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جمله “فاقد اختیار هستیم” در شان مدیر نظام اسالمی نیست
امروز اگر نقصی در عملکرد مدیریتی مالحظه
میشود به افراد بازمیگردد ،باید هرکس در حیطه
کاری خود مشکالت را رفع کند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه در
جلسه شورای اداری افزود :هر چند بسیاری از
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برآورده شده و خیز بزرگی بطرف اعتالی
سرنوشت خراسان مرکزی برداشته می
شود.
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یاداشت هفته
تربت حیدریه و بخش بایگ همجوار
با کوهی از طال ولی غرق در مشکالت

آقایان مسئول؛سهم مردمان این دیار از
معدن طالی زرمهر بخش بایگ چه بوده
است ،حداقل سهم مردم این بخش از این
ثروت خدادادی چه می باشد بویژه سهم
دو روستای فدیهه و حصار که یکی از
امکانات طبیعی همجوارش دارد استفاده
می شود و دیگری از آب رودخانه اش،
آیا تامین می شود؟
حکایت غریبی است بر لب چشمه و تشنه
جان دادن ،مردمان منطقه تربت حیدریه
سالهاست همجوار با کوهی از طال
زندگی میکنند اما کمتر نشانه ای در این
منطقه از همجواری با معدن طال (به لحاظ
موقعیت هایی که بخودی خود اینگونه
مواهب الهی نصیب مردمانش میکند)به
چشم میخورد بطوریکه بر عکس هرچه به
منطقه معدن طالی بایگ نزدیکتر میشویم
کمبود امکانات بیشتر خودنمایی میکند.
چرایی اینکه چگونه مردمان این دیار
نباید از همجواری با این مواهب الهی
بهره الزم و کافی را ببرند مفصل است
اما آنچه که میتوان بر آن تاکید نمود
این است که تا کنون اراده ای از طرف
مسئولین شهرستان برای احقاق حق در
این ارتباط دیده نشده و یا دست کم
نتیجه ای نداده است.
حال آنکه اوج ولخرجی صاحبان این
معدن طال اهدا چند بسته ارزاق عمومی
در بین مردمان روستاهای همجوار معدن
و نهایتا ساخت یک خانه بهداشت در یک
روستاست.
آیا وقت آن نرسیده است تا مردم شریف
منطقه تربت حیدریه که سالهاست در
توزیع امکانات در استان و کشور مورد
ظلم واقع شده اند (راه آهن -فرودگاه-
مرکز استان -فوالد-دانشگاه و )...حداقل
از مواهب الهی سرزمین آبا و اجدادیشان
به درستی بهره مند گردند و قصه پر غصه
«به نام تربت و به کام دیگران» را حداقل
در این مورد به پایان ببریم.
واگذاری برداشت بیش از  3میلیون تن
سنگ آهن به بهانه ساخت دو کارخانه
فوالد(شرق کاوه -توسعه ملی) و
استخراج و حمل آن به نقاط دیگر کشور
درحالیکه از احداث دو کارخانه فوالد
بیش ازیک دهه تنها شوره زاری به جا
مانده نمونه عینی دیگر به نام تربت و به
کام دیگران است ،اگرچه نقش مشارکت
های اجتماعی خود مردم این دیار را
در این قصور نمیتوان نادیده گرفت اما
انگشت اتهام اصلی به سمت مسئولین
است که طی چند دهه با اغماض و یا
عدم مدیریت صحیح و در خوش بینانه
ترین حالت با عدم پافشاری بر احقاق حق
مردم باعث شده اند صاحبان این معدن و
دیگر سرمایه گذاران تمام وکمال مصداق
جمله به نام تربت و به کام دیگران را
در اینجا پیاده کنند و حتی حاضرنباشند
سهمی هرچند اندک در رفع معضالت
این شهر هزار مشکل داشته باشند.
حاال شهرهزار مشکلی که بایستی به
جمعیت چند صد هزار نفری جنوب
خراسان خدمات ارائه بدهد ،زوارش در
رفته ،نه بودجه های قطره چکانی دولت
و نه در آمد کژدار مریض شهرداری
نمیتواند رختی نو بر چهره اش بپوشاند
بطوریکه از درآمدهای چند صد و یا
چندهزار میلیاردی این صاحبان معادن و
سرمایه فقط روشنایی معبری نصیبش می
شود.
مجتمع فرهنگی سالیان درازی است
ناتمام مانده و لنگ چند میلیارد اعتبار
است و همچنان زخمی بر چهره شهر،نبود
امکانات رفاهی و تفریحی ،راههای
مواصالتی به خصوص در بخش ها پر
خطر و ناایمن،مبلمان شهری افتضاح و...
ودر نهایت سرمایه هایی که از این دیار به
شهرهای بزرگتر و حتی خارج از کشور
سرازیر می شود داغی بر پیشانی این
شهراست.

فرماندار تربت حیدریه در جلسه شورای اداری:

گفتن جمله “فاقد اختیار هستیم” در شان مدیر نظام اسالمی نیست
حسن نیکنام -امروز اگر نقصی
در عملکرد مدیریتی مالحظه
میشود به افراد بازمیگردد ،باید
هرکس در حیطه کاری خود
مشکالت را رفع کند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه
تربتحیدریه در جلسه شورای
اداری افزود :هر چند بسیاری
از مشکالت جنبه ملی یا استانی
دارند ،اما این وظیفه مدیران
شهرستانی است تا با درایت و
تدبر نسبت به کاهش یا رفع آنها
اقدام کنند یا حداقل با زبان خوش مردم را به
لحاظ روحی تسکین بخشند.
علیاکبر کیپور گفت :حضرت امام (ره) الگوی
جدیدی در جهان مطرح کرد که خیلی از علمای
معاصر نتوانستند این ابتکار را انجام بدهند و
ثمره این الگو به تشکیل نظام اسالمی منجر شد
و امروز اگر نقصی در عملکرد مدیریتی مالحظه
میشود به افراد بازمیگردد ،باید هرکس در
حیطه کاری خود مشکالت را رفع کند.
فرماندار تربتحیدریه ادامه داد :بیان جملههایی
نظیر اینکه "فاقد اختیار هستیم" در شان یک
مدیر نظام اسالمی نیست ،شایسته است جمله
"ما میتوانیم" را که مبین مدیریت جهادی
است ،در عمل نشان بدهیم.
کیپور افزود :کار جهادی زمانی معنا پیدا
میکند که در پی رفع مشکالت باشیم واال
زمانی که مشکلی نباشد ،هیچ مسوولی
نمیتواند خود را مدیر توانمند معرفی کند.

برای  ۱۸هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان
رضوی در این جلسه گفت :در طول یک
سال اخیر از مجموع هفت هزار میلیارد ریال
سهم استان برای جذب اعتبارات تسهیالت
اشتغالزایی از محل منابع بانکها ،تاکنون
پنج هزار میلیارد ریال برای  ۱۵هزار طرح
اشتغالزایی جذب که در نتیجه برای  ۱۸هزار
نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
سلمان دانشور افزود :از آنجا که مهمترین
رسالت این نهاد خدمات اجتماعی ،شناسایی

استعدادهای بالقوه و توانمندسازی مددجویان
تحت حمایت است تا بتوانند با کارآفرینی
و اشتغالزایی ،استعدادهای بالقوه خود را به
فعلیت برسانند ،لذا جذب اعتبارات اشاره شده،
در این راستا بودهاست.
در سه ماه اخیر به اندازه چهار دهه بعد
انقالب ،صدقات جم عآوری شده

وی گفت :با وجودی که در کمیسیون
تلفیق برای سال آینده  ۳0۰هزار میلیارد
ریال تسهیالت اشتغالزایی برای کل کشور
تصویب شده ما باید این میزان اعتبارات را
نیز به دو برابر افزایش دهیم.
دانشور با بیان اینکه بالغ بر  ۳۳هزار نفر
افراد تحت حمایت این کمیته در خراسان
رضوی مستمری دریافت میکنند ،افزود:
این در حالی است اگر برای هر نفر حداقل
 10میلیون ریال در نظر بگیریم این رقم باید
به  3هزار و  170میلیارد ریال برسد و این
در حالی است که ما در آبان امسال تنها
هزار و  230میلیارد ریال پرداختی داشتیم.
قایم مقام کمیته امداد خراسان رضوی در
ادامه به راهاندازی سامانه کیوآرکد در سطح
استان اشاره و اظهار کرد :با راه اندازی این
سامانه در سه ماه اخیر به اندازه چهار دهه
بعد انقالب ،صدقات جمعآوری شده و
از طرفی چالش رسوب پول ها را نداریم
و همچنین دسترسی آسان برای کمک به
نیازمندان نیز مهیا شدهاست.

در تزریق دوز سوم از میانگین
کشوری پایین تر هستیم
رییس دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه گفت :در حالی که میانگین
تزریق دوز سوم واکسیناسیون کشوری
 ۳۳درصد است اما متاسفانه در
شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی تربت حیدریه این میزان
 ۲۴درصد است و از طرفی میزان
رعایت دستورالعمل ها کمتر از ۵۰
درصد شده است.
دکتر حسین ابراهیمی افزود :در حال حاضر ۷۰
نفر بعلت ابتال به کرونا بستری هستند که  ۳۶نفر
در بیمارستان نهم دی و مابقی در بیمارستان رازی
نیز بستری هستند ،ضمن اینکه ظرفیت تخت های
ییمارستانی برای کرونا  ۳۵۰تخت است و داروی
مورد نیاز هم در انبارها موجود است.
وی با اشاره به اینکه در طول یک هفته گذشته
 ۶نفر فوت کردند ،افزود :تست سه نفر از این
افراد مثبت اعالم شده ،لذا از همه مردم تقاضا
داریم نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام
تا حداقل میانگین شهرستان در هر سه دوز
واکسن به  ۷۰درصد برسد.
پست تربت حیدریه بزرگترین مرکز مبادله
پستی استان پس از مشهد
رئیس اداره پست تربت حیدریه نیز گفت :اداره
پست شهرستان تربت حیدریه پس از مشهد
بزرگترین مرکز مبادله محموله های پستی
استان است.
حسن شریفی افزود :اداره پست تربت حیدریه
با مرکزیت پست مرکزی و تعداد زیادی
واحدهای تابعه که شامل؛ 20واحد فعال
بصورت اداره ،نمایندگی دفترمستقل و ای
سی تی روستایی می باشد،شهرستانهای زاوه،
خواف ،رشتخوار ،مه والت ،کاشمر ،خلیل آباد
و بردسکن را زیر پوشش دارد.
وی گفت :فعالیت های اداره پست این شهرستان
نه تنها پس از شروع کرونا کم نشده بلکه به
دلیل دور کاری ادارات و اینکه مردم ترجیح
داده اند خرید اینترنتی انجام دهند فزایش هم
داشته است.

انعکاس
غرس  50هزار اصله نهال در شهرستان تربت حیدریه
از هفته بسیج تا هفته منابع
طبیعی در شهرستان تربت
حیدریه تعداد  50هزار اصله
نهال از گونه های سازگار با
منطقه غرس شده است.
به گزارش نوید خراسان،با
حضور امام جمعه،نماینده مردم
در مجلس ،معاون استاندار
وفرماندار ویژه تربت حیدریه
و جمعی از مسولین ادارات،مراسم روز ملی
درختکاری در محل پارک جنگلی پیشکوه
برگزار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار
نوید تربت گفت :از هفته بسیج تا هفته منابع
طبیعی در شهرستان تعداد  50هزار اصله نهال
از گونه های سازگار با منطقه شامل اقاقیا،زبان
گنجشک ،ارغوان،توت ،زیتون ،ایالن ،کاج
و سرو با مشارکت بسیج سازندگی در قالب
طرح و تفاهم نامه مشترک پویش نهال کاری
با عنوان «ایران سر سبز،ایران قوی و همه با
هم جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی» در
سطح شهر ها و روستا های تربت حیدریه نهال
غرس گردید.
علیرضا قادری با اشاره به اینکه بر اساس آخرین
نقشه برداری های انجام شده میزان  70درصد
از مساحت شهرستان تربت حیدریه را عرصه
های منابع طبیعی و آبخیزداری در برگرفته که
شامل 235هزار هکتار اراضی مرتعی و 10هزار
هکتار بیابان است افزود:متاسفانه بدلیل تغییرات

اجاره نشینی انجمن خوشنویسان تربت حیدریه با  168خوشنویس

رئیس شورای شهر تربت حیدریه:

در خراسان مرکزی تربت حیدریه ،زاوه و مه والت هژمونی اقتصادی تعیین کننده دارند

برای اجرای طرح شهرک کانی غیر فلزی و
معدنی بر مبنای کائولن موجود در تربت
حیدریه ،گناباد و کاشمر ،شورای شهر ،نهادها
 ،سمنهای مردم نهاد و بازاریان منطقه کارگروه
تشکیل می دهند.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه در گفتگو با
خبرنگار نوید تربت افزود :برنامه استراتژیک
مهندس زیارت نیا در قالب طرح شهرک کانی
غیر فلزی و معدنی بر مبنای کائولن موجود در
تربت حیدریه ،گناباد و کاشمر در شورای شهر
تربت حیدریه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت
و مقرر شد شورای شهر و نهادها و سمنهای
مردم نهاد و بازاریان منطقه با جان و دل در
خدمت کارگروهی باشند که تشکیل خواهد شد.
اردشیر ریاحی گفت :مهندس خدابنده با
حضور در جلسه شورای شهر ،توضیحات
مبسوطی در مورد طرح مذکور ارائه نمود که
خیلی امیدوار کننده بود.
وی ادامه داد:با ایجاد این شهرک صنعتی آرزوی
جهش اقتصادی مردم تربت حیدریه که از سال
 ۱۳۶۴به اینطرف در درونشان موج میزند برآورده
شده و خیز بزرگی بطرف اعتالی سرنوشت
خراسان مرکزی برداشته می شود.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه گفت :مسلما
مردم همکاری خواهند کرد و ما شوراییان بعنوان
نمایندگان آنها همه گونه همکاری را خواهیم داشت.
اردشیر ریاحی با اشاره به اینکه شهرستانهای
تربت حیدریه ،مه والت  ،کاشمر ،گناباد،
رشتخوار و خواف مهد معادن گوناگون هستند

افزود :استفاده از این معادن و دسترسی به
ارزش افزوده فرآورده های معدنی و جلوگیری
از خام فروشی تحت مدیریت برنامه ریزی
آمایشی در کنار استقرار مناسب مراکز تولیدی
صنعتی در منطقه میتواند در زمانی که فرآورده
های کشاورزی و دامی بخاطر خشکسالیهای
پی در پی با مشکل مواجه شده اند ،ظرفیت
جایگزین و کامال اقتصادی و اجتماعی با ایجاد
فرصتهای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال زمینه
ساز تولید سرمایه و بالمآل تولید اشتغال و روند
رو به رشد سالم و پایدار را فراهم آورد.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه با ذکر این
نکته که ظرفیت و پتانسیل های گوناگونی در
کناره شرقی کشور بر مبنای استفاده از آب و
خاک و نیروی انسانی ارزان قیمت قبال وجود
داشت گفت :اینک با کاهش نزوالت آسمانی؛
کمبود آب ،منابع طبیعی ،مراتع مفت و
رایگان،فرصت تولید سرمایه  ،استمرار تمدن و
مبانی زندگی سنتی از میان رفته است و تراکم
نیروی کار جوان و بالنده که متقاضی رفاه و
زندگی شرافتمندانه ای هستند منتظر و نگران
باقیمانده اند.
شهردار اسبق تربت حیدریه ادامه داد :در
جهانی که هر سال ارتباطات جوامع بشری
بیشتر و بیشتر میشود و اقالم مورد نیاز انسانها
روزبروز افزونتر میگردد؛ تنها برنامه های منطقی
و کالسیک برمبنای خرد جوامع دانش بنیاد و
در سایه رقابت بی چون و چرا و بیرحمانه
میتواند چاره ساز باشند.

ریاحی افزود:ظرفیت اکولوژیک ما در موارد
مرتبط با آب و خاک توان خود را از دست داده
اند و شرق کشور نیاز به پی ریزی فونداسیون
جدیدی با تمدن خاص خود دارد  ،پیوستگی و
وحدت میادین و عرصه های اقتصادی و تولید
سرمایه با گسست از پیوندهای سنتی در کنار
برنامه ریزی آمایشی کامال پیچیده نگرش نوینی
را طلب میکند.
وی گفت:کارگاهها و کارخانه های کوچک
باید با پیوند با مراکز کوچک تولیدی و
خانوادگی جز به جز کنار هم قرار بگیرند تا
شاکله اقتصادی موفق و کارآ و بزرگی را رقم
بزنند و این روند نیاز به نگاه کالسیک و مدرنی
در عرصه برنامه ریزی و سپس اجرای برنامه و
بررسی بازخوردهای کوتاه مدت دارد.
عضو شورای شهر تربت حیدریه ادامه داد:
چندین آیتم موثر و زیربنایی در شرق کشور
داریم که عوامل تعیین کننده موفقیت و یا
شکست ما در توسعه پایدار هستند و این
عوامل باید با آنالیز  SWOTتعیین و در قالب
برنامه کامال راهبردی و عملیاتی رتبه بندی و
اولویت سنجی شوند.
ریاحی با اشاره به اینکه هزاران سال تمدن کشور
در  ۲۰۰۰کیلومتر مرز شرقی ایران از منتها الیه
بندر گواتر و کهیر و کنارک تا سرحدات سرخس
رقم خورده است گفت :اینک دیدگاههای آمایشی
ما میطلبد که تمدن نوین شرق کشور با عنایت
مدیران باالدستی و مدیریت میانی مملکت توجه
ویژه ای به این خطه استراتژیک داشته باشد ،زیرا
امنیت ملی کشور الجرم با سیر طبیعی و رفاه و
آسایش و زندگی معمولی اقوام ساکن در این
مرز شرقی مرتبط است.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه در پایان
افزود :در مرز شرقی کشور ،خراسان میانی
جایگاه مهمی دارد ،در خراسان مرکزی تربت
حیدریه  ،زاوه و مه والت هژمونی و اتوریته
مدیریتی و سیاسی و اقتصادی تعیین کننده
دارند ،بنابراین ما محکوم به تالش بیش از پیش
هستیم  ،هر چقدر من و شما و نسل اول انقالب
در این منطقه تالش کردیم اکنون الزام تاریخی
حکم میکند فعالیت ما اقال دو برابر شود.

اصغر غضنفری -متاسفانه شهرستان تربت
حیدریه فاقد مکانی برای انجمن خوشنویسان
می باشد و اکنون مکانی استیجاری در اختیار
دارد.
نمایشگاه خوشنویسی نگین نبوت به مناسبت
عید سعید مبعث به همت انجمن خوشنویسان
در شبستان مجموعه فرهنگی تاریخی قطب
الدین حیدر،نگارخانه مرحوم استاد قاسمی با
حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،
تنی چند از اعضای شورای شهر و جمعی از
مسئولین و عالقمندان این هنر افتتاح گردید.
رئیس انجمن خوشنویسان تربت حیدریه در
حاشیه این مراسم به خبرنگار نوید خراسان
گفت :این نمایشگاه با هدف آشنایی عالقهمندان
به هنر خوشنویسی و معرفی کارهای هنرمندان
در سنین مختلف برگزار گردیده است.

وحید ساالرمقدم -شرکت همراه اول در
سال جاری  ۴سایت شهری و  ۳سایت
روستایی در شهرستان تربت حیدریه
احداث و به بهره برداری رساند.
مدیری مخابرات شهرستان تربت حیدریه
در گفتگو با خبرنگار نوید خراسان افزود:
بخاطر رفع مشکل پوشش وافزایش ترافیک
ارتباطی ،همراه اول تعداد  ۷سایت در نقاط
شهری و روستائی احداث نمود.
علیرضا مهرانفر گفت:این سایتها برابر
برنامه پوشش گیری شرکت همراه اول

محمدزاده افزود:تربت حیدریه در
سطح استان از جایگاه خوبی در هنر
خوشنویسی برخوردار است و اساتیدی
در این حوزه همچون آقای خسروی
که در سطح کشور مطرح می باشد و
آقای فردوسی پور و مرحوم قاسمی
از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و
هستند.
وی گفت:در این نمایشگاه  ۴۰اثر
شامل خط شکسته نستعلیق ،ثلث ،خط
تحریری با خودکار و نقاشی خط از ۲۳
هنرمند خوشنویس از دوره ابتدایی مقدماتی تا
فوق ممتاز به نمایش گذاشته شده است.
این استاد خوشنویسی ادامه داد :در تربت
حیدریه تعداد  ۲۰نفر خوشنویس ممتاز ۸ ،نفر
در فوق ممتاز کامل و ناقص ۴۰ ،نفر دوره عالی
کامل و یکصد نفر در رده خوش فعالیت دارند.
رئیس انجمن خوشنویسان با اشاره به مشکالت
این انجمن گفت:متاسفانه شهرستان فاقد مکانی
برای انجمن می باشد و اکنون مکانی استیجاری
در اختیار دارد ،ولی خوشبختانه نگارخانه
دائمی در شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده،
که مایه امیدواری می باشد.
این نمایشگاه از  ۸الی  ۱۵اسفند از ساعت ۱۷
تا  ۲۰در محل نگارخانه دائمی واقع در محل
شبستان مجموعه فرهنگی تاریخی قطب الدین
حیدر پذیرای عالقهمندان می باشد.

جایگاه سوم تربت حیدریه در مسابقات تیراندازی شرق کشور
رضا اسدنیا -تیراندازان تربت
حیدریه موفق به کسب مقام سوم
و چهارم مسابقات تیراندازی شرق
کشور شدند.
به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)27
نفر از تیراندازان استانهای شرق کشور
در تربت حیدریه به رقابت پرداختند.
رئیس هیئت تیراندازی تربت حیدریه
در گفتگو با خبرنگار نوید خراسان
افزود :مسابقات تیر اندازی با اهداف پروازی
با حضور  27تیر انداز از استانهای :خراسان
شمالی  -خراسان رضوی  -خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان در  5راند در محل پارک
جنگلی کوهستانی پیشکوه تربت حیدریه به
مدت یک روزبرگزار شد.
مهدی غالمی گفت :در پایان این رقابتها که
به صورت انفرادی برگزار شد ،بهزاد رخش
خورشید از بیرجند موفق به کسب مقام اول

شد.
وی ادامه داد ،همچنین ،وحید مقصودی از
کاشمر و کریم نوریان از تربت حیدریه در
جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
رئیس هیئت تیر اندازی تربت حیدریه گفت:
رتبه های چهارم تا ششم نیز به ترتیب به:رضا
قاضی زاده از تربت حیدریه،فرشید مرید
احمدی از تربت جام و مجتبی محمد زاده از
مه والت تعلق گرفت.

سردیس شهید قاسم سلیمانی در ترب تحیدریه رونمایی شد

بهره برداری از  7سایت همراه اول در نقاط شهری و روستائی تربت حیدریه
در سطح شهرستان ،در
برنامه اجرائی منظور و
با پیگیری های مستمر
و رفع موانع و مشکالت
خاص خود در مکانهای
مناسب ،برای تکمیل
پوشش و ترافیک دیتای
شهرستان با اعتباری بالغ
بر  ۱۵میلیارد تومان
نصب و بهره برداری
شدند.

اقلیمی و خشکسالی های چند سال اخیر
میزان10هزار هکتار از مراتع شهرستان تبدیل به
بیابان و کانون فرسایش بادی شده است.
وی ادامه داد :بحران فرسایش خاک کمتر از
بحران آب نیست و ساالنه بطور متوسط میزان
15تن فرسایش خاک در هکتار در شهرستان
داریم که نیاز به توجه جدی به حفظ و توسعه
پوشش گیاهی دارد که با توجه به گستردگی
عرصه های منابع طبیعی نیاز به حمایت و
مشارکت آحاد مردم جهت حفاظت واحیای
این منابع خدادادی ضروری است.
در این مراسم امام جمعه تربت حیدریه با اشاره
به نقش و اهمیت منابع طبیعی از منظر آیات
و روایات گفت :فرهنگ منابع طبیعی باید به
معارف عمومی تبدیل شود.
در پایان مراسم ،به یاد هر شهید تعدادی درخت
بصورت نمادین در عرصه منابع طبیعی پیشکوه
توسط امام جمعه ،نماینده مردم در مجلس،
فرماندار،رییس و اعضای شورای اسالمی شهر،
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و پرسنل
شهرداری و منابع طبیعی غرس شد.

به مناسبت سوم شعبان سالروز والدت
حضرت امام حسین(ع) و روز گرامیداشت
پاسدار ،از سردیس شهید قاسم سلیمانی با
حضور مسووالن محلی در تربتحیدریه
رونمایی شد.

به گزارش نوید خراسان ،رییس کمیسیون
فرهنگی اجتماعی ،ورزشی و جوانان
شورای اسالمی شهر تربتحیدریه در
مراسمی که به همین منظور برگزار شد
گفت :بعد نامگذاری بلواری به نام شهید
سردار قاسم سلیمانی ،جای خالی سردیس
یا تندیس این شهید عزیز مشهود بود و
لذا ساخت یک سردیس در شورای شهر به
تصویب رسید.
مهدی زاهدی افزود :این سردریس در ابعاد
 80در  80و به ارتفاع  1.5متر توسط آقای
"دوپیکر" از هنرمند تربت حیدریه ساخته
شد.
وی گفت :برای ساخت این سردیس 800
میلیون ریال اعتبار توسط شهرداری هزینه
شدهاست.

نویدخراسان
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خبر
کوهنوردان تربت حیدریه به کمک
حیات وحش ارتفاعات سریشا شتافتند

رضا اسدنیا-عالقمندان طبیعت با خرید علوفه
و توزیع آن در ارتفاعات سریشا به یاری
حیات وحش گرسنه منطقه رفتند.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست تزبت
حیدریه در گفتگو با خبرنگار نوید خراسان
افزود :به علت خشکسالیهای اخیر و همچنین
فعالیت معادن ،زیستگاههای حیات وحش
منطقه با بحران کمبود غذا مواجه شده است.
داوود نورمحمدی گفت:بیش از یکهزار راس
بز کوهی و قوچ برای پیدا کردن علف در
کوهها و دره ها به جستجوی غذا هستند.
وی ادامه داد :کوهنوردان و عالقمندان
طبیعت ،با تشکیل پویش نذر طبیعت ،با جمع
آوری هزینه اقدام به خرید بیش از  ۲تن
علوفه و توزیع آن در ارتفاعات منطقه کرده
اند تا اندکی از بحران بوجود آمده جبران
شود.
نورمحمدی گفت :منطقه شکار ممنوع ژرف
بین سه شهرستان تربت حیدریه ،زاوه و فریمان
قرار دارد و یکی از بهترین زیستگاههای قوچ
ومیش اوریال در خراسان رضوی به شمار
میرود.
وی افزود :پاسگاه سریشا در منطقه شکار
ممنوع ژرف در شهرستان تربت حیدریه
با حضور چهار محیط بان وسعت  ۵۸هزار
هکتاری منطقه را به صورت شبانه روزی
پایش میکند .همچنین گونههایی همچون
پلنگ ،کل وبز و انواع گربه سانان در این
منطقه زیست میکنند.
سید محمد هاشمی رئیس هیئت کوهنوردی
تربت حیدریه نیز به خبرنگار ما گفت :بیش
از  ۳هزار کوهنورد عضو باشگاههای این
شهرستان توجه و یاری رساندن به محیط
زیست را وظیفه خود می دانند.

در نشست خبری شهردار و عضو شورای شهر تربت حیدریه مطرح شد؛
پیشرفت شهر با برنامه ریزی محافظه کارانه امکان پذیر نیست

حسن نیکنام -اگر خواسته باشیم محافظه
کارانه برنامه ریزی کنیم شهر پیشرفتی نخواهد
کرد ،بنابر از برنامه فعلی راهبردی و عملیاتی
شهرداری را اصال قبول نداریم.
به گزارش خبرنگار نوید تربت،شهردار تربت
حیدریه در نشست خبری با خبرنگاران افزود:
در حالی که برای بودجه سال آینده  ۳۴۴میلیارد
تومان در نظر گرفتند اما در برنامه فعلی بودجه
شهرداری را مبلغ  ۲۸۹میلیارد تومان برآورد
کردند ،لذا با یک تیم تخصصی جدید برنامه
راهبردی و عملیاتی را بروزرسانی و بر اساس
واقعیت تدوین خواهیم کرد ،چرا که با این
برنامه فعلی عمال به جایی نخواهیم رسید.

 ۱۸۲میلیارد تومان بدهی بابت دریافت ۵۳
میلیارد تومان تسهیالت از بانک شهر

فرخ تبار در خصوص بدهی به بانک شهر گفت :از سال
 ۸۹اوراق مشارکتی که با  ۵۳میلیارد تومان بابت ساماندهی
بافت فرسوده از بانک شهر تسهیالت گرفته شده بود منجر
به بدهی سنگینی شده که تقریبا یک دهه از آن می گذرد.
وی ادامه داد :قرار بود خانه های فرسوده “نه تاریخی” که
متروکه شده و با کمترین زلزله و بارندگی شدید ایمنی
ندارند ساماندهی شوند  ،آنچه که در بازآفرینی هم مطرح
می شود به این معناست که این تغییرات بگونه ای نباشد
که ساکنین را از آنجا دور کنیم بلکه باید محله را احیا و
ساکنین در همان محل بمانند و با ایجاد تسهیالت بانکی و
کاربری های خدماتی مختلف ،آنجا ثروتمند وغنی شود.
فرخ تبار گفت :این اقدام ایده خوبی بوده و جون شهرداری
ها فقر منابع مالی دارند در کارهای بزرگ مقداری به
مشکل می خورد ،لذا آنچه بیش از اندازه به این ایده ها
لطمه می زند عدم ثبات مدیریت در بدنه شهری است که
بر اساس سلیقه یا نوع نگاه این سلسله تغییرات و مشکالت
را شاهد هستیم.
شهردار گفت :بر همین اساس برای تسویه بدهی با بانک
شهر استفاده از “بند ز” را در اولویت قرار دادیم که با
تالشهای نماینده مجلس در تهران و دغدغه مدیریت شهری

رييس اداره حفاظت محيط زيست
تربتحيدريه با بیان اینکه گرگاس در هر
مرحله زادآوری تا  13توله به دنیا میآرد،
گفت :این حیوان جدید هوش و ذکاوت را
از سگ و نترسی و درنده خویی را از گرگ
به ارث میبرد.
محمدی تصریح کرد :متاسفانه گاه در فضای
مجازی برخی فعاالن محیط زیست مردم را به
غذا دادن به سگهای ولگرد توصیه و تشویق
میکنند و حال آنکه چنانچه شهری فاقد
محیطی برای قرنطینه و عقیمسازی سگهای
ولگرد میباشد ،شایسته است به آنها غذا
ندهیم تا آنها در چرخه زیست محیطی به
تنازع بقای خویش ادامه دهند.
وی با بیان اینکه این اظهارات بدان معنا نیست
که مخالف ادامه حیات سگها باشیم ،گفت:
سگهای دارای صاحب ،هم دارای شناسنامه
هستند و هم از حیث تزریق واکسن هاری
تحت مراقبت دامپزشک هستند و برای انسانی
و حیات وحش مشکلزا نمیباشند.

بودجه  1401شهرداری ت ربت حیدریه  ۳۴۴میلیارد تومان

با وجود اینکه  ۱۰۰شهرداری برای مبلغ  ۱۰۶میلیارد تومان
در صف انتظار بودند  ۲۵میلیارد تومان ثبت نهایی و ۲۷
میلیارد تومان دیگر شنبه آینده ثبت نهایی می شود و در
مجموع  ۵۲میلیارد تومان از میزان بدهی شهرداری به بانک
شهر کاسته می شود.
فرخ تبار افزود :البته شهرداران و مدیریت قبلی برای تسویه
این بدهی تالش می کردند اما به بودجه و تخصیص که می
رسید نتیجه نمی گرفتند.

تهاتر ۵۲میلیارد تومان از  ۱۸۲میلیارد تومان
بدهی شهرداری تربت حیدریه به بانک شهر

رییس کمیسیون اقتصاد شورای شهر تربت حیدریه نیز در
این نشست خبری گفت :از مجموع  ۱۸۲میلیارد تومان
بدهی شهرداری تربت حیدریه به بانک شهر در نهایت
پس از برگزاری جلسات متعدد ۵۲ ،میلیارد تومان آن برای
تهاتری با بانک ثبت شده است.
مهدی جهانشیری افزود :این در حالی است که در
سالجاری مجموع بدهی که بانک مرکزی برای بانک شهر
در کل کشور ایجاد کرده مبلغ  ۱۰۶میلیارد تومان بوده
و  ۱۰۰شهرداری بزرگ در صف انتظار برای جذب این
اعتبار بودند اما با مساعدت نماینده مجلس و دغدغه ای
که مدیریت شهری داشت  ۵۲میلیارد تومان آن برای بدهی
شهرداری تربت حیدریه به بانک شهر ثبت نهایی شد.
وی گفت :در این ثبت بدهی و تهاتر ،سپاه شهرستان،

رییس کمیسیون اقتصاد شورای شهر ادامه داد:
بودجه سال آینده شهرداری تربت حیدریه ۳۴۴
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که  ۱۲۰میلیارد
تومان آن اخذ تسهیالت برای راه اندازی واحد
تولیدی قطعات بتنی و نوسازی ناوگان حمل و
نقل شهری می باشد.
جهانشیری افزود :مبلغ  ۲۰میلیارد تومان این
تسهیالت به راه اندازی واحد تولیدی قطعات
بتنی و  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر نیز به بازسازی
و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری اختصاص
خواهد یافت.

ناوگان حمل و نقل شهری بروزرسانی می شود

وی گفت :ناوگان حمل و نقل شهری با خرید  ۳۰دستگاه
مینی بوس ،چهار دستگاه اتوبوس و بازسازی بخشی از
اتوبوس ها بروزرسانی می شود.
این عضو شورای شهر ادامه داد :از مجموع  ۱۰۰میلیارد تومان
تسهیالت ناوگان حمل و نقل ،نیمی از آن را دولت پرداخت
خواهد کرد و فقط  ۵۰میلیارد تومان آن توسط شهرداری تربت
حیدریه ظرف مدت چهار سال پرداخت می شود.

دستگاههای دولتی بزرگترین بدهکاران به شهرداری

جهانشیری گفت :دستگاههای دولتی بزرگترین بدهکاران
به شهرداری تربت حیدریه هستند که با بروزرسانی که در
ابتدای سال آینده انجام می شود این بدهی بالغ بر ۳۰۰
میلیارد تومان خواهد رسید.
وی افزود :ممیزی از سال  ۸۵در سطح شهر تربت حیدریه
انجام نشده و با راه اندازی آن در سال آینده شهرداری به
درآمد می رسد ،این ممیزی حتی شامل تابلوهای سردرب
مغازه ها خواهد شد که این اقدام به پیمانکاران سپرده
خواهد شد.
جهانشیری گفت :بودجه شهرداری در سال جاری ۱۷۵
میلیارد تومان بوده که تا  ۱۳مرداد امسال از این میزان تنها
 ۱۵درصد محقق شده بود و اکنون این میزان تحقق بودجه
در  ۱۱اسفند به  ۹۶درصد رسیده است.

سرپرست فضاي سبز شهرداري تربتحيدريه اعالم کرد:
بهسازی بلوارهای تربت حیدریه با هدف زیباسازی و تغییر گون ههای گیاهی

جم عآوری سگهای ولگرد و
کمک به اکوسیستم منطقه

وحید ساالرمقدم -مهمترین مشکل وجود
سگهای ولگرد در زندگی شهری ،پراکنده
ساختن زبالهها و به طبع آن ایجاد مشکالت
بهداشتی و زیست محیطی می باشد
رييس اداره حفاظت محيط زيست تربتحيدريه
در گفتگو با خبرنگار نوید خراسان افزود :این
سگها حتی عامل فاجعه انسانی است که برای
مردم بوجود میآورند که نمونه اخیر آن حمله
مرگبار به کودک  4.5ساله در بیرجند میباشد.
داوود نورمحمدی گفت:جمعآوری سگهای
ولگرد و انتقال آنها به اماکنی نظیر قرنطینه یا
نقاهتگاه ،نه تنها اختالی در چرخه اکوسیستم
جانوری به وجود نمیآورد ،بلکه به عکس
کمک بزرگی نیز به اکوسیستم منطقه میکند.
وی ادامه داد :سگهای ولگرد همچنین با
حمله به النه پرندگان یا حمله به قوچ و میش،
گونههای حیات وحش را در معرض انقراض
قرار میدهند.
نورمحمدی افزود :اما پراکنده مانده سگهای
ولگرد زمانی بیشتر مشکلآفرین می شود که با
گرگ اختالط کنند و شاهد ظهور گونه حیانت
وحشی تازهای به نام "گرگاس" باشیم.

دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور نقش مهمی ایفا
کردند.

اصغر غضنفری -اصالح و بهسازی بلوارها و میدانهای
سطح شهر تربت حیدریه توسط اداره عمران ،با همکاری
اداره پارکها و فضای سبز با هدف زیباسازی و تغییر
گونههای گیاهی در دستور کار است.
سرپرست فضاي سبز شهرداري تربتحيدريه در گفتگو
با خبرنگار نوید خراسان افزود :هزينه توسعه و نگهداري
فضاي سبز اين شهر در ماه  12میلیارد ريال است که براي
آبياري اين فضاها از  ۱۰حلقه چاه ،پساب تصفيه خانه و
نيز آب شرب شهر استفاده ميشود.
سارا امينيان سرانه كنوني فضاي سبز در اين شهر را
هشت مترمربع عنوان و اظهار داشت :رقم فوق از ميانگين
كشوري كه  ۱۲.۵مترمربع براي هر نفر است ۴.۵ ،مترمربع
كمتر است.
وی گفت :البته با احتساب فضاي سبز بوستان جنگلي

پيشكوه و بهشت جواد ،سرانه فضاي سبز برای هر
شهروند این خطه به  ۳۲مترمربع ميرسد.
امينيان با اشاره به وجود پنج بوستان عمومي و  ۱۵بوستان
محله در تربت حيدريه ،مجموع درختان بوستانها و
پاركهاي محالت را  7هزار و  500اصله عنوان كرد.
وی افزود :بوستان جنگلي پيشكوه نيز به مساحت ۸۰۰
هكتار شامل گلزار شهدا ،پارك سنگي ،رستوران ،كافه
سنتي و مصلي و در داخل اين مجموعه پارك ويژه
بانوان در زميني به مساحت  ۱۵هزار مترمربع ايجاد و
این مجموعه نیز با مسیر دوچرخهسواری و محل بازی
کودکان به مساحت  6هزار مترمربع دیگر در حال افزایش
سطح است و در مجموع در تهويه و تلطيف هواي شهر
نقش موثري دارد.
مسوول فضاي سبز شهرداري تربتحيدريه در ادامه گفت:
هر سال و همزمان با آغاز فصل درختکاری از نیمه بهمن
ماه ،برنامه کاشت نهال توسط کودکان و نوجوانان رده
سنی  ۵تا  ۱۵سال شهرستان با مشارکت مدارس ،اداره
بهزیستی ،سازمان حمل و نقل ،ترافیک شهرداری با نام
"پویش احیای طبیعت" ،در نقاط مختلف سطح شهر و
شهرک لیعصر(عج) به صورت هفتگی آغاز میشود.
امینیان تصریح کرد :در این برنامهها انواع نهالهای غیرمثمر
و مثمر کاشت و برنامههای مفرح پخت نان ،ساخت
کاردستی و پیادهروی برگزار میشود.
وی افزود :تحویل بذر و گلدان به شرکت کنندگان برای
آماده کردن سبزه عید و شرکت در جشنواره سبزه نوروزی
در پایان سال ،توسط فضای سبز شهرداری تربتحیدریه
انجام میشود.

افتتاح مرکز نگهداری  ،درمان و عقیم سازی س گهای ولگرد در ترب تحیدریه

برای نخستین بار در سطح کشور نقاهتگاه
سگهای ولگرد در تربتحیدریه بصورت
آزمایشی راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگارنوید خراسان ،رییس
کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای
اسالمی شهر تربتحیدریه در مراسم افتتاح این
نقاهتگاه گفت :این مرکز مجهز به اتاق معاینه،
اتاق عمل عقیمسازی ،بخش قرنطینه سگهای
بیمار ،اتاق سگهای نر و ماده (به صورت
مجزا) و با توجه به امکانات در نظر گرفته شده،
به صورت پایلوت (آزمایشی) برای نخستین بار
در سطح کشور ایجاد شدهاست.
سیدجمال یوسفزاده افزود :با توجه به بحرانی
شدن وضعیت سگهای ولگرد و درخواستهای
مکرر شهرندان مبنی بر ساماندهی آنها ،مرکز

نقاهتگاه با همکاری شهرداری ،دامپزشکی،
اداره بهداشت ،محیط زیست و با کمک یک
گروه مردم نهاد حامی حیوانات راهاندازی
شدهاست.
وی شمار سگهای ولگرد تربتحیدریه را،
هزار و  100قالده عنوان و اظهار کرد :مقرر
شده در روز  30قالده سگ از سطح شهر
جمعآوری و به این مکان منتقلشود.
یوسفزاده در خصوص هزینههای ایجاد
این مرکز نیز گفت :هزینه جمعآوری و محل
نگهداری را شهرداری متقبل شده و مراحل
بعد نظیر عقیمسازی و نگهدای را انجمن انجام
میدهد.
وی افزود :غذای سگها نیز از محل تلفات دام
و طیور با نظارت دامپزشکی تامین میشود.
یوسفزاده با بیان اینکه برخی سگهای ولگرد
از نژادهای ارزشمند هستند ،گفت :قیمت هر
قالده از این سگها نزدیک به  60میلیون ریال
میرسد که این گروه مردم نهاد میتواند از این
طریق هزینههای عقیمسازی را جبران کند.
وی هزینه عقیم سازی برای هر قالده سگ ماده
را  6و برای هر قالده سگ نر را سه میلیون ریال
اعالم کرد.

امینیان با بیان اینکه برنامههای فوق تا پایان سال ادامه
دارد و شرکت برای عموم با ثبتنام قبلی آزاد است ،گفت:
تعداد نهالهای کاشت شده در این پویش ۴۰۰اصله شامل
گونههای سپیدار ،ارغوان ،توت خوراکی و سنجد است.
به گفته این کارشناس مسوول فضای سبز شهرداری
تربتحیدریه :در محدودههای خیابان کاشانی ،بهشت
جواد ،پایانه مسافربری ،پارکهای سطح شهر و بوستان
پیشکوه نیز ،درختانی با گونههای توت ،زیتون تلخ ،اقاقیا،
عناب ،توت خوراکی به تعداد حدودا هزار اصله کاشتهایم
و تاکنون  ۳۷۰اصله نهال غیرمثمر به صورت رایگان و
تعداد محدود ،تحویل شهروندان شدهاست .
امینیان همچنین از در دستور کار قرار گرفتن اصالح و
بهسازی بلوارها و میدانهای سطح شهر توسط اداره عمران
و با همکاری اداره پارکها و فضای سبز خبر داد.
وی گفت :این اقدام با هدف زیباسازی و تغییر گونههای
گیاهی انجام گرفته به نحوی که از گونههایی مانند اسطو
خودوس ،رزماری ،درختان مثمر استفاده و کاهش سطح
چمن و قطع تعدادی انشعاب آب شرب را به همراه داشته
و اکنون در بلوار فردوسی و امام رضا(ع) در حال اجرا و
بلوار خرمشهر و میدانهای ورزش ،امام علی(ع) و معلم
نیز در فازهای بعدی قرار دارند.
امینیان در بخش دیگری گفت :از آنجا که تربتحیدریه به
عنوان کاندید شهر خالق انتخاب شده ،دیوارنگاریهایی
با همین مضمون و با هدف آشنایی بیشتر نسل کنونی
شهروندان و گردشگران با گویش تربتی و آثار نویسندگان
تربتی ،با همکاری دبیرخانه شهر خالق در سطح شهر در
حال انجام است.

دیدار گردشگران اندونزیایی و تایوانی
از جاذبه های گردشگری تربت حیدریه
اندونزیایی
گردشگران
و تایوانی به همراه رایزن
فرهنگی سفارت ایران در
اندونزی در سفر یک روزه به
تربت حیدریه با جاذبههای
گردشگری کشاورزی و
تاریخی این شهرستان آشنا
شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی
تربت حیدریه در گفتگو با
خبرنگار نوید تربت افزود:
این گردشگران در مدت
یک روز سفر به تربت حیدریه از مزارع
کشاورزی زعفران ،شرکتهای زعفرانی،
مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر ،رباط
طبسی و موزه زعفران دیدن کردند.
علی محمدی گفت :همچنین این گردشگران
در این بازدید با نمایشگاه صنایعدستی نمد
در قاب زعفران و دمنوشهای زعفرانی و
سوغات تربت حیدریه آشنا شدند.
وی ادامه داد :شهرستان تربت حیدریه

دارای  ۳۵۰اثر تاریخی شناسایی شده است
که از این تعداد  ۵۵اثر در فهرست آثار ملی
ثبت شده است.
محمدی گفت :تربت حیدریه بهعنوان قطب
زعفران و ابریشم کشور و همچنین دارا
بودن سایر ظرفیتهای کشاورزی از جمله
آلو ،پسته ،سیب زمینی  ،قابلیت بسیار
خوبی برای جذب گردشگران کشاورزی
را دارد.
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خبر
 ۱۳۰اقامتگاه بومگردی
خراسان رضوی میزبان زائران نوروزی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان رضوی از آمادگی  ۱۳۰اقامتگاه بومگردی
استان برای میزبانی از مسافران نوروز  ۱۴۰۱خبر
داد.
به گزارش نوید خراسان به نقل از
روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی؛
سیدجواد موسوی با اعالم این خبر افزود:
خراسان رضوی بهعنوان میعادگاه عاشقان
حریم حرم رضوی که همه ساله بهویژه در
ایام نوروز میزبان خیل عظیم زائران و مسافران
است دارای  ۱۳۰واحد اقامتگاه بومگردی
است که در نوروز  ۱۴۰۱آماده ارائه خدمات
اقامتی و پذیرایی به گردشگران هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی خراسان رضوی گفت :رسالت
اقامتگاههای بومگردی عالوه بر کمک به
توسعه کمی و کیفی جوامع محلی و روستاها،
حفظ اصالت ،هویت و معماری بومی مناطق
مختلف استان و نیز ترویج سبک زندگی ایرانی
و اسالمی است ،که این موضوع نقش مهمی
در جذب گردشگران و عالقمندان به تاریخ و
فرهنگ و طبیعت خراسان رضوی دارد.
موسوی ادامه داد ::هموطنان و اتباع سایر
کشورها میتوانند در مسیر تشرف به شهر
مشهد و یا بعد از زیارت مضجع شریف ثامن
الحجج(ع) ،اقامتگاههای بومگردی استان را
برای شناخت بیشتر از فرهنگ ،هنر ،خوراک
و مواهب طبیعی شهرستانهای استان ،بهعنوان
مقصد سفر خود انتخاب کنند.
موسوی گفت :مدیران اقامتگاههای بومگردی
استان ،با مهربانی و رفتار فرهنگ مدارانه سعی
دارند خاطرهای خوش را برای گردشگران
رقم بزنند و آداب مهمان نوازی را بهشکل
شایسته انجام دهند.

اجرای طرحهای زعفرانی با نمد
توسط هنرمندان تربت حیدریه

داود شریفی -با هنرنمایی و خالقیت هنرمند
نمدمال تربت حیدریه نقش زعفران بر روی
نمد طراحی و اجرا شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی تربت حیدریه در گفتگو با
خبرنگار نوید خراسان افزود :ناهید موذن و
محمد حیدری زوج هنرمند این شهرستان که
با نوآوری در طراحی و کاربرد تولیدات نمدی
سبب احیا رشته نمدمالی سنتی شده بودند،
اکنون با اجرای طرحهای زعفرانی بر روی
نمد و در قالبهای کاربردی توانستند رنگ
و بویی نو در این رشته ایجاد کنند و سبب
حفظ ،احیا و ترویج این رشته شوند.
علی محمدی گفت :زعفران که از محصوالت
استراتژیک شهرستان تربت حیدریه محسوب
می شود ،نقش مهمی در گردشگری کشاورزی
استان و منطقه تربت حیدریه دارد ،با نوآوری
و تلفیق صنایعدستی ،جاذبه این صنعت را
در پیوند با ظرفیتهای گردشگری دوچندان
میکند.
وی ادامه داد :احیای رشتههای منسوخ شده
در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی نظیر
نمدمالی سنتی و خراطی چوب مستلزم انقالبی
در طرح و کاربرد سنتی این رشتهها مطابق با
ذوق ،سلیقه و زندگی مدرن این روزگار است
که خوشبختانه این مهم با استعداد و توانایی
هنرمندان صنایعدستی این شهرستان به وقوع
پیوسته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی تربت حیدریه گفت:با
صنایعدستی میتوان تاریخ ،هنر و فرهنگ
شهرستان را به سایر مناطق و ملتهای دنیا
معرفی و صادر کرد و صنایعدستی ،آشنایی با
میراث ناملموس و ملموس فرهنگی و میراث
نیکان ماست که باید پاسداری شود.
محمدی افزود :تنوع صنایعدستی شهرستان
تربت حیدریه ،عامل مهمی در جذب گردشگر
و عالقهمندان به این هنر ظریف و لطیف است.
وی تصریح کرد :یکی از وظایف ما در حوزه
صنایعدستی بررسی و احیا هنرهای سنتی و
صنایعدستی و بومی سازی آن است ،با توجه
به شکوفایی و رونق صنایعدستی و هنرهای
سنتی در سطح تربتحیدریه و فعالیت بیش
از هزار هنرمند در این حوزه و با هدف
هویتبخشی به این صنعت ،اولویتهایی برای
این حوزه مشخص شده است.
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