شهرستان ها

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان
دوشنبه  6اردیبهشت  17 . 1395رجب . 1437شماره 3269

تنها سینمای تربت حیدریه دوباره تعطیل شد

اکران تعطیلیدرسینمای تربت حیدریه!

از ميان خبرها

خسارت  25میلیارد ریالی سیل به
تأسیسات آب رسانی  89روستای استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان
رضوی گفت :بارش های اخیر ،به تأسیسات آب رسانی
 89روستای استان خساراتی وارد کرد.به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی،
مهندس دانشگر با بیان این مطلب افزود :بارندگی های
شدید چند روز اخیر و ج��اری ش��دن سیل ،خساراتی
به تأسیسات آب رسانی  89روستا در  16شهرستان
استان وارد کرده است .وی افزود :سیل به تأسیسات آب
رسانی روستایی در شهرستان های مشهد ،کالت ،درگز،
فریمان ،قوچان ،چناران ،کاشمر ،تربت جام ،سرخس،
سبزوار ،مه والت ،خوشاب ،زاوه ،رشتخوار ،بجستان و
داورزن خسارت وارد کرده است.

فقدان صنایع تبدیلی و بسته بندی
درخلیل آباد
نوری  /مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل آب��اد از
فقدان صنایع تبدیلی و بسته بندی در این شهرستان خبر
داد و گفت :خلیل آباد شش هزار هکتار باغ انگور دارد
که هر سال  150هزار تن انگور از این سطح برداشت
می شود.منوچهر احمدنژاد افزود :فقدان صنایع تبدیلی
و بسته بندی در شهرستان خلیل آباد باعث شده بخشی
از تولیدات باغی به ضایعات تبدیل شود ،در صورتی که
گسترش صنایع تبدیلی  ،تکمیلی و فرآوری محصوالت
ک��ش��اورزی از ض��روری��ات مهم و اصلی ای��ن شهرستان
برای توسعه اقتصاد کشاورزی محسوب می شود .وی
افزود :انگور تولید شده در شهرستان  ۸۰درصد تبدیل
ب��ه کشمش و بقیه نیز ب��ه کشورهای همسایه و سایر
استانهای کشور صادر می شود.

غضنفری /تربت حیدریه قبل از انقالب دو
سینمای فعال داشت و بعد ازانقالب اسالمی
،فقط سینمای  22بهمن زیر نظر هالل احمر
به فعالیت خود ادامه داد.ولی حدود  15سال
قبل هالل احمر به دلیل فرسودگی بنای سینما
 ،خطر ریزش سقف و نیز موافقت در کمیسیون
ماده  5به شرط احداث سینمای جدید با تخریب
آن موافقت کرد .متاسفانه پس از تخریب این
سینما هیچ گونه اقدامی برای احداث سینمای
جدید به عنوان یک نیاز جدی فرهنگی برای
جوانان وعالقه مندان انجام نشده و هیچ مرجع
وسازمانی در دفاع از حقوق شهروندان پیگیر
این مصوبه بر زمین مانده نشده و اکنون زمین
آن نیز به پارکینگ تبدیل شده است!
پس از انتقاد های شهروندان به نبود سینما
در شهرستان و پیگیری رسانه ها به عنوان یک
مطالبه به حق ،باالخره در اسفندماه سال 93
و بعد از  15سال محرومیت تاالر «اندیشه» با
کمک انجمن سینمای ج��وان کشور ب��رای راه
ان��دازی سینما تجهیز شد و براساس ق��رارداد
منعقد ش��ده بین اداره فرهنگ وارش��اد تربت
حیدریه و دفتر انجمن سینما ج��وان ،سینما
اندیشه با تغییر نیمه کاربری شروع به کار کرد.
از همان ابتدا اختالفاتی بین اداره ارشاد تربت
حیدریه و انجمن سینمای جوان برای مدیریت
این سینما وجود داشت و این مشکالت به قوت
خود باقی بود تا آن جا که در اواسط سال 94
منجر به تعطیلی چند روزه سینما شد و سپس
با ت�لاش کمیسیون فرهنگی ش��ورای شهر و
دریافت تعهد جدید از مسئول سینمای جوان
شهرستان ،فعالیت مجدد سینما آغاز شد .ولی
این بار مشکل حل نشد و امسال دوباره سینمای
تربت حیدریه تعطیل شد و هم اکنون متاسفانه
هنرمندان ت��رب��ت ح��ی��دری��ه ب��ه خ��اط��ر سالیق
شخصی از سینما محروم هستند.

▪ ▪تفاهم نامه برای مدیریت سینما
مسئول انجمن سینما ج��وان این شهرستان

که مدیریت سینما «اندیشه» را بر عهده دارد،
درب��اره دالیل تعطیلی سینمای تربت حیدریه
به خبرنگار ما گفت :راه اندازی سینمای تربت
حیدریه بر اساس توافق بین انجمن سینمای
ج��وان و اداره ارش��اد اسالمی در یک فرآیند
اداری کامال قانونی اتفاق افتاد که بر اساس
تفاهم ن��ام��ه بین دو ط���رف ،سینمای ج��وان
متعهد شد تجهیزات پخش فیلم را تامین کند
و مسئوالن شهرستان نیز امکانات الزم تاالر
اندیشه را فراهم کنند.جواد جعفری افزود:با
توجه به این که شهر تربت حیدریه  15سال
ب��دون سینما ب��ود ،تجهیز ای��ن شهر به سینما
ف��رص��ت خ��وب��ی م��ح��س��وب م��ی ش��د.ج��ع��ف��ری
خاطرنشان ک��رد :در ط��ی ی��ک س��ال اخیر با
توجه به راه ان��دازی این سینما درواق��ع هیچ
برنامه ای تعطیل نشده است ،شاید دوستان
نمی خواهند ک��ه سینما در اختیار انجمن
سینمای ج��وان باشد .رئیس انجمن سینما
جوان تربت حیدریه بیان کرد :سالن اندیشه
از سال  77بهره برداری شده و یک بار هم در
سال های گذشته بازسازی شده و دلیلی بر
تخریب آن بعد از راه اندازی سینما وجود ندارد.

رئیس اداره کار و تعاون خلیل آباد:

نوری /رئیس اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی خلیل
آباد با برشمردن اهمیت کار از دیدگاه اسالم وتوجه به
قشر کارگر گفت :کارگران ستون اصلی در یک بنگاه
اقتصادی هستند که چرخه اقتصاد را در گردش دارند.
ن��وری افزود:امسال با توجه به نام گ��ذاری شعار سال
مقام معظم رهبری  ،یعنی «اقتصاد مقاومتی ،اق��دام
وعمل»  ،همه باید به صورت عملی و به دور از شعار به
جامعه خدمت کنیم .وی به توجه دولت به بخش اشتغال
واقدامات مناسب انجام شده توسط صندوق کارآفرینی
امید درسال جاری اشاره کرد وگفت :درهفته کارگر آن
چه در توان داریم برای تجلیل از خدمات کارگران به کار
گیریم واین را به تمام سال نیز تسری بدهیم.

با خبرنگاران
بهنام/فرماندار خواف از افتتاح دو پروژه مهم فوالدی
کنسانتره و گندله آهن طی ماه های آینده در سنگان به
عنوان عسلویه دوم ایران خبر داد.
کلثومیان /دریک اقدام اقتصادی وبرای اولین بار توسط
یک دهیار ازتوابع بخش مرکزی تایباد ،دوکانکس برای
ایجاد بازارچه روستایی درکنار جاده ترانزیت منتهی به
گمرک بین المللی دوغارون راه اندازی شد.
تمدن  /اولین همایش بین المللی فرصتهای طالیی
سرمایهگذاری در حوزه حملونقل ریلی ،زمینی و هوایی
بهمنظور تشریح بستههای حمایتی سرمایهگذاری در
حوزه حملونقل و زیرمجموعههای آن ازجمله زیر بنایی،
ناوگان ریلی و ج��ادهای و فرودگاه بینالمللی سرخس
چهارم خردادماه امسال برگزار میشود.
گفتی /ب��ه مناسبت گ��رام��ی داش���ت هفته مشاغل،
نمایشگاهی از دستاوردهای هنری هنرجویان هنرستان
دخترانه بنت الهدی صدر افتتاح شد.
ح��ق��دادی  /همزمان ب��ا هفته مشاغل نمایشگاه آث��ار
هنر جویان مدارس کار دانش و فنی وحرفه ای در رباط
جام گشایش یافت.
ایشان زاده  /سرهنگ قدمگاهی فرمانده انتظامی قوچان
گفت  :باتالش ماموران مبارزه بامواد مخدردرقوچان
هفت نفر ازخرده فروشان موادمخدردستگیر و چهار کیلو
و  500گرم مواد مخدرکشف شد.
ن��وری /به مناسبت هفته مشاغل بازارچه و نمایشگاه
دست سازهای دانش آموزان هنرستان دخترانه آزادگان
درمحل این هنرستان برپا شد.
حقدادی  /رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام در
مراسم بهره برداری از دو مرکز دیالیز و اورژانس 115
شهرنصرآباد گفت :بهره برداری از اورژان��س  115با 6
نیرو و یک دستگاه آمبوالنس و همچنین مرکز دیالیز شهر
نصرآباد همزمان با هفته سالمت آغاز شد و این مراکز
فعالیت خود را شروع کردند.
مرشدلو  /رئیس اداره آموزش و پرورش بخش زبرخان
گفت  :همزمان با روز زمین پاک و با هدف پاک سازی و
ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست برنامه پاک سازی
محیط زیست به همت  2500نفر از دانش آموزان این
بخش با شعار درخت برای زمین برگزار شد.
پورسخاوت  /معاون فرهنگی ،اجتماعی دانشگاه حکیم
سبزواری گفت :سی و یکمین جشنواره منطقه ای قرآن و
عترتدانشجویاننیمهاردیبهشتدرسبزواربرگزارمیشود.
ن��وری /سومین جشنواره منطقه ای دست نوشته های
طالیی با شرکت  80نفر از دانش آموزان پایه اول دبستان
شهرستان بردسکن در کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان این شهر برگزار شد.
ناسخ /عضو هیئت امنای امامزادگان یاسر و ناصر طرقبه
از خریداری دو هزار و  400متر زمین به منظور توسعه
بقعه این امامزادگان خبر داد.

▪ ▪نگاه صرف اقتصادی
جعفری تصریح ک��رد :از اول تا  22فروردین
امسال بیش از هزار و 300نفر ازسینما اندیشه
استقبال ک��رده اند وای��ن یعنی این که سینما
مخاطب دارد و به نوعی مطالبه مردمی است.
وی گفت :متاسفانه نگاه اداره ارش��اد صرفا
اقتصادی است وتوجهی به کارکرد فرهنگی
آن ن��دارد .بنابراین معتقدم باید همه انجمن
های فرهنگی وهنری مانند تئاتر ،موسیقی،
سینما و....به موازات هم و در کنار هم باشند.
وی گفت :سینما دو هفته است که تعطیل شده
و هیچ یک از مسئوالن هم نپرسیدند که چرا
سینما تعطیل شده است.ما این موضوع را با
انجمن سینمای ج��وان کشور و ارش��اد استان
در میان گذاشتیم و قرار است مدیر کل ارشاد
استان در این خصوص تصمیم بگیرد.

▪ ▪تعهدات عمل نشده
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره علل و
عوامل اختالفات و تعطیلی سینما «اندیشه» گفت:
با توجه به نیاز شهرستان به راه اندازی سینما ،
جلسه ای تشکیل و مصوب شد تاالر اندیشه برای

اکران فیلم های سینمایی به مدت سه ماه دراختیار
سینمای جوان قرار گیرد .در نتیجه تاالر اندیشه
برای اکران فیلم های سینمایی ازاسفندماه 93
در اختیار این انجمن قرارگرفت ومقررشد که
طبق شرط های منعقد شده به تعهدات خود عمل
کند که متاسفانه پس ازگذشت مدت یادشده به
تعهدات خودعمل نکرده است .غالمرضا نجفی
اف���زود :مدیر سینما براساس تعهدی که داده
،قرارشده برای نصب المان های نوری،سیستم
صوتی دالبی،دستشویی مجزا برای آقایان وخانم
ها،نصب دیتا پروژکتور درمحل مناسب،ارائه
گزارش فروش روزانه وماهانه به ارشاد اقدام کند
که به هیچ کدام طی این یک سال عمل نکرده
است.نجفی افزود :این که انجمن سینمای جوان
مدعی شده است که  10میلیون تومان هزینه
ک��رده اس��ت گ��زارش��ی خ�لاف واق��ع اس��ت .چون
براساس برآورد کارشناسان رسمی کمتراز چهار
میلیون تومان هزینه شده که موضوع دراداره
تعزیرات مطرح است .ویافزود :انجمن سینمای
جوان در شش ماه اول سال  94به تعهدات خود
عمل نکرد که ناچار به تعطیلی سینما شدیم.
اما با دخالت کمیسیون فرهنگی ش��ورای شهر
و تشکیل جلسه،دوباره سینما دراختیار انجمن
سینمای ج��وان قرارگرفت تا ضمن راه ان��دازی
سینما به قراردادهای مالی واخالقی خودعمل
کند که متاسفانه بازهم این اتفاق نیفتاد تا این که
در اوایل اسفندماه سال  94ازمدیریت سینمای
جوان خواسته شد که برای ارائه تراز مالی وتسویه
حساب به ارشاد مراجعه کند .سپس مدارک ارائه
شده ازسوی انجمن به ذی حسابی اداره ارشاد
ارج��اع و پس ازب��ررس��ی مشخص شد ترازمالی
آن منفی  20میلیون تومان است که با مکاتبه با
اداره کل ارشاد استان ،مقررشد انجمن سینمای
جوان پاسخ گوی تعهدات خود باشد.وی اضافه
کرد:فروردین امسال با توجه به نکات یاد شده و
این که انجمن سینمای جوان خسارات فراوانی
به تاالراندیشه زده است ،باهماهنگی مسئوالن
استان اقدام به تعطیلی سینما کردیم.

امام جمعه کاشمر:

کارگران ستون اصلی در یک بنگاه اقتصادی
هستند
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صنایع دستی وگردشگری؛دو پایه مهم تحقق اقتصاد مقاومتی درکاشمراست
فیض عارفی /ام��ام جمعه کاشمر بر ل��زوم توجه به
صنایع دستی و صنعت گردشگری به منظور توسعه
اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این شهرستان
تأکید ک��رد .حجت االس�لام و المسلمین سید قاسم
یعقوبی در گفت و گو با خ��راس��ان رض��وی گفت :در
زمینه صنایع دستی به ویژه قالی بافی و گلیم بافی که
یکی از هنرهای مشهور کاشمر است ،متأسفانه نه تنها
برنامه ریزی نشده بلکه حتی همان وضعیت مطلوب و
درخشانی را هم که در گذشته وجود داشته نتوانسته
ایم حفظ کنیم .در گذشته شاید ده ها هزار نفر از طریق
صنایع دستی ،قالی بافی ،گلیم بافی ،تولید پشم و نخ،
رنگ آمیزی و طراحی قالی امرار معاش می کردند ولی
هم اکنون بخش های زیادی از مشاغل رها شده است
و مردم بیکار شده اند ،در صورتی که اگر این صنایع با

نیاز روز گسترش پیدا کند و بازار فروش این محصوالت
هم فراهم شود می تواند یکی از پایه های مهم اقتصاد
مقاومتی در منطقه م��ا ب��اش��د.ام��ام جمعه کاشمر
همچنین به ظرفیت عظیم کاشمر در حوزه گردشگری
اشاره کرد و افزود :با توجه به ظرفیت باالی کاشمر در
موضوع گردشگری باید شرایط به گونه ای فراهم شود
که توقف و ماندگاری زائر و مسافر در این شهرستان
افزایش یابد و این موضوع جزو عواملی است که می
تواند اقتصاد منطقه ما را پشتیبانی کند .ضمن این که
صنایع کوچک و تبدیلی که بتواند کشاورزی و صنایع
دستی کاشمر را هم پشتیبانی کند در تحقق اقتصاد
مقاومتی بسیار مهم خواهد بود که البته بخشی از
این مسئولیت بر عهده مسئوالن و دولتمردان و بخش
دیگری از آن بر عهده خود مردم و جوانان است.

عباسی  /کامیونی که از قوچان به سمت مشهد در حرکت بود در محور روستای چهارمهن از
توابع شهرستان چناران با عابر پیاده برخورد کرد و واژگون شد  .در این حادثه راننده  48ساله
در دم جان خود را ازدست داد و عابر پیاده نیز مجروح شد و به مراکز درمانی چناران انتقال یافت.
سرهنگ صنعتی فرمانده انتظامی چناران با اعالم این خبر گفت :علت این حادثه بی توجهی به
جلو و خواب آلودگی راننده از سوی کارشناسان پلیس راه چناران گزارش شده است.

مامورقالبی در قوچان دستگیرشد

ایشان زاده  /فردی که با عنوان ماموربهداشت اقدام به کالهبرداری از شهروندان قوچانی
میکرد شناسایی ودستگیرشد .سرهنگ قدمگاهی فرمانده انتظامی قوچان با اعالم این خبر به
خراسان رضوی گفت:این فرد با ورود به برخی اماکن و فروشگاه ها خود را مامور اداره بهداشت
معرفی می کرد و با ایراد گرفتن از وضعیت بهداشتی از متصدیان طلب پول می کرد تا از ایرادها
چشم پوشی کند.وی افزود :شناسایی این فرد در دستور کارپلیس قرارگرفت که سرانجام وی
دریکی از فروشگاه ها به دام افتاد ودربازجویی های پلیس آگاهی به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

کشف یک تن روغن خوراکی تاریخ گذشته درتایباد

کلثومیان  /فرمانده انتظامی تایباد از کشف یک و نیم تن روغن خوراکی تاریخ گذشته خبر داد و
گفت  :درپی گزارش های مردمی مبنی بر انباشت مقادیر زیادی روغن نباتی مایع سرخ کردنی تاریخ
گذشته دریک انبار درشهرتایباد  ،گروهی ازپلیس آگاهی برای شناسایی محل وبررسی صحت
وسقم موضوع به محل مراجعه کردند که پس ازصحت خبر باهماهنگی مقام قضایی وبا همکاری
کارشناسان اداره بهداشت ودرم��ان شهرستان وارد عمل شدند ومقدار دوهزارو250بطری

کمک  240میلیون تومانی خیر بردسکنی به
حوزه سالمت
ن��وری /مدیرعامل مجمع خیرین سالمت بردسکن از
کمک  240میلیون تومانی یک خیر به حوزه سالمت این
شهرستان خبرداد .حاج محمود مدرس مقدم افزود :این
خیر در اقدامی خداپسندانه و خیرخواهانه از محل درآمد
حاصل از کار کشاورزی خود این مبلغ را به حوزه درمان
و ساخت پ��روژه در دست ساخت ،بخش های داخلی،
قلب ،دیالیز و سی سی یوی بیمارستان ولی عصر (عج)
بردسکن اهدا کرد.شایان ذکر است طی مراسمی از این
اقدام خداپسندانه حاج علی دلشاد غالمی تقدیر شد.

ثبتوقفبهارزش150میلیونریالدرجوین

شمس آبادی /دومین وقف جوین در سال  95به ارزش
 150میلیون ریال به ثبت رسید .رئیس اداره اوقاف جوین
در گفت و گو با خراسان رضوی گفت:محمد نعمتیان یک
ساعت آب را در روستای احمدآباد ملک وقف کرده است.
حجت االس�لام ابراهیم س��ردارآب��ادی اف��زود :ارزش این
موقوفه  150میلیون ریال برآورد شده است.

ثبت وقفی در چناران با نیت ساخت
مسجد ام البنین(س)
ب��ا وق��ف ی��ک قطعه زم��ی��ن ب��ه نیت س��اخ��ت مسجد ام
البنین(س) نخستین وقف چناران در سال جدید به ثبت
رسید.به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضوی ،نخستین وقف شهرستان چناران
توسط واقف خیر اندیش پرویز میرشمسی به ثبت رسید.
بر اساس این گزارش این موقوفه شامل یک قطعه زمین
به مساحت  500متر مربع می باشد و با نیت ساخت
مسجد ام البنین(س) وقف شده است.ارزش این موقوفه
50میلیون ریال برآورد شده است.

رویکرد و سیاست های دادسرای بردسکن
در سال 95
نوری /دادستان بردسکن رویکرد و سیاست های دادسرای
این شهرستان را در سال جاری تشریح کرد .دشتبان در
گفت وگو با خراسان رض��وی ،مبارزه جدی تر با توزیع
کنندگان  ،فروشندگان و معتادان مواد مخدر ،برخورد
مناسب و شدیدتر با سارقان  ،افزایش مشارکت مردمی
در پیشگیری از جرایم ،ساماندهی مجالس عروسی
درراس��ت��ای بهتر برگزار ش��دن ،نظارت برسازمان ها و
نهادهای دولتی در انجام وظایف قانونی و پیگیری اجرای
مجازات درم�لاء عام برای مزاحمان نوامیس را از مهم
ترین اولویت های کاری دادسرا در سال  95اعالم کرد.

تاکید فرماندار بردسکن براحداث
بیمارستان جدید و تجهیز بیمارستان فعلی

حوادث استان

یک کشته و یک زخمی در پی واژگونی کامیون

اخبار

675گرمی روغن خوراکی (سرخ کردنی ) تاریخ گذشته را کشف وضبط کردند .سرهنگ محمد
رضا روحی افزود :برابر اعالم کارشناس اداره بهداشت شهرستان  ،روغن های کشف شده تاریخ
گذشته قابلیت مصرف انسانی ندارد که با هماهنگی قضایی روغن های کشف شده برای امحا
تحویل اداره بهداشت ودرمان شهرستان تایباد شد  .فرمانده انتظامی تایبادافزود :دراین زمینه
دونفرمتهم متخلف دستگیر وپس ازتشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند .

سرعت زیاد پراید یک کشته و  3مجروح در تربت جام برجای گذاشت

حقدادی  /جانشین انتظامی تربت جام گفت :سرعت زیاد خودروی پراید و انحراف از مسیرجاده
اصلی و برخورد باتابلوی دوربرگردان  ،یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت .سرهنگ علیرضا
خالقی افزود :در پی اعالم وقوع یک فقره تصادف فوتی در کیلومتر  10محور تربت جام – فریمان
بالفاصله گشت پلیس راه به محل اعزام و در بررسی صحنه حادثه مشخص شد یک دستگاه
خودروی پراید با چهار سرنشین زن از جاده منحرف شده و با تابلوی دوربرگردان برخورد کرده
است که سرنشینان خودرو با کمک نیروهای درمانی به بیمارستان سجادیه منتقل شدند و یکی
از سرنشینان با وجود تالش گروه پزشکی فوت کرد .وی تصریح کرد :کارشناسان پلیس راه علت
سانحه را سرعت زیاد و ناتوانی در کنترل خودرو اعالم کرده اند.

آمار باالی واژگونی خودروها در  30کیلومتری ورودی گناباد و بجستان

صفری  /رئیس مرکز فوریت های پزشکی گناباد و بجستان گفت  30:کیلومتری ورودی شهرها و
مناطق مسکونی گناباد و بجستان بیشترین واژگونی خودروها را به همراه داشت که جاده بجستان به
فیض آباد با سه واژگونی بیشترین نقطه حادثه خیز این منطقه در فروردین ماه امسال بود .دکتر جواد
باذلی افزود :از مجموع  19واقعه سوانح جاده ای که در زمان اوج مسافر در فروردین ماه امسال در
شهرستان های گناباد و بجستان به وقوع پیوسته است 18 ،واقعه را واژگونی خودرو تشکیل میدهد.

نوری /فرماندار بردسکن بر احداث بیمارستان  160تخت
خوابی و تجهیز بیمارستان فعلی دراین شهرستان تاکید
کرد .برات علی نیا در جمع رئیس ،مدیرعامل و اعضای
مجمع خیرین سالمت این شهرستان ضمن تقدیر از زحمات
و خدمات مجمع خیرین سالمت طی چند سال اخیر در
جذب خیران و کمک به بیماران نیازمند و تجهیز بیمارستان
ولی عصر(عج) گفت :خوشبختانه مجمع خیرین سالمت
بردسکن یکی از مراکز فعال و پویا در استان است و عملکرد
درخشانی درپرونده خود به ثبت رسانده است .وی با اشاره
به این که احداث بیمارستان جدید یکی از مصوبه های سفر
استاندار به شهرستان است ،گفت :با اقدامات انجام شده
موافقت استانی بیمارستان  160تختخوابی گرفته شده و
نیاز است مجوز نهایی آن از طریق وزارت بهداشت و درمان
پیگیری شود .فرماندار بردسکن با بیان این که برای احداث
بیمارستان جدید بیش از  30میلیارد تومان اعتبار نیاز
است ،افزود :سهم دولت برای احداث بیمارستان 60درصد
است و بقیه اعتبار آن باید به همت خیران تامین شود.

مراسم سنتی «گل غلتان» در شهر کاخک
برگزار شد
صفری  /همزمان با فرا رسیدن ماه اردیبهشت و آغاز فصل
سرسبزی و طراوت و هم زمان با باز شدن گل های بهاری
در گناباد ،دومین جشنواره«گل غلتان»در شهر کاخک
شهرستان گناباد برگزار شد .رئیس اداره میراث فرهنگی
گناباد گفت :گناباد به عنوان یکی از مناطق کهن در کشور
و استان ،از ظرفیت های مطلوبی برای جذب مسافر و
گردشگر برخوردار است که باید این قابلیت ها جهت
دهی شود .امان ا ...نوروزی افزود :یکی از ظرفیت های
مهم که می تواند نقش به سزایی در توسعه گردشگری
شهرستان داشته باشد ،برگزاری جشنواره های مختلف
در طول سال اس��ت .وی گفت  :یکی از برنامه هایی که
امسال دومین دوره آن برگزار شد ،جشنواره گل غلتان
توسط شهرداری و شورای شهر در شهر کاخک گناباد
بود که با استقبال خوب مردم و گردشگران روبه رو شد.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنان مشاهیر

سخنبزرگان
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