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 نماينده مردم تربت حيدريه، زاوه و مه والت:
در صورت اختصاص بودجه به تشکل های غیرقانونی

 متهم به رفتار جناحی می شویم

مقام دوم جام فجر خراسان رضوی
 به تنیس بازان تربت حیدریه رسید

موج جدید کرونا و آماده باش کامل 
مراکز بهداشتی و درمانی منطقه تربت حیدریه

صفحه2

صفحه2

صفحه2
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انگار مجلس انقالبی فقط در دولت سابق
 وظیفه پیگیری حقوق بازنشستگان را داشت 

تندباد در سفره کوچِک بازنشستگان؛ همسان سازي 
حقوق و اليحه اي که دولت پس گرفت!.

نيست،  مهم  جماعت  بازنشسته  براي 
دولت  زمين  به  مجلس  زمين  از  توپ 
محبوبيت  بازي  يک،  کدام  يا  برگشت 
را باخت. بازنشسته به سفره خود کار 
مي رود  آب  بيشتر  روز  هر  که  دارد 

بي آنکه ناني به آن افزوده شود. 
افتتاح اقامتگاه بوم گردی 

در شهر گردشگری نسر تربت حیدریه  
صفحه3 صفحه2

فرماندار تربت حيدريه در نشست خبری:
شهرک کانی های غیرفلزی در تربت حیدریه احداث می شود  صفحه2

۲۳ پروژه مخابراتی در تربت حیدریه افتتاح شد
صفحه2

صفحه2
کسب مقام اول کشوری توسط شرکت نفت منطقه تربت حیدریه

جشنواره فیلم و فیلمنامه نویسی ایثار و شهادت برگزیدگان خود را شناخت

در اختتاميه جشنواره فيلم و فيلمنامه نويسی ايثار 
فيلم  بخش  در  اثر   6 حيدريه  تربت  شهادت  و 
برگزيده  آثار  بعنوان  فيلمنامه  بخش  در  اثر   3 و 

معرفی شدند.
الهام   -1 از:  عبارتند  فيلم  بخش  برگزيدگان 
دهگانی برای فيلم سرباز 2- رقيه اکبرزاده برای 
فيلم مردی از جنس باران 3-ابراهيم معلم برای 
فيلم خوناب 4-احمد مختاری فر برای فيلم موج 

صفحه3

فاز نخست پروژه روشنایی بلوار ورودی تربت حیدریه افتتاح شد
صفحه2

صفحه3
هنرمندان خراسانی بیش از ۳میلیارد ریال صنایع دستی فروختند
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انگار مجلس انقالبی فقط در دولت سابق 
وظیفه پیگیری حقوق بازنشستگان را داشت 

غالمرضا بنی اسدی
بازنشستگان؛  کوچِک  سفره  در  تندباد 
همسان سازي حقوق و اليحه اي که دولت 

پس گرفت!.
حقوق  همسان سازي  اليحه  دولت، 
گرفت.  پس  مجلس  از  را  بازنشستگان 
در  دولت  دادند  گزارش  خبرگزاري ها 
نامه اي خطاب به مجلس شوراي اسالمي 
که امضاي رئيسي را پاي خود دارد، 16 
"اليحه  ازجمله  دوازدهم  دولت  اليحه 
همسان سازي حقوق بازنشستگان" را پس 

گرفته است.
اين  پيرامون  سياسي  تحليل هاي  با  من 
ماجرا کار ندارم. براي بازنشسته جماعت 
به  مجلس  زمين  از  توپ  نيست،  مهم 
بازي  يا کدام يک،  برگشت  زمين دولت 
سفره  به  بازنشسته  باخت.  را  محبوبيت 
آب  بيشتر  روز  هر  که  دارد  کار  خود 

مي رود بي آنکه ناني به آن افزوده شود. 
مدعي  حضرات  صداقت  مي فهميم  حاال 
چه عياري دارد. همين مجلس بود که با 
209 امضا از دولت دوازدهم مي خواست 
براي معيشت بازنشستگان و همسان سازي 
مجلس  همين  بکند.  کاري  شان  حقوق 
است که چون دولت عوض شد، نه تنها 
نگرفت  را  خود  نفره   209 امضاي  دنبال 
توسط  اليحه  گيري  بازپس  برابر  در  که 
انگار  نکرد.  کاري  هيچ  رئيسي،  دولت 
حق  پيگير  بايد  سابق،  دولت  در  فقط 
اين قشر نجيب مي بود و در دولت الحق 
و  داد  موقعيت  تغيير  بايد  همسوست  که 
اليحه را هم دو دستي تحويل داد! آن هم 

اليحه اي که دوفوريت داشت. 

مهم نيست بازنشستگان اين "لطف؟!" را 
به حساب دولت بگذارند يا مجلس و يا 
ثابت  دوستان  که  است  اين  مهم  هردو. 
کرده اند، حال و روز بازنشستگان برايشان 
اين  وضعيت  بود،  اگر  که  نيست  مهم 
بازنشستگان  به  افتاد.  اتفاق  که  نمي شد 
همسان سازي  اليحه  منتظر  گفت،  بايد 
ناني  است.  خاموش  تنور  اين  نباشيد. 
سفره کوچک  براي  نمي شود  پخته  درآن 

شما.
گفته  مجلس  نمايندگان  از  يکي  هرچند   
را  اليحه جديدي  سيزدهم  "دولت  است 
براساس  است.  کرده  ارائه  منظور  اين  به 
گزارش ايلنا، وي در پاسخ به اين پرسش 
که اليحه جديد چه ويژگي دارد، گفت به 
دليل مشغله هاي رسيدگي به اليحه بودجه 
را  اليحه  اين  جزييات  هنوز   1401 سال 
در  نيست  معلوم  است."  نکرده  بررسي 
اين کشاکش اليحه اي بايد اميدوار باشيم 
سخت تر  روزهاي  براي  بايد  نااميدانه  يا 
ليبرالش  که  دولتي  شويم. انگار  آماده 
مي خواندند - و به هزار تير و آن را طعنه 
بازنشستگان  فکر  به  بيشتر   - مي نواختند 

بود تا دولتي که انقالبي مي نامندش!
 بگذريم، مثل کسي که به چاه افتاده است 
است،  کوتاه  زمان  و  زمين  از  دستش  و 
دولت  اليحه  ببينيم  تا  مي مانيم  منتظر 
زندگي  و  سفره  در  انقالبي  چه  انقالبي 
نااميدمان  مي کند.  ايجاد  بازنشستگان 

نخواهند کرد آيا؟

محمد روحانی نژاد

بهره برداری  نيکنام-  حسن 
بعنوان  کائولين  کارخانه  از 
در  مادر  صنعتی  واحد  يک 
تربت حيدريه به زودی آغاز می 

شود.
حيدريه،در  تربت  فرماندار 
معرفی  به  خبری  نشست 
پروژه  اجمالی  مشخصات 
افزود: اين  کائولين پرداخت و 
مساحت  به  زمينی  در  کارخانه 
کيلومتری   35 در  هکتار   12
در  و  تربت حيدريه  غرب 

افتتاح خواهد  بايگ  روستای فديهه بخش 
 200 آن  مستقيم  اشتغالزايی  ميزان  که  شد 

نفر است.
علی اکبر کی پور ميزان سرمايه گذاری کل 
کرد  عنوان  تومان  ميليارد   3۸۸ را،  پروژه 
و گفت: ميزان سرمايه جذب شده تاکنون 
250 ميليارد تومان می باشد و قرار است 
در چهار فاز به بهره برداری برسد که 2 فاز 
آن بزودی افتتاح و بقيه کلنگ زنی می شود.

از  کرد:  تصريح  تربت حيدريه  فرماندار 
ماده  کننده  تامين  کارخانه  اين  که  آنجا 
برای کارخانجات کاشی و سراميک  اوليه 

و چينی مظروف و چينی بهداشتی، صنايع 
کاغذ، چرم و الستيک و ... است، در حکم 

يک صنعت مادر می باشد.
اوليه  ماده  معدن  گفت:  همچنين  کی پور 
باشد  مارليک می  به شرکت زرمهر  متعلق 
غيرفلزی  کانی های  شهرک  است  قرار  و 
وزير صمت،  ميان  آمده  عمل  به  تفاهم  با 
و  فرماندار  رضوی،  خراسان  استاندار 

نماينده مجلس تربت حيدريه ايجاد شود.
تکميل  بعد  توليد  ميزان  کرد:  اظهار  وی 
تمام فازها 500 هزار تن در سال و با ايجاد 
محصوالت  و  افزايش  ظرفيت   4 و   3 فاز 

متنوع را شاهد خواهيم بود.
بخش  در  تربت حيدريه  فرماندار 
اين  مديريتی  ساختار  به  ديگری 
دسته  آن  کرد:  اظهار  و  اشاره  خطه 
از مديران اجرايی اين شهرستان که 
مسووليت  احساس  و  برنامه  دارای 
در قبال وظيفه به عهده گرفته هستند، 
مجاز به همراهی با برنامه های دولت 

سيزدهم خواهند بود.
بدان  ادعا  اين  افزود:  کی پور 
تربت حيدريه  که  است  خاطر 
خورده  و  ويژه  پتانسيل های  دارای 
اقتصادهای سنتی است که تاکنون آن طور 
که بايد و شايد به سمت فراملی شدن پيش 

نرفته اند.
معتقد  دولت  ديگر  سوی  از  گفت:  وی 
است برای رسيدن به شرايط مطلوب نبايد 
تحريم ها را بهانه کرد، بلکه بايد با تکيه بر 
داشته های خود، برنامه ريزی و در اين راستا 
توليد  موانع  رفع  کارگروه  جلسه  نخستين 
تشکيل و بزودی جلسه دوم آن برگزار تا 
از توان بخش خصوصی با انگيزه و در عين 

حال نياز به حمايت بيشتر، استفاده شود.

فرماندار تربت حيدريه در نشست خبری:
شهرک کانی های غیر فلزی در تربت حیدریه احداث می شود

مخابراتی  پروژه   23 غضنفری-  اصغر 
به  تربت حيدريه  فجردر  دهه  با  همزمان 

بهره برداری رسيد.
به گزارش خبرنگار نويد تربت،رييس اداره 
آيين  در  تربت حيدريه  منطقه  مخابرات 
شهرستان  اين  مخابراتی  پروژه   23 افتتاح 
گفت: برای بهره برداری از اين پروژه ها 120 

ميليارد ريال اعتبارهزينه شده است.
پروژه ها  اينکه  بيان  با  مهرانفر  عليرضا 

مخابرات  شرکت  داخلی  اعتبارات  محل  از 
به سرانجام  اول  ارتباطات سيار همراه  ايران و 
تلفن  مشترکان  شمار  افزايش  افزود:  رسيده، 
 ADSL ثابت به 101 هزار، توسعه ضريب نفوذ
، افزايش شبکه ضريب نفوذ تلفن همراه، توسعه 
امکانات G4 در داخل شهرها و G2 در روستاها 
و افزايش ظريب نفوذ فيبر نوری از جمله اين 

پروژه ها است.

بوستان همسايگی دانش آموز در تربت 
حيدريه افتتاح شد

شهردار تربت حيدريه نيز در آيين بهره داری از 
4 پروژه و کلنگ زنی 2 پروژه ديگر گفت: برای 
ميليون   500 و  ميليارد   27 پروژه ها  اين  تحقق 
همياری  و  شهرداری  اعتبارات  محل  از  ريال 

بخش خصوصی تامين شده است.
وحيد فرخ تبار افزود: افزايش تعداد دوربين های 
نظارتی سطح شهر از 5 به 6 دوبين، بازسازی و 
بروز کردن يک دستگاه اتوبوس شرکت واحد، 
رونمايی  دانش آموز،  همسايگی  بوستان  افتتاح 
به  که  تربت حيدريه  شهدای  شهری  المان  از 

محمدعلی  شهيد  منزل  مقابل  نمادين  صورت 
شريفی رونمايی شد و احداث کانال جمع آوری 
 20 خيابان  گذاری  جدول  و  سطحی  آب های 
های  پروژه  جمله  از  تندگويان  شهيد  متری 

افتتاحی بود.
نيز گفت:  وی در تشريح پروژه های کلنگ زنی 
کلنگ زنی نمازخانه و سالن نمايش تابستانی در 
بخش خصوصی،  مشارکت  با  پيشکوه  بوستان 
عنوان 2 پروژه ای است که عمليات ساخت آن 

امروز آغاز شد. 
کشاورزی  جهاد  مدير  محمدی  حسين 
 2 از  بهره برداری  آيين  در  نيز  تربت حيدريه 
به  قنات  لوله گذاری  گفت:  اداره،  اين  پروژه 
طول 4.5 کيلومتر با اعتبار چهار ميليارد و 670 
ميليون ريال و مرمت قنات به طول هزار متر به 
ميليون ريال عنوان 2  ميليارد و 500  مبلغ يک 
پروژه جهاد کشاورزی در روستای کاج درخت 

از بخش مرکزی تربت حيدريه است.
در دهمين روز از دهه مبارک فجر، 31 پروژه 
ريال  ميليون   170 و  ميليارد   150 اعتبار    با 
در  محلی  مسووالن  حضور  با  پنجشنبه  روز 

تربت حيدريه افتتاح شد.

۲۳ پروژه مخابراتی در تربت حیدریه افتتاح شد

مقام  حيدريه  تربت  بازان  تنيس  ورزشکاران 
های خراسان رضوی  فجر شهرستان  جام  دوم 

را کسب کردند.
دبير هيات تنيس روی ميز شهرستان تربت حيدريه 
در گفتگو با خبرنگار نويد خراسان افزود:مسابقات 

تنيس روی ميز جام فجر در بخش مردان به 
ميزبانی شهرستان تربت جام، با حضور 13 
تيم از شهرهای مختلف استن برگزار گرديد.

اين  پايان  در  گفت:  جوزانی  علی 
و  حيدريه  تربت  نيشابور،  مسابقات؛ 
سبزوار به ترتيب مقام های اول تا سوم 

را کسب نمودند.
وی که مربيگری مسابقات را نيز برعهده 
دارد ادامه داد:همچنين در بخش انفرادی 
حيدريه  تربت  از  مجيدزاده  اميرعلی 
نائب قهرمانی اين دوره از مسابقات را 

از آن خود نمود. 
ضمن  حيدريه  تربت  ميز  روی  تنيس  هيات  دبير 
ورزشکاران،  و  شهروندان  به  موفقيت  اين  تبريک 
ميز  روی  تنيس  ورزش  که  نمود  اميدواری  اظهار 
تربت حيدريه موفقيت های بيشتری را کسب نمايد.

مقام دوم جام فجر خراسان رضوی به تنیس بازان تربت حیدریه رسید

حسن نيکنام- مشکل اساسی منطقه تربت 
حيدريه فقدان "تشکل های قانونمند" برای 

توزيع بودجه بين آنها است. 
نماينده  تربت،  نويد  خبرنگار  گزارش  به 
در  محالت  و  زاوه  تربت حيدريه،  مردم 
و  ادب  هنر،  فرهنگ،  اصحاب  با  ديدار 
رسانه تربت حيدريه با بيان اينکه در زمينه 
با  منطقه  به تشکل های  بودجه  اختصاص 
اين  افزود:  نيستيم،  مواجه  مشکلی  هيچ 
بدان معناست که اگر بخواهيم بودجه های 
تخصيصی را بين افراد حقيقی يا تشکل های 
به  متهم  کنيم،  توزيع  قانونی،  مجوز  فاقد 

رفتارهای جناحی می شويم. 
محسن زنگنه از عشق، شجاعت و پيگيری، 
به عنوان سه ويژگی اصحاب فرهنگ، هنر 
و رسانه ياد کرد و گفت: با دغدغه های شما 
آشنا هستم، اما تا زمانی که در قالب يک 
پيگير  با شجاعت،  البته  و  قانونمند  تشکل 

نمی توانم  نباشيد،  خود  مطالبات 
برای شما قدم تاثيرگذاری بردارم.

مردم امروز حتی انگیزه ای برای پایین کشیدن 
مجسمه نفاق، ظلم و بی عدالتی ندارند

داد: در شهری زندگی  ادامه  وی 
می کنيم که مردمش آن قدر شجاع 
بودند که 43 روز زودتر از ساير 
نقاط کشور مجسمه شاه را پايين 
اين  به  آنقدر  امروز  اما  کشيدند، 
حتی  که  زديم  سرکوفت  مردم 
انگيزه ای برای پايين کشيدن مجسمه نفاق، 
ظلم و بی عدالتی را هم ندارند زيرا به هر 

کسی تهمت و انگی زده اند.
نماينده مردم منطقه تربت حيدريه، در بخش 
ديگری از تعدد مراکز تصميم سازی برای 
اهالی فرهنگ و هنر انتقاد کرد و از رييس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت حيدريه 
با  مشترکی  نشست  ميزبان  تا  خواست 
موسيقی  اهالی  و  اماکن  اداره  دادستان، 
برای بررسی و رفع مشکل اين گروه، باشد.

اهالی  مسکن  مشکل  با  پيوند  در  زنگنه 
زمين  تهيه  برای  گفت:  نيز  رسانه  و  هنر 
مشکل نداريم منتهی اين زمين به يک گروه 
واحد، متشکل، منسجم و دارای شناسنامه، 

تخصيص می يابد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
ميليارد   350 تاکنون  گفت:  ديگری  بخش 

فرهنگی هنری  تکميل مجتمع  برای  ريال 
اينکه  اما  داديم،  اختصاص  تربت حيدريه 
موضوع  به  نشده،  جذب  تمامش  تاکنون 
انتقال و ثبت سند زمين به نام اداره فرهنگ 
کم  نيز  و  تربت حيدريه  اسالمی  ارشاد  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  کاری 

در گذشته باز می گردد.
برای  نيز  ريال  ميليارد   150 افزود:  زنگنه 
ميليارد ريال  پروژه های دارای کد و 370 
و  زاوه  فرهنگی  و  ورزشی  امور  برای  نيز 

مه والت گرفتيم.
مشکالت  رفع  از  ديگری  بخش  در  وی 
کمک  با  تربت حيدريه  شهرداری  مالی 
شهردار جديد خبر داد و گفت: از مجموع 
2 هزار و 500 ميليارد ريال بدهی اين نهاد 
موفق  شهر،  بانک  به  اجتماعی  خدمات 
شديم 450 ميليارد يال آن را تهاتر کنيم و 
اگر شهرداری بتواند اسناد و مدارک ارايه 
کند، تا ۸00 ميليارد ريال تهاتر خواهد شد.

در اين نشست اصحاب فرهنگ، هنر، ادب 
دغدغه های  بيان  به  تربت حيدريه  رسانه  و 
مراکز  تعدد  و  دخالت  شامل:  خود 
مشکل  موسيقی،  حوزه  در  تصميم سازی 
برای  دولتی  مسووالن  به  پيشنهاد  مسکن، 
خريد آثار هنری برای توزيع در مراسمات 
يک  قوانين  وجود  ضرورت  و  مختلف 
دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

تمامی شهرهای ايران، پرداختند.  

 نماينده مردم تربت حيدريه، زاوه و مه والت:
در صورت اختصاص بودجه به تشکل های غیرقانونی متهم به رفتار جناحی می شویم

همزمان  غضنفری-  اصغر 
اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  با 
شهر  ورودی  روشنايی  پروژه 
تربت حيدريه از سمت مشهد 
با  و  کيلومتر  چهار  طول  به 
هزينه 30 ميليارد ريال تا ميدان 

انقالب به بهره برداری رسيد.
رييس اداره برق تربت حيدريه 
در حاشيه افتتاح اين پروژه به 
گفت:  خراسان  نويد  خبرنگار 
که  کيلومتری   ۸ پروژه  اين 
از  ريال  ميليارد   65 اعتبار  با 
نيرو  وزارت  اعتبارات  محل 

تامين شده، در دو فاز طراحی شده که فاز 
ميدان  تا  کيلومتر  چهار  بطول  آن  نخست 

انقالب به بهره برداری رسيد.
ميدان  از  پروژه  اين  دوم  فاز  گفت:  روحی 
تا پل کنار گذر خواهد بود که در  انقالب 

تربت  ورودی  روشنايی  پروژه  اجرای  کنار 
حيدريه به سمت زاوه به ميزان يک کيلومتر 
تا ابتدای تابستان سال آينده تکميل می شود.

وی ادامه داد:در اين پروژه از بهترين نوع 
اصفهان  کارگاه  ساخت  فلزی  های  پايه 

 150 دی  ای  ال  های  چراغ  و 
وات که ماندگار استاستفاده شده 

است.
ورود  با  گفت:اميدواريم  روحی 
شهرداری در حوزه زيباسازی و 
امام رضا)ع(  بولوار  سبز  فضای 
شهری  زيباسازی  و  مبلمان  به   ،
به  خوبی  رونق  و  شده  کمک  

ورودی شهر داده شود.
بولوار  روشنايی  پروژه  افتتاح 
مسکن  روشنايی  خرمشهر،پروژه 
مهر با اعتبار چهار ميليارد تومان، 
بهسازی شبکه فرسوده 25 روستا 
و  بهسازی  تومان،  ميليارد  چهار  اعتبار  با 
با  ناوگان خودرويی شرکت برق  نوسازی 
پروژه  از  تومان، بخشی  ميليارد  اعتبار 10 
های سال جاری شرکت برق تربت حيدريه 

است که روحی به آن اشاره کرد.

بهره برداری از فاز نخست پروژه روشنایی ورودی تربت حیدریه

آموزشی  فضای  سرانه  ساالرمقدم-  وحيد 
سرانه  و  مترمربع   7 حيدريه  تربت  شهرستان 
 2 ورزشی،  سالن   6 وجود  با  ورزشی  فضای 
زمين چمن مصنوعی و يک استخر دانش آموزی 

هشت دهم مترمربع است.
و  مديرکل  معاون  خراسان،  نويد  گزارش  به 
در  تربت حيدريه  پرورش  و  آموزش  مدير 
مراسم بهره برداری از سالن چند منظوره زنده ياد 
محمدحسن صالحان افزود: در دهه مبارک فجر 
کلنگ  پروژه  يک  و  افتتاحی  پروژه  سه  امسال 
مورد  ريال  ميليارد   146 اعتبار  صرف  با  زنی 
يا عمليات ساخت آن  بهره برداری قرار گرفت 

آغاز خواهد شد.
حجت صالحی گفت: تکميل و توسعه فضاهای 
آموزشی خود را مديون خيران مدرسه ساز اين 

خطه هستيم.  
وی در تشريح سالن چند منظوره صالحان گفت: 
شادروان  توسط  پيشتر  آموزشی  مجتمع  اين 
ملکه  گراميشان  همسر  و  صالحان  محمدحسن 
از  بهره برداری  امروز شاهد  و  بنا شده  نجاتيان 
سالن چند منظوره ای هستيم که توسط فرزندان 
آن مرحوم، در زمينی به مساحت 500 مترمربع 

و در 2 طبقه بنا شده است. 
بيان  با  تربت حيدريه  پرورش  و  آموزش  مدير 
نمازخانه و 2  باب  اين سالن شامل يک  اينکه 
اين  ساخت  برای  گفت:  است،  درس  کالس 
که  شده  هزينه  اعتبار  ريال  ميليارد   13 سالن 
و  توسعه  و  نوسازی  کل  اداره  را  آن  از  نيمی 

تجهيز مدارس متقبل شده است.
دبستان  افتتاح  ديگر  پروژه  افزود:  صالحی 
خورق  روستای  در  واقع  قلم چی  کالسه  يک 
بنياد علمی  با مشارکت  تربت حيدريه است که 
تجهيز  و  نوسازی  سازمان  و  قلم چی  آموزشی 
به  ريال  ميليارد   3 بر  بالغ  اعتباری  با  مدارس 
سال  يک  مدت  در  و  مربع  متر   55 مساحت 

احداث شده است.
وی در ادامه به پروژه سوم اشاره و اظهار کرد: 
صرف  با  طباطبايی  عالمه  کالسه   12 مدرسه 
اداره  توسط  اعتبار  ريال  ميليارد  به 50  نزديک 
کل نوسازی و توسعه و تجهيز مدارس ساخته 

شده است. 
مدير آموزش و پرورش تربت حيدريه در بخش 
اعتبار  ريال  ميليارد   ۸0 تخصيص  از  ديگری 
برای ساخت يک مدرسه در کوی امام خبر داد 
و گفت: کلنگ عمليات ساخت آن هفته جاری 

به زمين زده خواهد شد. 

سرانه فضای آموزشی تربت حیدریه 7 متر مربع 
سرانه فضای ورزشی 8 دهم متر مربع

نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت 
منطقه تربت حيدريه مقام اول جايگاههای 
از آن خود  B کشور را  برتر مناطق گروه 

نمود.
به گزارش نويد خراسان به نقل از روابط 
هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  عمومي 
ارزيابي  ،در  حيدريه  تربت  منطقه  نفتي 
عملکرد مناطق 37گانه کشور، منطقه تربت 
حيدريه با کسب باالترين امتياز حائز رتبه  
 DوC گرديد.در گروه B اول مناطق گروه

نيز اهواز و مشهد حائز رتبه اول شدند.
هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  مدير 
حاصله  توفيق  حيدريه،  تربت  منطقه  نفتي 

يکايک  زحمات  نتيجه  را 
سخت کوشان منطقه دانست 
ويژه  اهتمام  با  گفت:  و 
اندرکاران  ودست  کارکنان 
حوزه سوخت رساني منطقه، 
6ماهه  عملکرد  درارزيابي 
سال1400شاهد  نخست 
بوديم  منطقه  جايگاه  ارتقاي 
وحدت  درسايه  جز  که 
سازماني  وتعهد  وهمدلي 
منطقه  اين  نيروهای  مجموعه 

محقق نمي گرديد .
کشور  گانه   37 افزود:مناطق  بلندي  جواد 

شامل 3گروه D.C.B مي باشند که مناطق 
رتبه  حائز  مشهد  و  ،اهواز  حيدريه  تربت 

اول اين سه گروه شدند. 

کسب مقام اول کشوری توسط شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تربت حیدریه

بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه  مراکز 
با موج  مقابله  برای  علوم پزشکی تربت حيدريه 
جديد کرونا به حالت آماده باش کامل درآمدند. 

در  حيدريه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئيس 
گفتگو با خبرنگار نويد خراسان گفت: به رؤسای 
بيمارستان ها، مرکز بهداشت، پايگاه های اورژانس 
و  پايگاه ها  درمانی،  و  بهداشتی  مراکز   ،115
برای  کامل  آماده باش  دستور  بهداشت  خانه های 

مواجهه با موج جديد کرونا صادر شد.

اين که  به  اشاره  با  ابراهيمی پور  حسين  دکتر 
نارنجی  وضعيت  در  حيدريه  تربت  هم اکنون 
و  مراسم ها  در  افزود: حضور  دارد  قرار  کرونا 
کاهش  ساده انگاری،  خانوادگی،  دورهمی های 
استفاده از ماسک و عدم رعايت شيوه نامه های 
بستری  و  ابتال  موارد  افزايش  باعث  بهداشتی 
ناشی از کرونا در شهرستان های تحت پوشش 

اين دانشگاه شده است.
در  اّميکرون  سويه  مشاهده  به  اشاره  با  وی 
بيماری  اين  سرايت  باالی  سرعت  و  کشور 
اظهارداشت: مدافعان سالمت برای مقابله با اين 

بحران در آماده باش کامل هستند.
حيدريه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئيس 
 19 درمانی،  مرکز   97 بيمارستان،   4 گفت: 
پايگاه اورژانس 115، 1۸ پايگاه شهری و 145 
تحت  مجموعه  در  روستايی  بهداشت  خانه 
به  خدمت رسانی  حال  در  دانشگاه  پوشش 

مراجعه کنندگان می باشند.

موج جدید کرونا و آماده باش کامل مراکز بهداشتی و درمانی منطقه تربت حیدریه 
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بهره برداری از ۱۲۰ طرح اشتغال زایی 
کمیته امداد تربت حیدریه

فجر  دهه  با  همزمان  اسدنيا-  رضا 
اشتغال  طرح   120 از  برداری  بهره 
زايی کميته امداد در بخش رخ تربت 

حيدريه آغاز شد. 
در  حيدريه  تربت  امداد  کميته  رئيس 
حاشيه آئين بهره برداری از اين طرحها 
به  برگزار شد  به صورت همزمان  که 
خبرنگار نويد خراسان گفت:طرحهای 
از  نهاد  اين  توسط  اجراشده  اشتغال 
داخلی  منابع  و  بانکی  اعتبارات  محل 

کميته امداد راه اندازی شده است.
اين  افزود:  زاده  عبداله  سعيد  سيد 
 ، کشاورزی  ؛  های  حوزه  در  طرحها 
صنايع دستی، خدمات، دامداری،توليد 
مددحويان  برای  بومگردی  و  آبزيان 
کميته امداد، مراکز نيکوکاری و اقشار 

آسيپ پذير منطقه اجراشده است. 
 ۸5 طرحها  اين  اجرای  با  گفت:  وی 
ميليارد ريال به صورت وامهای قرض 
قرار گرفته  اختيار مجريان  الحسنه در 
و با راه اندازی آنها برای 240 نفر از 

جامعه هدف شغل ايجاد شده است. 

احداث۱۶۰ واحد مسکونی برای محرومان 
تحت حمایت کمیته امداد تربت حیدریه 

رضا اسدنيا- همزمان با دهه فجر، بهره 
برداری از10 واحد مسکونی مددجوئی 

کميته امداد تربت حيدريه آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار نويد خراسان،رئيس 
کميته امداد تربت حيدريه در آئين بهره 
برداری از اين طرحها گفت: در حال 
سطح  در  مسکونی  واحد   ۸7 حاضر 
شهرستان برای ايتام و نيازمندان واجد 

شرايط در دست ساخت است. 
سيد سعيد عبداله زاده افزود: با توجه 
نياز  مورد  مسکن  تامين  اهميت  به 
محرمان فاقد مسکن، از تعداد 4 هزار 
بسيج  بين  تفاهم شده  مسکونی  واحد 
کشور،160  امداد  کميته  و  سازندگی 
حمايت  تحت  محرومان  برای  واحد 
کميته امداد در تربت حيدريه احداث 

می شود . 
با  مسکونی  واحدهای  اين  گفت:  وی 
اولويت خانواده ايتام و بی سرپرست 
يا  و  مسکن  فاقد  عيالوار  نيازمندان  و 
دارای منزل تخريبی غير قابل سکونت 
با همکاری بنياد مسکن انقالب اسالمی 

ساخته می شود.
حيدريه  تربت  امداد  کميته  رئيس 
اين واحد های  احداث  داد: در  ادامه 
محل  از  ريال  ميليارد  يک  مسکونی 
تسهيالت بنياد مسکن انقالب اسالمی 
و 500 ميليون ريال  بصورت بالعوض 
توسط کميته امداد پر داخت می شود 
جهادی  نيروهای  آن  ساخت  در  که 

مشارکت دارند. 
تعمير  منظور  به  همچنين  افزود:  وی 
منازل نيازمندان تفاهم نامه تعمير 1۸0 
ميليون   50 هزينه  با  مسکونی  واحد 
امضاء  به  سازندگی  بسبج  با  ريال 

رسيده است  . 
قابل ذکر است؛ برای اجرای  واحدهای 
به  فجر  دهه  مناسبت  به  که  مسکونی 
 15 مجموع  در  رسيد  برداری  بهره 
ميليارد ريال از اعتبارات حوزه عمران 
هزينه  بانکی  تسهيالت  و  امداد  کميته 

شده است.

بهمن صباغ زاده
به  بيشتر  حيدريه  تربت  شاعران  بين  در  شعبه گی  محمدرضا 
عنوان منتقد شناخته می شود تا شاعر، هرچند شعرهای وی را 
هم شنيده و خوانده ايم اما او در نقد شعر نيز بسيار پرمايه است. 
شعبه گی در جلسات ادبی همواره بحث های ادبی روز ادبيات 
را با خود می آورد و در جمع شاعران مطرح می کند. می توانی 
جريان های  از  او  تا  بنشينی  محمدرضا  پای صحبت  ساعت ها 

قديم و جديد شعر برايت بگويد. 
خانه ی  در   ، حيدريه  تربت  در   136۸ فروردين  در ششم  وی 
کوچک و مهربان حسين آقا و منيره خانم در کوچه ی خانقاه 
متولد شد، جايی که امروز تابلو کاشانی 27 دارد اما تربتی ها 
همچنان آن کوچه را کوچه ی »خاناقا« می گويند. او فرزند آخر 
يک خانواده ی هشت نفره است و از کودکی به ورزش عالقه 
داشت. هفت ساله که شد به دبستان شهيد اعلمی رفت و وقت 
خالی اش را با کالس های ورزشی متفاوت پر می کرد. مدرسه  ی 
راهنمايی آيت اهلل کاشانی و هنرستان دکتر حسابی ايستگاه های 
دبيرستان  به سال دوم دوره ی  بود.  بعدی تحصيلی محمدرضا 
که رسيد به خاطر نمره های خوبی که داشت به سمت رشته ی 
تجربی هدايت شد. آن وقت ها در دبيرستان ها طرحی بود به نام 
هدايت تحصيلی که بر اساس نمره های کسب شده در دوره ی 
رشته های  دانش آموزان  به  دبيرستان  اول  سال  و  راهنمايی 
مختلفی پيشنهاد می شد که معموال دانش آموزان با نمرات باالتر 
به سمت رشته ی علوم رياضی و علوم تجربی هدايت می شدند. 
امام  پيش دانشگاهی  و  حسن  امام  دبيرستان  و  راشد  دبيرستان 
قرار گرفتند.  او  راه  بودند که سر  بعدی ای  صادق مدرسه های 
او در اين منازل دروس علوم تجربی را فرا گرفت و آماده ی 

مراحل بعد تحصيلی شد.
امام  سال 13۸6 در کنکور شرکت کرد و در دانشگاه افسری 
علی )ع( در تهران در بورسيه ی ارتش قبول شد. زندگی برای 
محمدرضای جوان رخت نظامی را آماده کرده بود تا بر تنش 
کند اما وقتی برای دوره ی آموزشی به تهران رفت متوجه شد 
که اين راه با روحيه اش سازگار نيست. خيلی زود از دوره ی 
آموزشی انصراف داد و به تربت حيدريه برگشت. دوباره کنکور 
در رشته ی زيست شناسی  فردوس  نور  پيام  دانشگاه  در  و  داد 
پذيرفته شد. رشته ی زيست شناسی برای محمدرضا از دانشگاه 
افسری جذاب تر بود و چهار سال در شهر فردوس درس خواند. 
سال 1392 توانست با مدرک کارشناسی زيست شناسی به تربت 
حيدريه برگردد و بعد از دوره ی سربازی که بيشتر آن را هم در 
تربت گذراند در نمايندگی بيمه ی ايران به کار مشغول شد و 
تا امروز به اين کار اشتغال دارد. محمدرضا اهل سفر و گشت 
و گذار است اما خانه و زندگی و آرامشی که در تربت را دارد 
از  انصراف  در  وی  داليل  از  يکی  شايد  دارد.  دوست  بسيار 

خدمت در ارتش همين عالقه ی او به آرامش است. 

اگرفارسی عمومی دبيرستان نبود شايد نمی فهميدم 
که در شعر استعداد دارم

از محمدرضا می پرسم چه شد که به شعر گرايش پيدا کردی؟ 
از  و  بودند  کتاب خوان  بزرگ ترم  خواهر  و  برادر  می گويد  او 
دوران ابتدايی به کتاب های علمی و رمان عالقه پيدا کردم. او 
کتاب های تاثيرگذاری که در دوران ابتدايی و راهنمايی خوانده 
را به وضوح به خاطر می آورد و از آن ها نام می برد. وقتی به 
دبيرستان رسيد احساس کرد می تواند بنويسد. در ابتدا چيزهايی 
که می نوشت متن هايی بود بين شعر و داستان. از جهتی جنبه ی 
روايی داشت و از جهتی تخيل و صورت های خيال در آن به 
چشم می خورد. محمدرضا می گويد خودم آن زمان نمی دانستم 
گرايشم به کدام سمت بيشتر است يا صادقانه تر بگويم اصال دو 
سمِت اين متن ها يعنی داستان و شعر را خوب نمی شناختم اما 
االن می دانم که گرايشم به شعر بيشتر بوده. وقتی در دبيرستان 
در درس فارسی با قواعد شعر آشنا شدم قلمم بهتر شد و بهتر 
توانستم نوشته هايم را جهت بدهم. می توانم بگويم در اطرافم 
کسی را نمی شناختم که شاعر يا نويسنده باشد تا از او کمک 
بگيرم و اگر فارسی عمومی دبيرستان نبود شايد نمی فهميدم که 

در شعر استعداد دارم.

تشنگان گر آب جويند از جهان/ آب هم جويد به 
عالم تشنگان

شعبه گی می گويد اولين قدم من در مواجهه با دنيای حرفه ای 
آقای  هم محله ای ام  و  دوست  پيشنهاد  به  که  بود  وقتی  شعر 
کامران بصيرت وارد انجمن شعر باران شدم. جالب اين جاست 
که کامران هيچ وقت شعرهای مرا نشنيده بود و ما عصرها با هم 
فوتبال بازی می کرديم. شبی بعد از فوتبال، کامران از انجمن 
شعری که به تازگی با آن آشنا شده است گفت. من هم سواالتی 

پرسيدم و قرار شد جلسه ی بعدی که خواست برود با هم برويم.
موالنا  بيت  اين  ياد  مرا  محمدرضا  صحبت های  از  بخش  اين 
جهان/  از  جويند  آب  گر  »تشنگان  است:  گفته  که  انداخت 
تا  می کشد  چشم  محمدرضا  تشنگان«  عالم  به  جويد  هم  آب 
سه شنبه ی بعد همراه کامران بصيرت به انجمن برود و با ترديد 
بعد  سه شنبه ی  ببرد.  همراه  که  می کند  انتخاب  هم  نوشته  چند 
يکی از سه شنبه های زيبای سال 1392 بود که شعر در زندگی 
کرد.  پيدا  را  می بايد  که  جلوه ای  و  نمود  شعبه گی  محمدرضا 
محمدرضا روی صندلی در جمع شاعران تربت حيدريه نشست 
و نوشته هايش را خواند. کسانی که در آن جلسه حضور داشتند 
از جمله آقايان محسن اسالمی و محمود اکبرزاده راجع به شعر 
او صحبت کردند. از نقاط قوت و شّم شاعرانه ی او گفتند و او 
را تشويق کردند به سرودن و تمرين بيشتر. چيزی نگذشت که 
محمدرضا به جمع های دوستانه شاعران تربت حيدريه راه يافت 

و عوالم جديد را در شعر و شاعری تجربه می کرد. 

شاعری درونگرا
را  برون گرا  و  درون گرا  روحيه های  در  يونگ  تقسيم بندی  اگر 
بايد جزو درون گراها  باشيم، محمدرضا شعبه گی را  قبول داشته 
به حساب آورد. خوب يادم می آيد که از اولين برخوردها همواره 
اما صحبت هايش  می کرد  کم صحبت  بود.  کناره گير  و  خجالتی 
بجا و سنجيده بود. مطالعات ادبی اش را از همان سال ها شروع 
کرده بود و با جريان های نو در شعر فارسی هم داستان بود. فضای 
تربت  شاعران  و  استادان  بيشتر  که  قطب  ادب  و  شعر  انجمن 
حيدريه در آن شرکت می کنند با درک و دريافتی که محمدرضا 
فضای  هم  باران  انجمن  طرفی  از  بود.  متفاوت  داشت  شعر  از 
جوان تر و پوياتری داشت کم کم رو به تعطيلی رفت و محمدرضا 

سر در مطالعه ی شعر امروز فارسی و شعر جهان داشت.
قدم بعدی در شعر محمدرضا تشکيل انجمن همنشينی شاعرانه 
بود که همت دوست شاعرم محمود اکبرزاده در منزلش برگزار 
می شد. اين انجمن دوباره توانست شاعران جوان تربت حيدريه 
را دور هم جمع کند شاعرانی که البته بيشتر در دهه ی سوم و 
چهارم عمر بودند اما از منظر شعر نگاه نوتری به ادبيات داشتند. 
در انجمن همنشينی شاعرانه آقای محمدرضا شعبه گی بحث های 
جدی و دنباله داری در مورد شعر را پيش گرفت. هميشه پيش 
از شروع جلسه می توانی صحبت های محمدرضا را بشنوی که 
دارد با يکی ديگر از شاعران راجع به جريانی در شعر گفتگو 
قطع  شعرخوانی ها  و  جلسه  شروع  با  ادبی  بحث های  می کند. 
سمت  به  نفره  دو  بحث  شکل  از  جلسه  پايان  در  اما  می شود 
بحث گروهی می رود و همه سعی می کنند نظرشان را بگويند و 
موضع شان را مشخص کنند يا الاقل در توضيح داليل طرفين 

قدمی بردارند.
از محمدرضا می پرسم چه کسانی در راه شعر مشوقت بودند 
می گويد:  جوابم  در  کنی.  پيدا  را  راهت  که  کردند  کمکت  و 
آن طور که پيش استاد خاصی رفته باشم يا معلمی و يا کسی در 
خانواده و فاميل دستم را گرفته باشد و پيش برده باشد نيست. 
اول  قدم  در  بگويم  کردند  تشويقم  که  کسانی  از  بخواهم  اگر 
محسن اسالمی و محمود اکبرزاده و محمد اميری و بعد از آن 
هم دوستان عزيزم جواد بلندی و ايمان فرستاده که هر کدام به 
از  دادند و در مصاحبت های دوستانه مان  انرژی  به من  شکلی 

ايشان بسيار آموخته ام.

 الگو گيری از قيصر امين پور
شعبه گی از بين شاعران متقدم و متاخر آثار قيصر امين پور را 
بيشتر از ديگران می پسندد. قيصر در عين سادگی انديشه ای بلند 
او  او را دوچندان کرده است.  اين لذت خواندن شعر  دارد و 

در اين خصوص می گويد من شعر فارسی را از 1300 به بعد 
بيشتر دوست دارم. نيما يوشيج که سرسلسله است و بعد از او 
اخوان را بيشتر خواندم. برای من اسم بردن از چند شاعر سخت 
است و آثار شاعران بعد از 1300 را دوست دارم و می خوانم. 
هم  را  الهی  بيژن  و  رويايی  يداهلل  و  احمدی  احمدرضا  شعر 

می پسندم و دوست دارم شعرهايشان را تحليل و بررسی کنم.
به سخت ترين قسمت مصاحبه يعنی تعريف شعر می رسيم. اما 
اين بخش مصاحبه برای محمدرضا سوالی ست که هر روز به 
ايده آل ترين شعر در سه  او می گويد:  است.  انديشيده  جوابش 
ساحت برای من بايد قابل دريافت باشد. بايد تخيل و زبان و 
نبايد در سطح  از اين ها  عاطفه در آن پررنگ باشد. هيچ کدام 
پايين بماند و خالقيت شاعر است که در هر کدام از اين سه 

ساحت ميزان شعريت يک متن را مشخص می کند. 
کم کم  اما  است  داده  ارائه  را  آثارش  غزل  قالب  در  بيشتر  او 
از  است.  اشعارش سنگين تر شده  ترازوی  در  سپيد  وزن شعر 
محمدرضا راجع به شعر امروز می پرسم. او که به جريان های 
راجع  قضاوت  برای  می گويد  دارد  خوبی  آشنايی  امروز  شعر 
و  عراقی  سبک  شعر  می توانيم  ما  است.  زود  امروز،  شعر  به 
سبک هندی را مقايسه کنيم اما حجاب هم عصر بودن نمی گذارد 

بتوانيم قضاوت صحيحی از شعر امروز داشته باشيم.
از ايشان راجع به جايگاه شعر در زندگی مردم امروز می پرسم. 
او می گويد به نظر من مخاطب امروز شناختی از شعر شاعران 
روزگار خودش ندارد. اطالعات اغلب ما راجع به شعر بسيار 
يا  دبيرستان  دوران  در  آن چه  به  می شود  محدود  و  است  کم 
دانشگاه در درس فارسی می خوانيم. شعر کتاب های درسی هم 
بيشتر شعر کالسيک است تا جريان های روز ادبی. تيراژ پايين 
مجالت ادبی و تعداد کم آن ها نشان می دهد مردم به صورت 

حرفه ای دنبال جريان های شعر نيستند.

بی عالقه بودن به شرکت در جشنواره های شعر
او در جشنواره های شعر شرکت نمی کند و عالقه ای به اين کار 
هم  مفيد  بسيار  می تواند  شعر  جشنواره های  می گويد  و  ندارد 
باشد اما من ترجيح می دهم وقتم را به چيزهای ديگر بگذرانم. 
دارم  اعتقاد  من  و  می شود  چالشی  مصاحبه مان  کمی  اين جا 
ما شاعران  و  به رشد شعر کمک می کند  جشنواره های خوب 
بايد با تقويت و تضعيف جشنواره ها نقش خودمان را به عنوان 
کسانی که بيشتر از بقيه با شعر آشنا هستند درست بازی کنيم.

محمدرضا شعبه گی تا امروز کتابی از آثارش چاپ نکرده است 
که اميدوارم به زودی مجموعه ای از شعرهايش يا کتابی در نقد 
ادبی از ايشان روانه ی بازار نشر شود. آخر مصاحبه ی ما بحث 
را  ادبی روز  نقش کسی که جريان های  اين جا می رسد که  به 
می شناسد و می توانند پنجره های تازه ای را رو به شعر باز کنند 
آقای  چيست؟  کنند  ادبيات  ريه های  وارد  را  تازه ای  هوای  و 
شعبه گی در پاسخم می گويند که مردم فارسی زباِن هم روزگارِ 
به  را سخت  بی وزن  که کالم  گرفته اند  به وزن خو  ما طوری 
عنوان شعر قبول می کنند. ادبيات در فردوسی و حافظ و سعدی 

خالصه نمی شود. بايد به شعر جهان پل زد.
بود.  شعر  نقد  خصوص  در  مصاحبه  اين  جمله های  آخرين 
اما  بردن شعر می خوانيم  به قصد لذت  ما  شعبه گی می گويد: 
از فالن شعر لذت  اين فکر می کنيم که چه می شود  به  گاهی 
ذهن مان  در  می خواهيم  يا  نمی بريم  شعر  فالن  از  و  می بريم 
ديگر  با  را  نقاط ضعف و قوت هر يک  و  کنيم  ارزش داوری 
مقايسه کنيم نقد شعر به ما کمک می کند تا علمی تر قضيه را 

دنبال کنيم و بتوانيم حرف مان را دقيق تر و فنی تر بيان کنيم.
در پايان شعری از اين  شاعر منتقد را با هم می خوانيم:

غرق انديشه های تودرتو، البه الی خطوط اين دفتر
هی ورق می زنم خودم را تا برسانم به صفحه ی آخر

صفحه ی آخرم گره خورده با غزل دردهايی از قيصر 
با همان شعر ايستگاهِ قطار با همان نرده های رفته سفر

ايستگاهی که رفت و با خود برد چمدانی که عاشقش بودم
پر زد و پر... پريد و پر پر پر َو من و باز نرده ای ديگر
و من و باز نرده ای ديگر که نشستيم و شعر می خوانيم

که مبادا مسافر غزلم برسد از دو مصرع آخر
و ببيند که مرد منتظرش تهِ اين شعر خسته افتاده

نرسيده سريع برگردد به همان بيت های باالتر
چه عجيب است بحث عشق اما، احتماال خطای احساس است

شخص مذکور يک توهم بود که نبود و نمی پرد از سر
پی نوشت ها:

منبع اين نوشته ها مصاحبه با شاعر در فرودين 1400 است
شاملو گفته است: هزار کاکلِی شاد در چشماِن توست/ هزار 

قناری خاموش در گلوی من
موالنا گفته است: يک سينه سخن دارم هين شرح دهم يا نه

چشمی به سوی آسمان
آشنایی با شاعری که بیشتر به عنوان منتقد شعر شناخته می شود 
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افتتاح اقامتگاه بوم گردی 
در شهر گردشگری نسر تربت حیدریه  

با  بوم گردی  اقامتگاه  يک  شريفی-  داود 
نسر  شهر  در  خصوصی،  بخش  سرمايه گذاری 
بخش رخ  تربت حيدريه به يهره برداری رسيد.

رئيس اداره ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع 
افتتاح  مراسم  حاشيه  در  حيدريه  تربت  دستی 
گفت:  خراسان  نويد  خبرنگار  به  پروژه  اين 
اقامتگاه بوم گردی حاج عطا با سرمايه گذاری 
در  خصوصی،  بخش  توسط  ريال  ميليارد  دو 
عرصه ای به مساحت 250 متر مربع و زير بنای 
200 متر مربع که شامل هفت اتاق در دوطبقه 
می  باشد در شهر تازه تاسيس نسر و با هدف 

گردشگری به بهره برداری رسيد.
علی محمدی ضمن اشاره به اينکه راه اندازی اين 
مستقيم  بطور  را  نفر  چهار  اشتغال  زمينه  اقامتگاه 
های  اقامتگاه  گفت:توسعه  است  کرده  ايجاد 
اقتصاد  محلی،  فرهنگ  تقويت  سبب  گردی  بوم 

روستايی و بويژه گردشگری روستايی می شود .
با  تا  دارند  تمايل  گردشگران  داد:  ادامه  وی 
آداب و رسوم فرهنگ  و آيين های سنتی بيشتر 
اين  گردی  بوم  های  اقامتگاه  و  شوند  آشنا 

امکان را برای گردشگران فراهم کرده است.
محمدی گفت: اقامتگاه حاج عطا که الگويی 
شود،  می  محسوب  روستا  قديم  معماری  از 
صنعت  به  خصوصی  بخش  ورود  موجب 
توسعه  نويدبخش  منطقه،  اين  در  گردشگری 
آينده  در  پايدار  درآمد  ايجاد  و  صنعت  اين 

برای شهر نسر و منطقه رخ خواهد بود.
دستی  صنايع   ، فرهنگی  ميراث  اداره  رئيس 
توسعه  افزود:  حيدريه  تربت  گردشگری   و 
در  اقامت  افزايش  و  بوم گردی  اقامتگاه های 
گردشگری،  توسعه  در  می تواند  اماکن  اين 
حفظ فرهنگ غنی وميراث فرهنگی، همچنين 
معرفی و رونق بازار صنايع دستی منطقه نقش 
موثری ايفا کند و با تغيير مقاصد گردشگری 
 ، شهرستان  در  گردشگری  افزايش  بر  عالوه 
سنت  و  رسوم  آداب،  حفظ  و  معرفی  زمينه 

های اصيل بومی منطقه را فراهم آورد.
اين  ويژگی های  به  اشاره  با  محمدی  علی 
پروژه بوم گردی گفت:در اين اقامتگاه و ساير 
صنايع  جمله؛  از  نسر  شهر  های  ی  توانمند 
و  محلی  بومی  سوغات،غذاهای  و  دستی 
را  گردشگران  بازديد  معنوی جهت  ميراثهای 

به معرض نمايش گذاشته است.
اصولی  موافقت  اخيرا  گفت:  همچنين  وی 
مجموعه گردشگری سد نسر توسط اداره کل 
ميراث فرهنگی استان صادر که با کمک بخش 
نسر  منطقه  در  آن  گذاری  سرمايه  خصوصی 

آغاز خواهد شد.
های  جاذبه  دارای  نسر  گردشگری   شهر   
نسر،  سدزيبای  جمله  از  متعدد  تاريخی 
مناطق ييالقی ،مزارات تاريخی و بافت سنتی 
روستايی می باشد که ساليانه پذيرای هزاران 

مسافر و گردشگر است.

بازتاب

برپایی نمایشگاه 
"دیروز، امروز و فردا" در تربت حیدریه 

نمايشگاه  فجر،  مبارک  دهه  روز  هشتمين  در 
مدرسه انقالب با حضور فرماندار، امام جمعه 
دبيرستان  در  محلي  مسووالن  از  شماري  و 

محموديه تربت حيدريه افتتاح شد.
مسوول اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان 
گفت:  خراسان  نويد  خبرنگار  به  تربت حيدريه 
اين نمايشگاه براي نهمين سال متوالي با هدف 
به تصوير کشيدن دستاوردهاي انقالب اسالمي 
برپا  شهرستان  اين  در  مختلف  هاي  بخش  در 

شده است.
احمد وطن دوست افزود: آشنايي نسل چهارم 
فرزانه  معمار  آرمان هاي  و  اهداف  با  انقالب 
چهار  از  بيش  دستاوردهاي  معرفی  و  انقالب 
از  مختلف  بخش هاي  در  اسالمي  نظام  دهه 

ديگر اهداف برپايی نمايشگاه می باشد.
و  چهل  مناسبت  به  امسال  اينکه  بيان  با  وی 
انقالب  شکوهمند  پيروزي  سالگرد  سومين 
حال  از  انقالب  مدرسه  نمايشگاه  اسالمي 
در  گفت:  است،  برخوردار  خاصي  هواي  و 
امروز  "ديروز،  عنوان  با  که  امسال  نمايشگاه 
قالب  در  اسالمي  انقالب  شده،  برپا  فردا"  و 
عکس، مقاله و ابزار و ادوات بکار گرفته در 
دوران دفاع مقدس، در معرض ديد عالقه مندان 

قرار گرفته است.
وطن دوست همچنين اظهار داشت: نمايشگاه هاي 
متوسه  مقطع  مدارس  تمام  در  انقالب  مدرسه 
اول و دوم اين خطه تا 25 بهمن ماه جاري داير 

خواهد بود.

در اختتاميه جشنواره فيلم و فيلمنامه نويسی 
در  اثر   6 حيدريه  تربت  شهادت  و  ايثار 
بخش فيلم و 3 اثر در بخش فيلمنامه بعنوان 

آثار برگزيده معرفی شدند.
تربت  دفتر  جوان  سينمای  انجمن  رئيس 
حيدريه در گفتگو با خبرنگار نويد خراسان 
افزود:آيين اختتاميه جشنواره فيلم وفيلمنامه 
اداره  همت  به  شهادت  و  ايثار  نويسی 
سينمای  وانجمن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
محل  در  حيدريه  دفترتربت  ايران  جوانان 

سينما انديشه اين شهر برگزار شد.
با حضور  که  مراسم  اين  گفت:در  باقريان 
،مسئولين  وهنرمندان  مردم  مختلف  اقشار 
وخانواده معظم شهدا وايثارگران با رعايت 
دستورالعمل های بهداشتی  برگزار شد، از 
70درصد  جانباز  و  کرمانی  شهيدان  مادر 
وهديه  لوح  اهدای  با  زاده  حسين  ميثم 

تقدير شد
وی ادامه داد:اعالم برگزيدگان جشنواره و 
اهدای لوح به همراه جايزه نقدی به 6 اثر 
اختتاميه  اين  های  برنامه  ديگر  از  برگزيده 

بود.
تربت  دفتر  جوان  سينمای  انجمن  رئيس 
و  فيلم  جشنواره  برگزيدگان  حيدريه 
فيلمنامه نويسی ايثار و شهادت را به شرح 

ذيل اعالم نمود.

بخش فيلم:
برگزيدگان بخش فيلم عبارتند از: 1- الهام 
دهگانی برای فيلم سرباز 2- رقيه اکبرزاده 
باران 3-ابراهيم  فيلم مردی از جنس  برای 
مختاری  4-احمد  خوناب  فيلم  برای  معلم 
فر برای فيلم موج سوم 5-امين طالبی برای 
برای  جباری  6-محمد  سکوت  فرياد  فيلم 

فيلم به زودی 

بخش فيلمنامه نويسی:
 در بخش فيلمنامه نويسی سه اثر برگزيده 
شجاعی  خاطره   -1 از:  عبارتند  ترتيب  به 
برای فيلمنامه سربند2- نازنين کاظمی برای 
فيلمنامه تير خالص3- اردشيرسهيلی برای 

فيلمنامه رينانس 

جشنواره فیلم و فیلمنامه نویسی ایثار و شهادت برگزیدگان خود را شناخت

و  ميليارد  سه  رضوی  خراسان  هنرمندان 
670 ميليون ريال محصوالت صنايع دستی 
خود را در سی وپنجمين دوره نمايشگاه 
ملی صنايع دستی ايران به فروش رساندند.

از  نقل  به  خراسان  نويد  گزارش  به 
ميراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی 
خراسان  صنايع دستی  و  گردشگری 
رضوی ، سرپرست معاونت صنايع دستی 
گردشگری  ميراث فرهنگی،  کل  اداره 
رضوی  خراسان  صنايع دستی  و 
خراسان  صنايع دستی  هنرمندان  افزود: 

نواربافی،  فرت بافی،  دررشته های  رضوی 
گليم بافی،  روی چرم،  و حکاکی  چرم دوزی 
سنگ،  وخراطی  مشبک  سنتی،  سنگ تراشی 
چوبی،  احجام  چوب،  منبت  خراطی چوب، 
البسه محلی، عقيقتراشی، ابريشم کشی، تراش 
زيورآالت  و  نيمه قيمتی  و  سنگ های قيمتی 

سنتی در اين نمايشگاه حضور داشتند.
محصوالت  فروش  بيشترين  ابراهيم نيا  رضا 
صنايع دستی را مربوط به فرت بافی شهرستان 
غرفه های  تعداد  گفت:  و  دانست  تايباد 
از  غرفه   14 رضوی  خراسان  صنايع دستی 
فضای نمايشگاهی را به خود اختصاص داده 

بود.
خريد  از  عمومی  استقبال  به  اشاره  با  وی 

محصوالت صنايع دستی استان گفت: هدف از 
برگزاری اين نمايشگاه، معرفی هنر هنرمندان 
فروش  زمينه  فراهم کردن  و  صنايع دستی 
چه  هر  آشنايی  و  آنها  محصوالت  توليدات 
بيشتر مردم با هنر صنايع دستی هر منطقه بود.

زمينه  نمايشگاهها  اينگونه  افزود:  ابراهيم نيا 
با  هنرمندان  بيشتر  ارتباط  و  تعامل  آشنايی، 
محصوالت   المللی  بين  فروش  و  يکديگر 

صنايع دستی را فراهم می کند.
سی وپنجمين دوره نمايشگاه های ملی صنايع 
دستی ايران و نمايشگاه بين المللی گردشگری 
و صنايع وابسته تهران از 9 لغايت12بهمن ماه 
سال جاری درمحل نمايشگاه های بين المللی 
برگزار شد و هنرمندان صنايع دستی استان در 

اين نمايشگاه شرکت کردند.

در سی وپنجمين دوره نمايشگاه ملی صنايع دستی ايران انجام شد؛
فروش بیش از۳ میلیارد ریال صنایع دستی توسط هنرمندان خراسان رضوی
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