  معافیت  از  آزاد،  مناطق  در  ها  شرکت 
برخوردار است اوضاع ثبت شرکتها در مناطق 
آزادبه یک فاجعه تبدیل شده است. مدیر امور 
و  صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق  سازمان  حقوقی 
ویژه اقتصادی تعداد شرکت های ثبت شده در 
مناطق آزاد را ۴0۳۶0شرکت اعالم کرده است 
که پس از بررسی وضعیت اطالعات ثبت شده 
اکنون  اعتبار شده اند و  لغو  آنها ۱۱۴0۹شرکت 
۲۶ هزار و ۹۵7 شرکت دارای شناسه ملی فعال 
هستند.برای آشنایی بیشتر با ابعاد این شیوه فرار 
آزاد  منطقه  در  فقط  بدانیم  است  مالیاتی خوب 
یک  ،با  ساختمان  یک  در  شرکت   ۶000 کیش 

آدرس و یک کد پستی ثبت شده اند !
یکی دیگر از مقوله های دور زدن قوانین معافیت 
اکنون  که  هستند  کنکوری«  موسسات  مالی» 
را  ملی«  »رسانه  آنها  تلویزیونی  رادیو  تبلیغات 
تسخیر کرده است. گفته می شود این موسسات 
معادل یک سوم یک درآمد نفتی کشور، درآمد 
دارند اما از پرداخت مالیات معاف هستند! عالوه 
بر این می توان به بازیگران سینما و بسیاری از 
اشخاص حقیقی و حقوقی که هر یک به طریقی 
_یا به حکم قانون یا از طریق عبور از قانون_ از 
مزایای معافیت مالیاتی برخوردارمی شوند،اشاره 
کرد! البته هنوز هم نمی توان رقم قابل استنادی 
به نظر  ارائه کرد ولی  از میزان معافیت مالیاتی 

می رسد حجم آن بسیار قابل توجه است.
۲_ فاجعه دوم »معوقات مالیاتی«است؛ کسانی 
با شیوه های  اما  که دارای بدهی مالیاتی هستند 
وثروت  قدرت  صاحبان  نفوذ  وبا  مختلف 
رئیس  گفته  به  می زنند.  سرباز  آن  پرداخت  از 
معوقات  میزان  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
سه  )معادل  تومان  میلیارد  هزار   ۲۱0 مالیاتی 
برابر بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در الیحه 
تومان  که 7۸هزارمیلیارد  بودجه سال ۹۹(است 
حقوقی  و  حقیقی  ۱00شخص  به  مربوط  آن 
است; ۶۹ هزار میلیارد تومان اشخاص حقوقی و 
۹هزار میلیارد تومان اشخاص حقیقی!آیا وصول 
حقوقی  ۱00 شخص  از  مالیاتی  کالن  معوقات 

وحقوقی میسر نیست؟
۳_فاجعه سوم مالیاتی در کشور »فرار مالیاتی« 
است. حکایت غم انگیز ای که سالهاست درباره 

آن سخن پراکنی می شود اما تدبیرنمی شود.
میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۴0 تا 70 هزار 
اعتقاد  به  که  است  شده  برآورد  تومان  میلیارد 
صاحبنظران بسیار فراتر از این ارقام است .اخبار 
افشاگری  نیست.  کم  هم  مالیاتی  فرار  فاجعه 
در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  وقت  رئیس 
سال ۹۶ از واردات ۳0 هزار خودرو در استان 
تومان  میلیارد  خوزستان توسط7شرکت و ۸۶0 
فرار مالیاتی و فشارهایی که برای عدم برخورد 
انجام  نفوذ  صاحب  کانونهای  سوی  از  آنها  با 
شد ،یکی از این حکایتها است که دیگر قدیمی 
شده است! او همچنین ازمعامالت ارزی فردی 
 ۶000 فرارمالیاتی  ونیز  مرگ!  از  پس  سال  دو 
میلیارد تومانی ۳0۴۹ مودی مالیاتی پرده برداشته 
امور  سازمان  اسبق  رئیس  اینکه  جالب  بود. 
مالیاتی کشور فشارهای افراد صاحب نفوذ برای 
حمایت از کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می 
شوندرا به »تله های انفجاری«پشت دیوار بتونی 

سازمان امور مالیاتی تشبیه کرد!
و»فرارمالیاتی«  مالیاتی«  مالیاتی«،»معوقات  »معافیت 
فقدان  در  که  هستند  مالیات  مقوله  در  فجایعی 
و  نفوذ  صاحبان  پشتوانه  وبا   » اقتصادی  »شفافیت 

قدرت رخ می دهند .
 نمایندگان مجلس می توانند در بودجه سال ۹۹ 
ایران  اقتصاد  در  گریزی«  با»مالیات  مقابله  برای 
تدبیری بیندیشند؛اگر خود از کانونهای قدرتی که 

از این فجایع مالیاتی حمایت می کنند، نیستند !

آب و فاضالب
اینکه  وجود  با  قائم  خیابان  کسبه  و  ساکنان   -
سالها است حق اشتراک انشعاب فاضالب را از 
طریق قبوض آب پرداخت نموده اند اما همچنان 

از نعمت وصل انشعابات به شبکه محرومند.

شهرداری
- وضعیت آسفالت بلوار باهنر تا شهرک ولیعصر 
با  افتضاح و خراب است،نکند شهرداری  بسیار 
به  و  نموده  پاخت  و  ساخت  سازها  جلوبندی 

همین خاطر به این موضوع بی توجه است.
- در شهرک ولیعصر چند متر جلوتر از چهار راه 
سعدی، بغل نانوایی خانگی ساختمانی در حال 
احداث است که حدود نیم متر به پیاده رو تجاوز 
تماس  شهرداری  اجرائیات  با  هرچه  نموده، 
گرفتیم که به موضوع رسیدگی کنند فایده ندارد. 
اینجا  در  اگر  که  پاسخ دهند  آقای شهردار  لطفا 
ساختمان  که  هنوز  چرا  گرفته  صورت  خالفی 
کامل نشده جلو آن را نمی گیرند و اگر صاحب 
این ملک خالف نکرده پس حق بقیه مالکین که 
نیم متر عقب تر هستند چرا ضایع گردیده است 

و به آنها خسارت پرداخت نمی شود؟

متفرقه
درخواست  مجلس  کاندیداهای  طرفداران  از   -
از شایعه  یگدیگر  به  احترام  کنیم که ضمن  می 
پراکنی و تهمت زدن به نامزدها در فضای بی در 

و پیکر مجازی جدا خودداری کنند.

راهنمايی و رانندگی
بعضی  رانندگی،  غنی  فرهنگ  لطف  به  - سالم 
از همشهریان در وسط بلوار پمپ بنزین ابتدای 
بلوار جانبازان راهی باز کرده اند که هر کی دلش 
خواست با خیال آسوده سرش را پایین بیندازد و 
از این طرف بدون زحمت اینکه پنجاه متر پایین 

تر دور برگردان است برود بنزین بزند؟
شرکت  جلو  چهارراه  راهنمایی  چراغ  سالم   -
نفت را در پنجم دی به سیستمی مجهز کردند که 
خودروهایی که مستقیم می خواهند بروند چراغ 
چشمک می زند و در گردش به چپ فقط قرمز 
و سبز بودن عمل می کند ولی جالب اینجاست 
که همه در زمان قرمز بودن به چپ می ایستند 
واقعا این گواهینامه دادن چگونه است که معنی 

عالیم را عده ای نمی دانند!!
ابتدای جاده صنوبر همچنان جوالنگاه  میدان   -
بلوار  اتصال  با  کاران است در حالی که  خالف 
به میدان شاید کمی بتوان عده ای را از این همه 
خالف جهت حرکت کردن مانع شد. خودروی 
وقاهت  با  پیش  روز  چند  سفر  سمند  خط  رنو 
تمام از دور بگردان آخر بلوار باهنر خالف جهت 
به سمت جاده صنوبر تخته گاز میرفت در حالی 
که اگر ماشینی از رو به رویش می آمد بماند که 
که  زندان هم  پرسنل  افتاد. خود  می  اتفاقی  چه 
آمد  لوکسشان سر  بلند و  ماشین های شاسی  با 
خالف جهت حرکت کردن در این میدان هستند.

محمد روحانی نژاد

تصویب  و  پیشنهادی  طرح 
اقتصادی  ویژه  منطقه  ایجاد  شده 
تربت حیدریه به شورای نگهبان رفته 
که بر اساس طرح اصلی، می بایست 
 ۶0 انضمام  به   ۲ صنعتی  شهرک 
 ۱۶7 مجموع  در  که  زمین  هکتار 
منطقه  به  تبدیل  می شود،  هکتار 
و  تربت حیدریه شود  اقتصادی  ویژه 
حمایتی  های  کمک  ما  درخواست 
آن  قانونی  موانع  رفع  برای  شما 

می باشد.
نماینده  خراسان،  نوید  گزارش  به 

مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
در جلسه ای که با حضور معاون وزیر صمت 
در  ما  صنعتی  واحدهای  افزود:  شد  برگزار 
تامین نقدینگی و ضمانت مشکل دارند، انتظار 
داریم .تسهیالتی فراهم شود تا از این امکانات 

بیشتر استفاده کنند.
از  باستانی وی همچنین گفت: قرار بود  سعید 
بازار سوغات مشهد که شامل خوراکی،  سود 
پوشاک، کیف و کفش و موارد مشابه با چرخش 
مالی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال 
اختصاص  استان  شهرهای  بین  بخشی   است، 
یابد که از این میزان سهم تربت حیدریه تولید 
کیف و کفش بود و با وجود پیگیری های زیاد، 

تا این لحظه به نتیجه نرسیده ایم. 
بررسی  جلسه  در  نیز  صمت  وزیر  معاون 
وصنعتی  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
تربت حیدریه اظهار کرد: حدود ۳7 هزار واحد 
صنعتی در کشور داریم که در حال ساخت و 
خواهند  بهره برداری  به  مرور  وبه  هستند  ساز 

رسید.
محسن  تربت،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
بررسی  جلسه  در  پنجشنبه  روز  صالحی نیا 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  مشکالت 

کرد:  اظهار  تربت حیدریه  صنعتی  شهرک های 
حدود ۳7 هزار واحد صنعتی در کشور داریم 
که در حال ساخت و ساز هستند وبه مرور به 

بهره برداری خواهند رسید.
وی افزود: ۲۳ درصد از ۴۵ هزار واحد صنعتی 
به بهره برداری رسیده، راکد هستند که با سیاست 
های حمایتی دولت اکنون بیش از ۹00 واحد 
آن دوباره به چرخه تولید بازگردانده شدند که 
البته برنامه ما تا پایان امسال، بازگرداندن هزار 

و ۵00 واحد به چرخه تولید است.
صالحی نیا ادامه داد: حدود ۳0 درصد واحدهای 
ظرفیت  از  کمتر  با  که   دارند  وجود  صنعتی 
شرایط  به  توجه  با  و  می کنند  فعالیت  اسمی 
موجود اقتصادی کشور، بر خود الزم می دانیم 

از آن ها نیز حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: سیاست های حمایتی ما شامل: 
حمایت در راستای تامین ماده اولیه و نقدینگی، 
فراهم آوردن بازارهای منطقه ای و جهانی و نیز 
تکنولوژی و  برنامه های آموزشی، ورود  ارایه 

ماشین آالت به روز است.
 فرماندار  تربت حیدریه نیز در این جلسه گفت:  
اکنون در این شهرستان ۲ شهرک و یک ناحیه 
شماره  صنعتی  شهرک  در  که  داریم  صنعتی 

یک ۱۵ واحد فعال و هفت 7 واحد 
غیرفعال است،همچنین این شهرک ۱۲ 
ثانیه آب، ۱0 مگاوات برق و  بر  لیتر 

هزار مترمکعب گاز دارد.
صنعتی  شهرک  افزود:  رستمی  علی 
شماره ۲ با ۹7 هکتار مساحت،  دارای  
ثانیه  بر  لیتر   ۱۵ منعقده،  ۱۹قرارداد 
هزار   ۲0 و  برق  مگاوات   ۱0 آب، 

مترمکعب گاز دارد.
رباط سنگ  ناحیه صنعتی  افزود:  وی 
 ۲۱ دارای  هکتار   7۳ مساحت  با  نیز 
چند  هر  باشد،  می  منعقده  قرارداد 
دشواری  با  گذاری  سرمایه  به  تشویق  برای 
مدل  قالب  در  اما  هستیم،  مواجه  زیادی  های 
مثلث اقتصادی استانداری، موفق شده ایم زمینه 
سرمایه گذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان 

را در قالب ۴۲ واحد صنعتی فراهم آوریم. 
این خطه دچار  داد:متاسفانه  ادامه  رستمی 
است،   صنعتی  توسعه  افتادگی  عقب 
روی  بیشتر  تمرکز  سال هاست  بطوریکه 
با  و  است  آن  پیرامونی  شهرهای  و  مشهد 
تربت حیدریه  صنعتی  منطقه  که  وجودی 
را  صنعتی  واحد   ۲00 برای  فعالیت  توان 
جمله  از  و  مختلف  دالیل  به  اما  دارد، 
اینکه به سد تحریم ها خورده ایم، لذا برای 
بوجود  تنگناهایی  ما  تولیدی  واحدهای 
آورده که  افق روشنی برای تولید در اینجا 

وجود ندارد .
وی گفت: راه عالج و خروج از این بحران 
سرمایه  جذب  برای  بهتر  تسهیالت  ارایه 
داریم  تقاضا  اساس  این  بر  و  است  گذار 
آورده اولیه زمین برای سرمایه گذار که االن 
۲0 درصد است، تا ۱0 درصد کاهش پیدا 
اکنون ۴۸ ماهه می  اقساط  آن که  کند و 

باشد، به ۶0 ماه افزایش یابد.

درخواست نماینده تربت حیدریه از معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت:
موانع تبدیل شهرک صنعتی ۲ تربت حیدریه به منطقه ویژه اقتصادی  را رفع کنید

حسن نیکنام
پیشکوه  وهنری  فرهنگی  مجتمع  تکمیل  روند 
تربت حیدریه با جذب اعتبار ۴ میلیارد تومانی 

سرعت میگیرد
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگو 
با خبرنگار نوید خراسان گفت: با جذب اعتبار 
ساختمان  اجرایی  عملیات  تومان،  میلیارد   ۴
مجتمع فرهنگی وهنری شهرستان در اوایل سال 

آینده به پایان می رسد.
های  پیگیری  با  افزود:  زاده  حسن  محمد 
دکترباستانی نماینده مردم  تربت حیدریه  زاوه 
ومه والت درمجلس، ازمحل اعتبارات سفردوم 

ریاست جمهوری برای تکمیل مجتمع فرهنگی 
چهارمیلیاردتومان  مبلغ  پیشکوه،  وهنری 
تخصیص  این  که  کرد  پیدا  اختصاص 

اواخرآذرماه سال جاری به استان ابالغ شد.
وی ادامه داد: با اختصاص این بودجه عملیات 
اجرایی احداث پروژه در نیمه اول سال آینده 
به اتمام می رسد اما برای  تاسیسات)سرمایشی 
به  بزرگ  مجموعه  این  تهویه(  و  گرمایشی 
حدود ۳ ونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 
دنبال جذب آن هستیم ،همچنین وزارت فرهنگ 
از  است که پس  متعهد شده  اسالمی  ارشاد  و 
تکمیل ساختمان، سالنها و قسمت های اداری 

این مجتمع را تجهیز کند.
حسن زاده تصریح کرد: مجتمع فرهنگی هنری 
تربت حیدریه در سال ۸۶ کلنگ زنی شده است 
و تا سال ۹۶ یعنی در بیش از ۱0 سال ۳ میلیارد 
در  است  یافته  اختصاص  آن  به  اعتبار  تومان 
حالیکه از این سال به بعد تا کنون نزدیک به 
۵ میلیارد و ۵00 میلیون اعتبار برای این پروژه 

جذب و هزینه شده است. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
کل  اداره  و  شهرستان  مسئولین  باپیگیری 
فرهنگ و ارشاداسالمی استان تا به امروزبا 
اکنون  که  تومانی  میلیارد   ۴ رقم  احتساب 
رقم   اولیه  برآورد  وهمچنین  شده  جذب 
برای تاسیسات  میلیارد تومانی که  ۳ ونیم 
پروژه نیاز است، برای تکمیل صد درصدی 
بوده   نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۲ پروژه 
تومان  میلیارد  ونیم   ۸ کنون  تا  که  است 
آن جذب شده است و باتوجه به حمایت 
میلیاردتومانی  اعتبار۳  و  فرماندارشهرستان 
برنامه ریزی شهرستان  از سوی کمیته  که 
برای امسال در نظر گرفته شده است انشاهلل 
این مجموعه فرهنگی تاهفته دولت ۹۹ به 

بهره برداری خواهدرسید. 
گفتنی است این مجتمع با۴هزار و۲00 متر 
مجتمع های  ازبزرگترین  یکی  زیربنا  مربع 
فرهنگی هنری خراسان رضوی  می باشد.

تکمیل مجتمع فرهنگی  پیشکوه تربت حیدریه
 به ایستگاه آخر نزدیک می شود

معاون فرماندار:
سرمایه گذاری1۴0 هزار میلیارد ریالی و تحول اقتصاد تربت حیدریه ظرف سه سال 

و  اقتصادی  توسعه  مثلث  اجرای طرح  در 
فرهنگی که توسط استاندار خراسان رضوی 
سرمایه گذاری  حجم  شده،  تدوین  و  تهیه 
به  شهرستان  این  در  اقتصادی  معین های 

حدود ۱۴0 هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش نوید خراسان، معاون برنامه ریزی، 
در  تربت حیدریه  فرمانداری  مالی  و  اداری 
پسته  قیمت گذاری زعفران و  جلسه شورای 
افزود: این میزان سرمایه گذاری که در مدت 
سه سال اقتصاد این خطه را متحول خواهد 
پنج  کمک  با  و  قرارداد   ۳۶ قالب  در  کرد، 

معین اقتصادی انجام شده است.
برنامه  این  اینکه  بیان  با  یوسفی  محمدرضا 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  عملیاتی 
صورت گرفته است ادامه داد: بر این اساس 
مرکزی  بخش  در  اقتصادی  های  معین 
تربت حیدریه شرکت هلدینگ فجر، در بخش 
بخش  در  رخ،  فوالد  شرکت  کدکن  و  رخ 
بایگ شرکت طالی زرمهر و در خود شهر 
و  زعفران  زرین  شرکت  نیز  حیدریه  تربت 

طوس مسیر می باشند.
اجرای  روند  در  که  آنجا  از  گفت:  وی 
دولتی  بخش  هم  اقتصادی،  پروژه های 
هم  و  شده  تعیین  پیش  از  قوانین  بواسطه 
چالش  با  است  ممکن  خصوصی  بخش 
مواجه شوند، برای رفع این مشکل کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید پیش بینی شده و در 
صورتی که این مشکالت در حوزه شهرستان 
برطرف نشد، با حضور استاندار در کارگروه 
گیری  تصمیم  آنها  باره  در  و  مطرح  استانی 

خواهد شد.
کالن  برنامه  این  کنار  در  افزود:  یوسفی 
نیز  اقتصادی  خرد  برنامه  یک   ، اقتصادی 
با  ارتباط  آن در  اجرای  تدوین شده که در 
می  داده  آموزش  روستاییان  به  شغل  ایجاد 

شود، ضمن اینکه از افراد فعال اقتصادی در 
خواهد  حمایت  نیز  دستی  پایین  حوزه های 

شد.
نشانه های  امروز شاهد ورود  داد:  ادامه  وی 
این  در  دیجیتالی  اقتصاد  سوی  کم  هرچند 
خطه هستیم و در آینده نه چندان دور شاهد 
خواهیم  سنتی  مشاغل  از  بسیاری  فروپاشی 

بود.
وی گفت: بر این اساس اگر امروز کارآفرینان 
و صاحبان حرف و مشاغل خود را به دانش 
منتظر  نباید  آینده  در  نکنند،  تجهیز  روز 

حمایت های بخش دولتی باشند.
پژوهشگر  و  سرمایه  بازار  مدرس  یک 
رفتارهای  گفت:  ما  خبرنگار  به  اقتصادی 
کشاورزان  اختیار  از  پسته  و  زعفران  مالی 
با  ما  کشاورزان  امروزه  و  شده  خارج  خرد 
مشکل بزرگ نزول قیمت هایی مواجه شده اند 

که نقشی در ایجاد آن ندارند.
محمدرضا فیروزجنگ افزود: در این نشست 
تولید  و  با حضور کشاورزان  که  روزه  یک 
برگزار شد، عالوه  پسته  کنندگان زعفران و 
به  با شیوه کار در بورس،  بر آموزش آن ها 
موضوع فرآیند و چگونگی قیمت گذاری این 

دو کاالی اساسی نیز اشاره شده است.
وی ادامه داد: کشاورزان باید بدانند چگونه 
محصول و دارایی های خود را مدیریت کنند 

و با مفهوم مهندسی زعفران آشنا شوند.

از مجموع ۲۵0 اثر تاریخی این شهرستان تاکنون 
حدود ۵0 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

تربت حیدریه  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
فرهنگی،گردشگری  میراث  مدیرکل  با  دیدار  در 
با توجه  و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: 
این  زمینه  این  در  تربت حیدریه  ظرفیت های  به 
مهم  قطب های  از  یکی  به  می تواند  شهرستان 
گردشگری و بوم گردی در این استان تبدیل شود.

به  بخشیدن  ع  تنو  داد:  ادامه  رستمی  علی 
موزه ها در جذب بیشتر گردشگران بسیار موثر 
است اما شمار موزه ها در تربت حیدریه بسیار 
اندک بوده و متناسب با ظرفیت های این منطقه 

رشد نیافته است.
رستمی با تاکید بر اهمیت مرمت و حفظ بناهای 
تاریخی، خواستار نگاه ویژه مدیران استانی در 
و  شد  امر  این  برای  الزم  اعتبارات  تخصیص 

گفت: با توجه به پیشینه تاریخی تربت حیدریه، 
ابریشم  زینتی، صنعت  کانی ها  و  معادن  وجود 
صنایع  حوزه  در  ظرفیت ها  سایر  و  کشی 
دستی، با حمایت از این حوزه  می توان چرخ 
اقتصادی شهرستان به ویژه در مناطق روستایی 
را با سرعت بیشتری در حوزه صنایع دستی به 

حرکت درآورد.

این  جغرافیایی  موقعیت  به  اشاره  با  وی 
از  یکی  در  قرارگرفتن  و  منطقه  در  شهرستان 
محورهای مهم و پرتردد کشور که ساالنه ۲0 
میلیون زائر و مسافر در آن تردد می کنند افزود: 
امنیت  و  رفاه  کردن  فراهم  برای  تربت حیدریه 
و  می شوند  منطقه  این  وارد  که  گردشگرانی 
ایفا  بسزایی  نقش  اشتغالزایی، می تواند  توسعه 

کند. 
فعالیت های  از  تربت حیدریه همچنین  فرماندار 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره 

دستی این شهرستان قدردانی کرد.
هدف  روستای   ۱0 حیدریه  تربت  شهرستان 
پنج روستا،  بومگردی در  اقامتگاه  گردشگری، 
پنج سالن غذاخوری بین راهی زیرنظر میراث 
فرهنگی، پنج دفتر خدمات مسافرتی و زیارتی 

دارد.

تربت حیدریه باید به یکی از قطب های مهم گردشگری استان تبدیل شود

رشد 5 درصدی جابجایی مسافران در راه آهن شرق
 جابجایی مسافران در هشت ماه 
در  گذشته  سال  به  نسبت  امسال 
افزایش  درصد   ۵ شرق  آهن  راه 

داشته است.
 به گزارش  نوید خراسان ، مدیر 
در  افزود:  شرق  آهن  راه  کل 
هشت ماه امسال ۲0۱ هزار نفر در 
راه آهن شرق جابجا شده اند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بوده  مسافر  هزار   ۱۹۱ تعداد  که 

اند پنج درصد رشد دارد. 
 رضا شرقی گفت: قطارهای اختصاصی این 
 – طبس  مشهد،   – طبس  شامل:  کل  اداره 
تهران و خواف – تهران می باشد و قطارهای 
به  بندرعباس، کرمان، یزد، و شیراز  عبوری 
تردد  منطقه  این  از  بالعکس  و  مقصد مشهد 
قطارها  این  از  شرق  آهن  راه  که  کنند  می 
می  مسافران  و  باشد  می  سهمیه  دارای  نیز 
به  نسبت  فروش  مراکز  به  مراجعه  با  توانند 

تهیه بلیت اقدام کنند. 
مدیرکل راه آهن شرق ادامه داد: در حال 
حاضر در راه آهن شرق امکان جابه جایی 
مسافران از تمامی شهرهای استان خراسان 
سایر  شهروندان  دارد،  وجود  نیز  جنوبی 

با  می توانند  جنوبی  خراسان  شهرهای 
با پارک  به طبس مراجعه کرده و  خودرو 
ادامه  موجود   های  پارکینگ  در  خودرو 

سفر خود را با قطار انجام دهند. 
کیفیت  با  قطارهای  اینکه  بیان  با  وی: 
مناسب و باال در این محور تردد کرده و 
به  اشاره  با   ، می کنند  جابجا  را  مسافران 
مطلوب  جایگاه  و  مناسب  فیزیکی  فضای 
ایستگاه های این اداره کل گفت: پیگیر راه 
حال  در  هستیم.  گردشگری  قطار  اندازی 
در  قطار  های  بلیت  فروش  دفاتر  حاضر 
افزایش  امکان  فعال است که  اکثر شهرها 

نیز دارد. 

از  مراقبت  و  حفظ  تنها  پرستاران  رسالت 
برابر  در  جامعه  از  مراقبت  بلکه  نیست  بیمار 

بیماری هاست.
علوم  دانشگاه  رییس  تربت،  نوید  گزارش  به 
پیشروان  را  پرستاران  تربت حیدریه  پزشکی 
پرستار  روز  گفت:  و  دانست  جامعه  سالمت 
فرصت مناسبی برای قدردانی از زحمات، ایثار 

و فداکاری این قشر است.
از  تجلیل  مراسم  در  زاده  قنبری   سعیدرضا 
پرستاران حوزه بهداشت و درمان تربت حیدریه 
افزود: پرستاری نه یک حرفه بلکه علمی بر پایه 
شبانه  تالش  با  تا  است  جهانی  استانداردهای 
روزی فعاالن این عرصه، شاخص های سالمت 

در جامعه افزایش یابد.
وی گفت: استخدام پنج هزار پرستار، پرداخت 
۲ ماه کارانه از جمله اقدام های موثر در راستای 

بهبود وضع معیشتی پرستاران است که در آینده  
نزدیک محقق خواهد شد.

مه والت  و  زاوه  تربت حیدریه،  مردم  نماینده 
حوزه  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بهداشت و درمان تربت حیدریه  به یک میلیون 
نفر از مردم خدمات ارایه می دهد که این حجم 
پنج  موجود،  شاخص های  به  توجه  با  کار  از 

برابر ظرفیت است. 
بیانگر  کار  از  این حجم  افزود:  باستانی  سعید 
سالمت  حوزه  نیروهای  فرسای  طاقت  تالش 

است که جای قدردانی دارد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
تربت حیدریه در آستانه تغییرات شگرفی است 
و در آینده نزدیک به قطب بهداشت و درمان 
منطقه تبدیل خواهد شد اظهار داشت: از حدود 
بیمارستانی این  نیم قرن پیش تعداد تخت های 

شهرستان ۲۵0 تخت بود که با بهره برداری از 
نزدیک،  آینده  در  )ع(  حسین  امام  بیمارستان 
شمار این تخت ها به ۴00 تخت افزایش خواهد 
شاخص های  ارتقای  در  بسیار  تاثیر  که  یافت 

سالمت در منطقه خواهد داشت.
پرستاران  از  تقدیر  و  تئاتر  موسیقی،  اجرای 
درمان  و  بهداشت  مراکز  در  شاغل  نمونه 
شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.

مراسم تجلیل از پرستاران حوزه بهداشت و درمان تربت حیدریه  برگزار شد



3خراساننوید  مصاحبه
بیست ویکم دی ماه 1398 / سال هفدهم / شماره 330

پروژه  ترین  بنایی  از زیر  بعنوان یکی  برق راشد  نیروگاه  پروژه 
شهرستان تربت حیدریه که زمینه احداث دیگر پروژه ها را فراهم 
می کند در سال ۱۳۸۵ توسط هیئت دولت به تصویب رسید ولی 
به دالیل مختلف اجرای این پروژه به تأخیر افتاد تا اینکه با همت 
و تالش دکتر باستانی نماینده تربت حیدریه زاوه و مه والت از 

حالت رکود خارج شد و فعالیت احداث آن آغاز گردید.
برای اطالع شهروندان و پاسخ به سواالتی که در مورد این پروژه 
مطرح است به سراغ آقای مهندس علی سرابی مدیر عامل شرکت 
تولید برق راشد تربت حیدریه رفته و گفتگو یی با وی داشتیم که 

توجه تان را به آن جلب می کنیم.
مهندس سرابی در مورد روند تصویب پروژه نیروگاه برق راشد 
هیئت  توسط  پروژه  این  گفت: 
دولت در سال ۱۳۸7 تصویب و 
اجرای آن به شرکت تولید برق 

راشد واگذار گردید.

*در سال 9۴ بعد از کلنگ زنی بدلیل 
مشکالت فاینانس عمال اتفاقی نیفتاد

سال  در  افزود:سرانجام  وی 
نیرو،  وقت  وزیر  با حضور   ۹۴
شد  زده  پروژه  احداث  کلنگ 
ولی به دلیل مشکالت فاینانس 
مشکالت  دیگر  و  چین  کشور 
مالی، روند اجرای آن به تاخیر 
افتاد تا اینکه سرانجام با تالش 
تربت  نماینده  باستانی  دکتر 
قرار  والت  مه  و  زاوه  حیدریه 
بانک  با  مدنی  مشارکت  داد 
بعنوان  تجارت  و  صنعت،معدن 
از  استفاده  جهت  عامل  بانک 

تسهیالت صندوق توسعه ملی بسته شد و سرانجام در بهمن ماه 
به زمین  پروژه  اجرایی  نیرو کلنگ عملیات  با حضور وزیر   ۹7
خورد و ما بعنوان پیمانکار نیز پس از تجهیز کارگاه در بهار ۹۸ 
عملیات اجرایی را آغاز نمودیم که این روند با گشایش ال سی 

در تیرماه ۹۸ سرعت بیشتری گرفت.

بانک  با  شهرستان  نماینده  مکرر  جلسات  با  سال    10 از  *بعد 
صنعت و معدن اسناد نیروگاه در تیرماه 98 گشایش یافت

مدیر عامل شرکت تولید برق راشد در مورد تاخیر طوالنی در روند 
احداث نیروگاه می گوید: احداث نیروگاه نیازمندحجم باالیی از 
منابع مالی است که لزوما می بایست بخش قابل توجهی از آن از 
منابع غیر سهامداری تامین گردد، علی رغم تالش های فراوان و 
مذاکرت با برخی شرکت های بین المللی مطرح در زمینه نیروگاه، 
به دلیل تحریم های ناعادالنه تحمیل شده بر کشور، سالهاست که 
امکان تأمین مالی از خارج کشور محدود شده است و حساب 
ذخیره ارزی و نیز موارد قانونی دیگر مرتبط با آنها باعث شده 
با  افتاده و  به تعویق  تا سال جاری  نیروگاه  است اجرای پروژه 
وجود تالشها و پیگیریها ، تامین منابع مالی امکان پذیر نشود اما 
خوشبختانه با رفع موانع موجود و با پیگیریهای زیاد و جلسات 
بانک  مدیره  هیئت  با  مجلس  نماینده  باستانی  دکتر  که  مکرری 
صنعت، معدن و تجارت بعنوان بانک عامل پروژه داشتند سرانجام 
پس از ۱0 سال اعتبار اسنادی نیروگاه در تیر ماه سال۹۸گشایش 
یافت و با همکاری و کمک های بی دریغ مسئولین محترم وزارت 
محترم  مسئولین  کلیه  و  محترم  آن،فرماندار  مجموعه  زیر  و  نیر 

ادارات شهرستان عملیات اجرایی پروژه آغاز گردید.

کشی،طراحی  ،دیوار  ،خاکبرداری  کارگاه  تجهیز  *عملیات 
مهندسی و تامین تجهیزات انجام و یا درحال اجرا است

نیروگاه  ساخت  اجرایی  عملیات  زمان  مدت  سرابی  مهندس 
سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه را ۳۶ ماه اعالم نمود وگفت: 
این پروژه شامل: یک بلوک سیکل ترکیبی مشتمل بردو عدد 
توربین گازی و یک توربین بخار به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات 
می باشد. بخش طراحی مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت 
مپنا)شرکت  توسط شرکت  کلید در دست  )epc(به صورت 

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( اجرا خواهد شد.
یورو  میلیون   ۳00 را حدود  طرح  گذاری  سرمایه  میزان  وی 
منابع صندوق  از محل  یورو  میلیون  و گفت:۲00  اعالم کرد 
متقاضی  از محل آورده  نیز  یورو  میلیون  توسعه ملی و ۱00 

تامین خواهد شد.
مدیر عامل شرکت تولید برق راشد ادامه داد: درحال حاضر 
پیمانکار پس از تجهیز کارگاه مشغول عملیات اجرایی از قبیل 
خاکبرداری و دیوارکشی می باشد و همچنین عملیات طراحی 

مهندسی و تامین تجهیزات نیز در حال انجام است.

*تامین برق کارخانه فوالد یکی از اهداف مهم نیروگاه است
این  گفت:  پروژه  اشتغالزایی  میزان  مورد  در  سرابی  مهندس 
جمله  از  مستقیم  تاثیرات  بر  عالوه  مدت  کوتاه  در  نیروگاه 
دلیل  به  نیز  مدت  بلند  در  غیرمستقیم،  و  مستقیم  اشتغالزایی 
به  تاثیر  توسعه،  ساختهای  زیر  از  یکی  بعنوان  انرژی،  تأمین 
و موجب  دارد  انرژی  نیازمند  سزایی در جذب سایر صنایع 
تامین  اینکه  منطقه خواهد شد.ضمن  پیش  از  بیش  شکوفایی 
برق مورد نیاز فوالد رخ نیز یکی از مهمترین اهداف نیروگاه 

است.
وی گفت: تامین آب مصرفی پروژه در دو مقطع زمان ساخت 
و دوران بهره برداری از محل حفرچاه صورت خواهد گرفت 

و تآمین برق دوران احداث نیز در دست اجرا می باشد.
مدیر عامل شرکت تولید برق راشد افزود: تأمین زیر ساختهای 
بی  همکاری  و  فراوان  مساعدتهای  با  پروژه  این  نیاز  مورد 
دریغ مسئولین شهرستان در حال پیگیری و اجرا است. مسیر 
انتخاب گردیده  بصورتی  گزینه  میان چند  از  جاده دسترسی 
که کمترین تبعات برای منطقه و محیط زیست را بدنبال داشته 
باشد، مطالعات و طرح مهندسی آن به پایان رسیده و مقدمات 
شروع عملیات اجرایی و رفع موانع و مذاکره با مالکینی که در 
مسیر بخشی از جاده قرار دارند با مساعدت مسئولین محترم 

شهرستان در جریان است.

گفتگوی نوید خراسان با مهندس سرابی مدیر عامل شرکت تولید برق راشد 

عملیات احداث نیروگاه برق راشد تربت حیدریه پس از یک رکود ده ساله سرعت گرفت
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دل نوشتهاخبار فرهنگی- هنری

کسب رتبه های اول و سوم کشوری 
توسط هنرمندان تربت حیدریه

خانم  و  عنایتی  امیر   
تربت  هنرمند  خاکسار،دو 
کسب  به  موافق  حیدریه 
مقام اول و سوم مسابقات 

کشوری شدند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
با  حیدریه  تربت  اسالمی 
خبرنگار  به  فوق  خبر  اعالم 
نوید تربت گفت: امیر عنایتی 
عکاس با ذوق تربت حیدریه مقام اول سوگواره عکس» 

عطر عطش« را از آن خود نمود.
اثر  دیگر  همچنین  افزود:  زاده  حسن  محمد 
این عکاس تربتی جزو برگزیدگان مسابقه ملی 

عکس»آن سوی واقعه« می باشد.
وی گفت: هیات داوران این دوره مسابقه ملی 
عالیی،  کیارنگ  که  واقعه«  »آن سوی  عکس 
بررسی  با  بودند  نظری  امین  و  معیری  یلدا 
آثار رسیده به دبیرخانه، در نهایت ۴۲ اثر را 
نمایشگاه و کتاب مسابقه  شایسته حضور در 
آثار  جزواین  نیز  عنایتی  امیر  اثر  که  دانستند 

می باشد.
تربت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
حیدریه  تربت  هنرمند  دیگر  افزود:  حیدریه 
خانم خاکسار نیز موفق به کسب جایزه سوم 
ای  منطقه  جشنواره  ازهشتمین   زن  بازیگری 

کویر در بندرعباس شد.
 

برای  تربتی  هنرمند  این  گفت:  زاده  حسن 
فجیح  اینگونه  کسی  هرگز  نمایش»  در  بازی 
به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی 
به  اصغری  الیاس  کارگردانی  به  ام...«  نشسته 

این مقام دست یافت.

خداحافظ کاج ها 
وکالغ های باغملی

سید علی موسوی علی آبادی
حضور  افتخار  که  است  سال  سی  از  بیش 
این  طی  در  دارم  را  قطب  شعر  درانجمن 
زاده  نجف  استاد  محضر  در  هاشاگردی  سال 
نامشان  بسیار_که ذکر  با دوستان  ومصاحبت 
گنجد-برایم  نمی  نوشتار  این  ی  حوصله  در 
حدود  از  برآن  است.عالوه  بوده  غنیمتی 
نویسندگان  انجمن  پیش  سال  ،سیزده  دوازده 
شکل گرفت،گروهی عالقه مند به نوشتن وبه 
به  وچشم  نداشتند  تشکلی  که  داستان  ویژه 
اتفاقات جسته وگریخته داشتند،گرد هم آمدند 
تا داستانی بنویسند وبخوانندواین گونه انجمن 
بوده  نویسندگان)اوسنه( شکل گرفت وشاهد 
های  وبرخاست  نشست  همین  دل  از  که  ام 
استعدادهای  چه  انجمن  دو  هر  در  هفتگی 
وسبب  کردند  هنری خلق  ،اثر  بالیدند  خوبی 
افتخار این شهر ودیار شدند.مدت هاست این 
دوانجمن با سرنوشتی مشابه با مشکل نداشتن 
مکانی مناسب دست به گریبانند.هرازگاهی در 
جایی وبعد به دلیل مشکالت ایجاده شده بار 
بر دوش در جست وجوی جایی دیگر تا این 
دلسوز  دوستان  به همت  مشاهیر  موزه ی  که 
حسن  شهرداری)آقایان  در  دوست  فرهنگ 
قرار  دوانجمن  اختیار  و...(در  وشبان  زاده 
گرفت موزه به سبب شرایطی که داشت این 
امکان را فراهم کرد که دوانجمن با فراغ بال 
به برنامه های جنبی هم بپردازند وبی تشویش 
از خانه به دوشی های مکرر به آرامش برسند.

مشاهیر  ی  واستقراردرموزه  آرامش  اماآن 
بود  دیگر  ازجاهای  تر  طوالنی  کمی  اگرچه 
تکرارشد.   دوباره  قصه  بودو  مستعجل  دولت 
کلیدگرفته شد وعذر خواهی شد  که جزاین 
حفظ  بنیاد  اختیار  در  وفضا  نبود  ای  چاره 
آثار وارزش های دفاع مقدس قرارگرفت)که 
و... ومعاون  ورئیسی  نهاداست  یک  البته 

داردوقطعایک فضای سی چهل متری فضای 
مناسبی برایشان نیست(.با این همه دوستان ما 
کتابخانه ی شهید  به  موقتا  انجمن  قطب  در 
دلیل  به  نویسندگان  انجمن  اما  رفتند  بهشتی 
مشکل زمانی واین که ساعت هفت تا نه شب 
اعضایش  همت  به  نبود  مناسبی  وقت  برایش 
کرد  برگزار  درجایی  را  اش  جلسه  هفته  هر 

وعجالتا آواره است.
البته برخی از دوستان پیشنهاد استفاده مشترک 
ازمکان را دادندکه عمال به سبب تداخل برنامه 
حال    هر  است.به  مشکلی  کار  هماهنگی  ها 
داردوعلی  آثار  حفظ  بنیاد  که  اهمیتی  بنابر 
متناسب  جزموزه  هم  دیگری  جای   الظاهر 
آن فضای  با  است  نداشته  آنان وجود  با کار 
اندک خداحافظی کردیم وخاطرات خوشمان 

را به کاج ها وکالغ هاسپردیم
فرهنگی  مجتمع  زودتر  هرچه  است   امید 
پیشکوه به سامان برسدو جایی مناسب برای 

انجمن ها آماده شود.به امید آن روز

شیخ غالمرضا اعتقادی شاعر تربتی که اسمی آشنا برای مردم 
تربت حیدریه و بخصوص در مراسم  ها ومحافل شهر است.

 این شاعر اهل تربت حیدریه که در کسوت یک روحانی هم 
مشغول وعظ و خطابه است و هم به کار کشاورزی مشغول می 
باشد با نوع اشعار و گویشش در بین همشهریان مشهور است. در 

ادامه با وی گفتگویی انجام داده ایم که می خوانید.
اعتقادی  غالمرضا  بنده  میکند:  معرفی  اینگونه  را  خود  وی 
هستم متولد ۱۳۲۸ در روستای قلعه نو مرکزی تربت حیدریه، 
تحصیالت ابتدایی خود را در همان روستا گذرانده ام و بعد به 
حرفه نانوایی در شهر تربت حیدریه روی آوردم. تا سال ۱۳۴۸ 
که بدلیل عالقه به منبر و روضه خوانی به مدرسه شیخ یوسفعلی 
رفتم ودر آنجا ۶ سال درس طلبگی خواندم و بعد به در خواست 
اهالی روستای مرغزار زاوه بعنوان روحانی مستقر آن محل در 
آنجا شروع به فعالیت کردم و در سال های منجر به انقالب با 
مسجد  در  قم  شهدای  صوتی  نوار  و  امام  های  اعالمیه  پخش 
روستا توسط ژاندرمری تهدید و بازداشت شدم  وبعد از انقالب 
تربت حیدریه  امام جمعه شهر  نیز در دفتر جامعه روحانیت و 
مشغول خدمت بوده ام ودر این سالها در روستاهها و محالت 

مختلف شهرستان منبر می روم و به زراعت مشغولم.
شعر در خانواده ما ريشه ديرينه ای دارد

وی در باره چگونگی عالقه به شعر و شاعری می گوید: شعر 
علی رغم  پدرم  بطوریکه  دارد  ای  دیرینه  ریشه  ما  در خانواده 
حفظ  را  نامدار  ازشعرای  بیت   ۵00 از  بیش  کافی  سواد  عدم 
بود وهمیشه برایم زمزمه می کرد و حتی جد پدریم بنام شیخ 
اسماعیل شاعر بوده است. بنده در اواسط دهه ۵0 بود که برای 
اولین بار شعری در وصف حج برای یکی از اقوام نزدیکم که 
کرد  پیدا  ادامه  این  و  گفتم  بود  برگشته  روحانی  سفر  این  از 
تا درحدود سال۸7 برای سالگرد پیروزی انقالب اداره فرهنگ 
شعری  بنده  و  کند  برگزار  خواست  می  شعری  شب  وارشاد 
سرودم وفرستادم به این اداره تا در صورتیکه قبول واقع شود 
در آن مراسم بخوانم که شعرم پذیرفته نشد، هنگامیکه دلیلش را 
جویا شدم یکی از آن عزیزان که ظاهرا داور بود به بنده گفت که 
شعر شما اشکاالت زیادی دارد و اگر به این مقوله عالقه دارید 

این راهش نیست، باید پیش اساتید این حوزه شاگردی کنید تا 
درواقع اگر استعدادی دارید بارور شود و بنده را به استاد نجف 
زاده معرفی کردند و پس از برخورد با ایشان و راهنمایی شان 

متوجه شدم که در شعر یک مبتدی هستم. 
ورود به انجمن شعر قطب

با ورد به انجمن شعر قطب که همگی اساتید حوزه شعر 
شهرستان هستند زیر نظر استاد نجف زاده و در گام بعدی 
آشنایی با خوبان این حوزه از جمله آقای بهمن صباغزاده 
کمک های شایانی به من شد و توانستم شعرهایی بگویم 
که حرفی برای گفتن داشته باشد. در ادامه به دو انجمن 
شعر در مشهد راه یافتم وتوانستم خودم را محک بزنم و 
انجمن های شعر شهرستان  دراین  آموختن  و  با شاگردی 
و استان  بمدت ۱۲سال است که  می آموزم و هنوزم هم 
خودم را شاگرد این حوزه می دانم. با شعر خوانی در صدا 
و سیما و چاپ ابیاتم در نشریات ، چاپ کتب شعر و....

فرهنگ و  تربت حیدریه و  نام  داشتن  نگه  زنده  سعی در 
مردمان بی نظیر این خطه دارم 

گاليه از بی مهری ها
در حالیکه در تربت حیدریه و شهرهای دیگر شعر خوانی بنده 
از برخی  ار می گیرد گالیه ای دارم  مورد تشویق و تقدیر قر 
همشهریان که بعضا مورد بی مهریشان قرار می گیریم، علت این 
رنجاندن یکدیگر چیست چرا نباید هر کسی که بفکر نام تربت 
و اعتالی آن است مورد تشویق قرار بگیرد گرچه بنده راه خودم 

را میروم وگوشم بدهکار این کنایه ها نیست. 
پیدا  خیرین در همه زمینه ها در سالهای اخیر حضور پررنگی 
نموده اند بخصوص در ساخت مدرسه و مراکز مذهبی و حتی 
خرید کتب ادعیه که عملی قابل تحسین است و خداوند خیرشان 
بدهد اما بایستی به حوزه کتاب و فرهنگ کتابخوانی بیشتر ورود 
کنند به درستی برای این حوزه تبلیغ نشده است چرا که معتقدیم 

خیر در راه کتاب کمتر از امور دینی دیگر نیست.
آثار به چاپ رسيده

بنده تا کنون دو کتاب به چاپ رساند ه ام در ابتدا کتاب مناقب  
را در سال۹۲ به چاپ رساندم که وصف ومدح ائمه و مناسبتها 
است و در ادامه، سال گذشته کتاب تربت پاک را چاپ نمودم 
که این کتاب نیز بیشتر با مضامین اجتماعی و تربت است، ضمن 
اینکه حدود ۱۵00 قطعه بیت سرودم که قصد به چاپ رساندش 

را نیز ندارم. 
قصد دارم کتاب تربت پاک را چاپ مجدد کنم هرچند هزینه 
های چاپ چند برابر شده است،در کتاب های قبل که چاپ 
شد امام جمعه و شورای شهر با خرید کتابهایم کمکم  کردند. 
در پایان باید بگویم که در شعر گفتن اول خشنودی خداوند 
موارد  دیگر  به  و  گیرم  می  نظر  در  را  مردم  بعد رضایت  و 
کاری ندارم. بعنوان یک عضو کوچک از این جامعه که گاها 
می  گرفته  ایراد  بنده  به  دارد  شعرهایم  که  شادی  فضای  به 
شعر  و  شعر  فضای  که  است  این  انتظار  بگویم  باید  شود، 
خوانی در ایام شادی اهل بیت متناسب با همان ایام باشد حال 
آنکه در ایام شادی نیز فضای شعر خوانی و مدیحه سرایی 
همان رویه ایام غم را دارد بهتر است همگام با فضای شادی 

ائمه شعر هایمان و گویشمان هم طرب انگیز باشد. 

گفتگوی جالب و خواندنی با شیخ غالمرضا اعتقادی شاعر کتاب تربت پاک

همایش مهندسی کنکور و جشن ستارگان 
در تربت حیدریه برگزار شد

آموز  دانش  و۵00  هزار  یک  حضور  با 
تربت  دبیرستانهای  دوازدهم  پایه 
تحت  کنکور  مهندسی  حیدریه،همایش 
عنوان امیدان ۹۹ و جشن ستارگان به منظو 
در   ۹۸ کنکور  برتر  های  رتبه  از  تجلیل 

محل دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
همایش  این  در  تربت،  نوید  گزارش  به 
که با هدف تجلیل از رتبه های زیر هزار 
کنکور ۹۸ تربت حیدریه و همچنین ایجاد 
دوازدهم  پایه  آموزان  دانش  در  انگیزه 
برگزار شد، دکتر باستانی نماینده مردم در 
مجلس،مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
درخشان  استعدادهای  سازمان  رئیس   ،
از مسوولین محلی  استان و جمعی دیگر 

حضور داشتند.

برگزاری مراسم تودیع ومعارفه هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش تربت حیدریه
هیئت  ومعارفه  تودیع  مراسم 
بازنشستگان آموزش و  مدیره کانون 

پرورش تربت حیدریه برگزار شد.
مراسم  تربت،  نوید  گزارش  به 
کانون  مدیره  هیئت  ومعارفه  تودیع 
بازنشستگان آموزش و پرورش تربت 
آموزش  مدیر  حضور  با  حیدریه 
معاون  حیدریه،  تربت  پرورش  و 
پشتیبانی و کارشناسان حوزه ستادی 

که در ارتباط مستقیم با بازنشستگان می باشند در 
محل کانون برگزار شد.

جلسه  این  ابتدای  در  خراسان،  نوید  گزارش  به 
بازنشستگان  کانون  مدیره  هیئت  جدید  رئیس 
به  قبلی  مدیره  هیئت  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
تشریح برنامه های کانون پرداخت و تاکید نمود 
از این پس برای حفظ شأن پیشکسوتان فرهنگی، 
از طریق کانون اجرا می  برنامه ها مستقیما  همه 

گردد.
احمد قرائی افزود: حرمت پیشکستوان ایجاب می 
کند که برنامه های متنوع بگونه ای اجرا شود که 
احسن  نحو  به  همکاران  احترام  و  تکریم  آن  در 

رعایت گردد.
سپس سید محمد هاشمی رئیس قبلی هیئت مدیره 
قبلی  دوره  در  که  هایی  برنامه  تشریح  به  کانون 
انجام گرفته پرداخت و ضمن انتقاد از مسوولین 
قشر  این  رفاهی  وضعیت  فکر  به  که  کشوری 
نظام  کامل  اجرای  خواستار  نیستند،  فرهیخته 

هماهنگ پرداخت در مورد بازنشستگان گردید.
حسابداری  مسؤل  کارشناس  پورتقی  حجت 
پست  در  که  حیدریه  تربت  پرورش  و  آموزش 
قبلی خود نیزدر ارتباط مستقیم با بازنشستگان بود 
گفت: حرمت پیشکسوتان بر همه ما الزم است، 

حتی اگر بعلت مشکالتی که دارند به ما پرخاش 
کنند. 

و  آموزش  مدیر  تربتی  قرایی  جلسه،  ادامه  در 
هرچه  رسانی  خدمت  بر  حیدریه  تربت  پرورش 
بیشتر به همکاران بازنشسته تاکید نمود و گفت: ما 
هم پس از چند سال به جمع بازنشستگان خواهیم 
پیوست، پس هر کاری که برای این قشر محترم 
آینده  برای  گذاری  سرمایه  واقع  در  دهیم  انجام 

خودمان است.
در پایان جلسه با تقدیم هدایائی از هیئت مدیره 
قبلی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش تقدیر 

بعمل آمد. 
 قابل ذکر است که در انتخاباتی که در محل اداره 
برگزار گردید  تربت حیدریه  پرورش  و  آموزش 
افراد ذیل برای یک دوره چهار ساله بعنوان هیئت 

رئیسه انتخاب گردیدند.
ابوالفضل   ، مدیره(  هیئت  رئیس  قرایی)  احمد 
اول)  شریعتی  علیرضا   ، رئیس(  نایب  رشید) 
محمد   ، حسابدار(  سعیدنیا)  حمیرا   ، منشی( 
هاشمی)  محمد  سید   ، عضو(  صفریان)  حسین 

بازرس(
علی  محمد  رئیسه،  هیئت  تصمیم  با  ضمن  در 

علیان در پست مدیر عاملی کانون ابقا گردید.

جشنواره فرهنگی گردشگری روستای »حاجی بیگی« کدکن برگزار شد
نخستین جشنواره فرهنگی گردشگری روستای 
هدف گردشگری »حاجی بیگی« در بخش کدکن 

شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان، پخت غذاهای 
اجرای  محلی،  و  بومی  بازی های  اجرای  سنتی، 
عرضه  غرفه های  برپایی  نیز  و  سنتی  موسیقی 
صنایع دستی، سوغات و پوشاک محلی از جمله 

برنامه های این جشنواره بود.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از  هدف  گفت:  تربت  نوید  خبرنگار  به  تربت حیدریه 
برپایی این جشنواره معرفی ظرفیت ها و توانمندی های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه است.
جشنواره  برپایی  در  اینکه  ذکر  با  محمدی  علی 
و  اسالمی  شورای  و  دهیاری  کدکن،  بخشداری 
بیگی،  حاجی  روستای  فرهنگی  میراث  انجمن 
خانه های  از  بازدید  افزود:  کردند  آفرینی  نقش 
قدیمی و دیدار و گفت و گو با بزرگان روستا، 

زدن  شخم  گندم،  پاییزه  نمادین  کشت  اجرای 
دیگر  از  گردی  روستا  و  دورهمی   زمین،  سنتی 

بخش های جانبی این جشنواره بود.
این  در  رسانه  اصحاب  حضور  به  اشاره  با  وی 
خبرنگاران  امیدواریم  داشت:  اظهار  جشنواره 
این خطه و  توانمندی های گردشگری  در معرفی 

ظرفیت ها و امکانات آن بکوشند.
در  بخش کدکن  توابع  از  بیگی  روستای حاجی 
کیلومتر ۱۵ جاده رباط سنگ به کدکن واقع است. 

برگزاری تور تربت گردی دانشجویان معماری دانشگاههای سراسر کشور
معماری  دانشجویان  ویژه  گردی  تربت  تور 
دانشگاه  بامشارکت  کشور  سراسر  دانشگاههای 
دولتی و میراث فرهنگی تربت حیدریه برگزار شد.

میراث  اداره  رئیس  تربت،  نوید  گزارش  به 
تربت  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی 
گردی  تربت  تورهای  برگزاری  از  حیدریه 
مسابقات  در  کننده  شرکت  دانشجویان  ویژه 
کشور  سراسر  از  که  ماکارونی  های  سازه 
داد. خبر  داشتند  حضور  حیدریه  تربت  در 

علی محمدی افزود: تور گردشگری تربت گردی 
پتانسیلهای  و  ظرفیتها  معرفی  و  آشنایی  باهدف 
فرهنگی  میراث  گردشگری،  فرهنگ،   حوزه 
از  بیش  حضور  با  شهرستان  دستی  صنایع  و 
دانشگاه  همکاری  با  و  دانشجویان  از  نفر   ۱00
شد. برگزار  فرهنگی  میراث  اداره  و  دولتی 

وی ادامه داد: دیار طالی سرخ و سفید )زعفران 
و ابریشم( از ابتدای سال تاکنون میزبان بیش از  
۶0 تور گردشگری داخلی و خارجی بوده است.

دارای۳۲0  حیدریه  تربت  که  است  ذکر  قابل 
تاریخی  اثر   ۵۲ و  است  گردشگری  جاذبه 
است  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در 
بسک  ملی  روستای  و  بایگ  ملی  شهر  که 
است آنها  جمله  از  کشی  ابریشم  حوزه  در 

برگزاری چهارمین رویداد ملی
 استارتاپی زعفران در تربت حیدریه

چهارمین رویداد استارتاپی و نخستین ماراتون 
استارتاپی ملی زعفران با رویکرد سالمت در 
میزبانی  به  امسال  بهمن   ۱۸ و   ۱7 روزهای 
برگزار  حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه 

می شود.
به گزارش نوید خراسان، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه با بیان اینکه این رویداد 
در چهار محور برگزار می شود، فزود: محورها 
شامل: فراوری اجزای گیاه زعفران در حوزه 
سالمت، فناوری های نوین در صنعت زعفران، 
تولید  و  زعفران  صنعت  در  بهداشت  توسعه 

محتوا در صنعت زعفران است. 
ارسال  مهلت  آخرین  زاده  قنبر  رضا  سعید 
کرد:  اظهار  و  عنوان  ماه  بهمن   ۱0 را  ایده ها 
محوریت  با  کارآفرینی  رویداد  نخستین 
آذر   ۲۶ و   ۲۵ تاریخ  در  بهداشت  و  سالمت 
و  بهداشت  آپ  استارت  دومین   ،  ۹۵ سال 
تاریخ  در  سالمت  هنرو  محوریت  با  سالمت 
استارت  آذر سال ۱۳۹۶ و سومین  ۲۳ و ۲۴ 
آپ بهداشت و سالمت را در روزهای ۲۱ ، 

۲۲ و ۲۳ آذر ماه پارسال برگزار کردیم.

در سال تحصیلی گذشته ۱۳ هزار و ۳۵0 دانش آموز مقطع ابتدایی 
اند، سعی می  تربت حیدریه در طرح جابربن حیان شرکت کرده 

کنیم امسال این آمار افزایش داشته باشد.
حیدریه:  تربت  ابتدایی  آموزش  خراسان،معاون  نوید  گزارش  به 
ادارات  رشد  مجالت  نمایندگان  و  آموزشی  معاونین  درنشست 

آموزش و پرورش استان که در مشهد برگزار شد.
افزود: طرح جابربن حیان فرصتی برای دانش آموزان فراهم می کند 
تا خود به دنبال کسب دانش و علم بروند تا یادگیری عمیق تر و 

مانا تر صورت پذیرد.
حسین رجبی جابربن حیان را طرحی با فرصت های یادگیری متنوع 
که ذی نفعان آن معلمین، دانش آموزان و اولیا هستند معرفی کرد و 

گفت این امر خالقیت دانش آموزان را افزایش می دهد.
این  در  تربت حیدریه  آموزان  دانش  باالی  اشاره مشارکت  با  وی 
طرح گفت: به همت و کمک آموزگاران ، تالش دانش آموزان و 
هزار   ۲0 مجموع  از  گذشته  تحصیلی  درسال  ها  خانواده  همراهی 
و ۴00 دانش آموز ابتدایی ۱۳ هزار ۳۵0 نفر در این پروژه علمی 
افزایش  را  تعداد  این  امسال  که  اند  داشته  فعال  شرکت  پژوهشی 

خواهیم داد.

مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه:
سهم دانش آموزان تربت حیدریه

 از کنکور امسال 5۴ رتبه زیر هزار
۵۴ نفر ازدانش آموزان تربت حیدریه در کنکور امسال رتبه زیر هزار 

کسب کردتد.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان، مدیر آموزش و پرورش تربت 

حیدریه در همایش مهندسی کنکور و جشن ستارگان گفت: از تعداد 
۵۴ دانش آموزی که در کنکور امسال پذیرفته شده اند، هفت نفر 

رتبه زیر صد و ۴7 نفر رتبه زیر هزار کسب کردند. 
محمدرضا قرائی تربتی افزود: هدف از برپایی این همایش، تجلیل از 
رتبه آوران کنکورامسال و ایجاد انگیزه دردانش آموزان پایه دوازدهم 
است که با حضور هزار و ۵00 دانش آموز دختر و پسر سال آخر 

برگزار شده  است.
و  آموزش  ویترین  همایش  در  حاضر  دانش آموزان  داد:  ادامه  وی 
رتبه های  از  تا  شده ایم  اینجا جمع  و  هستند  تربت حیدریه  پرورش 
برتر کنکور که از افتخارآفرینان شهرمان هستند تقدیر کنیم و به شما 
باور کنید چرا که  پیام را بدهیم که خودتان را  این  دانش آموزان 

توانایی انجام کارهای بزرگ را دارید.

اجرای طرح »یاریگران زندگی« در مدارس تربت حیدریه
با هدف کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی، رفتار های پر خطر 
تشکل  همیاری  با  و  روانگردان  و  محرک  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  و 
های دانش آموزی طرح یاریگران زندگی در مدارس تربت حیدریه 

اجرا می شود.
به گزارش نوید خراسان به نقل از نوید تربت، معاون مدیر کل و 
مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه در جلسه اعضای منطقه ای » 
کانون یاریگران زندگی« گفت: آسیب های موجود در سطح جامعه 
خواه ناخواه به آموزش و پرورش نیز سرایت می کنند و مدارس و 
دانش آموزان را درگیر این معضالت می کند، لذا باید برای مهار 

کردن این آسیب ها راه حلی پیدا کنیم.
و  کودکان  باالی  پذیری  تاثیر  به  اشاره  با  تربتی  قرائی  محمدرضا 
در  مدارس  در  همساالن  گروه  گفت  همساالن  گروه  از  نوجوانان 
با توجه تاثیرگذاری زیادی که بر  قالب تشکل های دانش آموزی 
همدیگر می گذارند نقش  کاربردی در کاهش و کنترل آسیب های 

اجتماعی دارند.
وی افزود: دانش آموزان در قالب تشکل های دانش آموزی، تسهیل 
توانمند  و  سازی  آگاه  و  بود  خواهند  طرح  این  در  موثری  گران 
و  اجتماعی  روانی  های  مهارت  آموزش  با  آموزان  دانش  ساختن 
اثر بخشی داشته  پیشگیرانه و  نقش  تواند  مهارت های زندگی می 

باشد.
به  اشاره  با  نیز  بدنی  تربیت  پرورشی و  معاونت  زاده  قلی  محمود 
اظهار  آموزی  دانش  های  تشکل  و  آموزی  دانش  سازمان  رسالت 
امیدواری کرد اجرای این طرح راهگشای مشکالت دانش آموزان 

در حوزه آسیب های اجتماعی باشد.
وی گفت: واگذاری مسئولیت ها به دانش آموزان ضمن اینکه باعث 
رشد آنها می شود زمینه فرهنگ سازی های مطلوب را فراهم می 

کند.
های  آسیب  از  پیشگیری  و  مشاوره  کارشناس  مظلوم  مهدی 
اجتماعی نیز ضمن تشریح طرح کشوری کانون یاریگران زندگی 
گفت: دانش آموزانی که در تشکل های دانش آموزی فعالیت 
که  چرا  برخوردارند  خوبی  اجتماعی  روانی  وضعیت  از  دارند 
احساس  ارتقاء  باعث  همساالن  گروه  در  هدفمند  های  فعالیت 
ارزشمندی، خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان می شود.

وی افزود: ورود مباحث آموزشی و پیشگیرانه در حوزه آسیب 
های اجتماعی با محوریت توانمند سازی روانی اجتماعی اثرات 

پایدار و مثبتی در بین دانش آموزان به همراه خواهد داشت.
قابل ذکر است این طرح در ۲0 درصد از مدارس  شهرستان، 
در هر سه مقطع آموزشی با استفاده از ظرفیت تشکل های دانش 
آموزی و زیر نظر شورای دانش آموزی مدارس اجرا می گردد.

شرکت بیش از 13 هزار دانش آموز تربت حیدریه در طرح جابربن حیان

برگزاری دوره آموزشی رنگرزی سنتی و چاپ اُرگانیک در روستای ملی بسک 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
برگزاری  از  حیدریه  تربت  دستی  صنایع  و 
طبیعی  رنگرزی  آموزشی  کارگاه  نخستین 
الیاف و پارچه های ابریشمی و آموزش چاپ 
اُرگانیک) اکوپرینت( به بانوان ابریشم باف در 

روستای ملی ابریشم کشی بسک خبر داد.
 علی محمدی امروز در گفتگو با نوید تربت 
با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه بعد از 
نخستین  بعنوان  بسک  روستای  شدن  ملی 

روستای ملی استان در رشته ابریشم کشی 
، در راستای تکمیل فرآیند تولید تا مصرف 
ابریشم در منطقه و ایجاد اشتغال زایی برای 
متنوعی  آموزشی  های  دوره  روستا،  ساکنان 
فرت  بافی،  زری  بافی،  ابریشم  جمله  از 
و  سنتی  رنگرزی  نواربافی،  شعربافی،  بافی، 
مردم  استقبال  با  که  شد  برگزار  اکوپرینت 

روستا به ویژه بانوان روبرو شده است.

خبر
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اجتماعی

سالمتخبر

محصول  دهند  نمی  اجازه  دالالن   
مناسب  قیمت  به  را  کارخانه 

بفروشیم. 
کارخانه قند تربت حیدریه با سرمایه 
با  ریالی،  میلیارد  هزار   ۶ گذاری 
چغندر  تن  هزار   ۳ مصرف  ظرفیت 
بعنوان  و تولید 7۵0 تن شکر خام  
با  شکر  از  مهمی  بخش  کشور،  شرق  تولیدی  واحد  ترین  موفق 

کیفیت و مورد نیاز جامعه را تامین می کند.
تربت  فند  کارخانه  مدیرعامل  خراسان،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
در حال  افزود:  با خبرنگاران شهرستان  نشست خبری  در  حیدریه 
حاضر با بیش از ۲ هزار چغندر کار قرار داد انعقاد کردیم که حدود 
۱۸00 نفر آنها کمتر از ۵0 تن چغندر در سال تولید می کنند اما با 
توجه به شعاع خدمات این واحد تولیدی که ۲00 کیلومتر اطراف 
را شامل می شود در مراحل کاشت، برداشت و همچنین بذر مورد 

نیاز با کشاورزان همکاری می کنیم.
مهندس محمود انتظاری افزود: با توجه به فعالیت مستقیم ۵00 نفر 
در واحد تولیدی، اگر متوسط اعضای خانواده هر نفر را، چهار نفر 
در نظر بگیریم، حدود ۱0 هزار نفر از این واحد تولیدی زندگیشان 

اداره می شود.
با همت و تالش متخصصان داخلی و  وی گفت: در حال حاضر 
مستقیم،  بصورت  نفر   ۵00 اشتغالزایی  با  و  خارج  به  نگاه  بدون 
ظرفیت این واحد تولیدی روزانه به ۳ هزار تن چغندر و 7۵0 تن 
شکر خام رسیده ، این کارخانه در سالهای اخیر بعنوان تولید کننده 

برتر شکر با کیفیت در کشور مطرح شده.

حتی يک ريال بدهی مالياتی و يا حقوق معوقه نداريم 
شرایط  به  توجه  با  افزود:  حیدریه  تربت  قند  مدیره  هیئت  عضو 
تحریم و مشکالت اقتصادی کنونی، این واحد تولیدی نه تنها یک 
ریال بدهی مالیاتی و یا حقوق معوق به پرسنل ندارد، بلکه اکنون 
بابت مابه تفاوت قیمت شکر )یارانه دولتی( نیز، مبلغ ۱۸0 میلیارد 

ریال از دولت طلب دارد.
مهندس انتظاری با بیان اینکه برای پرداخت حقوق پرسنل این واحد 
این در  افزود:  پرداخت می شود،  میلیارد ریال  ماهانه ۲0  تولیدی 
حالی است که نگهداری از این واحد تولیدی روزانه بین ۶00 تا 
700 میلیون ریال هزینه دارد اما با همین شرایط و به همت پرسنل 
این واحد تولیدی اکنون ظرفیت کارخانه  به ۲۵7 هزار تن مصرف 

چغندر و تولید ۴۲ هزار تن شکر در سال رسیده است.
از  و  قدس  آستان  از  کارخانه  سهام  درصد   ۹۶.۳ گوید:  می  وی 
مجموع ۳.7 درصد باقی مانده ۲ درصد مربوط به پرسنل کارخانه و 

بقیه از آن سهامداران  قدیمی می باشد.

به  را  کارخانه  محصول  دهند  نمی  اجازه  دالالن 
قيمت مناسب بفروشيم

رئیس هیئت مدیره شرکت سنگاه  تربت حیدریه یکی از مهمترین 
دغدغه واحد های تولید شکر را نرخ های تکلیفی و قیمت گذاری 
که  شرایطی  در  افزود:  و  کرد  اعالم  دولت  توسط  شکر  نامناسب 
قیمت هر کیلو تولید شکرخام برای تولید کننده ۴۲00 تومان هزینه 
دارد اما متاسفانه دولت با نرخ تکلیفی ۴ هزار و ۵0 تومان عالوه 
بر عدم حمایت از واحد های تولیدی داخل، باعث ضرر و زیان به 

آنها شده است.
از  یکی  بعنوان  دالالن  از  حیدریه  تربت  قند  کارخانه  مدیرعامل 
تا  دهند  نمی  اجازه  افزود: دالالن  و  یاد کرد  بازار شکر  مشکالت 
محصول کارخانه را به قیمت مناسب بفروش برسانیم و گاهی این 

دالل بازی های باعث شده که شکر را به زیر قیمت فروخته ایم.
مهندس انتظاری گفت: بخشنامه های دولتی برای ما قابل اجراست 
واحدهای  به  آسیب  باعث  این  و  نیست  اینگونه  دالالن  برای  اما 

تولیدی شده است.
وی افزود: این در حالی است که قیمت هرتن چغندر قند با عیار 
کمک  نیز  تومان  هزار   ۶۱ که  است  تومان   هزار   ۳7۴ حدود   ۱۶
بار توسط این واحد تولیدی پرداخت می شود.  هزینه برای حمل 
از دولتمردان تقاضا داریم برای پیشرفت بهتر این واحد تولیدی که  
برای بیش از ۳ هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد 

کرده کمک نمایند.
بوجود  به همه مشکل  توجه  با  تربت گفت:  قند  مدیره  عضوهییت 
آمده در تابستان امسال و عدم کنترل قیمت شکر، برای نخستین بار 
در طول عمر کارخانه، از اواسط اردیبشهت ماه این واحد تولیدی را 
فعال و از ابتدای خرداد تا هشتم مرداد ماه موفق شدیم ۴0 هزار تن 

شکر را تولید و تحویل دولت دهیم.
و  تجهیزات  استهالک  به  توجه  با  گفت:  قند  کارخانه  مدیرعامل 

لزوم بروز رسانی آن و همچتین افزایش سرمایه و پرداخت بموقع 
شکر  گذاری  قیمت  داریم  انتظار  کارگران،  و  کشاورزان  مطالبات 
بصورت مناسب توسط دولت انجام تا بتوانیم با رعایت ملزومات 

قانونی نسبت به فروش محصول خود بهتر عمل کنیم .
مهندس انتظاری با بیان اینکه هیچگونه بدهی به کشاورزان، رانندگان 
و یا کارگران نداریم، گفت: انتظار داریم همانگونه که در مدیریت و 
هدایت بزرگترین واحد تولیدی تربت حیدریه شفاف و حساب شده 
عمل می شود، بتوانیم با کمک دولت در بازار فروش محصوالت 

متناسب با فعالیت هایمان عمل کنیم .

راه اندازی تصفيه خانه و صرفه جويی 17 ليتری آب
مدیر عمل کارخانه قند تربت حیدریه به تاسیسات تصفیه خانه 
کارخانه نیزاشاره کرد واظهار داشت: کارهای مطالعاتی احداث 
با هدف کنترل پساب کارخانه آغاز و  تصفیه خانه از سال ۹۱ 
تصفیه  استخر  اعتبار،  ریال  میلیارد  بر صد  بالغ  با صرف  اکنون 
 خانه همراه با استانداردهای زیست محیطی راه اندازی شده است.

مهندس انتظاری افزود: تا قبل احداث تصفیه خانه، ۳۳ لیتر بر 
ثانیه و حتی بیشتر از این میزان آب استفاده می کردیم، اما اکنون 
میزان مصرفی آب خود را به زیر ۱7 لیتر در ثانیه رساندیم زیرا 
آب آلوده به پساب دوباره فرآوری و به چرخه مصرف کارخانه 

باز می گردد.

خودکفايی در توليد برق و داشتن مازاد مصرف
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  گفت:  دیگری  بخش  در  وی 
و نیز تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید، بالغ بر بالغ بر ۶00 
میلیارد ریال دارایی های بال استفاده کارخانه را مجدداً به چرخه 
تولید بازگرداندیم که یکی از آن ها راه اندازی توربین تولید برق 

می باشد.
عضو هییت مدیره قند تربت با بیان اینکه بخش تولید برق کارخانه 
این بخش شامل یک  افزود:  توربین است،  به سه دستگاه  مجهز 
توربین زیمنس با تولید 7 مگاوات، یک توربین لهستانی با تولید 
برق  با ظرفیت ۲.۲ مگاوات  توربین هلندی  ۵.۵ مگاوات و یک 
است که در راستای حرکت های جهادی و استفاده از نیروی کار 
اندازی مجدد آن  با راه  ایرانی ظرف سه سال اخیر موفق شدیم 
ها ۱00 درصد  برق مصرفی کارخانه را تامین و از برق شهری 

بی نیاز شویم.
نیاز کارخانه ۶.۵ مگاوات است و  وی  گفت:میزان برق مورد 
همین میزان نیز برق مازاد تولید می کنیم که قادر خواهیم بود در 

شرایط اضطراری در تامین برق شهری نیز کمک کنیم.

مدیر عامل و عضو هییت مدیره قند تربت در نشست خبری مطرح کرد:

کارخانه قند تربت حیدریه موفق ترین واحد تولیدی شرق کشور 
صرفه جویی 7۲میلیون لیتری بنزین 

در منطقه تربت حیدریه 

با مصرف  نزدیک به 7۲میلیون متر مکعب گاز 
سی ان جی معادل استفاده از این گاز در مصرف 

بنزین صرفه جویی شد. 
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر   
به  فوق  خبر  اعالم  با  حیدریه  تربت  منطقه 
خبرنگار نوید خراسان گفت: در ۹ ماهه نخست 
سال جاری نزدیک به 7۲میلیون متر مکعب  گاز 
سی ان جی  مصرف شده،که معادل آن جایگزین 

مصرف بنزین گردید. 
جواد بلندی افزود: در این مدت ، متوسط روزانه 
۲۶0هزارمتر مکعب سي ان جي از طریق ۳۲ باب 
جایگاه عرضه فعال این سوخت در منطقه تربت 

حیدریه توزیع شده است. 
)CNG (وی اظهار داشت: استفاده از گاز طبیعی

در  بسزایی  نقش  ارزان،  و  پاک  بعنوان سوخت 
حفظ  همچنین  و  بنزین  مصرف  جویی  صرفه 

محیط زیست و سالمت جامعه دارد . 
توصیه  ضمن  حیدریه،  تربت  منطقه  مدیر 
برمصرف بهینه سوخت، به استفاده ازسی ان جی 
بعنوان سوخت پاک و ارزان تاکید کرد وگفت: 
گازطبیعی مصرف شده در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۸ 
در۳۲باب  فعال  ۹۲دیسپنسرو۱۶۴نازل  طریق  از 
تربت  منطقه  سطح   در  جي  ان  سي  جایگاه 

حیدریه توزیع گردید. 
بلندی افزود: در حال حاضر جایگاه سی ان جی 
تک منظوره در کوهسرخ کاشمر در حال احداث 
میباشد که در صورت انجام تعهدات پیمانکار تا 

شهریور ماه ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.
 وی اظهار داشت: این منطقه آمادگی واگذاری 
گذاری  باسرمایه  جی   ان  سی  جایگاه  امتیاز 

بخش خصوصی را دارد.

کسب رتبه اول کشوری توسط روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه

براساس ارزیابی عملکرد روابط عمومی مناطق 
۳7 گانه شرکت نفت درسال ۱۳۹7 و شش ماهه 
تربت  منطقه  عمومی  روابط   ،۱۳۹۸ سال  اول 
حیدریه برای سومین سال متوالی با کسب رتبه 
اول در زمره روابط عمومی های برترشرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفت.
نوید  خبرنگار  به  مورد  این  در  نیرویی  علی 
با تالش  تربت گفت: موفقیت بدست آمده جز 
و  منطقه  مدیر  جانبه  همه  حمایت  و  همکاران 
نمی  محقق  همدلی  و  وحدت  درسایه  معاونین 

گردید.
تربت  نفت  شرکت  عمومی   روابط  رییس   
حیدریه افزود:ارزیابی عملکرد روابط عمومی به 
نظر مسئولین واحد های  از  لحاظ کمی وکیفی 

ستادی در تهران مورد بررسی قرار می گیرد. 
عنایت  و  همکاران  تالش  با  داد:  ادامه  وی 
حیدریه  تربت  منطقه  عمومی  روابط  پروردگار، 
برای سومین سال متوالی با ارائه بموقع گزارش 
جامع اقدامات این منطقه در طی سه سال گذشته 
در ارزیابی بعمل آمده ضمن حفظ رتبه برتر، با 
افزایش امتیازات موفق به کسب رتبه اول روابط 
عمومی های مناطق ۳7 گانه شرکت ملی پخش 
ارومیه  مناطق  شد.  ایران  نفتی  های  فرآورده 
،ساری، کردستان و لرستان با کسب امتیاز برابر 
در ردیف روابط عمومی های برتر شرکت قرار 

گرفتند.

بازیابی و رفع اشکال بیش از ۲۴هزارکارت 
هوشمند سوخت در منطقه تربت حیدریه 
سامانه  به  مراجعه  با  شهروندان  نفراز  هزار   ۲۴
هوشمند سوخت و نواحی ۴ گانه حوزه عملیاتی 
رفع  و  بازیابی  به  نسبت  حیدریه  تربت  منطقه 

اشکال کارت هوشمند سوخت اقدام نمودند. 
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
منطقه تربت حیدریه به خبرنگار نوید خراسان 
پخش  ملی  شرکت  انتشاراطالعیه  با  گفت: 
استفاده  لزوم  بر  ایران  نفتی  های  فرآورده 
طرح  اجرای  و  سوخت  هوشمند  کارت  از 
۲۴هزار  از  بیش  سوخت،  مصرف  مدیریت 
نفر از شهروندان با مراجعه به نواحی ۴ گانه 
حوزه عملیاتی و سامانه هوشمند منطقه، جهت 
بازیابی رمز و رفع اشکال کارت سوخت خود 

اقدام نمودند.
داد:شهروندان  ادامه  افزود:وی  بلندی  جواد 
میتوانند با در دست داشتن اصل و کپی کارت 
و  مالک  شناسایی  کارت  خودرو،  شناسایی 
با  کارت  رمزگشایی  جهت  سوخت  کارت 
مراجعه به نواحی ۴گانه منطقه در شهرستانهای 
اقدام  خواف  و  کاشمر،گناباد  حیدریه،  تربت 

نمایند.

نامگذاری خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه به نام سردار شهید سلیمانی 

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
این  پسران  خوابگاه  نامگذاری  از  تربت حیدریه 
دانشگاه به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

خبر داد.
محمد قربانی گفت: با پیشنهاد کارکنان معاونت 
دانشگاه  رییس  موافقت  و  دانشجویی  فرهنگی 
با هدف زنده نگاه  علوم پزشکی تربت حیدریه، 
بوم،  و  مرز  این  شهدای  خاطره  و  یاد  داشتن 
خوابگاه پسران این دانشگاه به نام سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی مزین شد.
اینکه شهید سلیمانی یک شخصیت  بیان  با  وی 
این  ایثارگری های  و  حماسه  و  داشت  جهانی 
شهید گرانقدر در پاسداری از ارزش های انقالب 
اسالمی بر کسی پوشیده نیست افزود: با شهادت 
سردار سلیمانی عالوه بر تقویت روحیه استکبار 
با  مبارزه  در  اسالمی  ایران  مردم  اتحاد  ستیزی، 
استکبار و حفاظت از ارزش های واالی انقالب 

اسالمی بیشتر شد.
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  داد:  ادامه  وی 
ضرورتی  انقالبی،  و  جوان  نسل  برای  همواره 
انکار ناپذیر است چرا که امنیت کشور را مدیون 
با  باید  بیدار  دانشجویان  و  هستیم  شهدا  خون 
بصیرت سیاسی، ادامه دهنده راه شهدا باشند و 
از تمام ظرفیت و توانایی  این مهم  برای تحقق 

خود استفاده کنند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  پسران  خوابگاه 
تربت حیدریه با زیربنای یکهزار و ۲۵0 مترمربع 
دارای ۱۵۶ دانشجو است. این دانشگاه به ۳۶۳ 
تربت حیدریه،  شهرستان های  مردم  از  نفر  هزار 

زاوه و مه والت خدمات ارائه می کند.

برای اولین بار برگزار می شود؛
جشنواره نظام پیشنهادات در 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
در  پیشنهادات  نظام  جشنواره  بار  اولین  برای 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار می 

شود.
سازمان  توسعه  خراسان،مدیر  نوید  گزارش  به 
تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  انسانی  منابع  و 
پیشنهادات  نظام  جشنواره  برگزاری  از  حیدریه 
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در پایان 
تبادل  ارتقاء فکری،  با هدف حفظ و  سالجاری 
سازمان  های  هزینه  ها،کاهش  تجربه  و  دانش 

ناشی از خطا وتجربه و...   خبرداد. 
حسین قلی زاده گفت: تاکنون دو فراخوان ارائه 
پیشنهاد در دانشگاه برگزار کردیم که در مرحله 
اول ۵0 ایده ثبت شده است و مهلت مرحله دوم 
نیز پایان دیماه است،همچنین فراخوان سوم در 

بهمن ها برگزار خواهد شد.
ثبت  به  تمایل  که  کارکنانی  گفت:  زاده  قلی 
دارند،میتوانند  پیشنهادات خود  و  تجارب  ایده، 
https://sus. با مراجعه به آدرس الکترونیک  

ثبت  را  خود  پیشنهاد    behdasht.gov.ir
نمایند و درنهایت ایده های ارسالی توسط کمیته 
پیشنهادات دانشگاه داوری میشوند و به برترین 

ها جوایزی اهدا خواهد شد.

تشخیص عارضه ای نادر توسط 
پزشک متخصص اطفال در تربت حیدریه

احمدیه  تخصصی  کلینیک  اطفال  متخصص 
عارضه   ، حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خاص مادرزادی یک کودک دوساله را تشخیص 

داد که موجب نجات جان این کودک شد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از روابط عمومی 
دکتر  حیدریه،  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دانشگاه  این  درمان  معاون  بهروز  محمدرضا 
در خصوص عارضه نادر این دختربچه دوساله 
گفت: با توجه به مراجعه این کودک با عالمت 
احمدیه،  تخصصی  کلینیک  به  متناوب  استفراغ 
انجام شد که در  بیمار  ابتدایی روی  آزمایشات 

این آزمایش ها مورد خاصی مشاهده نشد.
وی ادامه داد: با توجه به تداوم وضعیت بیمار، 
وی مورد بررسی دستگاه گوارش با ماده حاجب 
قرار گرفت که پس از این آزمایش مشخص شده 
در رویدادی نادر معده و قسمتی از روده ها به 
سینه  قفسه  در  دیافراگم  دیواره  در  نقص  علت 

بیمار می باشد.
تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
بدو  از  عارضه  این  اینکه  به  اشاره  با  حیدریه 
بیمار بوده است اظهار داشت: پس  تولد همراه 
در  بیمار  جراحی  اولیه،  های  مراقبت  انجام  از 
بیمارستانی در مشهد انجام شد و در حال حاضر 
مطلوب  ساله   ۲ کودک  این  عمومی  حال  نیز 

گزارش شده است.
کلینیک  اطفال  متخصص  سلحضور  یاسر  دکتر 
تربت  پزشکی  دانشگاه علوم  احمدیه  تخصصی 
عارضه  این  موفق شد  که  بود  پزشکی  حیدریه 
را در بیمار تشخیص دهد و موجب نجات جان 

او شود.

وحید ساالرمقدم
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس شورای 
گفت:  ستارگان  جشن  و  کنکور  مهندسی  همایش  در  اسالمی 

سنت تجلیل از نخبگان در شهرستان پایه گذاری شده است.
به گزارش نوید خراسان، دکتر سعید باستانی افزود: کمیته ای 
هنری.  مختلف  های  حوزه  در  که  کسانی  از  تا  شده  تشکیل 
ورزشی. علمی و ... رشد می کنند و برای شهرستان افتخارآفرینی 

می کنند تجلیل شود.
وی گفت:هدف از تجلیل این است که به نخبگان شهرستان پیام 

دهیم که کار شما برای ما ارزشمند است.
باستانی ادامه داد: از سال آینده عالوه بر رتبه های برتر کنکور 
گوناگون  علمی  مسابقات  و  المپیادها  در  که  افرادی  تمامی  از 

و همچنین جشنواره خوارزمی مقام بیاورند تجلیل خواهد شد.
نیزگفت:   رضوی  خراسان  درخشان  استعدادهای  مرکز  رییس 
صورت  بدین  آینده  کنکورسال  در  ها  دانشگاه  پذیرش  شیوه 
است که ۸۵ درصد کد رشته محل ها از طریق سوابق تحصیلی، 
شامل رشته های درجه دو و سه و۱۵درصد کد رشته محل ها 
از طریق آزمون سراسری که شامل رشته های پرمتقاضی است 

انتخاب می شوند. 
محمدمهدی مومنی افزود: امسال برای نخستین بار هر کس می 
تواند۲۵0 کد رشته محل انتخاب کند و بر این اساس صد کد 
در  آزمون و۱۵0 کد رشته محل  بدون  نام  ثبت  در  رشته محل 

آزمون سراسری خواهد بود.
وی گفت: در آزمون سراسری امسال سوابق تحصیلی که 

شامل نمرات دروس نهایی پایه دوازدهم می شود تا ۳0 
درصد تاثیر مثبت دارد و ۴0 درصد کنکور از پایه های 

دهم و یازدهم و ۶0 درصد آن از پایه دوازدهم است.

برای نخبگان تمامی رشته های علمی، ورزشی و هنری همایش تجلیل برگزار می شود

گود برداری غیر اصولی در خیابان طالقانی تربت حیدریه باعث 
شد تا انشعابات آب، گازوتلفن حدود ۵ هزار خانوار ساکن در 

این شهر قطع شود.
در  ساختمان  برداری  گود  تربت،  نوید  خبرنگار  گزارش  به 
مرکزی  میدان  حوالی  در  که  جدید  علمیه  حوزه  احداث  حال 
دیوار  روز جمعه  بامداد  تا  باعث شد  است  شهرتربت حیدریه 
مشرف به خیابان طالقانی به یک باره فرو بریزد و چنانچه این 
اتفاق در ساعات ابتدایی صبح رخ می داد تلفات جانی ناگواری 

را رقم می زد.
حیدریه  تربت  علمیه  های  حوزه  جدید  مجموعه  احداث  کار 
با  مختلف  طبقات  در  فرهنگی  فضای  و  پارکینگ  با  همراه 
گودبرداری از زمین مجاور حوزه علمیه مرحوم هراتی )که وقف 
خیابان  به  مسیر مشرف  دو  از  علمیه شده(  های  ساخت حوزه 
اصلی و از دو مسیر دیگر مشرف با بازارپر تردد شیرچهارسوق 
از اوایل دهه ۹0 آغاز شده و همچنان در حد همان گود برداری 
مانده است. حتی در دوسال قبل پس از تذکر مسئوالن وقت به 
دست اندرکارن این مجموعه در رابطه با گودبرداری های غیر 
اصولی و هشدارهایی که به دست اندرکاران این مجموعه داده 
پیاده رو خیابان  از  انجام و بخشی  این زمین  شد،حصار کشی 
بازهم خطر ریزش وجود  اما  واقع شد  این حصار  طالقانی در 
داشت بطوریکه ترک هایی از سمت شیر چهار سوق برداشته بود 
و همچنان سازندگان این پروژه نسبت به وقوع خطرات احتمالی 
اتفاق  پروژه  این  دیواره  تا حادثه ریزش  ندادند  نشان  واکنشی 

افتاد و برای شهروندان دردسرساز شد.

قاتل خاموش جان مادر و دو فرزندش
 را  در شهرستان زاوه گرفت

یک مادر و دو فرزندش بر اثر مسمومیت با گاز جان خود را 
از دست دادند.

با  نفره  از مسمومیت یک خانواده چهار  مدیر حوادث دانشگاه 

گاز coخبر داد.
به گزارش نوید تربت، رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه 
گفت:  خبر  این  جزییات  درباره  حیدریه  تربت  پزشکی  علوم 
با خطوط  تماس  طی   ، ماه  آذر   ۲۳ شنبه  امروز   ۸:۳7 ساعت  
اکسید  منو  گاز  با  مسمومیت  بر  مبنی   ۱۱۵ اورژانس  ارتباطی 
کربن در روستای قلعه آقا حسن شهرستان زاوه، بالفاصله پرسنل 

اورژانس چخماق به محل اعزام شدند.
دکترمحمد جواد امیری افزود: پس از رسیدن کارشناسان به محل 
حادثه متوجه شدند که متاسفانه قبل از رسیدن آمبوالنس، مادر و 
دو فرزند خانواده فوت شده اند،پدر خانواده نیز پس از اکسیژن 

رسانی و اقدامات اولیه به مرکز درمانی شد.
 رییس اداره پیش بیمارستانی گفت: حال عمومی فرد منتقل شده 

به بیمارستان رضایت بخش گزارش شده است.

دستگیری سارقان و خرده فروشان مواد مخدر در مه والت
۲۸ سارق و خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهردر مه والت 

دستگیر شدند.
در  افزود:  مه والت  انتظامی  فرمانده  تربت،  نوید  گزارش  به 
عملیاتی که در راستای اجرای طرح  ارتقای امنیت اجتماعی و 
امنیت  پلیس  آگاهی،  پلیس  همکاری  با  آلوده  مناطق  پاکسازی 
عمومی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، یگان امداد و دیگر واحدهای 
عملیاتی این فرماندهی انجام شد، پنج معتاد متجاهر جمع آوری، 
۱۱ خرده فروش و توزیع کننده مواد افیونی شناسایی و دستگیر و 
مقدار ۶ کیلو و ۶00 گرم انواع مواد مخدر توسط پلیس مه والت 

کشف و ضبط شد.

سرهنگ ذوالفقاری گفت: با تالش ماموران پلیس آگاهی و دایره 
تجسس کالنتری مرکز شهرستان مه والت ۱۲ متهم به سرقت نیز 
شناسایی و دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.
انتظامی مه والت ادامه داد: تشدید مبارزه با قاچاقچیان  فرمانده 

مواد مخدر، محوری ترین برنامه نیروی انتظامی است و تحقق 
بسیار  جوانان  سالمت  و  اجتماعی  امنیت  افزایش  در  مهم  این 

کارگشاست.

متالشی شدن باند توزیع مواد مخدر در مه والت 
والت  مه  شهرستان  مهر  شاد  در  مخدر  مواد  توزیع  باند  یک 

متالشی شد.
انتظامی مه والت گفت: از ماه  به گزارش نوید تربت، فرمانده 
گذشته فردی از استان های جنوبی کشور در شهر شادمهر ساکن 
و اقدام به توزیع مواد مخدر به صورت گسترده در این شهر و 

شهرهای اطراف می کرد.
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  افزود:  ذوالفقاری  سرهنگ حمزه 
مخدر مه والت با همکاری فرماندهی انتظامی بخش شادمهر، با 
اقدام های فنی و زیر نظر گرفتن محسوس و نامحسوس فرد یاد 
شده، پس از هماهنگی قضایی وارد منزل متهم شده و وی را 

دستگیر کردند. 
وی ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم، ۲ کیلو و ۲00 گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک و لوازم خرید و فروش مواد مخدر کشف 
و در این ارتباط ۲ مرد و ۲ زن که از اهالی منزل بودند، دستگیر 

و به مرجع قضایی معرفی شدند.

محموله لوازم آرایشی قاچاق درمه والت کشف شد
دانشگاه  داروی  و  غذا  مدیریت  عمومی  روابط  مسوول 
قلم   ۴۵0 ضبط  و  کشف  از  تربت حیدریه  پزشکی  علوم 
کاالی قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی در شهرستان 

مه والت خبر داد.
و  غذا  مدیریت  کارشناسان  گفت:  محمدزاده  مصطفی 
همکاری  با  تربت حیدریه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی 
کاالی  مقدا  این  اصناف،  اتاق  و  بهداشت  شبکه  ماموران 
غیرمجاز و غیربهداشتی را در بازرسی از واحدهای صنفی 

عرضه کننده کاالها در مه والت کشف و ضبط کردند.
وی افزود: پرونده واحدهای صنفی متخلف برای رسیدگی 
شهرستان  قضایی  دستگاه  به  نهایی  رای  صدور  و  بیشتر 

ارسال شد.
وی از اقشار مختلف مردم خواست هنگام خرید کاالهای 
بر روی کاال  اطالعات درج شده  به  بهداشتی  و  آرایشی 
دقت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک 
موارد را از طریق تلفن گویای ۱۹0 دانشگاه علوم پزشکی 

اطالع دهند.

گودبرداری غیر اصولی انشعابات 5 هزار خانوار را در تربت حیدریه قطع کرد
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گفتگو

*مدول دوم تصفیه خانه فاضالب با هدف 
تامین آب صنایع بویژه مجتمع فوالد رخ 

در حال اجرا است
منطقه  دلسوزان  های  دغدغه  از  یکی 
و شهرستان تربت حیدریه بخصوص 
نماینده شهرستان در راه صنعتی شدن 
نیاز  مورد  آبی  منابع  کمبود  مسئله 

صنایع از جمله فوالد می باشد. 
استفاده از پساب فاضالب بعنوان یکی 
از این راه حل ها مطرح شده و مورد 
پیگیری مسؤلین شهرستان بوده است. از جمله برای تامین آب مورد 
نیاز فوالد رخ این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است و احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تربت حیدریه با همین هدف آغاز 
مدیر  جمشیدیان  حسین  مهندس  سراغ  به  بهانه  این  به  است.  شده 
پروژه و نماینده سرمایه گذار در تربت حیدریه رفتیم تا در جریان 

آنچه که انجام گرفته قرار گیریم.
گذاری  سرمایه  قرارداد  گفت:  نوید خراسان  به  مهندس جمشیدیان 
طرح تکمیل باقیمانده شبکه فاضالب شهر تربت حیدریه و احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب  از نوع بیع متقابل می باشد که توسط 
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی بر عهده شرکت طوس مسیر 

به عنوان سرمایه گذار گذاشته شده است.
وی افزود: ارزش این قرارداد به مبلغ 3 هزار و 150 میلیارد ریال می 
ذیل می  موارد  تعهدات سرمایه گذار شامل  آن  به موجب  که  باشد 

باشد:
طول  به  حیدریه  تربت  شهر  فاضالب  شبکه  مانده  باقی  1-تکمیل 

110کیلومتر تا پایان سال 1401
ظرفیت  که  طوری  به  فاضالب  خانه  تصفیه  دوم  مدول  2-ساخت 
تصفیه خانه موجود از 13 هزار متر مکعب به 25 هزارمتر مکعب در 

شبانه روزافزایش یابد .
3-عملیات بهره برداری، راهبردی و نگهداری تصفیه خانه و شبکه 

فاضالب در سطح شهر به مدت 29سال.
سهم سرمایه گذار ازاین قرار داد: مالکیت پساب تصفیه خانه به مدت 29سال می باشد. 
*اجرای5کیلومتر شبکه فاضالب،کاهش بوی نامطبوع تصفیه 

خانه،نصب دستگاههای لجن کش اقدامات تا کنون بوده است
 مهندس جمشیدیان کارهای انجام شده توسط سرمایه گذار را نیز به 

شرح ذیل برشمرد:
1- اجرای 5 کیلومتر شبکه فاضالب در مناطق عدالت – مهر- مهر 

آوران. 
2- بهبود کیفیت فرآیند تصفیه فاضالب و کاهش بوی نامطبوع تصفیه 

خانه باخرید 3 دستگاه بلوئر هوادهی. 
3- حمل لجن مازاد در تصفیه خانه تا زمان راه اندازی دستگاه های 
اینکه،عملیات نصب دستگاه  فیلتر پرس )لجن خشک کن( توضیح 

های لجن خشک کن مراحل پایانی را طی میکند.
4- اورهال کردن کلیه تاسیسات برق و مکانیکی که در فرایند تصفیه 

نقش موثری دارند.

*پروژه ای که منجر به اشتغالزایی در شهرستان شده است
مدیر پروژه تصفیه خانه  فاضالب تربت حیدریه گفت اهداف این 
طرح عبارتند از: 1-اشتغال زایی 2-تکمیل شبکه فاضالب شهر تربت 
از پساب تصفیه  استفاده  با  نیاز صنایع  تامین آب مورد  حیدریه 3- 

خانه و در راس آن مجتمع فوالد رخ .

پیگیری  با  کشور  در  بار  اولین  برای  متقابل  بیع  *قراداد 
نماینده شهرستان در تربت حیدریه به اجرا در آمد

حوزه  در  گذاری  سرمایه  قرارداد  این  افزود:  جمشیدیان  مهندس 
در سطح  بار  اولین  برای  که  متقابل  بیع  نوع  از  است  آب،قراردادی 
باهمت،  حیدریه  تربت  شهرستان  در  پایلوت  صورت  به  و  کشور 
جدیت و پیگیری مداوم و مستمر نماینده محترم شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی جناب آقای دکتر باستانی در تاریخ 8/30/ 96 منعقد 

و وارد فاز اجرایی گردید.
وی در پایان گفت: بعنوان نماینده شرکت طوس مسیر و مدیر پروژه 
برخود الزم می دانم از فرمانداری محترم ، شرکت آب و فاضالب 
شهرستان ،شهرداری و شورای اسالمی شهر که از همان ابتدای پروژه 

حامی  و پشتیبان ما بودند تقدیر وتشکر نمایم.
همچنین از مردم فهیم وصبور شهرمان که در طول مدت اجرای پروژه 
مشکالت ناشی از اجرای پروژه را تحمل نموده و مشوق ما و مایه 

دلگرمی برای ادامه کار می باشند صمیمانه تشکر می کنم.
تقدیر وتشکر ویژه ای نیز از مدیر عامل محترم شرکت طوس مسیر 
در  موثری  نقش  دریغ  بی  با حمایتهای  که  دارم  پیوندی  آقای  حاج 

شروع و پیشرفت این پروژه ایفا نموده اند.

در گفتگو با مهندس جمشیدیان مدیر یکی از پروژه های مهم شهرستان مطرح شد؛

جزئیات سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضالب تربت حیدریه 
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مه والتزاوه

فرماندار زاوه: موظف به صیانت 
از آرای مردم در انتخابات هستیم

برگزاری  زمینه  اینکه  بیان  با  زاوه  فرماندار 
انتخابات سالم و قانونمند با مشارکت حداکثری 
این شهرستان فراهم شده است گفت:  مردم در 

موظف به صیانت از آرای مردم هستیم.
در  صادقی  محمود  خراسان،  نوید  گزارش  به 
لزوم  بر  شهرستان  این  اداری  شورای  نشست 
حضور  با  قانونمند  و  سالم  انتخابات  برگزاری 
حداکثری مردم تاکید کرد و افزود: با توجه به 
دسایس سازمان یافته دشمنان و بدخواهان نظام 
حساسیت  از  انتخابات  از  دوره  این  اسالمی، 

خاصی برخوردار است. 
توطئه های  اجرای  با  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
مختلف قصد دارند ضمن کم اهمیت جلوه دادن 
این دوره از انتخابات، مردم را از حضور گسترده 
کنند  ناامید  و  دلسرد  رای  پای صندوق های  در 
اما به طور حتم این توطئه آنان با بصیرت مردم 
و مشارکت همه جانبه آنان در این رویداد مهم 

سیاسی با شکست مواجه خواهد شد.
در  مردم  گسترده  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
بر  عالوه  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
واالی  آرمان های  و  رهبری  با  آنان  تجدید عهد 
را  نظام  علیه  دشمنان  توطئه  اسالمی،  انقالب 
خنثی می کند گفت: مردم با حضور گسترده در 
این رویداد مهم حماسه جاوید در تاریخ پرفروغ 

انقالب اسالمی ثبت و ضبط خواهند کرد.
انتخابات،  مجریان  وظیفه  افزود:  زاوه  فرماندار 
و  است  قانونمند  و  سالم  انتخابات  برگزاری 
در ساعات  باید  نیز  اجرای  دستگاه های  مدیران 
انتخاباتی  نامزدهای  با  همراهی  از  اداری 

خودداری کنند. 
از  یکی  زاوه  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مدیران  است،  یافته  توسعه  کمتر  شهرستان های 
نیاز  مورد  اعتبار  تخصیص  برای  باید  استانی 
تکمیل طرح های عمرانی آن اهتمام بیشتر داشته 
مشکالت  باید  نیز  شهرستانی  مدیران  و  باشند 
را  اولویت  دارای  پیش رو و طرح های عمرانی 
به مرکز استان منعکس کنند تا منابع مالی مورد 

نیاز آنها تامین شود.
حوزه  هفت  دارای  تربت حیدریه  انتخابیه  حوزه 
فرعی و یک حوزه اصلی است که حوزه های 
فرعی در مه والت، شادمهر، زاوه، بخش سلیمان 
زاوه، کدکن، بایگ، رباط سنگ و حوزه اصلی 

در فرمانداری این شهرستان است.
زاوه  و  مه والت  تربت حیدریه ،  انتخابیه  حوزه 
دارای ۳۵۵ هزار و ۲0۳ هزار نفر جمعیت است 
از این تعداد، ۶۵ درصد واجد شرایط رای  که 
مجلس  انتخابات  از  دوره  این  در  هستند.  دادن 
انتخابیه، چهار  این حوزه  برای  شورای اسالمی 
هزار و ۵00 نفر عوامل اجرایی و ۲7۵ شعبه اخذ 

رای پیش بینی شده است.

بهره  برداری از سه طرح 
آموزشی و ورزشی در مه  والت 

سه طرح آموزشی و ورزشی با هزینه ۱7 میلیارد 
به  مه  والت  شهرستان  در  چهارشنبه  روز  ریال 

بهره  برداری رسید.
و  آموزش  مدیر  خراسان،  نوید  گزارش  به 
پرورش مه  والت در این مراسم گفت: دبیرستان 
عبدل  روستای  در  طباطبایی  عالمه  کالسه   ۱0
)س(  زهرا  حضرت  منظوره  چند  سالن  و  آباد 
دبستان الله های انقالب شهر فیض آباد و دیواره 

صخره نوردی از جمله این طرح هاست.
مشکالت  رفع  برای  افزود:  صداقتی  حسن 
به  خیران  و  دولت  شهرستان  این  در  آموزشی 
صورت جدی پای کار هستند و تالش می شود 
منطقه  آموزشی  کمبودهای  و  نیازها  از  بخشی 

رفع شود.
حضرت  منظوره  چند  سالن  داد:  ادامه  وی 
هزینه  با  انقالب  های  الله  دبستان  )س(  زهرا 
یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال توسط یکی از 
خیرین به نام قاسم کیوان نژاد و اعتبارات داخلی 
آموزش و پرورش و دبیرستان ۱0 کالسه عالمه 
طباطبایی روستای عبدل آباد با زیربنای یکهزار 
و ۲0۹ مترمربع با هزینه ۱۵ میلیارد ریال به همت 
و  آموزش  اعتبارات  از  و  رضایی  عباس  حاج 

پرورش ساخته شده است. 
نوردی  صخره  دیواره  ساخت  برای  گفت:  وی 
نیز ۵00 میلیون ریال هزینه شد که از این مبلغ، 
۳00 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی و بقیه 
از محل اعتبارات معاونت تربت بدنی اداره کل 

آموزش و پرورش خراسان رضوی تامین شد.
از ۹ هزار دانش آموز مه والت که در۱۱۲ مدرسه 
مشغول تحصیل هستند 700 نفر در هشت مدرسه 

شبانه روزی درس می خوانند.

معافیت سرمایه گذاران
 در مه  والت از پرداخت مالیات 

بخش های  در  سرمایه گذاران  ورود  برای  زمینه 
مختلف اقتصادی شهرستان مه والت فراهم شده 
و در صورت سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی از 

پرداخت مالیات معاف هستند.
به گزارش نوید تربت فرماندار مه والت افزود: 
تمام امکانات الزم در زمینه خدمات آب، برق، 
گاز و تلفن در ناحیه صنعتی مه  والت مهیاست 
و سرمایه گذاران در این ارتباط نیازی به گرفتن 

استعالم از دستگاه های اجرایی ذیربط ندارند.
در  زمین  برای خرید  گذشته  در  داد:  ادامه  وی 
می بایست  متقاضی  این شهرستان  ناحیه صنعتی 
۲0 درصد بهای زمین را نقد و بقیه را در اقساط 
۳۶ ماهه پرداخت می کرد اما با پیگیری صورت 
درصد  پنج  می توانند  اکنون  متقاضیان  گرفته، 
مترمربع ۱70 هزار  قیمت هر  به  را  قیمت زمین 
ریال به صورت نقد و بقیه را با اقساط ۴۸ ماهه 

پرداخت کنند.
فرماندر مه والت همچنین از تشکیل و راه  اندازی 
چهار معین اقتصادی در این شهرستان در اجرای 
داد  خبر  رضوی  خراسان  استاندار  سیاست های 
و گفت: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی 
دارای  شهرستان  این  روستای   ۲7 فرهنگی  و 
یک معین اقتصادی می شود تا کارها و برنامه ها 

سریعتر عملیاتی شود.
هدف  با  خانگی  مشاغل  رونق  بر  تاکید  با  وی 
در  مناسب  اشتغالزایی  و  پایدار  درآمد  ایجاد 
خرد  صندوق های  افزود:  روستایی  مناطق 
روستایی توسط سپاه و بسیج شهرستان در برخی 
اجرایی  دستگاه های  و  شده  تشکیل  روستاها 

دخالتی در این زمینه ندارند.

حیدریه  تربت  آب  مشترکین  درصد  مصرف70  میانگین 
تشکر  و  خرسندی  بسی  جای  که  است  مصرف  زیرالگوی 
نمیتوانستیم  از شهروندان است چراکه بدون همکاری مردم 

بحران تابستان امسال را پشت سر بگذاریم.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تربت،  نوید  گزارش  به 
با ۵۵0  این شرکت  افزود:  تربت حیدریه در نشست خبری 
پوشش  با  آب  مشترک  ۶۱هزار  توزیع،دارای  شبکه  کیلومتر 
باشد. همچنین پوشش ۴۵ درصدی شبکه  صد در صد می 

فاضالب دارای ۲۳۵ کیلومتر خط انتقال فاضالب است.
صادق یوسفی افزود: در سال های اخیر برای استحصال آب 
آشامیدنی، با استفاده از چاه در عمق ۱۶0 متری زمین به آب 
می رسیدیم در حالی که امروزه در این عمق به آب نرسیدیم 

و تقاضای حفر تا عمق ۲۵0 متر را داریم همچنین چاه های تامین 
آب را داریم که اکنون خشک شده اند و با این حال بسیاری از چاه 

ها را احیا کرده ایم.
 مدیرعامل آب و فاضالب تربت حیدریه ادامه داد:در حال حاضر۳۶ 
حلقه چاه با دبی۶۲0 لیتر بر ثانیه برداشت آب را از چاه  ها و مخازن 
آب شرب داریم اما پیک مصرف  آب شرب این شرکت7۹0 لیتر بر 
ثانیه است واین یعنی۱70لیتر بر ثانیه کمبود در پیک مصرف روبرو 
هستیم که در تابستان سال جاری با تعمیرات و کنترل مصرف و با 
همکاری مردم خوشبختانه قطعی آب نداشتیم ضمن اینکه۱۱ میلیون 
مترمکعب تولید آب شرب داشته ایم که برای جبران کمبود تولید و 

نیاز شبکه، ۶00 هزار متر مکعب آب خریداری کرده ایم.
یوسفی تصریح کرد: کمبود بودجه شرکت آب و فاضالب و حذف 
تبصره ۳ از قبوض مشترکین و فرسودگی شبکه توزیع از مشکالتی 

های  کنار کمک  در  و  میکنیم   نرم  پنجه  و   آن دست  با  که  است 
شهرداری و شورای اسالمی شهرکه تا کنون داشته اند بازهم امروز 
اصالح  برای  بتوانیم  که  شهرهستیم  اسالمی  شورای  کمک   نیازمند 

شبکه توزیع قدم  برداریم.
وی گفت: نشت یابی خطوط لوله توزیع آب شرب از سری ابتکارات 
شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه می باشد که با این کار تاکنون 
چیزی در حدود ۳ لیتر برثانیه توانسته ایم در مصرف آب صرفه جویی 

و ذخیره سازی انجام دهیم.
اعتباری  گفت:  شرکت  این  اعتبارات  جذب  با  ارتباط  در  یوسفی 
که در سال ۹7 توانستیم جذب کنیم رقم سه میلیارد و ۳00 میلیون 
تومان بوده است در حالیکه توانسته ایم در سال جاری اعتباری بالغ 
بر یازده میلیارد تومان جذب کنیم که تاکنون ۸ میلیارد تومان آن 

محقق شده است.

حفر  درخت،  کاج  انتقال  خط  اصالح  داد:برای  ادامه  وی 
چاه در روستای جعفرآباد، اصالح سه کیلومترازشبکه توزیع 
تکمیل شبکه آب  رسانی  ملی،  اعتبارات  از محل  آب شرب 
شهررباط سنگ، تکمیل سیستم تله متری شبکه آب با اعتبار 
بالغ بر ۵00 میلیون تومان در مرحله اول برای چاه ها و منابع 
ذخیره و سه میلیارد و ۳۴0 میلیون تومان برای تکمیل تصفیه 
اعتبارات  محل  از  همچنین  است،  شده  هزینه  شهرک  خانه 
داخلی حدود شش کیلومتر اصالح و توسعه شبکه که بخشی 

از آنها دچار فرسودگی شدید بودند، انجام شده است.
مدیر عامل آبفای تربت حیدریه افزود: در سال جاری۶۵0 
شده  تعویض  آب  کنتور  و۶00  تعمیر  آب  انشعاب  فقره 
به  انشعاب   ۶۵0 و  هزار  مدت  این  طی  همچنین  است، 
 ۹70 کنون  تا  اینکه  است. ضمن  واگذار شده  مشترکین جدید 

انشعاب فاضالب نیز به شبکه متصل شده است.
شبکه  تکمیل  برای  گفت:  حیدریه  تربت  فاضالب  و  آب  مدیر 
مسیر  طوس  شرکت  با  قراردادی  حیدریه  تربت  شهر  فاضالب 
منعقد شده است که مقرر شده است ظرف ۵ سال شبکه فاضالب 
تکمیل و مدول دوم تصفیه خانه احداث شود که تاکنون حدود 
هفت کیلومتر شبکه فاضالب توسط این شرکت اجرا شده است  
و طبق این قرارداد در مدت پنج سال بایستی صد کیلومتر اجرای 
تکمیل  و  فاضالب  انشعاب  ۲۱هزار  نصب  و  فاضالب  شبکه 
تصفیه خانه انجام شود که تاکنون نسبت به برنامه زمانی ساالنه 
این  درصد   ۳0 حدود  عملیات  شروع  یکساله  تاخیر  عالوه  به 

شرکت در پیشرفت پروژه عقب ماندگی دارد.

مديرعامل آبفای تربت حيدريه در نشست خبری:

میانگین70 درصد مشترکین آب تربت حیدریه زیر الگوی مصرف است

حاشیه ای بر مسابقات والیبال نشسته جانبازان کشور 
 مســووالن ورزش اوغــربـخـیـر 

علیرضا حسینی مقدم
والیبال  دسته یک  لیگ  مسابقات  نخست  مرحله 
روزهای  در  کشور  معلوالن  و  جانبازان  نشسته 
تربت حیدریه  میزبانی  به  جمعه  تا  چهارشنبه 
ورزش  حوزه  متولیان  که  شد  برگزار  حالی  در 
تا  داده بودند  هم  دست  به  دست  خطه  این 
سنگ  الحق  که  کنند  آبروداری  شهرشان  برای 
نظیر  بی  میزبانی  این  به  باید  و  گذاشتند  تمام 

دست مریزاد گفت.
هر چند شهرستان تربت حیدریه از حیث تاریخی 
در حوزه ورزش استان و کشور حرف های زیادی 
برای گفتن دارد، اما تاکنون و یا حداقل در مدت 
نقص  و  بی عیب  چنان  میزبانی  اخیر،  چهارسال 

آنهم در گستره ملی ندیده بودم.
اهمیت این رصد رفتاری مسووالن حوزه ورزش 
که  بیشتر مشخص می شود  زمانی  تربت حیدریه 
بدانیم بواسطه تحریم های اقتصادی ایران، امروزه 
باید  خالی"  "دست  با  واقعی  مفهم  به  مسووالن 

مدیریت کنند.   
ایران  ورزشی  ادبیات  در  آنکه  مهمتر  باز  و 
متاسفانه "عابربانک های حوزه ورزش" یا همان 
پول  جایی  در  دارند  تمایل  بیشتر  مالی،  حامیان 

خرج کنند که خودشان به وضوح دیده شوند.
کشور،  معلوالن  و  جانبازان  مقام  به  احترام  با  و 
گروه  این  برای  و  آید  می  مایه داری  آدم  کدام 
دارند،  حق  ما  همه  گردن  به  الحق  که  خاص 

سرمایه گذاری کنند.
حوزه  در  ملی  مسابقات  میزبانی  روی  این  از 
ورزش آنهم در حوزه جانبازان و معلوالن، اگر به 
شکل آبرومند و بیش از حد و وسع یک شهرستان 
معجره  حد  در  چیزی  نگوییم  اگر  شود،  برگزار 
است، حداقل باید خطاب به دست اندرکارانش 

زبانی بگوییم: اوغربخیر دست مریزاد
*انتخاب سالن:

مکان  منظر   ۲ از  جلیلی  شهید  ورزشی  سالن 
مناسبی برای برپایی این مسابقات بود، هم اینکه 
دور  بواسطه  و کسی  داشت  قرار  مرکز شهر  در 
لذت  از  و  کند  تراشی  بهانه  توانست  نمی  بودن 
دوم  و  سازد  محروم  را  خود  مسابقات  تماشای 
تقریبا  که  بود  شکلی  به  سالن  گنجایش  اینکه 
همه  و  بود  جمعیت  از  مملو  جایگاه  تمامی 
ورزشی ها می دانند اگر تمام اسباب و لوازم را 
باشد،  اما سالن خالی  به چینیم  درست کنار هم 

این یعنی انجام یک سری مسابقات بی روح.

*حضور بانوان در ورزشگاه در کنار آقايان:
هر چند سال هاست که موضوع بسیار ساده حضور 
بانوان در ورزشگاه ها، به کالف سردرگمی برای 
امروز  اما  شده،  تبدیل  کشور  مسووالن  برخی 
مسووالن حوزه ورزش تربت حیدریه ثابت کردند 
مشکل  تنها  نه  ورزشگاه ها  در  بانوان  حضور 
حضور  اتفاقا  بلکه  آورد،  نمی  بوجود  اخالقی 
بانوان ادبیات شیپورچی های داخل سالن را نیز 

متحول می کند.
*جايگاه خبرنگاران:

در گوشه ای از سالن و در کنار جایگاه مسووالن، 
خوبی  به  رسانه  اصحاب  ویژه  صندلی های 
تردد  کارت  توزیع  اگر  که  کرد  می  چشم نوازی 
داخل سالن ویژه خبرنگاران را نیز به آن بیافزایم، 
ورزش  حوزه  مسووالن  ریزی  برنامه  گفت  باید 
اغیار  مانع دخول  و  جمیع احوال  جامع  شهرستان 

بود.
*اما:

امروز  دقیق،  برنامه ریزی های  این  همه  با  اما 
ثابت  حیدریه  تربت  ورزش  حوزه  مسووالن 
کردند هنوز برای کم توجهی یا بی توجهی برخی 
مسووالن غیر ورزشی این خطه هیچ برنامه مدونی 
این حوزه جلب  به  نیز  را  آن ها  توجه  تا  ندارند 

کنند.   
بیشتر  زمانی  مسابقات  به  احترامی  بی  این  اوج 
مشهود شد که با وجود آنکه مجری برنامه اعالم 
کرد: بر خالف مقررات مسابقات که بازی نخست 
نباید توسط تیم میزبان انجام شود، اما به احترام 
مسووالن حاضر در سالن، نخستین مسابقه به تیم 
اما  دارد،  اختصاص  گلستان  استان  تیم  با  میزبان 
آن ها  دنبال  به  و  شهرستان  این  ارشد  مسووالن 
برخی دیگر از مسووالن قبل آغاز رقابت ها سالن 
را به همان بهانه های همیشه گی: " کار داریم ... 

جلسه داریم ... بازدید داریم"، ترک کردند.
والیبال  دسته یک  لیگ  مسابقات  نخست  مرحله 
نشسته جانبازان و معلوالن کشور روز چهارشنبه 
شمالی  خراسان  استان های  از  تیم   ۵ حضور  با 
)بجنورد(، مازندران )بهشهر(، گلستان )کردکوی( 
از  تربت حیدریه  ارتباطات  پیام  و  تایباد  تیم  و۲ 
خراسان رضوی به میزبانی تربت حیدریه برگزار و 
رسید  پایان  به  میزبان  تیم  قهرمانی  با  نهایت  در 
تربت حیدریه،  ارتباطات  پیام  نخست  تیم  سه  و 
به  رضوی  خراسان  تایباد  و  گلستان  کردکوی 

مرحله بعد صعود کردند.

سه هزار نفر در133 شعبه اخذ رای 
انتخابات خواف و رشتخوار را برگزار می کنند

رای  اخذ  شعبه   ۱۳۳ قالب  در  نفر  هزار  سه 
انتخابات حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار را در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

را بر عهده دارند.
به گزارش نوید تربت، رییس مرکز حوزه انتخابیه 
افزود: ۸۶ شعبه اخذ رای در  خواف و رشتخوار 
شهرستان خواف و ۴7 شعبه در شهرستان رشتخوار 

برای برگزاری انتخابات فعال خواهند بود.
و  افزایی  هم  لزوم  بر  تاکید  با  سنجرانی  حسین 
به  خواف  سنی  و  شیعه  علمای  و  نخبگان  توجه 
افزایش مشارکت مردم در انتخابات ادامه داد: در 
این شهرستان به عنوان یک منطقه تلفیقی و ترکیبی 
حضور  برای  خوبی  نشاط  و  شور  اکنون  هم  از 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در  گسترده 

مجلس خبرگان رهبری وجود دارد.
مردم  از  درصد   ۹۲ قبلی  دوره  در  گفت:  وی 
که  داشتند  مشارکت  انتخابات  در  شهرستان  این 
امیدواریم در این دوره هم بالغ بر ۹0 درصد مردم 
شیعه و سنی خواف در انتخابات مشارکت کنند. 

خواف

آغازعملیات ساخت سه پایگاه اورژانس در تربت حیدریه 
امور  و  فیزیکی  منابع  توسعه  اداره  رییس 
حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمرانی 
پایگاه  سه  ساخت  اجرایی  عملیات  آغاز  از 
این  زیرپوشش  مجموعه  در   ۱۱۵ اورژانس 

واحد دانشگاهی خبر داد.
به گزارش نوید تربت،سیدامیر حسینی میزان اعتبار 
در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را بیش 
این  اظهار داشت:  و  ریال ذکرکرد  میلیارد  از ۱۳ 
پایگاه های اورژانس در بخش های شادمهر، ازغند 
محل  از  زیربنا  مترمربع   ۵۲0 با  آقاحسن  قلعه  و 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعتبارات 
پزشکی و استانداری خراسان رضوی با مشارکت 

خیران سالمت احداث می شوند.
شهری  دو  شماره  اورژانس  پایگاه  افزود:  وی 
فیزیکی  پیشرفت  میانگین  با  نیز  تربت حیدریه 
۶۵ درصد درحال ساخت است و در آینده ای 

نزدیک به بهره برداری می رسد.
در حال حاضر ۱۵ پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری 
و جاده ای به جمعیت زیرپوشش دانشگاه علوم 

پزشکی تربت حیدریه ارایه خدمت می کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تربت حیدریه:
شهادت سپهبد سلیمانی لیله القدر جبهه مقاومت بود

قاسم  مراسم گرامیداشت شهید سپهبد حاج 
نمایندگی  نهاد  مسئول  حضور  با  سلیمانی 
و  رئیس   ، دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
دانشجویان  و  مدیران  اساتید،  معاونین، 

دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
االسالم  حجت  خراسان،  نوید  گزارش  به 
تا  عهد  به  وفاداری  مراسم  این  در  صافدل 
آخرین نفس را شاخصه اصلی شهید سپهبد 
سلیمانی دانست و گفت: شهید سلیمانی در 
از هیچکس و هیچ  انجام وظیفه  و  راه خدا 
چیز واهمه ای نداشت و رضایت الهی اصل 

هدف او بود.
وی خون شهید سلیمانی را عامل کوتاه شدن 
داشت:  بیان  و  کرد  توصیف  پیروزی  راه 
جبهه  القدر  لیله  سلیمانی  سردار  شهادت 
و  یمن  عراق،  سوریه،  ایران،  در  مقاومت 

لبنان بود که مسیر پیروزی و فتح قله 
های نهایی را سالها کوتاه تر کرد.

صافدل ادامه داد: شهید سپهبد سلیمانی 
فقط یک شخص نبود بلکه یک جریان 
با  جریان  این  که  بود  خواهی  آزادی 
اسالم  سرافراز  سردار  این  شهادت 
مسیر  در  شد.حرکت  نخواهد  متوقف 
با  و  دارد  ادامه  اقتدار  با  شهید  سردار 
دشمن  از  سختی  انتقام  خداوند  یاری 
قسم خورده اسالم و انقالب خواهیم گرفت.

نماد  را  پایان شهید سپهبد سلیمانی  در  وی 
اظهار داشت:  نامید و  اقتدار جامعه اسالمی 
با ترور شخصیت های  باید بداند ما  دشمن 
قطعا جنود  و  نیستیم  بیگانه  انقالب  برجسته 
در  و  بصیرت  با  که  ملتی  مقابل  در  شیطان 
سایه والیت مسیر انقالب خود را پیش می 
برند، آرزوهای ننگین خود را به گور خواهد 

برد. 
در انتهای این مراسم بیانیه بسیج دانشجویی 
اقدام  محکومیت  در  حیدریه  تربت  دانشگاه 
رساندن  شهادت  به  در  آمریکا  جنایتکارانه 
و  شد  قرائت  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
در  سوگواری  به  مصیبت  ذکر  با  حاضرین 

فراق سردار شهید پرداختند.

صعود تربت حیدریه به  مرحله نهایی دسته یک والیبال نشسته باشگاه های کشور
مرحله نخست رقابت های گروه سوم لیگ دسته یک 
والیبال نشسته باشگاه های کشور در تربت حیدریه با 

صعود نماینده این شهرستان به پایان رسید.
به گزارش نوید تربت، رئیس هیئت ورزش های 
جانبازان و معلولین تربت حیدریه گفت: رقابت 
های  باشگاه  نشسته  والیبال  یک  دسته  لیگ  های 
 ۳ طی  و  گروه   ۴ در  تیم   ۲7 شرکت  با  کشور 
نخست  مرحله  در  که  شود  می  برگزار  مرحله 
تربت حیدریه میزبان گروه سوم مسابقات با قرار 
گرفتن در صدر جدول جواز صعود به مرحله دوم 

را بدست آورد.
از هر  تیم  راهیابی سه  به  اشاره  با  نجاتی  عباس 
ارتباطات  پیام  تیم  گفت:  دوم  مرحله  به  گروه 
مصطفوی  محمد  هدایت  با  حیدریه  تربت 
 ۱۲ با  و  کرد  کسب  پیروزی   ۴ خود  در۴دیدار 

امتیاز مقتدرانه در صدر جدول گروه ایستاد.

سعادت  آالت  آهن  والیبال  تیم  افزود:  وی 
بازرگانی شهید صادقی  و  امتیاز   ۸ با  کردکوی 
 7 با  نیز  رضوی  خراسان  نماینده  دیگر  تایباد 
امتیاز در جای دوم وسوم قرار گرفتند و به همراه 
مسابقات  دوم  مرحله  به  حیدریه  تربت  نماینده 

راه پیدا کردند.
تیم های شهرداری بجنورد با ۳ و شادروان صابر 
میری بهشهر بدون امتیاز در رده های بعدی گروه 

سوم ایستادند.
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