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با حضور استاندار انجام شد؛

آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه بازسازی و نوسازی واگن های باری در تربت حیدریه
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 209نماینده فراموشکار جایگاهشان کجاست؟
آیا مجلس فقط  75نماینده دارد؟!
یکی از دوستان پرسید :مجلس شورای
اسالمی چند نماینده دارد؟ تعجب کردم
اول و پاسخ دادم باید  290نماینده باشند
منتهی در آغاز هر دولت ،چند نماینده به
شوق خدمت بیشتر ،به دولت میروند و
امروز هم گمان کنم  284نماینده داشته
باشیم .سری تکان داد و گفت....
صفحه2

صدور مجوز تاسیس یک هتل و دو مجتمع گردشگری در ت ربت حیدریه
 ۱۱مجوز شامل موافقت اولیه ،موافقت
اصولی و پروانه بهره برداری برای تاسیسات
گردشگری در تربت حیدریه از ابتدای
سالجاری صادر گردیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی وگردشگری
تربت حیدریه گفت :این تاسیسات شامل دو
مجتمع گردشگری ،یک هتل ،هفت اقامتگاه
بومگردی و یک خانه مسافر است.
صفحه2

N

رئیس شورای شهر تربت حیدریه:شهردار منتخب باید عامل تفاهم و تعامل سلیقه ها و عالئق مختلف شهر باشد
صفحه2
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فرماندار تربت حیدریه در اولین نشست خبری:

با جذب سرمایه گذار طرح های بزرگ اقتصادی عملی می شود
صفحه2

باستانی نماینده سابق تربت حیدریه در مجلس:

کاهش تورم در گرو شفاف شدن تعهدات پنهان بودجه است
صفحه3

ملی پوش پاورلیفتینگ تربت حیدریه
قهرمان آسیا شد

صفحه2
فرهنگیان تربت حیدریه در تجمع صنفی خود خواهان

اجرای کامل رتبه بندی و همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند
صفحه3

حمایت مالی خیر نیک اندیش از شهروندانی که
موفق به کسب مقام ملی و بین المللی می شوند

صفحه3

صفحه3

آغاز زمستانی پر حادثه در ت ربت حیدریه

هویت شهید گمنام تربت حیدریه مدفون شده در لرستان مشخص شد

صفحه3
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یادداشت هفته
 209نماینده فراموشکار جایگاهشان کجاست؟
آیا مجلس فقط  75نماینده دارد؟!

غالمرضا بنی اسدی

نویدخراسان

حتم ًا آن  209نماینده دغدغهمند و دلسوز از
مجلس رفتهاند که پی طرح متناسبسازی
حقوق بازنشستگان را که خود امضا نموده
اند نمیگیرند.
یکی از دوستان پرسید :مجلس شورای
اسالمی چند نماینده دارد؟ تعجب کردم اول
و پاسخ دادم باید  290نماینده باشند منتهی در
آغاز هر دولت ،چند نماینده به شوق خدمت
بیشتر ،به دولت میروند و امروز هم گمان
کنم  284نماینده داشته باشیم .سری تکان داد
و «فکر نمیکنم»ی گفت و با ماشین حساب
گوشی خودش یک محاسبه انجام داد و گفت:
باید  75نماینده داشته باشیم!
ِ
تعجب بیشتر پرسیدم چطور حساب کردی
با
که به این عدد رسیدی؟ پاسخ داد :خیلی
ساده؛  284را منهای  209کردم شد  .75باز
هم تعجبم بیشتر از قبل شد .هم زبانم و هم
نگاهم به پرسش شد که یعنی چه؟
نگاهی از جنس آدم هوشیار به سادهدالنی مثل
ما انداخت و برگه یک خبر را جلویم گذاشت
به این شرح؛ «احترام ًا طرح ذیل که به امضای
 209نفر از نمایندگان رسیده است ،جهت طی
مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه (دالیل توجیهی)  -براساس ماده 30
برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن توسط
دولت محترم از تاریخ  1399/7/1به میزان
 90درصد حقوق و مزایا شاغل متناظر و هم
ردیف (مشابه)؛ بدینوسیله جهت تصویب
و دائمی نمودن آن در قالب قانون مدیریت
خدمات کشوری تقدیم مجلس شورای
اسالمی میگردد و من بعد هرگونه افزایشی
که برای شاغلین عملیاتی و اجرایی گردد 90
درصد ناخالص آن برای بازنشستگان قابل
محاسبه و پرداخت است.
عنوان طرح  -طرح متناسبسازی حقوق
بازنشستگان
ماده واحده  -دولت مکلف است  90درصد
ناخالص حقوق و مزایای شاغلین و افزایش
سنواتی ایشان را در مورد بازنشستگان و
مستمریبگیران کشوری و لشکری ،محاسبه و
پرداخت کند ».بعد هم گفت :حتم ًا آن 209
نماینده دغدغهمند و دلسوز از مجلس رفتهاند
که پی طرح خود را نمیگیرند .آدم که نسبت
به مطالبه و امضای خود بیتوجه نمیشود.
حتما رفتهاند پس مجلس نمیتواند بیش از
 75نماینده داشته باشد!
اینبار من از آن نگاههای مخصوص به او
انداختم  -تا انتقامِ نوع نگاه او را گرفته باشم
 و گفتم :به تاریخ طرح اگر نگاه کنی همهچیز دستت میآید .اول مهر  ،1399دولت
روحانی سر کار بوده و نمایندگان مجلس با
اقتدار تمام پیگیر حق بازنشستگان بودند .آن
زمان ،این حق مسلم پیرمردان و پیرزنان بود
که عمری را صرف عمران و آبادانی وطن
کرده بودند اما امروز از پایان دولت روحانی
قریب به  5ماه میگذرد .االن قصه فرق کرده،
دائمی شدن آن پیشکش ،در افزایش حقوق و
مستمری سال  1401که ناظر به تورم 1400
است هم دست و دلشان میلرزد .تورم 50
درصدی را میخواهند با افزایش  5تا 29
درصدی جبران کنند آن وقت تو دنبال آن
طرح و آن  209امضا هستی؟ البته شاید 5
درصد دوستان برکتش آنقدر باشد که نهتنها
 50درصد تورم سال  1400که  500درصد
چندین سال گذشته را هم جبران کند! باالخره
دولت انقالبی باید یک فرقی با دولت لیبرال
داشته باشد یا نه؟! اگر برکتش یک به ده نباشد
که در عدالت نظام آفرینش باید تردید کرد!
ِ
پاتک سنگینِ کلمات من مواجه
او که با
شده بود ،شرمگینانه گفت :آخر جناب رئیس
محترمِ مجلس وقتی سودای ریاست جمهوری
داشت ،از یخچال خالی بازنشستگان،
ناراحت و غمگین بود پس چرا نه به الیحه
دوفوریتی دولت توجه کرد و نه به طرح
 209نماینده انقالبی مجلس؟ گفتم اون مال
تبلیغات انتخاباتی است که «که انجام داده
و که پرسیده» مگر دیگران کم وعده دادند و
کدامشان را عمل کردند که سردار قالیباف ما
عمل کند .همشهری ما را غریب گیر آوردین؟
مگر نامزدهای جمع شده در دولت سیزدهم،
به وعدههاشان عمل میکنند که تو رفتی و
وعدههای انتخابات دوازدهم را از آرشیو
بیرون میکشی؟
این را هم اضافه کردم که نگران آن  209نفر
هم نباش .همه  -الحمدهلل  -سالم و شاداب
در مجلس مشغول خدمت هستند .تو برو دنبال
الیحه دولت روحانی را از خودش بگیر .از
طرف من هم  -با خشم مضاعف  -یقهاش
را بگیر که چرا الیحهاش اجرایی نمیشود.
سراغ همشهریهای ما نروی .ما مشهدیها
روی همشهریهامان غیرت داریم!

آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه بازسازی و نوسازی واگن های باری در تربت حیدریه
اصغر غضنفری:عملیات اجرایی
کارخانه تعمییرات واگنهای باری
و چرخ محور راه آهن شرق در
تربت حیدریه آغاز شد.
با حضور استاندار خراسان
رضوی ،کلنگ احداث کارخانه
تعمییرات واگنهای باری و چرخ
محور راه آهن شرق در تربت
حیدریه به زمین زده شد.
این کارخانه با هدف تعمیر
اساسی بیش از یک هزار دستگاه
انواع واگن باری در سال و نیز
بازسازی بیش از چهار هزار چرخ و بانداژ
با هزینه ای بالغ بر  2هزار میلیارد ریال
توسط شرکت احیا ریل ایرانیان در زمینی
به مساحت 5هکتار در مجاورت راه آهن
تربت حیدریه احداث می شود.
با احداث این کارخانه ،برای  60نفر به
صورت مستقیم و  500نفر به صورت غیر
مستقیم اشتغال ایجاد می گردد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مراسم کلنگ

زنی این پروژه صنعتی گفت :راه آهن تربت
حیدریه در حوزه ریلی توانمندی های ر
زیادی دارد ،بیش از  500کیلومتر زیرنظر
این ایستگاه است.
محسن زنگنه افزود :با وجود اینکه ایستگاه
راه آهن تربت حیدریه رتبه سوم بارگیری
در سطح کشور را دار ولی متاسفانه در حق
این مجموعه شهرستان ظلم شده است.
وی از استاندار خواست احداث جاده
دسترسی مناسب به این ایستگاه در دستور

کار قرار گیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه
ادامه داد:از شرکت احیاء ریل
سپاهان بعنوان سرمایه گذار
درخواست می کنیم عالوه بر
تعمیرات بازسازی و نوسازی
واگن باری ،ساخت واگن
مسافربری و لوکوموتیو را نیز
در دستور کار قرار دهد.
قابل ذکر است که این پروژه
اولین و بزرگترین کارخانه
تعمیرات واگن باری در شرق
کشور محسوب می شود که به کاهش
ترافیک ناحیه از طریق جایگزینی تعمیراتی
با نواحی تهران و اراک و افزایش سیر و
حرکت ناوگان به علت نزدیکی به مبادی
بار عمده در شرق کمک می کند.
با راه اندازی این مجموعه شاهد رشد 3
الی  5درصدی حمل بار کل شبکه ریلی و
کاهش سیر واگن خالی در شبکه راه آهن
خواهیم بود.

فرماندار تربت حیدریه در اولین نشست خبری:

با جذب سرمایه گذار طرح های بزرگ اقتصادی عملی می شود

حسن نیکنام -اولویت نخست دولت
سیزدهم در تربت حیدریه احیای پروژه
های کوچک جهت اشتغالزایی است.
به گزارش خبرنگارنوید خراسان؛ معاون
استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه در
دیدار رئیس و تعدادی از اعضای انجمن
خبرنگاران شهرستان با وی افزود :احیای
توانمندی و ظرفیت داخلی شهرستان
بخشی از مشکالت را برطرف می کند،
گام بعدی جذب سرمایه گذار و اجرای
طرح های اقتصادی بزرگ می باشد.
علی اکبر کی پور گفت :در شهرستان
تربت حیدریه ظرفیت های بالقوه فراوانی
وجود دارد که با احیای آنها و بنگاههای
اقتصادی کوچک و زود بازده بخشی از
مشکالت برطرف می شود.
وی با اشاره به اینکه مسایل و مشکالت
منطقه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد
نمود افزود :برخی چالش های اقتصادی
فرا شهرستانی و فرااستانی است که با

تقویت و ارتقای ارتباطات فرا منطقه ای
می توان آنها را برطرف نمود.
فرماندار تربت حیدریه با تاکید بر اینکه
قرارگرفتن در مسیر زائران امام رضا(ع)
از نقاط قوت شهرستان است گفت :برای
ماندگاری بیشتر گردشگران و زائران الزم
است در حوزه های گردشگری ،اقتصادی
و کشاورزی جاذبه ایجاد شود .و در این
زمینه تبلیغات حرف اول را می زند.
وی ادامه داد :باید مزیت های
همچون زعفران ،ابریشم ،عقیق و
سایر صنایع طوری تبلیغ شود تا
گردشگران و زائران برای دیدن و
خرید آنها به اینجا آمده و هزینه
نمایند.

منطقهای نیز حایز اهمیت است و این
بدان خاطر است که در نهم دی سال 57
مردم تربتحیدریه بر ایادی نظام سلطه در
منطقه خود پیروز شدند.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان،فرماندار
تربت حیدریه در آیین بزرگداشت حماسه
نهم دی سال  57مردم تربتحیدریه افزود:
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص
میشود که همگان بدانند ،انقالب اسالمی
ایران  43روز زودتر از دیگر نقاط کشور
در این شهرستان به ثمر نشست.
علی اکبرکیپور گفت :زمانی که انقالب
اسالمی نیازمند حمایت داشت ،نخستین
جرقه پیروزی انقالب را زدند و ثابت
کردند این انقالب پیروز شدنی است.
وی افزود :بر این اساس بین حماسه نهم
دی سال  57مردم تربت حیدریه و حماسه
ملی مردم ایران در نهم دی سال  ،88چند
وجه اشتراک وجود دارد که مهمترین آن
تبعیت از امام زمان خودشان است.

حماسه نهم دی تربت حیدریه
از نظر ملی نیز اهمیت دارد

در تقویم سیاسی ایران ،حماسه نهم
دی عالوه بر منظر ملی از حیث

شهردار منتخب باید عامل تفاهم و تعامل سلیقه ها و عالئق مختلف شهر باشد

وی ادامه داد:قطعا چالشها و مشکالت
زیادی پیش روی شهردار و اعضای
شورای اسالمی شهر خواهد بود که باید با
درایت و سعه صدر و با سالمت و صداقت
تمام موانع و اشکاالت روند توسعه از پیش
پای شهروندان و قدرشناس تربت حیدریه
برداشته شود.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه گفت:
ما با همدلی و اتحاد و با اعتقاد به منافع
مردم و در رکاب رهبر عظیم الشان خویش
در نیل به آرمانهای شهدای سرافرازمان به
موفقیت و پیروزی خواهیم رسید.
وی افزود:همکاران ما در شهرداری تربت
حیدریه و سازمانهای وابسته ،دوشادوش

تشییع و وداع با پیکر سه شهید در تربت حیدریه

سعید ساالرمقدم:آیین تشییع  ۲شهید
گمنام و یک شهید تازه تفحص
شده ،روز جمعه در زیر بارش شدید
باران توسط مردم و مسووالن شهر
تربتحیدریه برگزار و در مسجد
جامع میعادگاه نماز جمعه این خطه
مراسم وداع با آنها انجام شد.
به گزارش خبرنگار نوید
خراسان،مسوول نمایندگی بنیاد حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس تربتحیدریه
در حاشیه این مراسم گفت :امروز پیکر 2
شهید گمنام و یک شهید تازه تفحص شده
وارد این شهر شده که نام شهید عزیز تازه
تفحص شده ،سردارعلیاکبر آخوندی
فرمانده گردان سیفاهلل لشکر پنج نصر
میباشد که در منطقه عملیاتی شرهانی
شهید و پنجشنبه هفته آینده در زادگاهش
مهوالت در خاک آرام خواهد گرفت.
سردار سرتیپ پاسدار مهدی باقرزاده با بیان
اینکه قرار است تا دوشنب هفته آینده پیکر
این سه شهید در شهرستانهای رشتخوار،

خواف ،بجستان ،گناباد و مهمالت تشییع
شود ،افزود :همچنین مردم شهرستانهای
یاد شده ضمن شرکت در آیین سالگرد
شهادت سردار قاسم سلیمانی با پیکر پاک
این شهدا وداع خواهند کرد.
وی گفت :قرار است پیکر  2شهید گمنام
هفته آینده در شهرستانهای گناباد و
سبزوار تشییع و در دل خاک آرام گیرند.
باقرزاده اظهار داشت :در ایام دهه
فاطمیه(س) و سالگرد شهادت سپهبد شهید
قاسم سلیمانی پیکر  14شهید گمنام ،یک
شهید مدافع حرم و یک شهید تازه تفحص
شده وارد خراسان رضوی شدهاست.

شهروندان برای افزایش ایمنی بدن خود واکسن ُدز سوم را دریافت کنند

باید اقدامات ویژهای در زمینه مقابله با
سویه اُمیکرون انجام دهیم که یکی از
مهمترین اقدامات تکمیل واکسیناسیون
است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه در گفتگو با خبرنگار نوید خراسان،
با هشدار نسبت به سرایت اُمیکرون افزود:
تزریق واکسن کرونا ،به میزان قابل توجهی
افراد را در مقابل این سویه مقاوم میکند.
دکتر الهام بهرهمند گفت :افرادی که سه
ماه یا بیشتر از تزریق نوبت دوم واکسن
آنها میگذرد حتما برای دریافت ُدز
سوم واکسن خود به مراکز تجمیعی
واکسیناسیون ،مراکز خدمات جامع سالمت
و پایگاههای بهداشت مراجعه و برای
افزایش ایمنی بدن خود واکسن ُدز سوم را

دریافت نمایند.
وی ادامه داد :رعایت فاصله اجتماعی
و فاصله فیزیکی ،پرهیز از حضور
در دورهمیها و مهمانیها ،استفاده
از ماسک ،شستشوی دستها ،تهویه
فضاها و رعایت بهداشت فردی در
کنار واکسیناسیون نیز باید مدنظر قرار
بگیرد تا بتوانیم از این بحران عبور
نمائیم.
دکتر بهرهمند افزود :با توجه به اینکه در
فصل زمستان بهسر میبریم و در سالهای
گذشته عالئمی مثل آبریزشبینی ،گلودرد
و ....عالئم سرماخوردگی بود اما اکنون
توصیه اکید بر ایناست که چیزی بهنام
سرماخوردگی مطرح نیست و افرادی که
دارای عالئم هستند بنا را بر کرونا گذاشته
و قرنطینه را رعایت کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
با بیان اینکه احتمال ابتالی کودکان در
سویه اُمیکرون وجود دارد گفت :کودکان
هم مبتال به کرونا میشوند و هم میتوانند
ناقل باشند پس برای حفظ سالمت عزیزان
خود باید رعایت شیوهنامههای بهداشتی را
با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

صدور مجوز تاسیس یک هتل و دو مجتمع گردشگری در تربت حیدریه

رئیس شورای شهر تربت حیدریه:

اعضای شورای شهردوشادوش
شهردار منتخب انتظارات بحق
مردم تربت حیدریه را برآورده
خواهند کرد و با ایثار و تالش
بیش از پیش تمام کاستیهای
دوران گذشته را جبران خواهند
نمود.
به دنبال شروع بکار فرخ تبار
شهردار منتخب شورای ششم،
رئیس شورای شهر تربت حیدریه
در گفتگو با خبرنگار نوید
خراسان ضمن آرزوی موفقیت
برای وی افزود :امیدوارم
اعضای شورای شهر بتوانند
بهترین تعامل را در جهت ارائه
بهترین مشورت و سپس نظارت
عادالنه و کارآمد در مورد
شهردار داشته تا باعث توسعه و عمران
شهرمان شده و امید و طراوت و شادابی را
برای این مردم خوب فراهم سازیم.
اردشیر ریاحی گفت :فرخ تبار باید
مرکز گرانیگاه و تفاهم و تعامل سلیقه ها
و عالئق مختلف شهرمان باشد و بدون
دخالت سلیقه های انحصاری و وابسته به
منافع شخصی و جناحی فقط در فکر منافع
عمومی شهروندان عزیز تربتی باشد که
وکالت و اختیار این انتخاب را به اعضای
شورای اسالمی شهر دادند و این امانت
مقدس باید با سرافرازی و سربلندی تقدیم
آیندگان این شهر گردد.

انعکاس

شهردار منتخب انتظارات بحق
مردم تربت حیدریه را برآورده
خواهند کرد و با ایثار و تالش
بیش از پیش تمام کاستیهای
دوران گذشته را جبران خواهند
نمود.
ریاحی گفت:ما اعضای شورا
در کنار مردم تمام خواسته
های بحق شهروندان را پیگیری
خواهیم کرد و بخوبی میدانیم
که نقاط ضعف و قوت و
فرصتها و تهدیدات برنامه
توسعه این شهر چیست.
وی ادامه داد:تخصص و دانش
و تجربه خویش را در طبق
اخالص تقدیم شهروندان
عزیزمان خواهیم نمود و با
هماهنگی با فرماندار و کلیه مدیران و
مقامات اداری و خدماتی و امنیتی و
انتظامی محیطی امن و آرام و بدون تنش را
فراهم خواهیم کرد.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه گفت:
امیدواریم با اقدامات شایسته و مفید و
بدون عوارض مادی و معنوی  ،با کسب
اطمینان و اعتماد شهروندان و مدیران
شهرمان شرمنده خون شهدا و خانواده
های عزیز شهدا و رزمندگان و ایثارگران
گرامی نشویم .به امید چهارسال تالش و
کوشش صادقانه و پربار به استقبال آقای
فرخ تبار شهردار منتخبمان میرویم.

 ۱۱مجوز شامل موافقت
اولیه ،موافقت اصولی و پروانه
بهره برداری برای تاسیسات
گردشگری در تربت حیدریه
از ابتدای سالجاری صادر
گردیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی
تربت حیدریه در گفتگو با
خبرنگار نوید خراسان افزود:
این تاسیسات شامل دو مجتمع
گردشگری ،یک هتل ،هفت اقامتگاه
بومگردی و یک خانه مسافر است.
علی محمدی گفت :این مجموعهها بیشتر
در سطح روستاها و مناطق گردشگرپذیر
از جمله سد نسر ،رودمعجن ،کدکن ،رباط
سنگ ،رزگ ،قلعه نو و شهر تربتحیدریه
قرار دارند.

وی ادامه داد :این تاسیسات گردشگری برای
حدود  60نفر شغل مستقیم ایجاد میکند.
محمدی گفت :شهرستان تربتحیدریه بیش
از  ۴۰نوع تاسیسات گردشگری فعال دارد
که با توجه به قرار گرفتن این شهرستان در
دروازه جنوبی مشهد مقدس و عبور بیش
از  ۱۰میلیون زائر و گردشگر از این محور،
ایجاد این زیرساختها ضروری است.

مل یپوش پاورلیفتینگ تربت حیدریه قهرمان آسیا شد

داود شریفی:ملیپوش پاورلیفتینگ و
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی تربتحیدریه
در رقابتهای قهرمانی آسیا  2021نشان
طالی جوانان آسیا را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان ،امیر
نورحسینی ملیپوش پاورلیفتینگ و دانشجوی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربتحیدریه ،در
رقابتهای قهرمانی آسیا  2021نشان طالی
جوانان آسیا را کسب کرد.

نورحسینی که دانشجوی
کارشناسی رشته تربیتبدنی
دانشگاه آزاد اسالمی
تربتحیدریه می باشد،در
این رقابتها که در کشور
ترکیه برگزار شد در دسته
وزنی منهای  74کیلوگرم
در دو بخش اسکوات و
ددلیفت به ترتیب با مهار
وزنه  230و  255کیلوگرم
مقام نخست را بهدست آورد.
وی در پرسسینه نیز با ثبت رکورد 147.5
کیلوگرم دوم شد و در مجموع با 632.5
کیلوگرم و کسب دو نشان طال و یک نقره
بر سکوی نخست قرار گرفت و نشان طالی
جوانان آسیا را بر گردن آویخت.
در این رده ورزشکار قزاق دوم و نماینده هند
در جای سوم ایستاد.

نویدخراسان

بازتاب
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خبر
هویت شهید گمنام تربت حیدریه
مدفون شده در استان لرستان مشخص شد

رضا اسدنیا:هویت شهید ارتشی
جاویداالثر نعمت شکیبائی صنوبری
مشخص شده است .
فرمانده تیپ 177شهید نصر اصفهانی
ارتش در تربت حیدریه به خبرنگار نوید
خراسان گفت :ستوان دوم وظیفه شهید
نعمت شکیبائی در اردیبهشت سال  62در
منطقه عملیاتی غرب کارون مفقود االثر
گردید.
سرهنگ بختیار کرمی نیا افزود  :پس از
 28سال پیکر مطهر این شهید تفحص
و در سال  90به عنوان شهید گمنام در
شهرستان الشتر استان لرستان دفن شده
است.
کرمی نیا ادامه داد :پس از انجام آزمایش
دی ان ای مشخص شد این شهید گمنام
نعمت شکیبائی صنوبری و ساکن روستای
صنوبر تربت حیدریه بوده است.
خاطر نشان می شود در حالی که پدر
و مادر این شهید دار فانی را وداع گفته
اند فرمانده و مسئوالن تیپ شهید نصر
اصفهانی با حضور در منزل برادر این
شهید خبر شناسائی شدن هویت شهید
نعمت شکیبائی صنوبری را به بستگان وی
اعالم کردند.
در این دیدار اعالم شد در روزهای آینده
بستگان شهید برای برگزاری مراسم و
زیارت قبر مطهر وی توسط ارتش به
شهرستان الشتر اعزام خواهند شد.

نماینده سابق تربت حیدریه ،زاوه و مه والت:

کاهش تورم در گرو آشکار و شفاف شدن تعهدات پنهان بودجه است
تورم زمانی کاهش پیدا میکند که در
کشور اقتصاد مولد وجود داشته و از
خلق پول جلوگیری کنیم .خلق پول از
طریق بانکها صورت میگیرد که تاکنون
اصالحی در این زمینه صورت نگرفته
است.
به گزارش نوید خراسان ،نماینده سابق
تربت حیدریه ،زاوه و مه والت در
گفتوگو با ایسنا در مورد جزئیات الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱افزود :بودجه برای
ارائه بهتر در صحن علنی مجلس باید ۵
بخش مشخص داشته باشد .بخش اول
بودجه ،بخش عمومی یا مصارف و منابع
باستانی افزود :همچنین در الیحه بودجه  ،۱۴۰۱به
است .بخش دوم بودجه مرتبط با شرکتهای دولتی
کسری بودجه و روشهای تامین آن چندان پرداخته
است که میزان منابع و مصارف یا هزینه و درآمد این
نشده است .بنابراین در این بودجه بخش کسری
شرکتها را مشخص میکند.
بودجه شفاف نیست و این کسری بودجه به طور حتم
سعید باستانی گفت :در بخش سوم دولتها تعهداتی
وجود خواهد داشت.
را ایجاد میکنند و این تعهدات به صورت پنهان در
وی ادامه داد :در یک قسمت از الیحه بودجه به افزایش
بودجه جدید مینشیند و این مورد را باید حتما همراه
 ۱۰درصدی حقوق کارکنان اشاره شده است .زمانی
بودجه ارائه کنند .بخش چهارم در الیحه بودجه،
که نرخ تورم  ۴۰درصد باشد ،یعنی عمال ما  ۴۰درصد
بخش هدفمندی است که باید کامال به صورت مجزا
کاهش حقوق خواهیم داشت .از طرفی دیگر زمانی
آورده شود .قسمت پایانی در الیحه بودجه ،بخش
شفافیت وجود دارد که برآوردی برای نرخ تورم سال
یارانههای پنهان است که در صورت وجود باید در
آینده به بانک مرکزی اعالم شده باشد و سیاستهای
گزارش آورده شود.
پولی سال بعد مشخص باشد تا بر مبنای آن بتوانیم
این نماینده مجلس دهم ادامه داد :وجود این  ۵بخش
افزایش  ۱۰درصدی حقوق را بسنجیم.
در الیحه بودجه نشان از یک بودجه شفاف دارد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به افزایش ۶۲
به همین دلیل اگر بخواهیم به الیحه بودجه ،۱۴۰۱
درصدی درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ،۱۴۰۱
با توجه به اینکه اولین بودجه دولت سیزدهم است،
گفت :افزایش  ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی بیشتر
نگاهی بیندازیم ،این الیحه اصالح ساختاری قابل
بر اساس افزایش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار
قبولی نداشته و از لحاظ شفافیت نیز نسبت به بودجه
مالیاتی است .این دو مورد نیز به زیرساخت نیاز داشته
سالهای گذشته از شفافیت کمتری برخوردار است.

تنها مرکز تکثیر ماهیان سردآبی
جنوب خراسان رضوی در تربت حیدریه

وی همچنین با حضور در ایستگاه
تحقیقات و آموزش کشاورزی جلگه
رخ و بررسی منابع آبی این مرکز ،به
استفاده از قابلیهای آن در امر آبزی
پروری که مورد تاکید رئیس سازمان
نیز می باشد اشاره نمود.
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی
همنین در بازدید ازسد تازه تاسیس
روستای نسر تاکید نمود با توجه به
فرصتی که در اثر گردشگری روستا
به وجود خواهد آمد  ،فعالیتهای آبزی
پروری و صید تفریحی نیز در برنامه
ریزیهای آینده این طرح مد نظر قرار
گیرد.

حوادث
آرام سازی ورودی حادثه خیز روستای
گرماب در محور تربت حیدریه-مشهد

وحید ساالرمقدم -به دنبال کشته شدن چند
نفر بر اثر تصادف اخیر؛ ورودی روستای
گرماب ایمن سازی شد.
مسوول روابط عمومی اداره راهداری تربت
حیدریه در تشریح این خبر به خبرنگار نوید
خراسان گفت :پیرو بازدید میدانی چند روز
گذشته کرباسی رئیس اداره راهداری تربت
حیدریه و سرهنگ اسدی فرمانده پلیس راه،
امروز دوشنبه ورودی روستای گرماب واقع
در محور مشهد-تربت حیدریه با نصب تابلو
و عالئم مورد نیاز از جمله،:چراغ آذرخش
پلیس راهی ،رفلکتور  ،پریمارک سرعتکاه،
و رنگ آمیزی عرضی توسط اداره راهداری
تربت حیدریه آرام سازی شد.

آغاز زمستانی پر حادثه در تربت حیدریه
آتش سوزی در یک مجتمع پزشکی
کشته و مصدم شدن  3نفر در حادثه تصادف

حمایت مالی خیر نیک اندیش تربت حیدریه از ورزشکاران دارای مقام ملی و بین المللی

بازدید مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی در امور شیالت از؛

مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
ولیعصر روستای برس بخش کدکن تربت
حیدریه تنها مرکز تکثیر این ماهیان در
جنوب خراسان رضوی است
به گزارش نوید خراسان،مشاور رئیس
سازمان جهاد کشاورزی در امور شیالت
از استعدادهای آبزی پروری شهرستان
تربت حیدریه بازدید نمود.
با توجه به استعداد باالی تربت حیدریه
در تولید آبزیان و تعدد منابع آبی و مراکز
آبزی پروری شهرستان ،مشاور رئیس
سازمان جهاد کشاورزی در راستای طرح
" یاوران تولید " از مراکز و منابع آبی
بخش کدکن و رخ بازدید نمود.
محسن برخوردار ضمن بازدید از مرکز
تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ولیعصر
روستای برس بخش کدکن که تنها مرکز
تکثیر این ماهیان در جنوب استان می
باشد از مراحل مختلف تکثیر و هچ شدن
تخمها و الروهای تولیدی دیدن نمود.
در این بازدید راهکارهایی جهت
جلوگیری از هم خونی و اختالالت
ژنتیکی بچه ماهیان تولیدی در نسلهای
آینده ارائه گردید و چالشها و مشکالت
این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

که در حال حاضر این زیرساختها
درکشور وجود ندارند.
باستانی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی عنوان کرد :بنده هم با وجود
ارز  ۴۲۰۰تومانی و هم با عدم وجود
ارز  ۴۲۰۰تومانی مشروط بر مواردی
موافق هستم .استفاده از ارز۴۲۰۰
تومانی در صورتی مناسب است که
سیستم کامل توزیع و تحت کنترل
مانند سامانه تجارت الکترونیک در
کشور وجود داشته باشد که هر
کاالیی که در کشور وارد یا تولید
میشود را تا زمانی که به دست
مصرفکننده میرسد ،رصد کند.
وی اضافه کرد :اما اگر این سیستم وجود نداشته
باشد ،توزیع ارز  ۴۲۰۰تومانی به اقتصاد کمکی
نخواهد کرد و پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد :تنها راه
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی این است که اقالم اساسی را
از طریق سیستمی شبیه کوپن به دست مصرف کننده
برسانیم .توزیع کاالهای اساسی بر اساس کوپن مانند
سیستم و شیوه قدیم نیست و میتواند از طریق کارت
ملی هوشمند افراد ثبت شود و به صورت هدفمند
کاال به دست مصرفکننده برسد .این روش میتواند
جایگزینتوزیع ارز  ۴۲۰۰تومانی باشد.
باستانی در پاسخ به این سوال که بودجه  ۱۴۰۱چگونه
به کاهش تورم کمک خواهد کرد ،گفت :تورم زمانی
کاهش پیدا میکند که در کشور اقتصاد مولد وجود
داشته و از خلق پول جلوگیری شود .خلق پول از
طریق بانکها صورت میگیرد که تاکنون اصالحی
در این زمینه صورت نگرفته است.
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مهندس مهدی مروج تربتی از ورزشکاران دختر و
پسرشهرستان تربت حیدریه که موفق به کسب مقام
در مسابقات کشوری ،آسیایی و جهانی شوند حمایت
مالی می کند.
به گزارش نوید خراسان ،در اولین گام مبلغ هشت
میلیون تومان پاداش نقدی به زهرا سادات پوراسماعیل
بایگی که مدال نقره و برنز مسابقات پاراآسیایی کم
بینایان بحرین را کسب نموده است اهدا شد.
مسئول روابط عمومی بنیاد خیرین حامی دانشگاه
تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار نوید خراسان

افزود :مهندس مهدی مروج تربتی موسس
باشگاه عالی حرفه ای بابک و بنیانگذار هشت
سالن ورزشی زنده یاد بابک مروج تربتی،
با هدف نخبه پروی در حوزه ورزش برای
زادگاهش تربت حیدریه ،جوانان دانش آموز
و ورزشکاران دختر و پسر شهرستان تربت
حیدریه را که در مسابقات ورزشی کشوری،
آسیایی و جهانی حائز کسب مقام شوند
از طریق بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت
حیدریه مورد حمایت مالی قرار می دهد.
آرزو علومی بایگی گفت:این خیر نیک
اندیش معتقد است جوانان ورزشکار تربتی با وجود
محدودیت ها توانستهاند موفقیت هایی را در عرصه
های مختلف کسب کنند و این نیاز به حمایت بیشتر
دارد بنابر این ایشان با هدف تشویق و انگیزه در
عرصه های ورزشی و اعتالی نام تربت حیدریه در
حوزه ورزش از آنان حمایت می کند .
کارشناس بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه
ادامه داد :مهندس مهدی مروج تربتی عضو هیات امنا
بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه تاکنون 98

نفر از دانش آموزان رتبه زیر هزار همه رشته های
تحصیلی کنکور سراسری شهرستان تربت حیدریه در
سالهای  1399و  1400را نیز بورسیه تحصیلی کرده
است و امروزنیز با واریز مبلغ هشت میلیون تومان
پاداش نقدی به حساب زهرا سادات پور اسماعیل
بایگی برنده مدال نقره و برنز مسابقات پاراآسیایی
کم بینایان بحرین ،حمایت همیشگی خود را از
ورزشکاران موفق تربت حیدریه اعالم نمود.
علومی گفت:بورسیه تحصیلی و ورزشی جوانان مستعد
و نخبه شهرستان تربت حیدریه توسط مهندس مهدی
مروج تربتی در سال های اخیر یکی از اقدامات پر افتخار
بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه است.
قابل ذکر است زهرا سادات پور اسماعیل بایگی در
مسابقات پارا آسیایی 2021دوومیدانی جوانان که در
آذر ماه امسال در کشور بحرین برگزار شد ،در دو
 1400متر با رکورد  6دقیقه و  150ثانیه بعنوان نفر
دوم،در دو  400متر با رکورد  78ثانیه بعنوان نفر
سوم و در دو  800متر با رکورد  2دقیقه و  56ثانیه
بعنوان نفر سوم افتخار آفرین شد و مقام های نقره و
برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

فرهنگیان تربت حیدریه در تجمع صنفی خود خواستار شدند؛

اجرای کامل رتبه بندی معلمان و دائمی شدن همسانسازی حقوق باز نشستگان
فرهنگیان تربت حیدریه در تجمع امروز خود
خواستار اجرایی شدن کامل رتبه بندی و دائمی شدن
همسانسازی حقوق باز نشستگان شدند.
به گزارش نوید تربت؛ به دنبال دعوت شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به نحوه
تصویب رتبه بندی معلمان و مسکوت گذاشتن الیحه
دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان ،جمعی
از معلمان شاغل و بازنشسته تربت حیدریه در محوطه
آموزش و پرورش این شهر تجمع نمودند.
در این تجمع آرام ،فرهنگیان پالکاردهایی مبنی بر
دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان ،اجرای
بدون نقص و کامل رتبه بندی معلمان و تسری آن
به بازنشستگان ،افزایش سهم آموزش و پرورش در
بودجه سال جاری و افزایش حقوق معلمان بخش
خصوصی در مدارس غیردولتی ،معلمان نهضت
سوادآموزی ،خرید خدمت و نیروهای خدماتی شدند.
رئیس تشکل صنفی فرهنگیان تربت حیدریه در جمع
فرهنگیان معترض گفت :آنچه معلمان و فرهنگیان را
رنج می دهد تبعیض و بی عدالتی در پرداختها می
باشد.
غالمرضا احمدی افزود :از سال های گذشته هر
زمانی که مسئله مطالبات و حقوق فرهنگیان مطرح
شده بالفاصله کمبود بودجه و تورم زایی آن را پیش
کشیده اند در حالی که کسانی که چنین استداللی
دارند خودشان زندگیشان تامین و از حقوق های

نجومی برخوردارند.
یکی دیگر از فرهنگیان با بیان
اینکه اگر می خواهید حال
جامعه خوب شود باید حال
معلمان را خوب کرد گفت:
با توجه و بهبود وضع مالی و
رفاهی فرهنگیان بخصوص
بازنشستگان کمک کنید تا این
قشر تاثیر گذار از زیر خط فقر
خارج شوند.
معاون مدیر کل و مدیر آموزش
و پرورش تربت حیدریه با
حضور در جمع فرهنگیان مطالبه
گر به گفته ها و مطالبات آنها
گوش داد.
حجت صالحی،در سخنان کوتاهی ضمن تایید مطالبات
صنفی فرهنگیان ،گفت :از اینکه مطالباتتان را بگونه ای
پیگیری می کنید که کسی نتواند از این خواسته های
بحق سوء استفاده سیاسی نماید متشکرم ،این خواسته
های شما را انعکاس داده و پیگیری می کنم.
در پایان این تجمع قطعنامه تشکل صنفی فرهنگیان
کشور قرائت شد.
در بخشی از این قطعنامه آمده است :امروز زندگی
بازنشستگان شریف و عزیز با مخاطرات جدی
روبرو است حقوق آنان دو برابر زیر خط فقر است

آغاز دیماه و فصل زمستان برای شهروندان
تربت حیدریه با دو حادثه کشته شدن دو زن
در تصادف با خودرو و محبوس شدن  30نفر
در آتش سوزی یک مجتمع پزشکی همراه بود.
به گزارش نوید خراسان به نقل از پایگاه
خبری نوید تربت؛ حادثه اول در غروب
چهارشنبه اول دیماه رخ داد که خوشبختانه به
خیر گذشت و به دنبال آتش سوزی و انتشار
دود در یک مجتمع پزشکی تربت حیدریه۳۰
پزشک و بیمار گرفتار شده در آتش و دود
نجات یافتند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تربت حیدریه در تشریح این حادثه
به خبرنگار نوید تربت گفت:ساعت۱۸:۰۵
دقیقه بعدازظهرچهارشنبه (اول دیماه) طی
تماس تلفنی با ستاد فرماندهی سازمان آتش
نشانی از طریق سامانه  ۱۲۵یک مورد آتش
سوزی و محبوس شدن پزشکان و بیماران
در یک مجتمع پزشکی در خیابان فردوسی
گزارش گردید.
آتشپاد دوم عظیم چوپان افزود :پس از
دریافت خبر حادثه ،بالفاصله تیم های اطفاء
حریق و نجات ایستگاه مرکزی به فرماندهی
جواد محمدی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد :با حضور تیم های عملیاتی در
محل و پس از ارزیابی صحنه ،با توجه به
شروع آتش سوزی از قسمت زیرزمین مجتمع
و انتشار دود و محبوسی افراد در ساختمان،
همزمان عملیات اطفاءحریق ،تهویه و جست
و جو جهت دسترسی به افراد محبوس شده در
دستور کار آتش نشانان قرار گرفت.
عظیم چوپان کفت:خوشبختانه با اقدام به موقع
و تالش تیم های عملیاتی ،حریق اطفاء ،و
کلیه افراد محبوس شده که اغلب پزشکان و
بیماران حاضر در مجتمع بودند به سالمت از
ساختمان خارج گردیدند .علت دقیق بروز
این حادثه توسط تیم کارشناسی سازمان مورد
بررسی قرار گرفت.

کشته و مصدوم شدن 3نفر
در محور مشهد  -ترب تحیدریه

از بیمهکارآمد محرومند و قانون همسانسازی
بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری
اجرا نمیشود .ما خواهان اجرای کامل قانون
همسانسازی از اول مهر  1400هستیم .
مصوبه مجلس در مورد رتبهبندی چیزی جز
سرهمبندی نبود ،ما خواهان اجرای الیحه رتبهبندی
بدون در نظر گرفتن میزان اعتبار در نیمه دوم 1400
هستیم .باید حقوق معلمان بخش خصوصی در
مدارس غیردولتی ،معلمان نهضت سوادآموزی ،خرید
خدمات ،نیروهای خدماتی و سایر بخش ها با توجه
به رتبهبندی افزایش یابد.

در حادثه دوم که ساعت  20شب چهارشنبه
رخ داد  3روستایی که قصد عبور از عرض
جاده را داشتند با یک خودرو تصادف نمودند.
مسوول روابط عمومی اورژانس پیش
بیمارستانی تربتحیدریه در تشریح این خبر
به نوید تربت گفت :برخورد خودرو سواری
با عابران پیاده در جاده مشهد  -تربتحیدریه
منجر به فوت  ۲نفر و مصدوم شدن یک نفر
دیگر شد.
محمدرضا نوروزی افزود :این حادثه ساعت
 ۲۰چهارشنبه یکم دی ماه در مقابل روستای
گرماب در محور مشهد  -تربتحیدریه رخ
داد که در پی آن راننده خودرو سواری
متواری شد.
وی گفت :بر اثر این حادثه یک زن در دم
فوت کرد و  ۲مصدوم دیگر به بیمارستان امام
حسین (ع) تربتحیدریه منتقل شدند که یک
زن دیگر از مصدومان بر اثر شدت جراحت
جان خود را از دست داد.
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