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خبر
ضرورت خصوص یسازی نیروگاهها
برای جبران کمبود برق

بروز چالش کمبود برق در کشور ،طرح
ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی بهویژه
صنعتگران به عرصه ساخت نیروگاه و یا
نصب نیروگاههای خورشیدی در محل واحد
صنعتی را به مقوله مورد بحث و بررسی
مسووالن و تشکلهای بخش خصوصی تبدیل
کرده است ،که البته اما و اگرهای زیادی نیز
در این زمینه وجود دارد.
آمارها نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۸۹
تا  ،۱۳۹۹رشد ظرفیت تولید برق در کشور از
 ۸.۸درصد به  ۲.۲۳درصد رسیده است ،که
نشان از آن دارد ظرفیت تولید در این سالها
نزولی و در مقابل مصرف برق در کشور در
این مدت صعودی بوده است.
تداوم این شرایط از یک سو و مشکل کمبود
برق و خاموشی های اجباری ناشی از آن در
زمان اوج بار مصرف این موضوع را ضروری
می سازد که ظرفیت نیروگاهی در کشور
افزایش یافته و یک برنامه ریزی دقیق برای
تولید و مصرف برق انجام شود.
دولت نیز تاکنون تدابیری برای مدیریت
مصرف برق انجام داده است که از جمله
آنها اجرای طرح برق امید و طبقه بندی بین
قبوض برق مشترکان بوده است ،به طوری
که پرمصرف ها بابت مصرف بیشتر خود پول
بیشتری پرداخت کنند و کم مصرف ها از برق
رایگان استفاده نمایند.
اما این موضوع شاید مصرف برق را در
کشور نظاممند کرده و عدالت را برقرار کند
اما ضعف تولید را جبران نخواهد کرد چرا
که نیروگاه های حرارتی و برقابی با توجه به
کمبود سوخت و بروز خشکسالی در برخی
استانها ،نمی توانند همه نیاز کشور به برق را
تامین کنند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع و
معادن و کشاورزی خراسان رضوی با پذیرش
این نکته که ورود سرمایه گذاران به بخش
نیروگاهی ضروری است ،گفت :براساس آنچه
در کالن کشور مطرح شده است ،مشکل برق
با تولید  ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی
حل و فصل می شود ،اما در این خصوص
باید مطالعه بیشتری انجام گیرد ،در واقع آنچه
که باید در کانون توجه قرار بگیرد ،اصالح
اقتصادی در صنعت برق است.
محسن شادمان افزود :سرمایه گذاران به ایجاد
و توسعه صنایع حتی صنایع اشباع شده ،تمایل
نشان می دهند اما از ورود به صنعت برق
اجتناب می کنند که این مساله از تجارب گذشته
نشات می گیرد و باید آسیب شناسی شود تا
رویه های مشوقانه و حمایتی از سرمایه های
آنی حوزه بازتعریف شود.
وی اظهار داشت :بخش صنعت نیازمند تامین
برق است و سرمایه گذاران می توانند در
شهرکهای صنعتی طرحهای خود را برای تولید
و تامین برق ارایه دهند ،البته که این موضوع
منوط به واگذاری طرحهای مزبور به افراد
توانمند و صاحب صالحیت و تجربه است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت:
خرید تجهیزات نیروگاهی با ارز ترجیحی
امکان پذیر نیست ،ارز ترجیحی نیز در
حال حذف است ،هر مقدار از قوانین و
دستورالعمل های دست و پاگیر کاسته شود،
مشکالت و چالش ها کمتر خواهد شد.
وی بیان کرد :در برخی مواقع سازمان
حفاظت محیط زیست به سرمایه گذار به بهانه
اینکه منطقه مورد نظر در محدوده شهر است،
اجازه احداث نیروگاه نمی دهد ،از این رو
گرفتن مجوز از این دستگاه با بوروکراسی
بسیار طوالنی همراه است ،لذا اگر تولید و
توسعه در دستور کار صنعت برق قرار دارد،
باید رویه کار نیز ساماندهی و تسهیل شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ،ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای
کاهش فرآیندهای اداری ویژه احداث نیروگاه
ها را مورد تاکید قرار داد و گفت :هم اینک
"طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق" در
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است.
شادمان افزود :طرح مذکور از سوی کمیسیون
انرژی مجلس به منظور بررسی و مطالعات
بیشتر ،به خانه هم افزایی انرژی و آب استان
ارسال شد ،لذا به منظور بهره مندی از فرصت
پیش آمده و جمع بندی نقطه نظرات فعاالن
بخش خصوصی ،طرح مذکور به کمیسیون
انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز ارجاع شده
است.
وی بیان کرد :منابع تجدیدپذیر ،راندمان
نیروگاهی و غیره از مهمترین مباحث مطروحه
در طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق
کشور به شمار می روند و خانه هم افزایی
طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و نقطه
نظراتی را در  ۲۱بند ارائه کرده است که در
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی استان نیز بررسی شده اند.

نماینده تربت حیدریه از تحوالت مثبت در مذاکرات برجام با محوریت ایران خبر داد
شاید به زودی جمهوری اسالمی
مصلحت خود را در انجام مذاکرات
ببیند که نتایج آن را در زندگی و
معیشت مردم شاهد باشیم اما کم و
کیف این مذاکرات تنها بر اساس
تشخیص والیتفقیه است.
به گزارش نوید خراسان ،نماینده
مردم تربتحیدریه ،زاوه و مهوالت
در مجلس شورای اسالمی در
یادواره  ۱۳شهید م خیابان طالقانی
تربت حیدریه افزود :به تبع انجام
همین مذاکرات شاید برخی دولت
سیزدهم را در شبکههای اجتماعی
مورد نقد نیز قرار دهند.
محسن زنگنه گفت :از هماکنون در پاسخ
اظهار میدارم تفاوت بین زمانی که مذاکره
کننده ما "ابوموسی اشعری" باشد یا
"عباس بنعلی" بسیار زیاد است.
زنگنه افزود :از یاد نبریم در دولت روحانی
در حالی که مقام معظم رهبری بارها
فرمودند به این مذاکرات اعتماد ندارم ،اما
دولت رفع تمام مشکالت کشور و حتی
مشکل خشکسالی کشور و مشکل آب
دریاچه ارومیه را نیز به نتایج مذاکرات
برجام ،گره زده بود.
نماینده مردم تربتحیدریه ،زاوه و مهوالت

در مجلس شورای اسالمی گفت :اهمیت
این اظهارات زمانی بیشتر مشخص میشود
که همگان بدانند از مجموع  6نفر مذاکره
کننده برجام ،بعدا مشخص شد سه نفرشان
جاسوس بودند.
زنگنه افزود :حتی خود آقای ظریف هم
که آدم خوبی است ،در تنظیم پیش نویس
به این سه تن اعتماد کرد و لذا از متن
تنظیمی بیخبر بود و لذا بین  2واژه "لغو"
و "تعلیق" که اختالف پیش آمد و ایشان
خودش گفت من این متن را نخوانده بودم.
وی در ادامه گفت :بر این اساس است
که امرز به مذاکراه کنندگان برجام و به
سفرهای خارجی رییس جمهوری اعتماد

داریم زیرا "شاقول" و مالک و
معیار تشخیص و سنجش ما تنها
والیتفقیه است.
زنگنه افزود :این ایده بدان
معناست که هم به صلح امام
حسن(ع) و هم به جنگ امام
حسین(ع) اعتماد کامل داریم
زیرا در پشت این تصمیمسازیها
والیت فقیه زمان ایستاده بودند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس در بخش دیگری گفت:
بتازگی مقام معظم رهبری
فرمودند "مذاکره با دشمن نشانه تسلیم
نیست" و دیدیم بالفاصله روزنامههای
اصالح طلب آن را تیتر کردند زیرا برایش
برنامه داشتند ،اما نمیدانم چرا روزنامههای
اصولگرا به این جمله نپرداختند و حتما
بدان خاطر بود که برایش برنامهای نداشتند.
زنگنه افزود :از نگاه ما خط قرمز نظام و
تشخیص سره از ناسره ،تنها تشیص رهبری
است و اگر امروز رییس جمهوری قرار
است به سفرهای خارجی بروند ،دلمان
آرام است و مثل سفرهای آقای روحانی
نیست که هر بار میشنیدیم ایشان قصد سفر
خارجی دارند ،دست و دلمان میلرزید.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال امیدهای کشور:

راه پیشرفت و ارتقای حرف های فوتسال ترب تحیدریه هموار است

داود شریفی -اشتیاق مربیان جوان به
فراگیری و آموختن نکات روز فوتسال
جهان ،جای خوشحالی دارد و نوید
روزهای روشنی برای فوتسال کشورمان
را میدهد.
به گزارش نوید خراسان ،دوره مربیگری
سطح یک ویژه مربیان فوتسال مرد ایران
که از چهارشنبه هفته گذشته در سالن
ورزشی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه
برگزار شده بود ،امروز دوشنبه به کار خود
پایان داد.
مدرس این دوره آموزشی و سرمربی سابق
تیم ملی فوتسال امیدهای کشور در پایان
این دوره آموزشی گفت :اشتیاق مربیان
جوان به فراگیری و آموختن نکات روز
فوتسال جهان ،جای خوشحالی دارد
و نوید روزهای روشنی برای فوتسال

کشورمان را میدهد.
مصطفی عمادی با بیان اینکه
تربتحیدریه پتانسیل باالیی برای
ارتقای فوتسال دارد ،افزود :در
کنار میزبانی خوب ،شرایط بسیار
مناسب و ایدهآل این دوره نشان
داد زمان تمرکززدایی از مراکز
فرارسیدهاست.
وی در خصوص وضعیت فوتسال
تربتحیدریه نیز گفت :با عزمی که در
مجموعه هیات فوتبال و باشگاههای
فوتسال این خطه دیدم ،میتوان پیشبینی
کرد راه برای پیشرفت و ارتقای حرفهای
فوتسال تربتحیدریه هموار است.
از ظرفیت تربت حیدریه برای برگزاری
دورههای آموزشی کشوری استفاده می
کنیم
رییس هیات فوتبال تربتحیدریه نیز گفت:
یکی از برنامههای محوری این هیات،
توسعه علمی با تمرکز بر آموزش در
راستای بروز کردن کادر مربیگری میباشد.
مصطفی یوسفی افزود :در این راستا از
چهارشنبه هفته گذشته میزبان  20نفر مربی
فوتسال از سرتاسر کشور بودیم که هشت

نفر از آنها بومی این شهرستان بودند.
وی گفت :ماه قبل نیز میزبان دوره آموزش
مربیگری فوتبال سطح  Dآسیا با حضور 24
نفر از مربیان مرد سرتاسر کشور بودیم که
البته  60درصد افراد شرکت کننده ،بومیان
این خطه بودند.
یوسفی افزود :دلیل دیگر کسب میزبانی
بدان خاطر است تاکنون روال مرسوم چنین
دورههایی آن بود که در مرکز استان برگزار
و از آنجا که دورههای آموزشی سالی یک
بار برگزار و ممکن بود همه نتوانند خود
را به مرکز استان برسانند ،لذا با توجه به
امکانات نسبت خوبی که در زمینه میزبانی
داریم ،بهتر دیدیم از ظرفیت شهرستان
برای برپایی دورههای آموزشی کشوری
استفاده کنیم.
رییس هیات فوتبال تربتحیدریه گفت:
با گذراندن این دورههای آموزشی مربیان
شهرستان از این پس قادر خواهند بود در
رقابتهای کشوری حاضر شوند.
دوره مربیگری سطح یک ویژه مربیان
فوتسال مرد ایران از چهارشنبه هفته گذشته
در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور برگزار و
مراسم پایانی آن در مرکز رفاهی فرهنگیان
تربتحیدریه برگزار شد.

کمیته امداد  ۵۰۰هزار شغل ایجاد می کند
رضا اسدنیا -در راستای توصیه مقام
معظم رهبری در خصوص ایجاد اشتغال و
کمک به اقتصاد کشور ،کمیته امداد ایجاد
 ۵۰۰هزار شغل را برای سال آینده هدف
گذاری کرده است.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان ،مدیر کل
کمیته امداد خراسان رضوی در نشست با
امام جمعه و فرماندار تربت حیدریه افزود:
در سال جاری توانمند سازی مددجویان
استان با  ۶۴۰۰میلیارد ریال اعتبار از محل
تبصره  ۱۶در حال اجرا است.
رضا سلم آبادی گفت:حفظ کرامت
مددجویان اولویت نخست ارائه خدمت در
این نهاد است.
وی با اشاره به حل مشکالت اداری
مددجویان ،با اجرای طرح امداد هوشمند
از بهمن ماه امسال گفت :با برقراری ارتباط

کمیته امداد با  ۲۷وب سرویس ادارات و
سازمانهای مختلف ،اطالعات مورد نیاز
مددجویان به صورت برخط در دسترس
کارشناسان این نهاد قرار میگیرد ونیازی
به مراجعه جامعه هدف به سازمانهای
مذکور نخواهد بود .
حجت االسالم عصمتی امام جمعه
تربت حیدریه نیز در این نشست گفت:
در ارائه خدمات حمایتی کمیته امداد،
توانمند سازی بر کمکهای مالی مقدم
است و توجه به توانمند سازی خانواده
کمیته امداد بی نیازی آنان را در پی
خواهد داشت.
علی اکبر کی پور فر ماندار تربت حیدریه
نیز با اشاره به لزوم ارائه خدمات به نیاز
مندان اقصی نقاط شهرستان گفت :با توجه
به بهره مندی  ۲۸۰۰خانوار از خدمات

کمیته امداد در بخشهای رخ و کدکن،
ارتقاء و یا تقویت کمیته امداد رباط سنگ
ضروری است.
سید سعید عبداله زاده رئیس کمیته امداد
تربت حیدریه نیز گفت :بیش از  ۱۶هزار
نفر از نیازمندان در تربت خیدریهازخدمات
این نهاد بهره مند هستند.

رئیس اداره ه واشناسی تربت حیدریه:

نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش  14میلیمتری بارندگی مواجه هستیم

میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت
به مدت مشابه خود در سال گذشته 14
میلیمتر کاهش داشته است.
رئیس اداره هواشناسی تربت حیدریه در

گفتگو با خبرنگار نوید خراسان
افزود :با وجود اینکه در منطقه
تربت حیدریه بویژه در هفته
های اخیر شاهد بارندگی های
خوبی بوده ایم با این وجود
نسبت مدت مشابه سال گذشته
با کاهش بارندگی مواجه بوده
ایم.
رضا صفایی گفت :میزان
بارندگی در سال زراعی -۴۰۰
 ۴۰۱تا امروز یک شنبه  27دیماه
 ۶۰.۳میلیمتر بوده در حالی که در مدت
مشابه آن در سال زراعی  ۴۰۰-۹۹میزان آن
 ۶۳.۱میلیمتر یعنی  4درصد کمتر بوده است.
وی میانگین بارشهای دوره آماری بلند

مدت مشابه را  ۷۰میلیمتر اعالم نمود و
افزود :از این نظر نیز نسبت به سال گذشته
 ۴درصد و نسبت به دوره آماری مشابه14
درصد کاهش بارندگی داشته ایم.
مدیر هواشناسی تربت حیدریه مجموع
بارندگی های  ۲۴ساعت گذشته
ایستگاههای هواشناسی تربت حیدریه را
تا ساعت  ۹.۵صبح امروز  27دیماه را
 173.3میلیمتر اعالم نمود و گفت :بیشترین
میزان بارندگی در شاهین علیای زاوه با
 ۳۲میلیمتر و کمترین بارندگی در مهنه مه
والت با  ۲.۸میلیمتر به ثبت رسیده است.
صفایی میانگین بارشها در ایستگاههای
هواشناسی تربت حیدریه در  24ساعت
گذشته را 14میلیمتر اعالم نمود.

انعکاس

رییس سازمان بسیج ورزش کشور :بالغ بر پنج هزار شهید ورزشکار در سطح کشور داریم

اصغر غضنفری -بالغ بر پنج هزار شهید
ورزشکار در سطح کشور داریم ،این
بزرگواران فاخرترین و بهترین الگوهای
اخالق در ورزش کشور هستند.
به گزارش نوید خراسان ،رییس سازمان
بسیج ورزش کشور در یادواره  ۳۳شهید
واالمقام بسیج ورزشکاران تربتحیدریه
افزود :اهمیت این موضوع زمانی بیشتر
مشخص میشود که بدانیم امروز یکی
از مشکالت بزرگ در جامعه ورزشی ما،
بحث فرهنگ در ورزش است و چه بهتر
که برای رفع این مشکل از رفتار و منش
شهدای ورزشکار الگو بگیریم.
سرهنگ پاسدار ابوالفضل قلیپور گفت:
شایسته است رفتار و منش شهدا را،
به عنوان اسوههای اخالقی در زندگی
خود مرور و اجرا کنیم که اهم آنها

انعطافپذیری ،مهربانی ،باگذشت،
باشکوه ،صریح ،بااراده ،بامروت ،جوانمرد
و در برابر زورگویان مدافع حقوق
مظلومان بودند.
وی ادامه داد :اما در بین تمام این
شاخصهها ،اطاعت از خدا ،پیامبر خدا و
نیز ولی خدا در روی زمین بیش از سایر
شاخصهها چشمنوازی میکند.
رییس سازمان بسیج ورزش کشور گفت:
امروز در زیر سایه رهبری فرزانه زندگی
میکنیم که اطاعت محض از ایشان به
معنی الگوگیری از رفتار و منش شهدا
است و در سایه این رفتار قادر خواهیم
شد اقتدار خود را در سطح جهان حاکم
کنیم.
رییس اداره رزش و جوانان تربتحیدریه
نیز گفت :این یادواره حاصل یک کار
جمعی به منظور پاسداشت  2سردار
شهید و  33شهید ورزشکار شهرستان
تربتحیدریه است.
مجید رضایی افزود :هر چند تالش همه
دستگاههایی که ما را در برپایی این
یادواره کمک رسانی کردند ،ستودنی
است ،اما کار و تالش در پیوند با زنده
نگه داشتن شهدا هر قدر باشکوه ،باز نیز
در شان مقام شامخ این بزرگواران نیست.

پرداخت بیش از 2700میلیارد ریال مستمری توسط تامین اجتماعی ترب تحیدریه

حسن نیکنام -از ابتدای سال جاری
تامین اجتماعی تربتحیدریه مبلغ ۲
هزار و  ۷69میلیارد ریال مستمری
به بازنشستگان ،از کارافتاده و
بازماندگان مشمول دریافت خدمات
بلندمدت در این منطقه پرداخت
نموده.
به گزارش خبرنگار نوید
خراسان،رییس اداره تامین اجتماعی منطقه
تربتحیدریه افزود :مبلغ پرداختی خدمات
کوتاه مدت شامل غرامت ،دستمزد ایام
بیماری ،بارداری ،کمک هزینه ازدواج
و موارد مشابه در مدت یاد شده۱۳0 ،
میلیارد و  434میلیون ریال بود.
ی مند گفت :جمعیت تحت
محمد شریف 
پوشش منطقه تربتحیدریه شامل؛
شهرستانهای تربتحیدریه ،زاوه و
رشتخوار است و شمار بیمهشدگان و
مستمریبگیران اصلی و تبعی  127هزار و
 432نفر است که از این تعداد  37هزار
و  624نفر بیمه شده اصلی و  8797نفر
مستمری بگیر اصلی هستند.
ن اجتماعی منطقه
رییس اداره تامی 
تربتحیدریه ادامه داد :اکنون در این
منطقه  8403باب کارگاه فعال و 4479
باب کارگاه نیمه فعال داریم که به دلیل

محدودیتهای ناشی از کرونا موفق شدیم
در مدت یاد شده از  6126کارگاه و
همچنین  4178کارگر ساختمانی بازدید به
عمل بیاوریم.
شریفی مند تعداد پروندههای رسیدگی
درهیات بدوی را  535فقره اعالم کرد.
وی گفت :باعنایت به منویات مقام معظم
رهبری در خصوص نامگذاری امسال به
عنوان سال تولید ،پشتیبانیها ،مانع زداییها
و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
مقابله با ویروس منحوس کرونا و گسترش
دولت الکترونیک این سازمان  30خدمت
پرمخاطب خود را به صورت الکترونیک
در سامانه اینترنتی به نشانیes.tamin.ir
دردسترس عموم مردم عزیز قرار داده و
لذا تلفن گویای  142و سامانه اینترنتی
 crm.tamin.irآماده دریافت پیشنهادات
و پاسخگوی سواالت مخاطبان است.

مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

همزمانی توسعه پیدا کردن و نابودی دشمن نیازمند صبر و زمان بر است

تفسیر ما از خدای یگانه در ایران با تفسیر دیگر
کشورهای اسالمی متفاوت است.
به گزارش نوید خراسان به نقل از نوید
تربت،مشاور رییس ستاد کل نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی در مراسم سالگرد
شهادت حاج قاسم سلیمانی در جمع مردم
تربتحیدریه با اشاره به معنی آیه  30سوره
مبارکه فصلت که خداوند می فرماید :به یقین
کسانی که گفتند :پروردگار ما خداوند یگانه
است ،سپس استقامت کردند ...پس ایستادگی
و مقاومت کردن ،هزینه دارد.افزود :تفسیر ما از
خدای یگانه در ایران با تفسیر دیگر کشورهای
اسالمی متفاوت است زیرا وقتی میگویم
خدای یگانه یعنی آن که خود را از قید و بند
قدرتهای جهانی رها کرده و هیچ تعهدی به
آنها نداریم.
سردار یعقوبی گفت :لذا به خاطر همین عقاید
خود ،میجنگیم و این در حالی است که آنها
برای منافع آمریکا حاضر نیستند خودشان را به
خطر بیندازند.
وی گفت :ما چون میخواهیم هم توسعه داشته
باشیم و هم دشمن را نابود کنید ،این شیوه
زمان بر است و باید صبر را پیشه خود کنیم
و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص
میشود که بدانید کشورهای همجوار ما
از یکسو به آمریکا باج میدهند و از سوی
دیگر دست التماس و استغاثه به سوی ما دراز
میکنند و میگویند مجبوریم اینگونه باشیم.
این کارشناس ارشد نظامی در بخش دیگری

گفت :آمریکا زمانی به دنبال آن بود تا از
طریق نظامی ما را به زانو درآورد که موفق
نشد ،لذا سراغ مسایل فرهنگی رفت و وقتی
دید از این راه هم موفق نمیشود ،سراغ مسایل
اقتصادی و تحریم رفت تا اینگونه القا کند
مسووالن ایران در رفع مشکالت مردم ناتوان
هستند.
یعقوبی با بیان اینکه رفع همه این مشکالت به
انسجام و هماهنگی داخلی نیاز دارد ،گفت:
کشورهای غربی نیز بعد جنگ جهانی با
مشکالت زیادی مواجه بودند ،اما با صبر بر
آنها غلبه کردند و امروز در مسیر توسعه گام
برداشتهاند و این یعنی آنکه ما ایرانیان نباید کم
حوصله باشیم.
مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
افزود :آمریکا همچنین دوست دارد همچون
صدر اسالم که بسیاری نسبت به ائمه(ع)
بیتفاوت بودند ،ما نیز امروز نسبت به ولیامر
خود و نیز والیت فقیه بی تفاوت باشیم و این
در حالی است که نباید اجازه بدهیم چنین
اتفاقی بیفتد.

ایران کشور قهرمانان بزرگ است

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه
نیز در این مراسم گفت :هر چند ایران کشور
قهرمانان بزرگ است ،اما از نگاه جبهه
مقاومت ،سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
در حکم رستم دستان منطقه بود.
علیاکبر کیپور افزود :هر چند فقدان این
سردار بزرگ برای ما غم بزرگی است ،اما
این ضایعه بزرگ برای جبهه مقاومت بسیار
سختتر و دشوارتر است.
وی با بیان اینکه تاکنون فرماندهان بزرگی
داشتیم که هر کدام اسوه و الگوی خاص در
یک رشته تخصصی بودند ،گفت :اما امروز
همه آنها به شهادت رسیدند و این بدان
معناست که عادت کردیم با فرهنگ شهادت
زندگی کنیم.

نویدخراسان

بازتاب
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خبرهای کوتاه
 ۸۷خانواده نیازمند تربت حیدریه
تا پایان سال خانه دار می شوند

رضا اسدنیا :در حال حاضر  ۸۷واحد
مسکونی در سطح شهرستان برای ایتام و
نیازمندان واجد شرایط در دست ساخت
است.
رئیس کمیته امداد تربت حیدریه در
گفتگو با خبرنگار نوید خراسان افزود :با
توجه به اهمیت تامین مسکن مورد نیاز
محرمان فاقد مسکن ،از تعداد  ۴هزار
واحد مسکونی تفاهم شده بین بسیج
سازندگی و کمیته امداد کشور۱۶۰ ،
واحد برای محرومان تحت حمایت کمیته
امداد در تربت حیدریه احداث می شود.
سید سعید عبداله زاده گفت :این
واحدهای مسکونی با اولویت خانواده
ایتام و بی سرپرست و نیازمندان عیالوار
فاقد مسکن و یا دارای منزل تخریبی غیر
قابل سکونت با همکاری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ساخته می شود.
رئیس کمیته امداد تربت حیدریه ادامه
داد :در ساخت واحد های مسکونی،
یک میلیارد ریال از محل تسهیالت بنیاد
مسکن انقالب اسالمی و  ۵۰۰میلیون ریال
بصورت بالعوض توسط کمیته امداد پر
داخت می شود و در احداث آنها نیروهای
جهادی مشارکت دارند.
وی گفت :همچنین به منظور تعمیر منازل
نیازمندان ،تفاهم نامه تعمیر  ۱۸۰واحد
مسکونی با هزینه  ۵۰میلیون ریال برای
هرواحد با بسیج سازندگی منعقد شده
است.

اختصاص بیش از  9هزار هکتار
اراضی ملی تربت حیدریه
به طرح جهش تولید و تأمین مسکن

بیش از  9هزار هکتار اراضی ملی
محدوده و حریم شهرهای تربت
حیدریه به اداره راه و شهرسازی این
شهرستان جهت اجرای طرح جهش
تولید و تأمین مسکن واگذار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری
تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار
نوید تربت افزود :بیش از 9هزار و
166هکتار از اراضی ملی محدوده
و حریم شهرهای شهرستان تربت
حیدریه به اداره راه و شهرسازی طی
صورتجلسه ای واگذار و تحویل آنان
شد.
علیرضا قادری گفت :در راستای
اجرای ماده  9قانون طرح جهش تولید
و تأمین مسکن 9هزار و  7هکتار از
اراضی ملی واقع در محدوده و حریم
شهر تربت حیدریه در  11پالک ثبتی
 51 ،هکتار در محدوده و حریم شهر
بایگ  ،در  6پالک ثبتی و  108هکتار
از اراضی ملی واقع در محدوده شهر
کدکن در  3پالک ثبتی تحویل اداره
راه و شهرسازی تربت حیدریه شد.
وی افزود :تحویل اراضی ملی محدوده
و حریم شهر رباط سنگ نیز در دست
اقدام است که بزودی و بعد از طی
کردن مراحل قانونی و اداری واگذار
خواهد شد.
قادری افزود :تأمین زمین مورد نیاز
شرط اساسی توسعه شهرستان در
بخش مسکن و خدمات رسانی می
باشد؛به گفته وی مساحت شهرستان
تربت حیدریه بیش از  379هزار
هکتار است که  255هزار هکتار آن
اراضی ملی است و لذا صیانت از این
وسعت نیازمند مشارکت آحاد مردم و
مسئولین می باشد.

اجرای سنگ فرش معابر در روستاهای هدف گردشگری تربت حیدریه
وحید ساالرمقدم -روستاهای هدف
گردشگری بسک ،رودمعجن  ،رزگ
 ،خرم  ،نظامیه و بکاول با تصویب
اعتبار  38میلیارد ریال سنگ فرش
می شوند.
مدیربنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان تربت حیدریه در حاشیه
بازدید از روستاهای هدف گردشگری
رودمعجن و رزگ در بخش بایگ به
خبرنگار نوید خراسان گفت :استفاده
از مصالح بومی و محلی در اجرای
طرح هادی در روستاهای دارای
پتانسیل گردشگری دراولویت کاری
بنیاد مسکن انقالب اسالمی قراردارد.
اصغرکوهسرخی با اشاره به اجرای
سنگ فرش معابر روستایی افزود
:سازگاری و دوام مناسب در برابر عوامل جوی نظیر
یخبندان و فرسایش  ،هماهنگی با بافت ،سیما ومنظر
روستا  ،هویت بخشی به کالبد و ارتقای زیبایی بعدی
روستا  ،امکان ایجاد تنوع با استفاده از شکل  ،رنگ
و طرحهای مختلف در زمان اجرا ،کاهش هزینه های
ترمیم و اصالح  ،ایجادسرزندگی و ایجاد محیط بهتر
و سالم تر،حفظ محیط زیست و حفظ بافت سنتی ،
قدیمی و تاریخی روستاها از مزایای استفاده از سنگ
فرش در اجرای معابرروستایی است .
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی سرجمع اعتبارات
مصوب تهیه واجرای طرح های هادی روستاهای

شهرستان( بجز سهمیه قیر رایگان ) را تاکنون 75
میلیارد ریال عنوان کرد وگفت جهت اجرای عملیات
سنگ فرش معابر روستاهای بسک ،نظامیه ،رودمعجن
،رزگ ،خرم و بکاول  38میلیارد ریال اعتبار مصوب
شده که از این میزان 27میلیارد ریال آن تخصیص
یافته است .
وی افزود اجرای عملیات طرح هادی روستاهای
رودخانه ،گرماب ،سرکاریز ،قلعه نومرکزی ،زمان
آباد،اله اباد ،ضیالدین علیا نیز در بر نامه مالی سال
 1400بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان تربت
حیدریه قرار دارد واجرایی خواهد شد.

اصغر کوهسرخی گفت :جهت
اجرای عملیات آسفالت100
هزارمتر مربع در معابر روستایی ،
سهمیه قیر رایگان برای شهرستان
تربت حیدریه منظور شده که در
صورت درخواست بیشتر دهیاریها
قابل افزایش است .بنابراین دهیاران
روستاهایی که اجرای عملیات ابنیه
فنی را انجام داده اند میتوانند بهر
میزان سطح و سطوحی که آماده
دارند از سهمیه قیر رایگان بنیاد
مسکن جهت اجرای عملیات
آسفالت پس از انتخاب پیمانکار
واجد الشرایط استفاده نمایند.
اوی مهمترین موضوع در خصوص
رشد  ،توسعه و عمران روستاها را استفاده از راهبرد
توسعه مشارکتی و آموزش و فرهنگ سازی وهمچنین
استفاده از نظرات روستائیان درتمامی مراحل برنامه
ریزی و اجرای عملیات عنوان نمودن وگفت:در این
خصوص قبل از شروع عملیات اجرایی ،جلسات
مشورتی با دهیاری وشورا ی اسالمی روستاها برگزار
میگردد.
کوهسرخی گفت :در توسعه مشارکتی ،میتوان ضمن
استفاده از مشارکت مردم و با رویکرد بومی و محلی
به حفظ بافت سنتی روستاها ،جذب گردشگر و
اقتصاد روستاها کمک کرد.

استقبال و تجلیل از قهرمانی که با هزینه خود آسیایی شد

اصغر غضنفری:امیر نورحسینی قهرمان پاورلیفتینگ
کشور در میان استقبال شهروندان و مسووالن ،وارد
زادگاهش تربتحیدریه شد.
وی قبل اعزام گفته بود چون ایمان دارم پیروز خواهم
شد ،با هزینه شخصی خود در این رقابتها شرکت
میکنم.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان ،معاون استاندار و
فرماندار ویژه تربتحیدریه در مراسم استقبال و تجلیل
از این قهرمان گفت :یکی از بزرگترین ویژگیها و
شاخصهای نخبگان کشور عزت و افتخار برای خود
و خانواده و نیز سربلندی نظام جمهوری سالمی در
عرصههای ختلف جهانی است.
علیاکبر کیپور افزود :ویژگی دیگر نخبگان آن
است هنگام بازگشت به شهر خود به دلیل آنکه مورد
استقبال پرشور همشهریان قرار میگیرند ،در دیگر
مردم و به خصوص جوانان ایجاد امید وانگیزه برای
کسب موفقیتهای مشابه میکنند.
قهرمانی با هزینه شخصی
رییس اداره ورزش و جوانان تربتحیدریه نیز گفت:
موفقیت ملی پوش پاورلیفتینگ تربتحیدریه در

رقابتهای قهرمانی آسیا  ۲۰۲۱ترکیه از این
لحاظ اهمیت دارد که وی قبل اعزام گفته بود
چون ایمان دارم پیروز خواهم شد ،لذا با هزینه
شخصی خود در این رقابتها شرکت میکنم.
مجید رضایی افزود :متاسفانه حوزه ورزش
و جوانان در زمره حوزههای مظلوم است که
قالب قهرمانان این حوزه میبایست با هزینه
شخصی و البته با دست خالی وارد عرصه
مبارزه شوند و با دست پر نیز میدان رقابت را
ترک کنند.
وی گفت این قهرمان عزیز برای اعزام دچار مشکالتی
بود که با مساعدت نماینده مردم منطقه تربتحیدریه
در مجلس برطرف شد.
رییس اداره ورزش و جوانان تربتحیدریه ادامه داد:
خیر نیک اندیش "مهدی مروجتربتی" نیز حسب قولی
که به قهرمانان این خطه دادهبودند ،مبلغ  80میلیون
ریال پاداش نقدی به این جوان برومند اهدا نمود.
رضایی در خصوص موفقیت نورحسینی گفت :در
رقابتهای پاورلیفتینگ آسیا که از ششم تا نهم دی
ماه جاری با حضور ورزشکاران پاورلیفتینگ از

 ۲4کشور در استانبول ترکیه برگزار شد ،ملیپوش
پاورلیفتینگ و دانشجوی کارشناسی رشته تربیتبدنی
دانشگاه آزاد اسالمی تربتحیدریه موفق شد در دسته
منهای  ۷۴کیلوگرم در  2بخش اسکوات و ددلیفت به
ترتیب با مهار وزنه  ۲۳۰و  ۲۵۵کیلوگرم مقام نخست
را بهدست آورد.
وی افزود :نورحسینی همچنین در پرسسینه با ثبت
رکورد  ۱۴۷.۵کیلوگرم دوم شد و در مجموع با
 ۶۳۲.۵کیلوگرم و کسب  2نشان طال و یک نقره از
بین  870پاور کار بر سکوی نخست قرار گرفت و
نشان طالی جوانان آسیا را بر گردن آویخت.

افزایش  ۶درصدی خانوارهای معیشت بگیر کمیته امداد در خراسان رضوی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی
گفت :شمار خانوارهای معیشت بگیر در استان
نیز امسال در مقایسه با پارسال  ۶درصد افزایش
داشته است به طوری که این خانوارها از  ۱۷۰هزار
خانوار به  ۱۷۷هزار خانواده افزایش یافته اند.
رضا سلم آبادی گفت:در حاشیه مشهد  ۶۰۰واحد
مسکونی ۲۰۰ ،واحد در رشتخوار و  ۱۰۰واحد
دیگر در سبزوار ساخته میشود .در حال حاضر
۳هزار و  ۲۳۹واحد مسکونی برای مددجویان تحت
پوشش در خراسان رضوی درحال ساخت است

که  ۴۶۱واحد تحویل داده شده و  ۲۷۸واحد نیز تا
پایان سال به سرانجام میرسد.
وی افزود :در زمینه ایجاد اشتغال و توانمندسازی
خانواده ها از  ۳منبع ایجاد درآمد می شود؛ بند ب
تبصره  ۱۶بوده بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبارات
بانکی ابالغ شده و فقط  ۲۶درصد آن باقی مانده،
همچنین  ۱۰میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان تسهیالت
روستایی و  ۵۸میلیارد تومان نیز از هم افزایی ابالغ
شده که جمعا  ۷۰۳میلیارد تومان جمع آوری شده
و تاکنون  ۶۹۰تومان وصول شده است.

وی ادامه داد :منابع درآمد کمیته امداد از اعتبارات
دولتی و مشارکتهای مردمی است ،در خراسان
رضوی  ۲۱۲هزار خانواده تحت حمایت ۱۷۷ ،هزار
معیشت بگیر هستند که  ۸۴هزار خانواده شهری و
 ۹۵هزار خانواده روستایی هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی
اظهار کرد ۳۵ :هزار و  ۹۰۰فرزند نیازمند داریم که
 ۱۱۵هزار حامی به بعضی از آن ها را تحت حمایت
قراردادند .ازین تعداد  ۱۱هزار و  ۷۶۲کودک یتیم و
 ۲۴هزار فرزند محسنین هستند.
سلم آبادی بیان داشت :در  ۱۰ماهه ابتدای امسال
از  ۴۵۰صندوق صدقات در منازل مشترکین و ۱۹
هزار و  ۷۰۰صندوق معابر ۲۵ ،میلیارد تومان جمع
آوری شده است.
وی تصریح کرد ۱۱۷ :میلیارد تومان نیز از شهرها و
روستاهای استان زکات جمع آوری شده که توسط
خود مردم و خیران ،صرف تامین جهیزیه ،کمک
معیشت و درمان خانواده های نیازمند شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی
گفت :در بحث درمان ،مددجویان کمیته امداد
نیازمند حمایت مردم هستند ۴ ،هزار و  ۳۲۰بیمار
صعب العالج در استان وجود دارند.
وی افزود :ساخت  ۶۰۰واحد مسکونی در حاشیه
شهر مشهد که به ازای هر واحد  ۴۵میلیون تومان
توسط بنیاد علوی ۳۵ ،میلیون تومان کمک کمیته
امداد و  ۱۰۰میلیون تومان وام قرض الحسنه توسط
بنیاد مسکن صورت میگیرد.
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خبر
برپایی پایگاه نوآوری امنیت غذایی
در بخش رخ تربت حیدریه

پایگاه نوآوری امنیت غذایی در بخش رخ
شهرستان تربت حیدریه برپا شد.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش رخ
تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار نوید
تربت افزود :برای سومین سال متوالی پایگاه
نوآوری امنیت غذایی (پروژه ی امنیت غذایی
) در این بخش آغاز به کار نمود.
محمد نجفی گفت :در این طرح تیمارهای
مقایسه ارقام ،مقایسه تراکم و تغذیه ،تاثیر
روش خاک ورزی و روشهای مختلف مبارزه
با علف هرز محصوالتی چون گندم ،جو ،نخود
و علوفه مخلوط به منظور بررسی عملکرد در
سال زراعی  ١٤٠١-١٤٠٠اجرا گردید.
وی هدف از اجرای طرح مذکور را بررسی
تاثیرات مختلف فاکتورهای کاشت و داشت
و کشت دیم با شرایط آب و هوایی بخش رخ
و بهبود افزایش راندمان عملکرد محصوالت
دانست.

توزیع  ۴۸۰۰سبد معیشتی
بین نیازمندان تربت حیدریه

رضا اسدنیا :درآستانه شهادت حضرت
زهرا (س) نهمین مرحله رزمایش همدلی و
مواسات در تربت حیدریه برگزار شد.
مسئول بسیح سازندگی تربت حیدریه در
گفتگو با خبرنگار نوید خراسان،افزود:در
راستای تداوم کمکهای مومنانه ۴۸۰۰ ،بسته
مواد غذایی شامل؛برنج  ،مرغ ،نخود ،عدس
و ماکارونی دربین نیازمندان این شهرستان
توزیع شد.
محسن فتوحیان ارزش هر بسته معیشتی را ۵
میلیون ریال اعالم کرد و گفت :در مجموع
مبلغ  ۲۴میلیارد ریال از سوی بسیج سازندگی
برای تهیه سبدهای غذایی هزینه شده است
که همزمان با سالروز شهادت حضرت ام ابیها
(س) و به یاد سردار دلها در بین نیازمندان
تحت حمایت کمیته امداد و مراکز نیکوکاری
و خیریه ها توزیع می شود.

سیالب به تاسیسات آب خراسان رضوی
 ۷۴میلیارد ریال خسارت زد

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی گفت:
بارش شدید باران و وقوع توفان در چند روز
اخیر  ۷۴میلیارد ریال خسارت به تاسیسات
آبرسانی شهرستان های صالح آباد ،تایباد و
باخرز در این استان وارد کرده است.
رضا یاقوتینیا روز دوشنبه در گفت و گو
با خبرنگاران اظهار داشت :بیشترین این
خسارات با  ۶۸میلیارد ریال به تاسیسات آب
شهرستان مرزی صالح آباد وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد :توفان موجب قطع جریان
برق و خروج چاه شماره  ۲شهر مرزی صالح
آباد از مدار تولید به مدت پنج ساعت شد که
با تالش همکاران ،این منبع به شبکه تامین
برگشت.
یاقوتینیا افزود :همچنین با شروع بارش باران
و وقوع سیل ،آب شرب شهر جنت آباد و
 ۲۷روستای منطقه با  ۲هزار و  ۷۴۳خانوار
قطع شد.
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی ادامه
داد :سیل به بخشی از تاسیسات شهرستان های
باخرز و تایباد هم  ۶میلیارد ریال خسارت
زده است.
یاقوتینیا افزود :برای رفع مشکل کم آبی
مناطق آسیب دیده ،عالوه بر ارسال الکتروپمپ
و تجهیزات ،نسبت به اعزام تیم های واکنش
سریع به منطقه و گروههای تخصصی از تربت
جام ،نیشابور و خواف و توزیع آب با یک
دستگاه تانکر اقدام شده است.
براساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی ،فعالیت سامانه بارشی که از روز
جمعه در این استان آغاز شده است تا روز
چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.
این بارشها همراه با احتمال آبگرفتگی ،جاری
شدن رواناب ،افزایش وزش باد و کاهش
محسوس دمای هوا پیشبینی شده و از روز
سهشنبه آتی نیز بارش برف نیمه شمالی و
ارتفاعات استان را فراخواهد گرفت.
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خبرهای کوتاه
فعالیت بیش از  ۱۸سالن
مطالعه خصوصی در خراسان رضوی

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی با صدور مجوز برای فعالیت ۱۸
باب سالن مطالعه خصوصی پیشتاز این
عرصه در کشور شد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
گفت :یکی از اهداف اصلی اداره کل
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در
راستای اجرای عدالت فرهنگی و اجتماعی
ارائه خدمات کتابخانه ای و سالنهای
مطالعه به اقشار مختلف جامعه و در
همه مناطق استان است .با توجه به رشد
جمعیت شهرها در استانها و محدودیت
احداث کتابخانه های عمومی د رهمه
مناطق با در نظر گرفتن محدودیتهای منابع
مالی دولتی ،استفاده از ظرفیت سالنهای
مطالعه خصوصی یکی از اتفاقات مثبت
در چند سال اخیر بوده است.
وی با اشاره به درخواست مکرر مراجعین
و مردم در راستای ایجاد فضاهای
مطالعاتی ،افزود :با توجه به حجم زیاد
درخواستهای مردم در رابطه با افزایش
فضاهای مطالعاتی در شهرهای مختلف
استان همراه با حفظ امنیت ،آرامش
و اعتماد ،پس از پیگیری های نهاد
کتابخانه های عمومی کشور در سال
 ۱۳۹۷مصوب شد که سالنهای مطالعه
خصوصی با کسب مجوز از نهاد کتابخانه
های عمومی کشور به صورت قانونی به
فعالیت خود ادامه دهند.
سبزیان با بیان اینکه خوشبختانه خراسان
رضوی تا کنون پیشتاز فعالیت قانونی
سالنهای مطالعه خصوصی در سطح کشور
است ،اظهار داشت :اداره کل کتابخانه
های عمومی خرسان رضوی سعی
بر آن داشته تا عالوه بر رسالت اصلی
خود ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
و نهادینه کردن عادت مطالعه در جامعه
در راستای لبیک گویی به یکی از دغدغه
های مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،
نیازهای دیگر مراجعین به کتابخانه های
عمومی را اعم از معرفی کتاب ،توسعه
فضاهای مطالعاتی ،راه اندازی کتابخانه
های سیار و  ...را برطرف کند.
وی در ادامه ضمن تشکر از همکاران
امور کتابخانه ها و همکاریهای اداره
کل کتابخانه های عمومی استان ،گفت:
در همین راستا پس از درخواست مجوز
فعالیت از سوی سالنهای مطالعه خصوصی
و بازدید کارشناسان از این سالنها در
راستای رعایت قوانین ساختمانی ،امنیتی،
استفاده از سیستم های اطفاء حریق،
برخورداری از امکانات اولیه ،عدم سوء
پیشینه افراد متقاضی ،امنیت ساختمان و
 ، ...از ابتدای سال  ۱۳۹۹تا کنون بالغ
بر  ۱۸باب سالن مطالعه با دریافت مجوز
از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی
خراسان رضوی در حال فعالیت هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی در خصوص تعداد درخواستهای
سالنهای مطالعه برای صدور مجوز ،افزود:
در مجموع  ۵۷باب سالن مطالعه از سال
 ۱۳۹۷متقاضی دریافت مجوز فعالیت
بوده اند که تعداد  ۱۸باب پس از صدور
مجوز در حال فعالیت هستند ۷ ،باب در
مرحله صدور مجوز و  ۳۲باب دیگر نیز
در دست اقدام است.
در مجموع  ۱۹استان کشور دارای سالن
مطالعه با صدور مجوز از سوی نهاد
کتابخانه های عمومی کشور می باشند که
 ۱۴استان دارای  ۱الی  ۳سالن مطالعه۳ ،
استان دارای  ۷سالن مطالعه و  ۱استان
دارای  ۱۴سالن مطالعه هستند .در این
میان اداره کل کتابخانه های عمومی
خراسان رضوی با تعداد  ۱۸سالن مطالعه
صدرنشین این حوزه است.
عالقمندان می توانند جهت دسترسی به
آدرس کتابخانه های عمومی و سالنهای
مطالعه استان خراسان رضوی به پرتال
اداره کل کتابخانه های عمومی استان به
آدرس  khrpl.irمراجعه نمایند.

راهکارهای توسعه گردشگری روستای حصار تربت حیدریه بررسی شد
نقاط قوت جذب گردشگر در روستای
گردشگری حصار تربت حیدریه مورد بررسی
قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان ،در نشست
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری تربت حیدریه با بخشدار
بایگ،مدیران ادارات و مسئولین محلی ،نقاط
قوت جذب گردشگر در روستای گردشگری
حصار مورد بررسی قرار گرفت و بر
ایجاد زیرساختهای گردشگری با محوریت
اقامتگاههای بومگردی و گردشگری کشاورزی
تاکید شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری تربت حیدریه در حاشیه این
نشست به خبرنگار نوید تربت گفت :روستای
حصار بدلیل داشتن تاریخ کهن و آثار تاریخی ،فرهنگی
و گردشگری متعدد ،تنوع آداب و رسوم و صنایع دستی
و بویژه رودخانه منحصربفرد  ۱۰کیلومتری با جذابیتهای
چهارفصل و  ...می تواند از این ظرفیتها و پتانسیل بهره
برده و در زمینه توسعه صنعت گردشگری سرآمد منطقه
باشد.
علی محمدی افزود این روستا قادر است از طریق جذب

و ماندگاری گردشگر ،به رونق گردشگری سایر مناطق
شهرستان کمک کند ضمن اینکه موجب ایجاد اشتغال و
درآمد زایی برای اهالی خود روستا شود.
وی ادامه داد :تهیه طرح جامع گردشگری ،استفاده از
امکانات بالقوه سنتی روستا ،برنامههای آموزشی ومشارکت
مردم محلی،مدیریت و برنامهریزی و سیاستگذاری و
توجه به تبلیغات از اولویتهای توسعه گردشگری روستای
حصار می باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری تربت حیدریه با ذکر این نکته که
بخش گردشگری در شهرستان تربت حیدریه
دارای رشد اشتغالزایی مثبت بوده است،افزود:
در چند سال اخیر گردشگری از بخشهای مهم
فعالیتهای اقتصادی به شمار آمده و همواره از
توجه قرارگرفته است.
جنبه های گوناگون مورد ّ
محمدی گفت :در سالهای اخیرفعالیتهای خوبی
در حوزه توسعه گردشگری تربت حیدریه،عمدت ًا
مبتنی بر توسعه روستایی انجامشده است.
وی ادامه داد :توجه ویژه به گردشگری روستایی
و توسعه اقامتگاههای بومگردی با احیای خانههای
قدیمی ،گردشگری کشاورزی و طبیعتگردی و ..
موجب شده تا شاهد اقدامات خوبی برای حرکت
بهسوی توسعه متوازن گردشگری در اکثر نقاط
شهرستان باشیم.
محمدی گفت :البته این برنامهریزیها باید بهگونهای باشد
که با وجود ایجاد اثرات مثبت اقتصادی ،کمترین تأثیر
مخرب را بر جوامع میزبان و محیطزیست داشته باشد و
در این راستا باید طرح جامع گردشگری منطقه تهیه و
برنامه ریزی گردد.

لزوم تبدیل اداره نوغان تربت حیدریه با قدمت  90ساله به مرکز فرهنگی گردشگری
از اداره نوغان بعنوان یک ظرفیت بالقوه تربت حیدریه
باید استفاده بهینه بعمل آید.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه در حاشیه
بازدیدی که امروز دوشنبه از اداره نوغان داشت به
خبرنگارنوید تربت گفت :اداره نوغان بعنوان بخشی از
هویت و تاریخ شهرستان تربت حیدریه می باشد چراکه
این اداره یکی از اولین اداراتی است که از حدود ۹۰
سال قبل به مردم و کشاورزان خراسان بزرگ خدمات
ارائه می داده.
علی اکبر کی پور افزود :این مجموعه قابلیت تبدیل شدن
به مجموعه ای گردشگری از جمله موزه ابریشم ،بازارچه،
مهمانسرا ،مرکز تفریحی و سرگرمی و همچنین مرکزی
پژوهشی باهدف خدمت به همشهریان ،گردشگران و

پژوهشگران را دارد و می تواند بخشی از کمبودهای
زیرساخت گردشگری و فضای سبز شهر را جبران کند.
محمدی رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری تربت
حیدریه نیز به خبرنگار نوید تربت گفت :ساختمان های
اداره نوغان که بصورت کوشک مانند و با مصالح سنتی
می باشد ،در سال  ۱۳۱۴احداث که در ابتدای تاسیس،
رییس اداره نوغان فردی فرانسوی بود .این مکان،
مرکزی معتبر در پرورش پیله و صنعت نوغانداری بوده
است.
کریمی معاون عمرانی فرماندار ،رییس کمیسیون
فرهنگی شورای شهر ،رئیس اداره نوغان و رییس اداره
میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان در این بازدید
حضور داشتند.

مشهد برای استفاده از موتورسیکلت برقی پیشگام می شود

موتورسیکلت ها نسبت به خودروها  7برابر آلودگی ایجاد می
کنند ،مشهد برای پیشگامی در استفاده از موتور سیکلت برقی
در کشور ظرفیت باالیی دارد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از روابط عمومی اداره کل
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ،معاون هماهنگی
امورعمرانی استانداری خراسان رضوی در پنجاه و چهارمین
جلسه کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای
استان ،افزود :اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
و دستگاه های اجرایی مطرح درقانون ،تا کنون اقدامات شایسته
ای در خصوص رفع آلودگی هوای شهر مشهد انجام داده است.
رئیس کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان
گفت :در حال حاضر بیش از  62درصد از خودروها سطح شهر
فاقد معاینه فنی می باشند که باید در این خصوص پیگیری ویژه
ای صورت پذیرد.
جواد خدایی ادامه داد:پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری

شهرداری مشهد و دیگر دستگاه های متولی باید اعمال قانون
خودروهای فاقد معاینه فنی را در سطح شهر را تشدید نمایند
بطوری که در سه ماهه آینده ،در این خصوص رشد 50
درصدی داشته باشیم.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی گفت
در حال حاضر بیش از  2.5میلیون موتورسیکلت در شهر مشهد
وجود داردو بیشترین آلودگی هوا و حوادث و تصادفات مربوط
به موتور سیکلت ها می باشد بطوری که هر موتور سیکلت 7
برابر هر خودرو آالیندگی دارد و موجب آلودگی هوا می شود.
وی با بیان ظرفیت باالی کالنشهرمشهد مقدس برای پیشگامی
در استفاده از موتور سیکلت برقی در کشور ،دستور ویژه ای را
به سازمان صنعت و معدن وتجارت ،برای پیگیری و تولید موتور
سیکلت های برقی در حمل و نقل شهری و باری و بیان چالش
های موجود در حوزه تولید و فروش صادر نمود.
جواد خدایی در ادامه بیان داشت:این موضوع نیازمند تسهیل
گری بیشتری می باشد و شهرداری به عنوان متولی و پیشگام در
این حوزه ،نیازمند حمایت و پشتیبانی دیگر دستگاه ها است،
درهمین راستا ،سازمان صدا و سیما و اصحاب رسانه و همچنین
ظرفیت اطالع رسانی شهرداری از طریق بیلبوردهای شهری برای
فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در خصوص استفاده از حمل و
نقل پاک همکاری خواهند نمود.
این مقام مسئول در ادامه بیان نمود :طبق ماده  19قانون هواي
پاك ،وزارت نيرو مكلف است نسبت به توسعه ،توليد و عرضه
انرژي هاي تجديدپذير و پاك به نحوي اقدام نمايد ،كه حداقل
سي درصد افزايش ساالنه ظرفيت مورد نياز برق كشور از
انرژي هاي تجديد پذير تأمين شود ،اما متأسفانه تا کنون اقدامی

انجام نپذیرفته است.

در ماه جاری شاهد وضعیت وخیم دو کانون گرد
در سرخس و خواف بودیم

مهدی اله پور سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان
رضوی نیز گفت:عملیاتی شدن اقدامات اجرائی در قالب قانون
هوای پاک ،شروعی نوید بخش برای بهتر شدن هوای سرزمینمان
می باشد.
دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان افزود :ما در حال
حاضر با توجه به وضعیت اضطرار آلودگی هوا ،شاهد کاهش
سطح مطلوبیت و کیفیت هوای محیط می باشیم به طوری که هم
در بحث آالینده های گازی و هم در حال حاضر آالینده های
گرد و غبار که در سطح استان در ماه جاری و انتهای ماه قبل،
شاهد وضعیت وخیم دو کانون گرد و غبار در دو شهرستان
سرخس و خواف بودیم .این موضوع هشداری در حوزه سالمت
محیط و سالمت انسان ها در استان خراسان رضوی می باشد.
در انتها جلسه نیز نماینده شبکه سمن های محیط زیستی
در خصوص حمل و نقل پاک و فرهنگ سازی در خصوص
دوچرخه سواری و نقش مردم در کاهش آلودگی هوا ،مطالبی
را عنوان نمود.
گفتنی است دراین جلسه گزارشاتی از اعمال قانون بر
خودروهای متخلف از سوی پلیس راهور استان ،کیفیت هوای
مشهد و وضعیت آالینده های هوا از سوی مرکز پایش آالینده
های محیط زیست ،اقدامات سازمان اتوبوسرانی در نصب
کاتالیزورها و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ،اقدامات
شرکت گاز و ، ...از سوی اعضای حاضر ارائه و تصمیمات
الزم اتخاذ شد.

آغاز ثب تنام دریافت بن اعتباری خرید کتاب از نمایشگاه مجازی 1400
ثبتنام جهت دریافت بن اعتباری خرید کتاب برای اعضای
هیئت علمی ،طالب و دانشجویان سراسر کشور در دومین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز چهارشنبه (بیستودوم
دیماه  )۱۴۰۰آغاز شد.
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار نوید تربت افزود :خانه
کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای سیاستهای
ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور در دومین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام به توزیع بن اعتباری
خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی ،طالب و دانشجویان
سراسر کشور میکند.
افشین تحفه گر گفت :از این رو اعضای هیئت علمی ،طالب
و دانشجویان سراسر کشور میتوانند از روز چهارشنبه
(بیستودوم دیماه  )۱۴۰۰برای دریافت بن خرید کتاب
به آدرس  ketab.irمراجعه کرده و ثبتنام کنند ،همچنین
سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان و طالب
 ۲۵۰هزار تومان است که از این مقدار  ۶۰درصد ،معادل
 ۱۵۰هزار تومان سهم مشارکت دانشجویان و طالب بوده و

برای اعضای هیئت علمی  ۵۰۰هزار تومان است که از این
مقدار ۵۰درصد معادل  ۲۵۰هزار تومان سهم عضو هیئت
علمی و الباقی برعهده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با مشارکت بانک صادرات ایران خواهد بود.
وی ادامه داد :یارانه خرید کتاب (بن کتاب) به صورت
«اعتبار خرید» به کد ملی متقاضیان اختصاص پیدا میکند.
بنابراین برای ثبت نام نیاز به واریز وجه نیست و سهم خریدار
از یارانه اعتبار خرید کتاب هنگام خرید کتاب محاسبه و

کسر خواهد شد،با توجه به بودجه اختصاص یافته و سقف
اعتباری تعیین شده برای هر استان ،اولویت ثبت نام با
متقاضیانی است که زودتر ثبت نام کردهاند.
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی گفت:عالقه مندان باید فرایند ثبتنام را
تا دریافت این پیامک «یارانه خرید کتاب روی کد ملی
شما شارژ شد» ادامه دهند تا عملیات ثبت نام و خرید
قطعی ثبت شود ،هر کد ملی تنها یکبار مجاز به دریافت
یارانه خرید کتاب (بن کتاب) است .هنگام ثبتنام ،شماره
تلفن همراه باید فعال ،در دسترس و «در اختیار» شخص
ثبتنام کننده (کد ملی خریدار) باشد و بدیهی است پس
از تکمیل ظرفیت و اعتبار استان ،امکان ثبت نام متقاضیان
جدید نخواهد بود.
تحفه گر افزود :در دومین دوره از نمایشگاه کتاب
مجازی تهران که از سوم تا دهم بهمن ماه برگزار می
گردد رویدادهای فرهنگی متناسب با ترویج فرهنگ کتاب
وکتابخوانی از جمله رونمایی کتاب  ،نقد وبررسی کتاب
 ،جشن کتاب  ،کارگاههای نویسندگی و ...در کتابفروشی
هاومراکز فرهنگی استان برگزار خواهدشد.

خبر
فراخوان دومین دوره جایزه ادبی «روایت»

دبیر جایزه ادبی «روایت» از انتشار
فراخوان دومین دوره این جایزه
ادبی توسط انجمن ادبیات داستانی
روایت خبر داد.
حسین عباسزاده در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به برگزاری جایزه
ادبی روایت ،اظهار کرد :داستان
کوتاه این روزها در جهان بسیار
پرطرفدار است و به نوعی حاصل
دنیای مدرن است که مخاطب
داستانهای
مطالعه
حوصله
طوالنی را ندارد و به دنبال مطالعه
داستانهایی در حجم کم است.
وی ادامه داد :با این حال تاکنون
در ایران رمان در جشنوارهها و
جایزههای ادبی بیشتر مورد توجه
قرار میگرفت و به داستانهای
کوتاه توجه زیادی نمیشد ،لذا
این جایزه ادبی با هدف حمایت
و ایجاد رقابت میان نویسندگان
مجموعه داستانهای کوتاه در سال
 ۱۳۹۸شکل گرفت.
عباسزاده تصریح کرد :بر این اساس
نخستین دوره جایزه ادبی روایت
در سال  ۱۳۹۹با داوری مجموعه
داستانهای کوتاهی که نخستین بار
در سالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷منتشر
شده بودند برگزار شد و در پایان سه
مجموعه داستان کوتاه برتر معرفی و
از دو اثر تقدیر شد.
دبیر جایزه ادبی روایت با اشاره به
برگزاری دومین دوره این جایزه
ادبی ،خاطرنشان کرد :با استفاده
از تجربیات برگزاری دوره نخست
این جایزه و با هدف ایجاد انگیزه
جهت تألیف و انتشار مجموعههای
داستان کوتاه در سطح کشور و نیز
معرفی این مجموعهها به مخاطبان
کتابخوان فارسیزبان ،فراخوان
دومین دوره جایزه ادبی روایت
توسط انجمن ادبیات داستانی
روایت منتشر شده است.
وی بیان کرد :نویسندگان،
پدیدآورندگان و ناشران میتوانند
با ارسال آثار خود در قالب
مجموعه داستان کوتاه در این
جایزه ادبی شرکت کنند .این جایزه
محدودیت جغرافیایی و ملیتی ندارد
و تمام پارسیزبانان از سراسر دنیا
میتوانند در آن شرکت نمایند.
عباسزاده با بیان اینکه کتابهای
ارسالی باید برای نخستینبار در
سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹منتشر شده
باشند و در جشنواره دیگری مقامی
کسب نکرده باشند ،اضافه کرد:
نویسندگان و ناشران میتوانند یک
نسخه از آثار خود را تا پایان اسفند
ماه  ۱۴۰۰به دبیرخانه جایزه ادبی
روایت به کدپستی۹۱۸۷۹۶۳۴۷۹ :
ارسال کنند .عالقهمندان برای
کسب اطالعات بیشتر به نشانی
www.
الکترونیکی
پایگاه
مراجعه
revayatedastan.ir
کنند.
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خبرهای کوتاه
دریافت کنندگان واکسن کرونا
اصول تغذی های سالم را رعایت نمایند

مراجعین مراکز تجمیعی واکسیناسیون نباید
ناشتا واکسن را دریافت کنند چرا که این امر
باعث اُفت فشارخون و سرگیجه خواهد شد
به گزارش نوید خراسان ،مسئول واحد بهبود
تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه افزود :رعایت اصول تغذیهای
سالم و داشتن یک برنامه غذایی متعادل و
متنوع ،قبل و بعد از دریافت واکسن کرونا
میتواند باعث ارتقاء سالمت و افزایش
کارایی سیستم ایمنی بدن شود.
سمانه یوسفی مقدم گفت :مراجعین مراکز
تجمیعی واکسیناسیون الزم است صبحانه
یا میان وعدهای قبل از دریافت واکسن میل
نمایند.
وی با اشاره به اینکه تامین آب بدن بهمیزان
کافی قبل و بعد از تزریق واکسن کووید۱۹
بسیار مهم است افزود :مصرف مایعات کافی
حداقل  ۸لیوان در روز یک توصیه مهم به همه
افراد جامعه است و بهترین منبع برای تأمین
مایعات مورد نیاز بدن نوشیدن آب است؛ دم
نوشهای مختلف گیاهی با توجه به مزاج
افراد ،چای کمرنگ ،آبمیوههای طبیعی،
سوپهای رقیق و متناسب با فصل از دیگر
راههای تأمین آب و مایعات برای بدن بوده
و سبب عملکرد بهتر بدن و تقویت سیستم
ایمنی میشود.
مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت:
مصرف میوهها و سبزیها به جهت تأمین
ویتامینها ،امالح و آنتی اکسیدانها برای
تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری است و
مصرف حداقل  5بار میوه و سبزی (سه بار
سبزی و دو بار میوه) در طول روز توصیه
میشود.
یوسفیمقدم با اشاره به اینکه برخی از مواد
غذایی میتواند سیستم ایمنی را تحریک کرده
و موجب تضعیف سیستم ایمنی شود تصریح
کرد :فستفودها ،غذاهای چرب و شور و
پرنمک ،تنقالت شور ،نوشیدنیهای خیلی
شیرین مانند نوشابههای گازدار و آبمیوههای
صنعتی از جمله این مواد هستند و زمینه را
برای ابتال به بیماریها از جمله کرونا فراهم
میکند و همواره باید از مصرف بیرویه آنها
اجتناب شود.

مدارس و دانشگاهها با رعایت پروتکلهای
بهداشتی فعالیت عادی خود را ادامه دهند

استاندار خراسان رضوی در مورد فعالیت
مدارس و دانشگاههای استان در شرایط کنونی
خاطرنشان کرد :آنچه که رئیسجمهور در
جلسه ستاد ملی کرونا بر آن تاکید داشت ،این
بود که هیچ دلیلی برای برگزار نشدن حضوری
کالسها و غیرحضوری امتحانات وجود
ندارد؛ بنابراین مدارس ،دانشگاهها و همه
بخشهای آموزشی فعالیت عادی خود را باید
با رعایت پروتکلهای مربوطه داشته باشند.
یعقوبعلی نظری در جلسه ستاد پیشگیری و
مقابله با کرونای خراسان رضوی که در سالن
جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد،
اظهار کرد :امیدواریم وضعیت فعلی ادامه پیدا
کند و شاهد تداوم سالمت جامعه باشیم.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه
مقدمه عنایت الهی تالش مسئوالن است،
افزود :یکی از مهمترین اقداماتی که باید
انجام شود ،رعایت پروتکلهای بهداشتی در
همه بخشهاست.
وی با اشاره به اینکه تزریق دوز سوم واکسن
کرونا مورد تاکید است و همه باید آن را
تزریق کنند ،عنوان کرد :هر چقدر تزریق دوز
سوم بیشتر انجام شود ،به همین میزان درصد
ابتال به اومیکرون کاهش پیدا خواهد کرد.
نظری با تاکید بر اینکه رعایت پروتکلهای
بهداشتی همچنان الزامی است ،افزود :به
شرط رعایت پروتکلهای بهداشتی ملزم به
این هستیم که زندگی عادی خود را داشته
باشیم .لذا مردم در همه جا اقدام به رعایت
پروتکلهای بهداشتی کنند و مسئوالن هم کامال
نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

معاون پیشین بورس ته ران:

افق بورس در سال  1401درخشان نیست!

در بودجه سال 1401برخالف وعده هایی که در
رابطه با بهبود شرایط بازار سرمایه داده می شود،
اقداماتی در نظر گرفته شده است که به وضع شکننده
فعلی بورس آسیب می رساند.
به گزارش نوید خراسان به نقل از رکنا،بورس روز
گذشته یکشنبه 19دی ماه در حالی با افت شدید به
کار خود پایان داد که عمده سهام شرکت ها ،افت
قیمت را تجربه کردند .شاخص کل بورس با افت
بیش از  25هزار واحد در ارتفاع یک میلیون و 336
هزار واحد قرار گرفت .شاخص کل هم وزن بورس
هم منفی شد .شاخص کل هم وزن بورس با افت
مواجه شد .بورس چه چشم اندازی دارد و به چه
سمتی می رود؟!
تشویق مردم به سرمای ه گذاری در بازار سرمایه از
سوی دولتی ها در سال  1399و پس از آن سقوط
تاریخی بورس تهران ،چشم انداز بورس را برای
مدت ها تیره و تار کرد .پس از آغاز به کار دولت
سیزدهم و تغییر رئیس بورس و وعده های وزیر
اقتصاد ،این مساله مطرح شد که آیا می توان اعتماد
از دست رفته سرمایه گذاران خرد را به بازار سرمایه
باز گرداند؟ به نظر می رسد در دولت جدید نیز خبری
از جلب اعتماد از دست رفته نباشد .مردم در صورتی
به بازار سرمایه باز میگردند که سیگنال های جدی
از بهبود اوضاع اقتصادی و خصوصا مذاکرات وین
دریافت کنند.
در خصوص چشم انداز بورس گفتگوی رکنا با بهمن
آرمان ،اقتصاددان و معاون پیشین بورس تهران را
بخوانید:
ایران از نظر تعداد سهامداران دارای یک رکورد
جهانی است
بهمن آرمان در ابتدا درخصوص ورود بی ضابطه
مردم به بورس گفت :ایران از نظر تعداد سهامداران
مستقیم دارای یک رکورد جهانی است .در آمریکا
به طور مستقیم  24درصد مردم در بورس سرمایه
گذاری می کنند و بیشتر از طریق صندوق های
سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه می شوند.در حالی
که در ایران تقریبا  15میلیون کد سهامداری وجود
دارد .اگر سهامداران سهام عدالت را نیز به این میزان
اضافه کنیم ،به یک رقم بسیار باالیی خواهیم رسید.
قیمت انرژی را افزایش داده اند
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر این که زندگی
بسیاری از مردم ایران متاثر از چیزی است که در بورس

می رود ،با اقدامات نماینده
ها ،فشاری که بر شرکت های بورسی بوجود آمده،
کاهش پیدا کند.

رخ می دهد ،گفت :در بودجه سال 1401برخالف
وعده هایی که در رابطه با بهبود شرایط بازار سرمایه
داده می شود ،اقداماتی در نظر گرفته شده که به وضع
شکننده فعلی بورس آسیب می رساند.
در بودجه 1401قیمت انرژی را برای واحدهای
تولیدی افزایش داده اند .این اقدام حاشیه سودآوری
واحدهای تولیدی را کاهش می دهد .زیرا قیمت گاز
طبیعی را برای واحدهای پتروشیمی و واحدهای
فوالدسازی که از آن به عنوان ماده اولیه و سوخت
استفاده می کنند ،افزایش داده اند.
این اقتصاددان افزود :علیرغم وعده های آقای رئیسی
در کمپین انتخاباتی ،مبنی بر این که مالیات بر تولید
کاهش و مالیات بر فعالیت های غیرمولد افزایش می
یابد ،دیده می شود که تنها  5درصد مالیات شرکت
های پذیرفته شده در بورس قرار است کاهش بیابد.
در حالی که آقای رئیسی گفته بودند مالیات بر شرکت
های پذیرفته شده در بورس را تا  10درصد ،یعنی 5
درصد کمتر از میانگین نرخ مالیات در اتحادیه اروپا،
کاهش می دهیم.
افق بورس در سال  1401یک افق درخشانی نیست
معاون پیشین بورس تهران درخصوص وضعیت
بورس در سال  1401گفت :بنابراین عوامل باال باعث
شده است که سهام شرکت های پتروشیمی و سهام
سایر صنایع استفاده کننده از انرژی برق و گاز طبیعی
مانند فوالد ،آلومینیوم ،سیمان و کاشی کاهش پیدا
کند.
افق سهام این شرکت ها در سال  1401یک افق
درخشانی نیست .بنابراین فشارهایی که در بودجه
سال آینده بر بورس وارد می شود ،می تواند وضعیت
بورس را از شرایط فعلی بدتر کند .امیدوارم آنچه
از کمیسیون تلفیق تصویب و به صحن علنی مجلس

رئیس فعلی بورس در زمینه بورس اوراق بهادار
آشنایی کافی ندارد
این اقتصاددان درخصوص دخالت دولت در بازار
سرمایه گفت :مساله دیگر میزان دخالت دولت در
اداره بورس و بازار سرمایه است ،که باید کاهش
پیدا کند .در حال حاضر بورس به زیرمجموعه دولت
تبدیل شده است .یعنی دولت و وزیراقتصاد رئیس
سازمان بورس را تعیین می کنند .این انتخاب می
بایست از بین افرادی باشد که دارای دانش کافی
باشند .رئیس فعلی بورس در زمینه بورس اوراق
بهادار آشنایی کافی ندارد و سابقه کاری ایشان تنها
محدود به بورس کاال است .در صورتی که بورس
کاال یکی از زیرمجموعه های بورس است .قسمت
اعظم بورس به بورس اوراق بهادار باز می گردد.
بنابراین تبدیل کردن بورس به یک نهاد دولتی کامل،
می تواند دست دولت را برای انجام هر تصمیم و
اقدامی باز نگه دارد .در نهایت بر اثر این سیاستگذاری
ها مردمی ضرر می کنند که به سخنان دولتی ها اعتماد
کرده و سرمایه زندگی اعم از خانه ،اتومبیل و طالی
خانواده خود را فروخته و در بورس سرمایه گذاری
کرده است.
دولت بورس را به ابزار و حیاط خلوت خود
تبدیل کرده است
معاون پیشین بورس تهران در آخر تاکید کرد :قبل
از هر چیز بایستی قوانین بسیار شدیدی توسط قوه
قضاییه تعیین شود که در نهایت مانع از رانت خواری
و سواستفاده از اطالعات درونی شرکت ها برای عده
ای خاص باشد .در حال حاضر به طور غیررسمی
گفته می شود ،برخی مدیران بورس در شرکت های
سبدگردان سهامدار هستند .مساله ای که در هیچ جای
دنیا رخ نمی دهد و یک جرم بزرگ است که در قانون
برای آن تنبیه های شدید از زندان تا ممنوع الکار
شدن تعبیه شده است .در چنین شرایطی قوه قضاییه
حساسیت الزم را داشته باشد و شرایط به طوری باشد
که بورس به عنوان ابزار و حیاط خلوت دولت نباشد.
دولت صندوق توسعه ملی را به حیاط خلوت خود
تبدیل کرده است .اقدام بسیار خطرناکی که در بورس
هم در حال انجام است.

ماجرای باورنکردنی فرار عروس  2جنسه از حجله

من یک «ترنس» هستم که «عروس فراری» نام گرفتم اما
قبل از این که جنسیت ام مرد باشد یا زن ،انسانم! انسانی
که هویت گم شده خویش را می جوید .کاش به جای
تحقیر ،تمسخر و قضاوت های نابه جا کمی درکم کنید .
عروسی مراسمی سنتی یا آیینی است که طی آن آغاز یک
ازدواج و زندگی مشترک یک زوج جشن گرفته میشود.
عروسی در کشورها و فرهنگها ،ادیان و مذاهب ،گروههای
قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون ،به اشکال مختلفی
برگزار میگردد.عروسی در ایران اغلب با موسیقی سبک
پاپ و موسیقی فولکلور مختص به هر منطقه و فرهنگ،
برگزار میشود.عروسی از مبحث کارکردی ازدواج جدا
بوده و بخش قانونی و کارکردی ازدواج در کشورهای
گوناگون ،معمو ً
ال در دفاتر قانونی انجام میشود.عروسی
ریشه در اعماق پیش از تاریخ دارد.
این جمالت بخشی از اظهارات جوان  ۲۳ساله ای است
که با دلی پر درد اما قلبی ماالمال از امیدواری و عشق به
زندگی پا به دایره اجتماعی کالنتری شفای مشهد گذاشته
است .او در شرح مشکلش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتریگفت  :از همان دوران کودکی با دیگر همسن و
ساالنم متفاوت بودم.
من دختر بودم اما روحیات مردانه و پسرانه داشتم و بیشتر
اوقات که به مغازه اسباب بازی فروشی می رفتیم ،من به
جای عروسکهای زیبا  ،ماشین پلیس  ،شمشیر و تفنگ
را انتخاب می کردم .خیلی وقت ها پدرم ماشین پلیس و
تفنگ را از دستم می گرفت و می گفت «:دخترم ماشین

پلیس اسباب بازی پسرهاست ،تو دختر هستی ،اسباب
بازی دیگری را انتخاب کن .ببین این عروسک های
موطالیی چقدرزیبا هستند ».پدرم به اجبار برایم عروسک
می خرید اما من چشمم به دنبال همان ماشین پلیس بود !
وقتی وارد مدرسه شدم ،مشکالتم بیشتر شد و نمی توانستم
با همسن و ساالنم ارتباط درستی برقرار کنم  .دوستان
زیادی نداشتم ،گاهی با دختران مدرسه درگیر می شدم و
آن ها را کتک می زدم! اولیای مدرسه نیز والدینم را می
خواستند و آن ها مرا شماتت می کردند.
میان اقوام و همسایگان هم بیشتر با پسرها همبازی می
شدم و ترجیح می دادم با پسرها دزدوپلیس بازی کنم
تا با دخترها خاله بازی! اما خیلی وقت ها مورد تمسخر
اطرافیانم قرار می گرفتم .واقعا نمی دانستم که آن ها چرا
مسخره ام می کنند چون من فقط می خواستم که خودم
باشم و آن ها متاسفانه این مسئله را درک نمی کردند .به
سن بلوغ که رسیدم ،مشکالتم بیشتر شد.
همه از من توقع داشتندکه دختری نوجوان باشم با همان
روحیات و احساسات لطیف دخترانه که همه انتظارش را
دارند اما من پسری نوجوان بودم که قلدرانه می خواست
به همه اثبات کند دیگر برای خودش مردی شده است .
گاهی اوقات لباس های برادر بزرگ ترم را می پوشیدم
وبا تیپ پسرانه بیرون می رفتم .مادرم با دیدن این صحنه
ها گریه می کرد و پدرم با من کلنجار می رفت و گاهی
کتکم می زد.
آن ها تصور می کردند که من منحرف شده ام و باید ادبم

کنند .من نیزچاره ای نداشتم جزاین که در الک تنهایی
های خود فرو بروم .آخر گناه من چه بود؟ چرا کسی من
را درک نمی کرد؟ همه یا به من می خندیدند و مسخره ام
می کردند یا ناسزا می گفتند و سرزنشم می کردند .پدرم
برای این که تنبیهم کند ،پول توجیبی ام را قطع می کرد
اما من با تیپ پسرانه بیرون می رفتم و کارگری می کردم
تا خرجم را درآورم .گاهی بنایی می کردم ،گاهی کاشی
کاری و ...به سن جوانی که رسیدم ،تصمیم گرفتم برای
حل مشکلم نزد روان شناس بروم و پس از مشورت با
چندین روان شناس و روان پزشک آن ها تشخیص دادند
که « ترنس» هستم .
من انسانی هستم که با روحیات پسرانه و مردانه در کالبد
یک زن زندانی شده است .آن ها پیشنهاد دادند که عمل
تغییر جنسیت را انجام بدهم اما وقتی این موضوع را با
خانواده ام مطرح کردم ،با مخالفت شدید آن ها مواجه
شدم .آن ها تصور می کردند که من می خواهم آبرویشان
را ببرم.
بنابراین پدرم تصمیم گرفت عروسم کند تا شایدمشکلم
حل شود اما هرکسی که به خواستگاری ام می آمد ،من به
گونه ای رفتارمی کردم که از ازدواج با من پشیمان شود
،به طور مثال بدرفتاری می کردم ،حرف بدی می زدم یا
سینی چای را روی پای داماد می ریختم! آن ها هم می
رفتند و پشت سرشان را نگاه نمی کردند تا این که یکی
از خواستگارانم من را با همین رفتارهایم پسندید و قرار
عقدوعروسی گذاشته شد.
به چشم برهم زدنی من را به آرایشگاه بردند و لباس
عروس بر تنم کردند .من نیز چاره ای نداشتم جز این که
با لباس عروسی از پای سفره عقد بگریزم و بدین ترتیب
عروس فراری نام گرفتم! اکنون نیز مدت هاست که اتاق
کوچکی را اجاره کرده ام و با خودرویی که با پس انداز
پول هایم خریده ام ،مسافر کشی می کنم تا هزینه عمل
جراحی تغییر جنسیت ام راتامین کنم.
مدت هاست که خانواده ام را ندیده ام و دلم برایشان
خیلی تنگ شده است اما آن ها غیر از این چاره ای برایم
نگذاشتند .با این حال به آینده امیدوارم و آرزو دارم روزی
من نیز دور از نگاه تمسخر آمیز دیگران ،یک زندگی آرام
و معمولی داشته باشم .روزی که خانواده ام من را به
عنوان پسرشان بپذیرند نه دخترشان! روزی که نیشخندها و
ریشخندهای اطرافیانم تمام شود و من دور از پیش داوری
ها بتوانم از این زندان انزوا و تنهایی که گرفتارش شده ام
بیرون بیایم و...
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ورزشی
خراسانی ها در اردوی تی مهای ملی
بسکتبال با ویلچر و وزن هبرداری

ورزشکاران خراسان رضوی به اردوی
تیمهای ملی بسکتبال با ویلچر و
وزنهبرداری جانبازان و معلوالن کشورمان
دعوت شدند.
دومین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال با
ویلچر کشور در آمل برگزار خواهد شد و
با تصمیم سرمربی تیم ملی ،حسن عبدی،
بسکتبالیست خراسان رضوی نیز به این
اردو دعوت شده است.
این اردو در راستای اعزام به مسابقات
پاراآسیایی هانگژوچین  ۲۰۲۲از  ۳۰دی
ماه به مدت یک هفته در آمل برگزار
خواهد شد.
همچنین اولین مرحله اردوی آمادگی تیم
ملی وزنهبرداری جانبازان و معلوالن برای
مسابقات پاراآسیایی هانگژوچین  ۲۰۲۲از
روز جمعه ۲۴ ،دی ماه ،به مدت  ۱۰روز
در تهران برگزار خواهد شد و براساس
نامه فدراسیون ورزشهای جانبازان و
معلوالن به هیات خراسان رضوی علی
سیفی از این استان به این اردو دعوت
شده است.

استعدادیابی از ک متوانان ذهنی در مشهد

در راستای تقویت و جذب ورزشکاران
و مستعدین کمتوان ذهنی در مشهد با
هماهنگی مراکز تحت پوشش بهزیستی
استعدادیابی از کمتوانان ذهنی در مشهد
برگزار شد و در اولین قدم از چهار مرکز
بیش از  ۵۰نفر دختران و پسران دارای
معلولیت حضور یافتند.
توفیق جوادی ،رییس کمیته دوومیدانی
هیات ورزشهای جانبازان و معلوالن
خراسان رضوی ،با اشاره به استقبال
خوب مراکز از این حرکت اظهار کرد:
هیات استان به دنبال تقویت رشتههای
ورزشی کمتوانان ذهنی است و برنامههای
مختلف ورزشی در این رشتهها دارد که
به محض حصول نتیجه اعالم خواهد شد.

مقام نخست تیراندازی جانبازان و معلوالن
خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور
گرامیداشت سپهبد شهید قاسم
سلیمانی با عنوان مرد میدان در گروه
آقایان در ماده تفنگ و تپانچه با معرفی
تیمها و ورزشکاران برتر پایان یافت.
در این مسابقات که از  ۱۸دی ماه
در تهران برگزار شد ،تیم تپانچه
بادی استان خراسان رضوی با رکورد
 ۲۲۹/۹مصطفی خادم عبدل آبادی
موفق به کسب مقام اول شد و تیمهای
تهران و اصفهان به ترتیب دوم و سوم
شدند.
تیم خراسان رضوی در بخش آقایان با
ترکیب مهدی حیرانی ،مصطفی خادم
عبدلآبادی ،حامد اردونی ،سیدمحمد
سیدی ،عابدین اسفندیاری و علی
میرزایی در این رقابتها حضور یافت.
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خبرهای کوتاه
موافقت سازمان بسیج با تامین اعتبار
تکمیل مجموعه آبی تربت حیدریه

رضا اسدنیا -مجموعه آبی سرپوشیده
شهدای غواص بسیج تربت حیدریه سال
آینده به بهره برداری می رسد
به گزارش خبرنگار نوید خراسان ،رئبس
تربیت بدنی بسیج در بازدید از پروژه های
ورزشی بسیج تربت حیدریه با بیان اینکه
 ۴۰۰سالن ورزشی بسیج در سطح کشور
نیمه تمام مانده ،گفت :یکی از این پروژه
ها مجموعه آبی شهدای غواص بسیج
تربت حیدریه است که با تزریق اعتبار
مورد نیاز و تکمیل تاسیسات آن سال
آینده به بهره برداری می رسد.
سرهنگ ابوالفضل خداقلی پور افزود
سازمان بسیج مستضعفین طی سال های
اخیر با کمک فرماندهان بسیج و همچنین
خیرین  ۳هزار سالن ورزشی در سطح
کشور احداث کرده که  ۲۶۰۰سالن آن
به بهره برداری رسیده و اکنون در اختیار
ورزشکاران و عموم جامعه قرار گرفته
است.

مرد ۶۵ساله دراستخر کشاورزی غرق شد

بهروز ممدوحی :مردی ۶۵ساله دراستخر
کشاورزی روستای سرباال از توابع بخش
رخ تربت حیدریه غرق شد.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان،مسئول
روابط،عمومی اورژانس  115تربت
حیدریه افزود :پیش از ظهر امروز دوشنبه
به دنبال اعالم مرکز ارتباطات و فرماندهی
عملیات اورژانس  ،۱۱۵مبنی بر غرق
شدگی در استخر کشاورزی در روستای
سرباالی بخش رخ ،بالفاصله پایگاه
اورژانس رباط سنگ به محل حادثه اعزام
شد
محمد رضا نوروزی گفت :باتوجه به
دسترسی مردم به غریق و انتقال وی به
خانه بهداشت سر باال ،اقدامات احیا
پیشرفته توسط کارشناسان اورژانس
صورت گرفت ولی متاسفانه مرد ۶۵ساله
فاقد عالئم حیاتی و در دم فوت نموده
بود.
وی از مردم درخواست کرد تا از شنا و
حرکت در حاشیه استخرهای کشاورزی و
سدها جدا خود داری کنند تا خانواده ای
داغدار نشود.

مصدومیت کارگر کارخانه
خوراک دام براثر سقوط از ارتفاع

سقوط از ارتفاع یک کارگر کارخانه خوراک دام
تربت حیدریه ،موجب مصدومیت شدید وی شد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از روابط
عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تربت حیدریه ،سرپرست ایستگاه
امداد ونجات در تشریح این حادثه گفت:
ساعت  ۱۲:۵۸بعدازظهر امروز یکشنبه (۱۹
دیماه)طی تماس تلفنی با سامانه  ۱۲۵یک
مورد حادثه سقوط از ارتفاع در کارخانه
خوراک دام شهرک صنعتی گزارش گردید.
آتشیار دوم رضا نیکنام افزود :پس از دریافت
اطالعات حادثه ،تیم های عملیات نجات
ایستگاه شماره  ۳و ایستگاه مرکزی به محل
حادثه اعزام شدند که پس از حضور در محل
و بررسی صحنه بعد از اقدامات اولیه پیش
بیمارستانی پرسنل فوریتهای پزشکی ،مصدوم
توسط تیم نجات سازمان در وضعیت ایمن
تثبیت و با استفاده از تجهیزات نجات از چاله
میکس خارج و جهت انتقال به مراکز درمانی
تحویل پرسنل اورژانس گردید.
وی گفت :علت بروز این حادثه در دست
بررسی است.

پیامک «بیایید طعمه آورده ام!» راز باند زورگیران خراسانی
یک باند مخوف زورگیری گوشی های
گران قیمت ،درحالی با تالش کارآگاهان
پلیس آگاهی خراسان رضوی در مشهد
متالشی شد که یکی از اعضای این
باند ،با دسیسه ای شوم طعمه ها را به
تفرجگاه ها می کشاند و سپس خود را
نیز در معرض زورگیری همدستانش قرار
می داد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
روز گذشته به تشریح ماجرای دستگیری
اعضای این باند مخوف پرداخت و اظهار
کرد :همزمان با اجرای طرح گسترده
مبارزه با جرایم خشن در مشهد ،پرونده
ای در پلیس آگاهی مورد واکاوی تخصصی قرار
گرفت که محتویات آن نشان می داد دو جوان  20و
 22ساله ،در تفرجگاه های اطراف بولوار نماز طعمه
زورگیران قمه به دست شده اند و دزدان موتورسوار
گوشی های تلفن آنان را زورگیری کرده اند.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود :با توجه به
اهمیت جرایم خشن در خراسان رضوی ،این پرونده
در حالی به طور ویژه زیر ذره بین تحقیقات قرار
گرفت که یکی از شاکیان هیچ استرسی نداشت و در
برابر این زورگیری وحشتناک عکس العمل خاصی از
خود نشان نمی داد .حتی گاهی دوست وی که گوشی
آیفون او نیز توسط زورگیران ربوده شده بود ،به جای
«میالد» سخن می گفت .به همین دلیل کارآگاهان دایره
مبارزه با جرایم خشن براساس تجربیات کارآگاهی،
به رفتارهای عادی «میالد» مظنون شدند و با استفاده
از شگردهای فنی و پلیسی او را برای مدتی زیر نظر
گرفتند و سپس به طرح سواالتی جداگانه از دو شاکی
پرونده پرداختند.
این مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی اضافه کرد :در
این میان سرنخ هایی مبهم به دست آمد که نشان می
داد «میالد» (یکی از شاکیان) موضوعاتی را از پلیس
پنهان می کند .وی تصریح کرد :این گونه بود که
ردیابی های کارآگاهان تغییر کرد و آن ها با بررسی

های فنی دریافتند که پیامکی با عنوان «بیایید طعمه
آورده ام!» از گوشی سرقتی «میالد» برای فرد دیگری
ارسال شده است .سرهنگ شفیع زاده تاکید کرد :با
این سرنخ مهم و با کسب مجوزهای قضایی ،شاکی
پرونده در جایگاه متهم قرار گرفت و بازجویی های
تخصصی از وی آغاز شد چرا که اسناد و مدارک
پلیس نشان می داد او خود در ماجرای زورگیری های
مخوف نقش دارد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود :دقایقی
بعد این جوان  22ساله به نقش خود در زورگیری
های خشن اعتراف کرد و گفت« :من به اتفاق سه تن
دیگر از همدستانم نقشه زورگیری در تفرجگاه های
طبیعی را طرح کردیم و ماجرا این گونه بود که من
با افرادی طرح رفاقت و دوستی می ریختم و آن ها
را به کوه یا طبیعت اطراف بولوار نماز می کشاندم.
سپس به دوستانم اطالع می دادم که طعمه را به کدام
منطقه آورده ام .آن ها نیز با قمه و چاقو به ما حمله
ور می شدند و گوشی و لوازم همراه ما را می ربودند
ولی بعد از چند ساعت گوشی مرا باز می گرداندند و
گوشی سرقتی طرف دیگر را به مالخران می فروختیم.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده ادامه داد :بالفاصله
در پی اعترافات این جوان زورگیر تحقیقات کارآگاهان
وارد مرحله جدیدی شد و آنان با هماهنگی های

قضایی به سراغ دیگر اعضای این
باند مخوف رفتند.
وی خاطر نشان کرد :کارآگاهان
دایره مبارزه با جرایم خشن که
به سرپرستی سرهنگ جعفرزاده
وارد عملیات تخصصی شده
بودند در چند عملیات هماهنگ
و ضربتی در مناطق مختلف شهر
سه همدست دیگر «میالد» را نیز
دستگیر کردند و به مقر انتظامی
انتقال دادند.
کارآگاه ارشد خراسان رضوی
در ادامه این گفت و گوی اختصاصی تصریح کرد:
چهار متهم جوان این پرونده که به طور غافلگیرانه
در چنگ قانون گرفتار شده بودند ،در اعترافات
خود به زورگیری از دیگر جوانانی که با خودرو یا
وسایل نقلیه دیگر به تفرجگاه های جنوبی شهر می
رفتند اقرار کردند که مقادیری طال و جواهرات نیز از
دختران همراه طعمه های خود به سرقت برده اند .وی
همچنین به دستگیری سه تن از مالخران اموال سرقتی
در این پرونده اشاره کرد و گفت :به دنبال اعترافات
متهمان ،عملیات دستگیری مالخران نیز در دستور
کار قرار گرفت و کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم
خشن با نظارت و هدایت سرهنگ مرادی (رئیس اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی) موفق شدند سه تن از
مالخران گوشی های گران قیمت و به ویژه گوشی
های آیفون را در عملیات های جداگانه دستگیر کنند
که  27گوشی نیز از اعضای این باند خطرناک کشف
و ضبط شده است.
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده در پایان با اشاره به
ادامه تحقیقات گسترده در این پرونده تصریح کرد:
چهار متهم به زورگیری تاکنون به  31فقره زورگیری
از جوانان و نوجوانان اعتراف کرده اند که تالش
کارآگاهان برای شناسایی دیگر مال باختگان آغاز
شده است.

یک کشته و  3مصدوم بر اثر انفجار بامدادی مدرسه ای در مشهد

انفجار بامدادی خانه سرایداری یک مدرسه ،جان مادر
خانواده را گرفت ،پدر و 2فرزند روانه بیمارستان
شدند.
به گزارش رکنا ،هشت روز از حادثه ویران شدن
ساختمانی لوکس در بولوار امیریه مشهد میگذرد.
حادثهای مهیب که نیمی از یک ساختمان پنجطبقه
تازهساز به دالیلی نامعلوم -که انگار قرار نیست
به این زودیها علتش مشخص شود -ریزش کرد،
عدهای خالی بودن این ساختمان از سکنه را یک
معجزه میدانند ،اما این معجزه پنجشنبه در بولوار
ناصرخسرو رخ نداد و در حادثه مهیبی دیگر ،خانه
سرایداری یک مدرسه منفجر و تخریب شد که
متأسفانه بابای مدرسه و دو فرزندش راهی بیمارستان
شدند ،اما مادر خانواده به دیار باقی شتافت.

حادثه انفجار منزل سرایداری یک
مدرسه ،ساعت 5:31بامداد پنجشنبه
رخ داد و شدت حادثه به حدی بود
که ستاد فرماندهی آتشنشانی مشهد
بالفاصله آتشنشانان پنجایستگاه را
برای آواربرداری و امدادرسانی به
محل اعزام کرد .حضور آتشنشان
مشخص کرد که چهار عضو خانواده
زیرآوار گرفتار شدهاند که امدادگران
دو دختر ،یک مرد و یک زن که همگی
از اعضای یک خانواده بودند را از زیر
آوار خارج کردند و تحویل نیروهای
اورژانس مستقر در محل دادند.
بررسیهای اولیه آتشنشانان این احتمال را پررنگ
کرد که علت حادثه نشت گاز شهری بوده باشد ،هر
چند که باید تحقیقات بیشتری انجام شود.
مرگ مادر خانواده
مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد نیز درباره
جزئیات این حادثه اعالم کرد که به دنبال گزارش
انفجار یک منزل مسکونی در بولوار ناصرخسرو و
گرفتاری اعضای یک خانواده زیر آوار ،نیروهای
اورژانس به محل اعزام شدند.
محمد علیشاهی افزود :در این حادثه چهار مصدوم
برای درمان تحویل اورژانس شدند که یک زن به علت
شدت جراحات پیش از رسیدن به بیمارستان جان

باخت و دو دختر به همراه یک مرد به بیمارستانهای
شهید کامیاب و قائم منتقل شدند.
حادثه در یکی از مدارس مشهد رخ داد
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسانرضوی
نیز درباره جزئیات این حادثه با توجه به اینکه انفجار
در خانه سرایداری یک مدرسه رخ داده بود،گفت:
در این حادثه که منجر به جان باختن یک نفر شده
است ،ادارهکل آموزش و پرورش خراسانرضوی
پیگیریهای الزم را انجام داده است.
مهدی مجیدیفرد بیان کرد :به دنبال این حادثه سه
نفر مصدوم و متاسفانه یک تن جان خود را از دست
دادهاست.
وی با اشاره به اینکه بنابر اعالم کارشناسان سازمان
آتشنشانی مشهد و پس از بررسیهای اولیه به احتمال
زیاد نشت گاز شهری باعث بروز این حادثه شده
است ،بیان کرد :اطالعات دقیقتر از جزئیات حادثه
پس از اعالم گزارش کارشناسی منتشر خواهد شد.
حاال که آتش داغ و فراق بر تارک خانواده یک
شهروند نشسته است و روزگار تلخی در انتظار
دختران این خانواده است ،شاید نیاز است با مشخص
شدن زودهنگام این حادثه ،جلو تراژدیهای بعدی را
گرفت .حوادثی که پایین و باالی شهر نمیشناسد و
یک بار از گود خیابان پورسینا سربرمیدارد و یک بار
هم در خیابان ناصرخسرو عرضاندام میکند.

سرقت زن همسایه با نقشه آش نظری
روزی که برادرم پیشنهاد سرقت از منازل را مطرح کرد،
خیلی ترسیدم اما وقتی برای اولین بار سهم مرا از پول های
فروش لوازم سرقتی پرداخت کرد دیگر وسوسه شدم
این ها بخشی از اظهارات میترا زن  52ساله ای است که
به اتفاق برادرش و به اتهام سرقت توسط ماموران گشت
انتظامی دستگیر شده بود.
این زن میان سال با اعتراف به همدستی با برادرش برای
دستبرد به منازل به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد گفت :سال ها قبل از همسر معتادم طالق گرفتم تا
زندگی خوبی را شروع کنم اما خودم نیز به مصرف موادمخدر
آلوده شدم و برای تامین هزینه های زندگی تصمیم گرفتم در
بیرون از منزل کار کنم تا بتوانم کمک خرجی برای مادرم
باشم که به بیماری سرطان مبتالست و هزینه های درمانی
زیادی دارد.
این گونه بود که در یک کارگاه قنادی مشغول کار شدم و با
درآمدم روزگار می گذراندم از سوی دیگر برادر کوچک ترم
به مواد مخدر صنعتی آلوده شده بود و برای تامین هزینه های

اعتیادش دست به سرقت می زد.
او یک روز با اصرار و حیله گری مرا با خودش همراه کرد تا
به یک منزل دستبرد بزند وقتی به خانه بازگشتیم او پیشنهاد
همراهی اش در سرقت ها را با من مطرح کرد .ابتدا خیلی
ترسیدم و حیرت زده به او می نگریستم اما وقتی برادرم
پول زیادی از فروش اموال سرقتی به من داد دیگر وجدانم
را زیر پا گذاشتم و با وسوسه پول ها تصمیم گرفتم با او
همکاری کنم.
نقشه سرقت را برادرم طراحی کرده بود .بدین ترتیب ابتدا
خودرویی را دربست اجاره می کردیم و به منازل آپارتمانی می
رفتیم .من به عنوان خانم همسایه و با این بهانه که آش نذری
آورده ام زنگ یک واحد آپارتمانی را به صدا درمی آوردم،
وقتی در مجتمع باز می شد برادرم به داخل ساختمان می رفت و
لوازم قابل حمل را از پارکینگ یا انباری سرقت می کرد سپس
آن ها را درون خودروی اجاره ای می گذاشت و از محل می
گریختیم تا این که آخرین بار وقتی به یک مجتمع مسکونی در
خیابان صدف دستبرد زدیم و در حال انتقال به منزلمان بودیم

ناگهان نیروهای گشت کالنتری سپاد به ما مشکوک شدند و
از درون خودرو مقداری لوازم سرقتی به همراه شیلنگ فشار
قوی آتش نشانی را کشف کردند .این گونه بود که با لو رفتن
ماجرای سرقت ،من و برادرم دستگیر شدیم و...
با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری (رئیس
کالنتری سپاد) تحقیقات نیروهای تجسس برای کشف سرقت
های احتمالی دیگر متهمان ادامه یافت.
منبع:رکنا

خبر
دستگیری  ۷نفر حین حفاری
غیرمجاز در تربت حیدریه

با هوشیاری و مشارکت نیروهای یگان
حفاظت میراثفرهنگی و نیروی انتظامی
شهرستان تربت حیدریه ۷ ،حفار غیرمجاز
میراث فرهنگی دستگیر شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری و
صنایعدستی تربت حیدریه در گفتگو با
خبرنگار نوید خراسان افزود :برابر گزارش
دریافتی از انجمنهای میراثفرهنگی و
مساعدت نهادهای انتظامی و امنیتی شهرستان
 ۷حفار سابقهدار حوزه میراثفرهنگی در
حین حفاری دستگیر شدند.
علی محمدی گفت :این حفاران پس از
دستگیری به همراه تمام ابزار و ادوات
حفاری برای طیکردن مراحل قانونی
تحویل مقامات قضایی شدند.
وی ادامه داد :همکاری نیروهای امنیتی
انتظامی ،قضایی و نیروهای بسیج شهرستان،
با فعال شدن انجمنهای میراثفرهنگی
توجه بسیار ارزشمندی به حفظ
میراثفرهنگی را در پی داشته که موجب
شده تا همه دستگاههای دولتی ،غیردولتی
و عموم شهروندان خود را برای صیانت
و برخورد با تخریبگران میراثفرهنگی
شریک و دخیل بدانند.
محمدی گفت :گزارشهای مردمی درباره
تعرض و تخریب آثارتاریخی ،نشاندهنده
حساس شدن مردم در چند سال اخیر نسبت
به داشتههای فرهنگی و تاریخی است و
مردم برای حفظ و حراست از تاریخ و
هویت در کنار دستگاهها و نهادهای دولتی
حضور پررنگی داشتهاند.
براساس ماده  ۵۶۲قانون مجازات اسالمی،
هرگونه حفاری و کاوش بهقصد بهدست
آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده
و مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس و
ط اشیای مکشوفه به نفع میراثفرهنگی
ضب 
کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع
دولت محکوم میشود و چنانچه حفاری در
اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست
آثار ملی به ثبت رسیده است ،یا در بقاع
متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد ،عالوه
بر ضبط اشیای مکشوفه و آالت و ادوات
حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر
محکوم میشود.
در شهرستانهای تربتحیدریه و زاوه
بیش از  ۴۵۰اثر تاریخی و گردشگری
شناساییشده است که از این تعداد  ۸۵اثر
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کشف مواد مخدر جاسازی شده در بار ماهی

ماموران انتظامی شهرستان خواف با توقیف
یک خودرو ٣٠ ،کیلوگرم تریاک جاسازی
شده در بار ماهی را کشف و یک متهم را
دستگیر کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی
از کشف  ١٠٠کیلوگرم تریاک طی سه
عملیات جداگانه در این استان خبر داد.
سردار ابراهیم قربان زاده روز جمعه در
تشریح این عملیات به خبرنگاران گفت:
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان
رضوی در اقدامی اطالعاتی به سرنخ هایی
از قاچاق محموله مواد مخدر به مشهد
دست یافت.
وی اضافه کرد :پلیس پس از هماهنگی با
مقام قضایی یک خانه مسکونی در محدوده
شهرک شهید رجایی مشهد را پاکسازی و
با دستگیری سه متهم  ۲۰کیلوگرم تریاک را
کشف کرد.
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی
گفت:در عملیات ضربتی دیگری ماموران
انتظامی خلیل آباد یک خودروی حامل مواد
مخدر را توقیف و با دستگیری سه متهم ۵۰
کیلوگرم تریاک دیگر کشف کردند.
قربان زاده افزود :در عملیات غافلگیرانه
سوم هم ماموران انتظامی شهرستان خواف
با توقیف یک خودرو ٣٠ ،کیلوگرم تریاک
جاسازی شده در بار ماهی را کشف و یک
متهم را دستگیر کردند.

نویدخراسان
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زاوه
آغاز عملیات اجرایی دو بانده شدن
محور تربت حیدریه  -زاوه از فروردین 401

اصغر غضنفری :به محض مشخص شدن
پیمانکار ،از فروردین سال آینده عملیات
اجرایی پروژه دو بانده شدن محور تربت
حیدریه به زاوه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان،نماینده
مردم تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در
مجلس شورای اسالمی افزود :پس از  ۱۸ماه
پیگیری مداوم ،پروژه دو بانده شدن محور
تربت حیدریه به زاوه بعنوان نخستین پروژه
خراسان رضوی از طریق ماده  ۵۶بانک ها با
بیش از  ۲۳۰میلیارد تومان تامین اعتبار شد.
محسن زنگنه گفت :در حال حاضر مناقصه
این پروژه در روزنامه های کثیراالنتشار درج
شده و به محض مشخص شدن پیمانکار از
فروردین سال آینده عملیات اجرایی پروژه
آغاز خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار
امیدواری کرد؛ تمام پروژه با احداث پل ها،
ابنیه ها ،تقاطع ها ،عملیات آب نماها تا خط
کشی حدود یک سال به اتمام برسد و انتظار
چند دهه مردم این منطقه با دوبانده شدن این
محور محقق شود.
محور تربت حیدریه به زاوه به طول ۲۸
کیلومتر که قطب تولید زعفران جهان است
همه ساله به دلیل تردد هزاران خودرو به یکی
از محورهای پرخطر خراسان رضوی به شمار
می رود که دوبانده شدن این محور ضروری
است.

زنگ هوای پاک
در شهرستان زاوه نواخته شد

به مناسبت روز ملی هوای پاک با شعار هوای
پاک ،حقوق عامه  ،اراده ملی مراسم نواختن
زنگ هوای پاک در شهرستان زاوه برگزار گردید.
به گزارش نوید خراسان ،در این مراسم
که امام جمعه و روسا و نمایندگان کلیه
ادارات شهرستان حضور داشتند مدیری
جهاد کشاورزی زاوه گفت :با توجه به اینکه
ماده  20قانون هوای پاک از الزامات بخش
کشاورزی است و این موضوع که پیشه اصلی
مردمان شهرستان زاوه کشاورزی و دامداری
است لزوم آموزش آنها در خصوص رعایت
اصول حفظ خاک و بدنبال ان حفظ هوای
پاک مورد تاکید می باشد.
جواد محمد پور افزود:عدم سوزاندن بقایای
گیاهی در مزارع  ،رعایت اصول مصرف
سموم در مزارع  ،عدم سوزندن پسماند های
پالستیکی در مزارع  ،رعایت استاندارد های
الزم در بخش دامداری و مسائلی از این دست
مرتبط با حفظ منابع ارزشمند خدادادی است .

استخراج سنگ آهن مجتمع سنگان خواف  25درصد افزایش یافت
داود شریفی -با ورود  ۴۰دستگاه کامیون  ۶۵تنی
تراک و پنج دستگاه بیل مکانیکی پرقدرت ،حجم
فعالیتهای معدنی مجتمع سنگان خواف از ۴.۵
میلیون تن در ماه به  ۶.۵میلیون تن افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار نوید خراسان،استاندار خراسان
رضوی در آیین بهره برداری از این تجهیزات گفت:
باید با رفع موانع و مشکالت سرمایه گذاران زمینه
افزایش حضور آنها در منطقه فراهم شود و همه
مسووالن و دست اندرکاران مربوطه باید در این
ارتباط تالش کنند.
حسن جعفری مدیر عامل مجتمع سنگان خواف نیز
در مراسم گفت :با ورود این ماشین آالت به مجتمع
سنگ آهن سنگان ،ظرفیت استخراج سنگ آهن با ۶۷
درصد افزایش به  ۳.۲میلیون تن در ماه می رسد و
روند تامین خوراک کارخانه های تولید کنسانتره و گندله سازی
شتاب می گیرد.

وی افزایش کمی و کیفی میزان اســتخراج سـنگ آهن و باطله
برداری ،تجهیز کامل ماشـین آالت و تضـمین تامین خوراک

مجتمع سنگآهن سنگان خواف به عنوان
یکی از  ۱۰معدن بزرگ سنگآهن در جهان،
تامینکننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵
میلیون تن کنسانتره ۱۵ ،میلیون تن گندله
و پنج میلیون تن سنگآهن در ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان با  ۳۰درصد
ذخایر سنگآهن کشور در گسترهای به
طول  ۲۲کیلومتر و عرض  ۱۰کیلومتر در
 ۳۰۰کیلومتری جنوب شرقی مشهد۴۰ ،
کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸
کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان
رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.

هنرمندان م هوالت بیش از شش میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

شش میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال تسهیالت به هنرمندان
صنایعدستی شهرستان مه والت پرداخت شده است.

به گزارش نوید خراسان ،مسئول نمایندگی
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی مهوالت با
اعالم این خبر افزود :این تسهیالت در قالب  ۸طرح
پشتیبان و ۲طرح مستقل از محل منابع مشاغل خانگی
اعطا شده است.
جلیل صدیقی گفت :این تسهیالت  ۳۶درصد از کل منابع
مشاغل خانگی شهرستان مهوالت است که با تایید کارگروه
اشتغال شهرستان و نظارت اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
و با همکاری بانک رفاه کارگران به این طرحها پرداخت شده
است.
وی ادامه داد :این طرحها شامل رشتههای فرتبافی ،گلیمبافی،
تولیدات نمدی ،گیوهبافی ،طراحی سفال و سرمهدوزی است.
صدیقی گفت :با این تسهیالت پرداختی برای  ۴۰نفر اشتغال

ایجاد شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
مهوالت افزود :در شهرستان مهوالت مشاغل سنتی و هنرهای
ظریف کماکان از رواجی نسبی بهویژه در مناطق روستایی
برخوردار است.
صدیقی گفت :صنايعدستی شهرستان شامل فرتبافی،
سرمهدوزی ،كيفدوزی ،معرق ،گليم ،منجوقدوزی و غيره
است كه افراد هنرمند در شهر فيضآباد و در روستاهای اطراف
مشغول به كارهستند.
مهم ترین تولیدات صنایعدستی مه والت؛ بافت قالیچههای
ابریشمی است که به صورت تابلو فرش بافته و عرضه میشوند،
همچنین قالی بافی ،گلیم بافی ،نمدمالی و صنایع وابسته چوبی
نظیر هنر معرق کاری در این ناحیه رواج دارد.

تفویض نظارت بر نانوایی ها و واح دهای تولیدی و صنفی کشاورزی به جهاد کشاورزی
نوید تربت -بررسی وضعیت و کیفیت نان نانوایی های
شهرستان مه والت در دستور کار جهاد کشاورزی قرار
گرفت.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان مه والت در حاشیه بازدید
از نانوایی های این شهرستان به خبرنگار نوید خراسان
گفت :بازرسی و نظارت بر کلیه واحدهای تولیدی و
صنفی کشاورزی و همچنین حوزه آرد و نان و نانواییها
به جهاد کشاورزی ،جهت تکمیل و یکپارچه سازی زنجیره
تامین ،توزیع ،تنظیم و نظارت ،به جهاد کشاورزی تفویض
شده است.
هادی ساربان افزود :در این بازدید ضمن تاکید بر رعایت
کامل دستورالعمل ها ،کیفیت نان و وزن چانه مورد
ارزیابی کامل قرار گرفته و تمامی نانوایی ها ملزم به نصب
نرخ نامه در محل واحد نانوایی و رعایت آن شدند.
وی گفت :همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه

تخلف ،مراتب به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مه
والت منعکس کنند.
همچنین در ادامه روند بازرسی از واحدهای عالفی در
شهرستان مه والت ،مقدار  ۵۶۰کیلوگرم آرد قاچاق و
خارج از شبکه توزیع کشف شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مه والت در گفتگو با
خبرنگار نوید تربت افزود :این واحد خدماتی کشاورزی
اقدام به عرضه خارج از شبکه  560کیلوگرم آرد اقدام
کرده بود که با تالش کارشناسان نظارت و بازرسی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کشف و ضبط شد و
پرونده تخلف صنفی تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر و
صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع
شد.
هادی ساربان با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین یارانهای
که در کشور پرداخت میشود در بخش آرد و نان است

عملیات تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی و
هنری شهرستان رشتخوار که از سال ۱۳۸۶
آغاز و نیمهکاره رها شده ،نیازمند  ۶۰میلیارد
ریال اعتبار است.
بخ گزارش نوید خراسان،رییس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی رشتخوار افزود :مجتمع فرهنگی
و هنری رشتخوار سال  ۱۳۷۵با  ۳۵۰متر مربع
زیربنا ایجاد شده و چون تمامی فعالیت های
فرهنگی و هنری رشتخوار مانند اجرای تئاتر،
فعالیت انجمن سینمای جوانان و نگارخانه در
این مجتمع متمرکز است ،الزم است این فضا
گسترش یابد.
مهدی یپرم گفت :هماینک از طریق شورای

دامداران رشتخوار
دامدار کارت دریافت می کنند

گفت :تولید باکیفیت بیشتر محصوالت استراتژیکی
مثل گندم از مراحل تولید تا توزیع و نظارت به بخش
کشاورزی واگذار شده است.
وی با اشاره به اهمیت نظارت جهت کاهش تخلفات ادامه
داد :ما در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همت
جهادی و تالش شبانه روزی در راستای تأمین و توزیع و
نیز کنترل بازار محصوالت کشاورزی تالش خواهیم کرد.

شهر رشتخوار زمینی به مساحت  ۸۰۰متر مربع برای
گسترش مجتمع فرهنگی و هنری رشتخوار در مجاورت
سالن یادشده به این مجتمع اهدا شده است و اگر مبلغ ۶۰
میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز تامین شود ،در کمتر از سه
ماه کار گسترش و تجهیز این مجتمع انجام خواهد شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رشتخوار گفت :این
شهرستان ظرفیت باالیی در حوزه فرهنگی و هنری دارد،
اما زیرساخت های حوزه فرهنگ رشتخوار ضعیف و
نیازمند تقویت است.
یپرم افزود :انجمن های فرهنگی و هنری رشتخوار هماینک
مکان مناسبی برای اجرای برنامههای خود ندارند و به
همین دلیل امکان برگزاری جشنوارههای فرهنگی  -هنری
در سطح استانی و ملی در این شهرستان فراهم نیست.

همایش آموزشی مدیریت باغات پسته در شهرستان تربت حیدریه برگزارشد
حسن نیکنام -همایش آموزشی مدیریت باغات پسته
با محوریت اصول احداث  ،مدیریت تغذیه و آبیاری
باغات پسته در تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش نوید خراسان ،این همایش توسط معاون
سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تربت
حیدریه با همکاری مسئولین دانشگاه دولتی شهرستان
در محل این دانشگاه برگزار گردید.
در این همایش که با حضور مسئوالن شهرستان از
جمله معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ،
در این همایش که کارشناسان بخش کشاورزی و
تعدادی از بهره برداران پسته کار شهرستان حضور
داشتند پژوهشگر ارشد مروج پسته و عضو هیئت
علمی موسسه تحقیقات پسته ،درباره وضع فعلی
تولید پسته ایران گفت :خشکسالی و از دست رفتن
منابع آب بزرگترین چالش باغات پسته به حساب
می آید.
حکم آبادی درباره آبیاری باغات پسته گفت:

مدیریت مناسب آبیاری
با هدف نگهداشتن
رطوبت خاک منطقه
ریشه درختان ،موجب
افزایش قابل مالحظه
محصول درختان پسته
میشود.
وی یکی از موارد مورد
نیاز گیاه پسته را تأمین
نیاز سرمایی درختان در
فصل زمستان عنوان
کرد و افزود :تأمین
نشدن نیاز سرمایی
اثراتی منفی مانند تأخیر
در برگدهی و گلدهی و همچنین گلدهی و برگدهی
نامنظم و کاهش کیفیت محصول پسته را به همراه
خواهد داشت.

مه والت
کانون های زمستان گذران سن غالت
در شهرستان مه والت رصد شد

پایش کانونهای زمستانگذرانی سن
غالت با هدف بررسی وضعیت ریزش
سن غالت ،کنترل و کاهش خسارت
ناشی از آن ،در ارتفاعات بخش شادمهر
انجام شد.
به گزارش نوید خراسان،کارشناس حفظ
نباتات مدیرت جهاد کشاورزی شهرستان
مه والت افزود :سن یکی از مهمترین
آفات غالت است که زمستانها را در زیر
بوتههای گون ،کاله میر حسن و گیاهان
وحشی مراتع در کوهها و ارتفاعات
میگذراند و اوائل بهار با شروع گرما از
مراکز زمستان گذرانی خود پرواز و در
مزارع ریزش میکند.
حیدری گفت :با توجه به این که کانونهای
سن در ارتفاعات شهرستان وجود دارد ،با
هدف بررسی وضعیت جمعیتی سن ،رصد
و پایش آن در ارتفاعات بخش شادمهر
صورت گرفت.
وی ادامه داد :پس از بررسی های انجام
شده ،برای تعیین جنسیت و وزن کشی،
سنهای زنده جمع آوری شد.
وی تاکید کرد :با رصد وضعیت تراکم
جمعیت زمستانگذران سن غالت در
زیست گاه های زمستانه آفت ،اطالع
رسانی به موقع به کشاورزان در زمان
ریزش سن ،معطوف نمودن عملیات
مبارزه با سن مادر و منطبق با دستورالعمل
های ابالغی؛ کنترل سن به خوبی انجام
خواهد شد.

خواف

مجتمع فرهنگی رشتخوار پس از  14سال همچنان نیمه کاره مانده

رشتخوار

وزارت جهاد کشاورزی مژده صدور دامدار
کارت را با هدف تامین نهادههای تولید داده
است .سال گذشته نیز برای اولین بار کشاورز
کارت با همین هدف صادر و در اختیار
کشاورزان قرار گرفت.
به گزارش نوید خراسان،مدیرجهادکشاورزی
رشتخوار جلسه ای که با هدف بررسی مسائل
پیرامون صدور دامدارکارت برگزار گردید،
افزود:این کارت به دامداران برای تامین
سرمایه در گردش کمک میکند تا بتوانند از
طریق آن نهادههای دامی مورد نظر خود را
خریداری کنند.
اعظمی با اشاره به این که صدور دامدار
کارت با هدف تسهیل بخشی از مشکل کاهش
و عدم نقدینگی در واحدهای تولیدی دامی
برنامه ریزی شده ،گفت :این کارت در سه
نوع  ۲۰۰ ،۵۰۰و  ۱۰۰میلیون ریال ،با سود
 ۱۱درصد و بازپرداخت یک ساله است.
وی تاکید کرد :این کارت صرفا برای خرید و
تأمین نهادههای دامی است و تولیدکنندگانی
که دامدار کارت را تهیه کنند ،میتوانند
متناسب با دامی که دارند به محل معرفی شده
توسط جهادکشاورزی مراجعه و نهاده مورد
نیاز خود را دریافتکنند.
مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت:
دامداران واجد شرایط شهرستان می توانند با
مراجعه به سامانه سیتا به آدرس cita.maj.ir
نسبت به ثبت نام برای دریافت دامدار کارت
اقدام کنند.

کارخانه های کنسـانتره و گندله در منطقه را
از جمله اهداف تامین ماشین آالت و تجهیزات
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف ذکر کرد.
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نیاز آبی ،اصول آبیاری اصالح خاک ،تغذیه صحیح
و مدیریت استفاده از کودهای حیوانی از اهم موارد
مطرح شده در این همایش بود.

کارگاه آموزشی مهارتی پرورش اقتصادی
شتر در شهرستان خواف

کارگاه آموزشی پرورش اقتصادی شتر
درروستای چاه زول بخش سنگان خواف
برگزار شد.
رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد
کشاورزی خواف گفت :صنعت شتر
داری در مناطق بیابانی کشور ،ظرفیتی
ویژه به منظور تولید و صادرات گوشت
و محصوالت لبنی با ارزش افزوده بسیار
باالست که ایران با داشتن شرایط اقلیمی
خاص خود بهترین فرصت سرمایه گذاری
برای استفاده از شترداری در آینده را دارد.
جمشید عطاریان در ادامه افزود :صنعت
شتر داری میتواند عوائد فراوانی را
نصیب بهره برداران خود کند چرا که
پوست ،گوشت ،شیر ،کرک و کوهان
شتر مورد استفاده قرار میگیرد ودر واقع
میتوان پرورش شتر را به صنعتی سودآور
برای مردم محلی بخصوص عشایر بخش
سنگان شهرستان تبدیل کرد
عطاریان گفت  :این کارگاه آموزشی
با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی
خواف ،کلینیک مشاوره و رشد کسب و
کار ،اداره امور عشایرو شرکت تعاونی
عشایری کویرنشینان خواف در روستای
چاه زول از توابع بخش سنگان شهرستان
برگزار گردید
وی در پایان یادآور شد در این کارگاه
آموزشی مهارتی که با محوریت پرورش
اقتصادی شتر وباحضورتعداد کثیری
از پرورش دهندگان شتر درروستاهای
بخش سنگان و جلگه زوزن برگزار گردید
نکات کامل و جامعی در خصوص سابقه
پرورش شتر در شهرستان خواف،شتر
داری سنتی و نوین،فراورده های شتر
و استفاده از آنها،بهداشت و راههای
پیشگیری از بیماریهای شتر مطرح و مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

نویدخراسان
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اقتصادی
حذف مالیات بر ارزش افزوده
بازار نیم هجان طال را احیا م یکند؟

رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتی خراسان رضوی گفت :پیشبینی این
بود که با اجرای قانون حذف مالیات بر ارزش
افزوده در طال ،جواهر و پالتین و کاهش
قیمت طال و جواهر میزان تقاضا و خرید مردم
افزایش پیدا کند اما با توجه به تغییرات و
نوسانات قیمت ارز طی چند روز گذشته و
تاثیر آن بر قیمت طال ترجیح مصرفکننده
نهایی صبر کردن است زیرا امکان تداوم
کاهش قیمتها همچنان وجود دارد.
شهرام مرصعی در گفتوگو با ایسنا در
خصوص اجرای قانون حذف مالیات بر
ارزش افزوده طال ،جواهر و پالتین اظهار
کرد :هنوز مدت زیادی از اجرایی شدن شیوه
جدید محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طال
نگذشته و نمیتوان تاثیرات ملموس اجرای
این قانون را در افزایش خرید یا تغییر تقاضای
مردم مشاهده کرد.
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتی خراسان رضوی عنوان کرد :تا  ۱۳دی
ماه سال جاری نحوه محاسبه مالیات بر ارزش
افزوده طال به همان روال قدیمی و محاسبه ۹
درصد بر کل قیمت طال صورت میگرفت اما
از این تاریخ به بعد تغییراتی بر نحوه محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده طال ،جواهر و پالتین
اعمال شده است.
مرصعی تصریح کرد :البته هزینههایی همچون
اجرت ساخت ،هزینههای جانبی ،هزینه
طراحی ،سوارکاریها ،کمیسیونهای مختلف
و ...شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد
شد.
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتی خراسان رضوی درباره تاثیر مذاکرات
برجام بر قیمت طال گفت :صعودی و نزولی
بودن قیمت طال موقتی است و به پیشرفت
مذاکرات برجام و اخبار آن بستگی دارد .در
صورتی که طی روزهای آتی خبرهای مثبت
ی از مذاکرات شنیده شود ،کاهش
و نتیجهبخش 
قیمت طال دور از انتظار نیست؛ در غیر این
صورت قیمتها به حالت قبل یا حتی باالتر
باز خواهد گشت.
وی با اشاره به فراهم نبودن زیرساختها
در اجرایی شدن حذف مالیات طال تاکید
کرد :هماکنون چارچوب اقتصاد کشور
فاقد زیرساختهای الزم برای اجرای قانون
حذف مالیات طالست زیرا شیوه محاسبه
و اخذ مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به
زیرساختهای دقیق ،درست و پیوسته دارد.
مرصعی ادامه داد :به منظور اجرای بهتر قانون
جدید اخذ مالیات باید فرایند استخراج از
معادن ،فرایندهای تولید ،توزیع ،مصرف نهایی
و صادرات که به صورت زنجیرهوار به هم
پیوسته است ،به طور دقیق و در سیستمهای
از پیش تعریف شده ثبت شود.
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتی خراسان رضوی تصریح کرد :در آن
صورت میتوان ادعا کرد که مالیات به
درستی اخذ شده و بازار شکل عادی به خود
گرفته است .همچنین نوسانات ناگهانی در
قیمت نخواهیم داشت و تکلیف تولیدکننده و
عرضهکننده روشن خواهد بود.

نشريه  :خبري  ،تحليلي سياسي،اجتماعي و فرهنگي خ راسان شمالی  ،جنوبی و رضوی

دومین جشنواره فیروزه خراسان رضوی برگزار می شود
دومین جشنواره استانی جایزه فیروزه کاالها
و محصوالت فرهنگی خراسان رضوی برگزار
می شود.
به گزارش نوید خراسان،جلسه شورای هماهنگی
و برنامه ریزی دومین جشنواره استانی جایزه
فیروزه کاالها و محصوالت فرهنگی خراسان
رضوی باحضور افشین تحفه گر معاون
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی ،بمنظور برنامه ریزی و
هماهنگی در هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره
جایزه فیروزه بصورت ویبنار برگزار شد.
در حاشیه این جلسه معاون فرهنگی و رسانه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگو با
خبرنگار نوید تربت گفت :محصوالت و کاالهای
فرهنگی (فیروزه) فرصتی برای معرفی و حمایت از فرهنگ
اصیل اسالمی ایرانی است.
افشین تحفه گر افزود:کمک به گسترش و فرهنگسازی در
استفاده از محصوالت فرهنگی استان و توجه به کسب

و کارهای کوچک از جمله اهداف مهم و اصلی جشنواره
است و بر همین اساس موضوع جشنواره در سال جاری
در استان خراسان رضوی،محصوالت و کاالهای فرهنگی
شامل هدایای فرهنگی درنظرگرفته شده است.
وی ادامه داد:با توجه به گسترش روز افزون از فضای

مجازی ،بسیار مهم است که ما از این
ظرفیت جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم در
رقابتهای تبلیغاتی موجود در جهان،
درمعرفی  ،فروش و عرضه فرهنگ جامعه
؛ موفق ظاهر شویم و با معرفی افراد
متخصص و فعال از فرهنگ اصیل ایرانی
اسالمی حمایت کنیم.
در این جلسه روسای ادارات فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان های استان به
بیان نقطه نظرات خود در خصوص برنامه
ریزی و نحوه افزایش مشارکت در جشنواره
پرداختند.
دومین دوره جشنواره محصوالت وکاالهای
فرهنگی فیروزه در استان خراسان رضوی
،همزمان با هفتمین جشنواره ملی جایزه فیروزه برگزار
می شود .عالقمندان می توانند جهت ثبت آثار و شرکت
در جشنواره به آدرس www.jayezehfiroozeh.
 farhang..gov.irمراجعه نمایند.

قلعه زیبد آمادگاه اسماعیلیان در خ راسان؛

زیبد روستایی در قلمرو اسطوره و خاستگاه حماسه و افتخار ایرانیان

روستای زیبد یک «مکان رویداد» است ،مکان رویدادها در
عرصه زندگی به مثابه «حافظه تاریخی» ملتها و یادآور
وقایع و رویدادهای مهم و سرنوشتساز هستند.
روستای کهن زیبد در فاصله  ۲۱کیلومتری جنوبغرب
شهر گناباد و حدود ۱۰کیلومتری غرب کاخک واقع شده و
مرکز دهستان زیبد مشتمل بر  ۲۵روستا در منطقهای خوش
آب و هوا معروف به «براکوه» قرار دارد .در کنار روستای
زیبد قلعهای تاریخی وجود دارد که آمادگاه اسماعیلیان
بوده است.
زیبد یادآور و نماد دفاع و جانبازی جوانان دالور ایرانی
در مقابل متجاوزا ٍن تورانی در «جنگ دوازده رخ» است،
جنگی که به پیروزی ایرانیان و استقالل ایران ختم شد.
دره یا «تنگل زیبد» در دل رشته «کوه سیاه» درهای پرآب
و گذرگاهی مهم بوده است ،گذرگاهی که قلعههای زیبد،
جواشیر (شهاب) و سرتخت (ارگ فرود) را به هم ارتباط
میداده و در نهایت به «تون» (فردوس) مهمترین پایگاه
شهری اسماعیلیه میرسیده است.
«تنگل زیبد» و «زو کالت» آن قدر اهمیت داشتهاند که
از روان آبهای آنها عالوه بر چرخش چند آسیاب،

طی میلیونها سال آب سفره
زیرزمینی قناتهای بیابان
گناباد و از جمله قنات کهن
و عظیم قصبه تامین شده به
گونهای که رشته «دوالب
کهنه» آن قنات به سمت تنگل
زیبد و رشته «دوالب نو» در
امتداد زو کالت کشیده شده،
زیرا مهندسان و مقنیان ایرا ٍن
کهن آن فرضیه مهم علمی را
نیک دریافته بودند.
احتماال همان وضعیت ممتاز
و فراوانی آب و آبادی و
گستره بیابان پیشروی زیبد
موجب شده است تا در نگاه
ژرف فردوسی صحنه جنگ
دوازده رخ در بیابان گناباد
آراسته شود و زیبد جایگاه
سپاه ایران و زیبنده پذیرایی کیخسرو به مدت هفت
شبانه روز باشد و در حول و حوش آن پدیده طبیعی
«درب صوفه» و «آرامگاه پیران ویسه» تجسم دهنده وقوع
رویدادهای اسطورهای در آن منطقه باشد.
درابتدای تنگل زیبد و بر فراز تپهای به بلندای حدود ۲۵
متر در دامنه کوه «تیرماهی» و مشرف بر روستای زیبد قلعه
نسبتا کوچک مستطیل شکلی در ابعاد تقریبی  ۴۳×۳۰متر
وجود دارد که دیوارهای سنگی آن از ناهمواریهای سطح
تپه تبعیت کرده و در چهارگوشه قلعه چهار برج استوانهای
ساخته شده است ،ضخامت حصار قلعه ۱۲۰سانتیمتر و
ضخامت دیوار برجها بین  ۱۲۵تا  ۱۷۳سانتیمترمتفاوت
است ،دیوارها و برجها از سنگ الشه با مالت گل و گچ
شکل گرفته و ظاهرا بارها مرمت شده و اکنون در برخی
نقاط تا ارتفاع حدود  ۵متر باقی مانده است.
وجود قطعات پراکنده آجر نشانه آن است که احتماال
طاقها یا پوشش فضاهای معماری از آجر بودهاند ،بقایای
معماری و پراکندگی سنگها و قطعات آجر در محوطه
داخلی قلعه حاکی از این است که تراکم معماری درون

قلعه زیاد نبوده اما دیوارهای نسبتا ضخیم و بلند و
استقرار برجها در گوشهها حکایت از این دارند که قلعه
از امکانات دفاعی برخوردار بوده است.
قطعه سفالهای معدود فیروزهای رنگ پراکنده در قلعه انتساب
آن را به دوران سلجوقی و اسماعیلیه امکانپذیر میکند.
قلعه سفید زیبد به بزرگی قلعههای اسماعیلیه نیست و
دسترسی به آن هم برخالف بیشترٍ قلعههای اسماعیلیه سهل
و آسان است اما ساختار و تاسیسات دفاعی آن داللت
بر اهمیت آن دارد ،از جمله دو مخزن بزرگ آب در
شمالغرب و شمالشرق قلعه که از آبهای جاری تنگل
زیبد پر میشدهاند ،پدیدههای با اهمیت و قابل تاملی در
ارتباط با قلعه هستند.
همان گونه که در برخی منابع یادآور شدهاند ،زمینهای
آبرفتی و حاصلخیز دهانه تنگل زیبد و آبهای نسبتا
فراوان جاری در آن وجود زمینهای زراعتی وسیعی در
اطراف زیبد را موجب شده و این امر باعث شده است
تا زیبد احتماال آمادگاه و تدارک کننده آذوقه و غالت
برای ساکنان و فدائیان قلعههای جواشیر و سرتخت باشد
و چنانچه این فرضیه پذیرفته شود قلعه زیبد آن قابلیت را
داشته است تا مکانی برای جمعآوری ملزومات خوراکی،
دفاعی ،رزمی و ارسال آنها به فدائیان باشد .احتمال
ضعیف دیگر این است که قب ً
ال روستای زیبد در داخل
دیوارهای قلعه محصور بوده یا قلعه پناهگاهی برای مردم
زیبد بوده که با توجه به شواهد احتمال اولی بیشتراست که
قلعه زیبد یک آمادگاه باشد ،زیرا زیبد در گذشته گویا پر
رونق بوده و در حدود هزارسال پیش آن قابلیت را داشته
است که در نگاه فردوسی پذیرای سپاه پر شمار گودرز
سردار ایرانی باشد.
موضوع هرچه باشد ،تاکیدی بر اعتبار و قدمت زیبد است،
روستایی که در قلمرو اسطوره خاستگاه حماسه و افتخار
ایرانیان بوده است.
قلعه زیبد در تاریخ یازدهم دیماه  ۱۳۸۰به شماره ۴۵۷۷
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
منبع :میراث آریا

بازتاب
 ۲۰۰میلیارد ریال مطالبات آموزشدهندگان
نهضت سوادآموزی خراسان رضوی

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :مطالبات آموزشدهندگان
نهضت سوادآموزی خراسان رضوی یکساله
شده و بیش از  ۲۰۰میلیارد ریال طلب دارند.
مصطفی اسدی در گفتوگو با ایسنا با بیان
اینکه خراسان رضوی به لحاظ سواد یکی
از استانهای پیشرو در کشور است ،افزود:
خراسان رضوی از میانگین سواد کشور حدود
۲درصد باالتر است.
وی بیان کرد :میانگین سوادآموزی خراسان
رضوی در گروه هدف  ۱۰تا  ۴۹سال به ۹۷.۷
درصد رسیده که رکورد بسیار خوبی است که
طی چند سال اخیر به دست آوردهایم.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان
رضوی تصریح کرد :بر اساس هدفگذاری
صورت گرفته تالش میشود تا سال ۱۴۰۳
به مرز  ۹۸.۵درصد برسیم که رقم قابل قبولی
برای میزان سواد در یک کشور محسوب
میشود.
وی عنوان کرد :اگر به میزان  ۹۸.۵درصد
برسیم سواد به یک حد کمال میرسد ،چون
یک درصد این افراد دارای معلولیتهای ذهنی
و حرکتی و تعدادی هم فوتیهای ثبت نشده
هستند و فقط نیم درصد باقی میماند که
طبیعی است.
اسدی با بیان اینکه زمانی میتوانیم جشن
پایان بیسوادی را برگزار کنیم که از سوی
دیگر ورودی به خاطر ترک تحصیل ،بازمانده
از تحصیل و  ...نداشته باشیم ،گفت :همه
جامعه باید کمک کنند تا کودکان در همان
سن  ۶تا  ۸سال به کالسهای درس دسترسی
پیدا کنند و بتوانند در مدارس عادی ادامه
تحصیل بدهند ،اگر به  ۱۰سالگی برسند باید
به حوزه آموزش بزرگساالن بروند.
وی با تأکید بر اینکه به هر طریق ممکن باید
مبادی بیسوادی را مسدود کنیم ،افزود:
با توجه به اینکه طی دو سال اخیر بیش از
 ۲۴۰۰نفر از پرسنل ما استخدام رسمی شدند
با کمبود آموزشدهنده به عنوان یک معضل
مواجه نیستیم ،فقط در برخی شهرستانها و
برخی از جنسیتها دچار مشکالتی هستیم که
در حال رفع است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان
رضوی در ادامه با بیان اینکه مطالبات
آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی یکساله
شده و آنها بیش از  ۲۰میلیارد تومان طلب
دارند ،گفت :چون آموزشدهندگان در فصل
دو بودجه قرار دارند و دولت زمانی که
اعتباری داشته باشد به این افراد پرداخت
میکند به همین دلیل درخواست داشتهایم به
فصل یک تغییر یابند تا پس از پایان دوره
در صورت امکان ماهیانه حقوقشان را دریافت
کنند که در این خصوص رایزنیهایی در حال
انجام است.

